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Qeveritar, parlamentarë, politikanë
të çdo lloj krahu, përpara se të sh-
katërroni popullsinë e sotme, të
varfër e që jeton me të ardhurat e

mërgimtarëve, mendoni për atë çfarë
prodhohet tani e në të ardhmen, pa-
suritë e natyrës, minerale e gjalle-
save të të gjitha llojeve, për
strategjinë luftarake sot e në shekujt
që do të agojnë, për historinë e lash-

të të kësaj treve...
  Në mbledhjet tuaja, në disku-

timet tuaja, merrni në konsiderate,
gjithë treguesit ekonomike e sho-
qëror, pasojat e të tanishmes e të së
ardhmes. Analizoni me kujdes çdo

detajë, fije për fije, e kështu përfun-
dimet do të jenë, të arsyeshme që ti
qëndrojnë përjetësisht kohërave.

LEXONI TË PLOTË
NË FAQEN 6

...”Ne po shndër-
rojmë në realitet,
një premtim të
dhënë për të
kthyer vendin me
sytë nga deti dhe
kjo pas përfundim-
it të korridorit të
Kombit, pas
përfundimit në
ditët që vijnë të
rrugës së Arbrit,
pas asfaltimit të të
gjitha rrugëve që
zbresin drejt detit
shndërrohen në
një realitet të
papërmbajtur.
Shqiptarët do të
kenë malet më të
bukura në Evropë
dhe brigjet ndër
më të pasurat në
Mesdhe.”

SALI BERISHA,
KRYEMINISTËR
Patok, 6 qershor 2010

Prej ditësh ka rënë ritmi i punimeve në Rrugën e Arbërit, segmenti Bul-
qizë-Ura e Vashës. Në segmentin Bulqizë - Qafë Bualli nuk punohet fare.
Ndërsa fillimi i punimeve nga firmat fituese ishte mjaft premtues, tani
rënia e ritmit ka cuar në hamendësime se përfundimi i rrugës mund të
mos bëhet në kohë, megjithëse tabela (shih foton) tregon se punimet
përfundojnë në mars 2011. Burime nga Drejtoria Rajonale e Rrugëve Dibër,
bëjnë me dije për gazetën se shkaku i vërtetë i ndalimit të punimeve
lidhet me angazhimin e punonjësve të firmave në segmente të tjera infras-
trukturore në vend si  në Fushë-Krujë, Peshkopi, Kukës, Korçë etj. Si-

BIE RITMI I PUNIMEVE NË RRUGËN E ARBËRIT
doqoftë, ndërprerja e punimeve nuk mund të kuptohet pozitivisht nga
qytetarët që presin mbarimin sa më shpejt të këtij segmenti të rrugës së
Arbërit.

Në foto: Nga punimet në Rrugën e Arbërit në hyrje të Fushë - Bulqizës (foto e
madhe) dhe pranë Qafë Buallit (foto e vogël, poshtë). Sipër, tabela që tregon se
punimet kanë nisur më 24 korrik 2009 dhe do të përfundojnë më 24 mars
2011. Në këtë segment rrugor punon firma “Gjoka Konstruksion Sha”.

Fotot: B. Karoshi
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Redaksia e gazetës falënderon
lexuesit dhe bashkëpunëtoret e saj
për mesazhet dhe shkrimet e sjella
për botim.

Redaksia u kujton bashkëpunë-
torëve të saj, Agim Pepa, Xhafer
Martini, Vesel Hoxha, Isa Halilaj,
Selman Meziu, Xhelal Roçi,
Abdurahim Ashiku, Murat Koltraka,
Dukagjin Hata, etj, se shkrimet e
tyre, për arsye vendi nuk janë
botuar në këtë numër.
Ato do të botohen në numrat e ardhs-
hëm të gazetës “Rruga e Arbërit”.

Kujtojmë bashkëpunëtorët, të cilët
duan  që shkrimet e tyre të botohen
patjetër në numrin e radhës, të
konfirmojnë më parë sjelljen e
materialit në numrat e telefonit të
redaksisë ose emailin e gazetës.
Shkrimet priten në redaksi deri më
datë 20 të muajit.
Gjithashtu, ju kujtojmë
bashkëpunëtorëve se shkrimet
deri në dy faqe daktilografike
kanë përparësi botimi.
JU LUTEMI, QË SHKRIMET QË
VIJNË PËRMES EMAILIT, TË KENË
PATJETËR ZANOREN “Ë”.
Gazeta publikohet falas në internet
me datë 7 të muajit pasardhës.

Ju falënderojmë që jeni
pjesë e gazetës!

Dr. Faruk Borova: Bashkarisht kemi shumë detyra të rëndësishme për të relizuar, kur ndodhemi
përpara synimeve të mëdha si p.sh: “Rruga e Arbërit”, e cila do të afrojë Dibrën me Tiranën, por dhe si
një mundësi më shumë për të bashkuar trojet shqipfolëse në një komb dhe në një gjuhë të vetme.

Dibranët janë qytetarë të vyer, punë-
dashës të kulturuar dhe respektues të
shtetit dhe ligjeve. Përkundër kësaj  në
sistemin e monizmit, për fat të keq edhe
në vitet e demokracisë  Dibra e Madhe
dhe dibranët ndjejnë një indiferentizëm
dhe anashkalim sistematik nga Shteti
dhe Qeveria.

Argëtim Fida, kryetar i Komunës së
Dibrës lidhur me këtë për gazetën tonë,
deklaroi se,”Siç u shpreha nw   Ditën e
zjarrfikësve, tërë zjarrfikësit janë  shumë
të revoltuar, sepse gjatë  procesit të de-
centralizimit ky njësit u la i paekipuer
me resurset e nevojshme njerëzore,
ndwrsa njësitet e zjarrfikësve nëpër
qytetet e tjera nga  Drejtoria për shpëtim
u ekipuan dhe pagat e tyre në buxhetet
e komunave vijnë nga Buxheti sh-
tetëror. Përkundër kësaj njësitit të zjar-
rfikësve në Dibër i vijnë vetëm 4 rroga
edhe pse trashëguan pajisjet dhe ob-
jektin më të papërshtatshëm që nuk i
plotëson standardet për këtë aktivitet.
Edhe sot objekti nuk është pranuar ofi-
cialisht nga pushteti vendor për shkak
të këtyre kushteve. Pas zjarrit që e përf-
shiu  Manastirin Shën Mbiguri vitin që
shkoi, vetë kryeministri Gruevski, në
mirënjohjen që ua dorëzoi zjarrfikësve
të Dibrës së Madhe u premtoi edhe një
autobot të ri zjarrfikësish, por për fat të
keq ky premtim nuk u mbajt.  Këtyre dy
viteve  mbi dhjetë shkresa i kemi dër-
guar  Drejtorisë për shpëtim, kryemi-
nistrit dhe z/v kryeministrit Abdylaqim
Ademi, me kërkesë për t’i zgjidhur këto
probleme. Dibranët e revoltuar shpesh
bëjnë pyetjen,  a mos vallë për ne di-

Më datën 10 qershor 2010, në
orën 18.00 në ambjentet e Ak-

ademisë së Shkencave në Tiranë në
një auditor me pjesëmarrës të fush-
ave të ndryshme, si intelektual,
qytetar tiranas dhe dibranë, student
etj. u organizua mbledhja e Asam-
blesë së shoqatës “Bashkësia Di-
brane”. Fjalën e rastit e mbajti krye-
tari i shoqatës,  Prof. Dr. Arian Ka-
diu, i cili bëri një rezyme të punës 4
vjeçare në drejtimin e shoqatës si
dhe qëllimet e saj. Pas tij fjalën e
morri Z. Bujar Kapexhiu, ku ndër të
tjera ngriti në piedestal rolin dhe
kontributin e kryetarit të mëparshëm
të shoqatës “Mjeshtrin e Madh të
Sporteve Prof. Fetih Borova”, i cili
humbi jetën në mënyrë aksidentale.

Zoti Kapexhiu, theksoi se si Prof.
Borova, është tepër vështirë që të
vijnë drejtues të tillë të shoqatës, ku
me aq pasion dhe zell, Fetihu drej-
toj për disa vjet aktivitete mjaftë të
rëndësishme. Më pas folën dhe
zotërinjë Islam Sharofi ku dha disa
ide mbi rolin e shoqatës ndër vite,
si dhe z. Dr. Naim Kaba, i cili thek-
soi misionin e rëndësishëm që kanë
shoqatat me karakter patriotik dhe ko-

SHOQATA “BASHKESIA DIBRANE” NË TIRANË  ME STRUKTURE TE RE DREJTUESE

Dr. Faruk Borova zgjidhet kryetar i shoqatës
Zekretari i përgjithshëm
i shoqatës u zgjodh
z.Roald Hysa
dhe nënkryetari i
shoqatës u zgjodh
Znj. Mira Pirdeni

mbëtar në këtë kohë. Ai theksoi duke
i bërë dhe një kritikë shoqatës Bash-
kësia Dibrane se, ajo duhet të bash-
këpunojë më ngushtë me shoqatat e
tjera simotra, jo vetëm në Shqipëri,
por dhe ato që ndodhen në trojet
etnike Shqiptare por dhe në diasporë(
si SHBA, Kanada, Australi dhe në
Europë) për të qënë më bash-
këpunuese me njëri-tjetrin për të
mirën e përbashkët, por dhe për sh-
këmbim shumëpalëshe me shoqatat
analoge .

I fundit i cili mbylli diskutimin e
lire ishte Prof. Dr. Yqmet Gonxhja,
i cili ka qënë dhe kryetari i parë i
shoqatës. Ai hodhi idenë e amen-
dimit të statutit dhe të shoqatës duke
ndryshuar ato dispozita të cilat janë

arkaike për kohën, si dhe pasqyrimin
në Statutin e Shoqatës Bashkësia
Dibrane, me norma të reja që i për-
shtaten situatës aktuale por dhe
qëllimit dhe synimeve bashkëkohore
të shoqatës. Për këtë qëllim Prof.
Gonxhja, kishte përgatitur dhe një
projekt statut (draft të ri për sho-
qatën), të cilën ja propozoj kyretarit
në detyrë dhe anëtarëve të tjerë të
kryesisë së  shoqatës.

Më pas rendi i ditën filloj me no-
minimin e emrave dhe të CV-ve (
biografive) të anëtarëve të rinjë të krye-
sisë së shoqatës të cilët u votuan në
mënyrë të hapur nga pjesëmarrësit.

Më pas u paraqitën dhe kandi-
daturat për postin e kryetarit të sho-
qatës BD-ne, ku figura më e nomin-

uar dhe që morri më shumë vota ish-
te ajo e ish-diplomatit shqiptar, Dr.
Faruk Borova. Ndërsa në pozicionin
e  sekretarit të përgjithshëm të sho-
qatës u miratua  z.Roald Hysa, me
profesion gazetar.  Ndërsa në postin
e nënkryetarit  të shoqatës u miratua
Znj. Mira Pirdeni, me një ekperience
disa vjeçare në mbrojtjen e lirive dhe
të drejtave të gruas dhe barazisë gji-
nore në Shqipëri.

U ra dakort unanimisht nga të
pranishmit se mbledhja e radhës së
Shoqatës të bëhej më dt. 21 qershor
në ora 18.00, ku do të procedohej
me amendimin  e statutit të shoqatës
sipas propozimit të Prof. Yqmet
Gonxhes, por dhe me përcaktimin e
kalendarin e programeve dhe aktiv-
iteteve të shoqatës si dhe me ndar-
jen e departamenteve dhe detyrave
të Kryesisë së Shoqatës.

Nga ana e tij kryetari i por-
sazgjedhur i shoqatës, Dr. Borova,
falenderoj të pranishmit për besimin
që patën tek ai, duke e votuar si kryear
të shoqatës, por dhe duke falenderu-
ar rolin dhe kontributin e kryesisë së
shoqatës ndër vite. Gjithashtu ai
shprehu se bashkarisht kemi shumë
detyra të rëndësishme për të relizuar,
kur ndodhemi përpara synimeve të
mëdha si p.sh: “Rruga e Arbërit”,
theksoi Z. Borova, i cili ka si qëllim
të afroj përreth 75 min. Dibrën e
Madhe me Tiranën, por dhe si një
mundësi më shumë për të bashkuar
trojet Shqipfolëse në një komb dhe
në një gjuhë të vetme.

SAIMIR SHATKU

ARGËTIM FIDA, KRYETAR I KOMUNËS SË DIBRËS SË MADHE APELON:

Qeveria mos e diskriminojë Dibrën e Madhe
branët nuk çan kokën fare askush  në
Qeveri”.

Fida më tej shtoi se, “dibranët kanë
arsye të mendojnë kështu sepse edhe
kur u nis të ndërtohet Bulevardi Iliria,
që është pjesë e rrugës rajonale 409,
premtimet e Qeverisë së Maqedonisë
ishin që ne ta zgjidhim problemin me
BFI-në  për dislokimin e varrezave  dhe
rruga do të ndërtohet me Buxhetin e
Qeverisë, përkatësisht të Fondit për
rrugë rajonale e magjistrale. Pas dis-
lokimit të varrezave përgjigja e Fondit
të rrugëve ishte negative dhe ne u
detyruam ta ndërtojmë  vetë këtë rrugë.
Na u premtua që sivjet të fillojnë
punimet në rrugën nga Burimi - Kërçovë
- Dibër e Madhe dhe për fillimin e pun-
imeve  u ndanë mjete në  Buxheti e
Maqedonisë në vlerë prej 50 milonë
denarë, por me një vendim të Qeverisë
vetëm 10 milonë u lanë për  projektin
teknik, ndërsa pjesa tjetër  u destinuan
për në Qarkoren e Ohrit. Punimet në
segmentin rrugor  Ura e Boshkut-Dibër-
kufri me Shqipërisë që ishte edhe
premtim elektoral, në takimin që
VMRO-DPMNE ditë më parë e mbajti
në Dibër, Vlladimir Peshevski z/v
kryeministër i Maqedonisë, deklaroi
publikisht se kjo rrugë nuk do të fillojë
së ndërtuari. Rasti tjetër është me Min-
istrinë e Arsimit, kur u vendos të bëhej
dispersimi i fakulteteve  në Dibër të
Madhe ,  kërkuam që kjo ministri  të
merr pjesë me mjete për rikontruimin e
objekteve te ish kazerma. Ajo u përgjigj
se nuk kanë mjete dhe se nëse dëshiro-
ni arsim sipëror duhet  të gjeni objekt të

gatshëm ose të punoni me mjetet vet-
anake”.

Duke u shprehur  për reagimet e
qytetarëve, ai theksoi se,”  shpesh
qytetarët më pyesin, nëse duhet të in-
vestojmë mjete vetanake, atëherë pse
ne i paguajmë taksa Buxhetit qëndror.
Unë kam shpresë që  kjo politikë dis-
kriminuese ku komunat vitin e kaluar
morën disa nga   katër  e disa nga dy
autobote të reja për zjarrfikësit, ose mor-
rën edhe disa komuna që nuk kanë fare
njësi zjarrfikësish, apo shoqatat vullne-
tarësh që nuk kanë kushte as për ga-
razhin, për regjistrim  dhe për mirëm-
bajtje të këtyre autoboteve, e Dibra e
Madhe  nuk mori asgjë. Të gjitha këto
argumente  te dibranët dhe te adminis-
trata komunale hapin shumë pikëpyetje
që kërkojnë përgjigje. Unë publikisht
kërkova nga partneri i koalicionit në nivel
lokal, që edhe ai të deklarohet publik-
isht për këtë politikë ndaj Dibrës, sepse
me mbrojtjen nga zgjarri  sigurohet  tërë
popullata e Dibrës së Madhe , Qendrës
së Zhupës dhe një pjese e madhe e
Komunës Mavrovë-Rostushë”.

Apeloj që  Qeveria e Maqedonisë
ta korrigjojë këtë gabim lidhur me zjar-
rfikësit, por edhe me tërë financimet
tjera që i bën Qeveria që të mos e anash-
kalojë Dibrën. Infrastruktura rrugore e
Dibrës së Madhe është katastrofike që
ndikon edhe te thithja e investitorëve
të huaj, përkundër faktit  që ne i kemi
gati planet detale urbanistike dhe zonat
industriale. Tani shtrohet pyetja, si ta
ndërpresim mërgimin e dibranëve.
Pushteti vendor është duke i kryer

detyrat e veta vetëm e vetëm t’i plotë-
sojë  kërkesat e kësaj popullatë, bile  ka
marë mbi supe edhe obligime pjesa më
e madhe e të cilave i takojnë vetë
Qeverisë. Kam shpresë se këto gabime
do të fillojnë të korrigjohen”.

Duke folur për institucionet e tjera
që janë dislokuar nga Dibra, Fida, ai
tha se, “Të ndërpritet  edhe  procesi i
dislokimit të institucioneve  nga Dibra
e Madhe , siç është rasti  me Njësinë e
elektroekonomisë-EVN, që mbulonte
Dibrën e Madhe , Qendrën e Zhupës
dhe një pjesë të madhe të Komunës
Mavrovë-Rostushë. Ne jemi terren tradi-
cionalisht me shumë borë dhe rregulli-
mi i difekteve në rrjetin elektrik zgjat
ditë të tëra. Dibranët janë  të larguar
gjeografikisht nga qytetet e tjera, pran-
daj kemi kërkuar edhe nëpërmjet BN-
JVL që  EVN ta kthejë sërish njësinë e
shërbimit të  mëparshëm për  qyteta-
rëve. Kemi kërkuar nga Drejtoria e të
hyrave publike që Dibrës së Madhe  t’ia
kthejë statusin që ka patur, e jo si tani
që qindra qytetarë presim me ditë e javë
që tu arrijnë dokumentet e nevojshme
nga Tetova.  Migrimi që e ka dëmtuar
qytetin tonë është pasojë e politikave
afatgjata të  shkatërrimit të ekonomisë
dibrane, që për fat të keq ende ështu
duke vazhduar ky mosinteresim ndaj
zgjidhjes së perspektivave për dibranët.
Egziton  revoltë në qytet, jemi edhe ne
të revoltuar, sepse të gjitha ato shkresa
dhe kontakte  me institucionet e larta,
hasin në vesh të shurdhër”, tha në fund
Argëtim Fida.

Rexhep TORTE
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kryesore
DIBRA APO SKAVICA?

Bukuri dhe vlera të natyrës

Nga: MURAT KOLTRAKA

Lugina e Drinit të Zi është një nga
"PERLAT" më të bukura e më të

pasura në tërë rajonet shqiptare. Ajo
krijon një korridor të bukur natyror
me shtrirje nga Kukësi në veri deri
në kufi me Maqedoninë në jug në
një gjatësi prej 75 km. Kjo luginë
kufizohet nga male të larta që sh-
kojnë paralel me njëri-tjetrin. Në
lindje të saj shtrihet mali i Korabit,
bjeshkët e Gramës, vargmalet e De-
shatit, kurse në perëndim malet e
Lurës, të Xharxhishtit dhe vargmalet
e Pllajut.

Rrëzë këtyre maleve, si në lindje
dhe në perëndim, në hapësirat e gjera
e me gjatësi deri në dhjetëra km sh-
trihen bjeshkët alpine. Sipërfaqja e
tyre në rreth 18.000 ha shërben për
mbarështimin e blegtorisë dhe është
një pasuri shumë e çmuar për tur-
izmin veror e atë dimëror në vitet që
do të vijnë.

Në lartesitë e këtyre bjeshkëve zë
fill burimi i degëve të Drinit të Zi, si
Seta me ujin e kristaltë ku rritet trof-
ta, Malla, Murra, Veleshica, Grama,
Gjelagjoshti, Bellova etj, të cilat
zbresin vrullshëm drejt shtratit të lu-
mit Drin dhe na krijojnë gryka të thel-
la, të vështira për hyrje e dalje, mis-
terioze për armiqtë e këtij vendi ndër
shekuj, por dhe mjaft tërheqëse, mik-
pritëse e bujare për vizitorë vendas e
të huaj. Ata shërbejnë si burime ujore
për ujitjen e tokave pjellore të pellgut
të Drinit të Zi dhe janë një pasuri
shumë e çmuar për të prodhuar en-
ergji pa shqetësuar askënd.

Anash Drinit të Zi shtrihen fusha
pjellore, më në lartësi lugina të buku-
ra e kodra të veshura me pyje e
drufrutore. Brezat pyjore janë një
tjetër pasuri e këtij rajoni. Ata fil-
lojnë me shelgun e vërrinin buzë
lumit, kurse më në lartësi shtrihen
masive me pyje të dushkut, të ahut
e të pishës.

Pjelloria e lartë e tokës, klima e
shëndetshme, ujërat e freskët, ajri i
pastër, larmia e relievit natyror me
bukuri të rralla, malet kala natyrore
mbrojtëse, tërhoqën vëmendjen e
njeriut për të banuar në këtë rajon
që në prehistori. Burimet arke-
ologjike informojnë se rrënjët e jetës
dhe vijimësia e saj nisin me neolitin
e hershëm, mëse 2000 vite p.k. Kjo
luginë e banuar nga një popull kre-
nar për historinë e tij mbart brenda
vetes një trashëgimi të pasur etnokul-
turore me vlera rajonale e sidomos
kombëtare. Është trishtuese kur dëg-
jon se tërë këta vlera të mëdha naty-
rore e njerëzore kërcënohen nga një
vepër me emrin "SKAVICA".

U bënë 4 dekada që Dibra e Skav-
ica janë vënë përballë njëra-tjetrës
në luftën për ekzistencë. Nga pro-
jektuesit e digave mbi kaskadën e
Drinit është deklaruar disa herë se
hidrocentrali i Skavicës duhej të ish-
te bërë i pari, por për çudi mbeti i
fundit. Në ato vite shteti ishte pro-
nar i tokës, kurse pronari real ishte
proletare. Kaluan 20 vite të atij
sistemi, i cili edhe pse kishte edhe
arrën dhe çekiçin në dorë e mund të
bënte çfarë të donte, Skavicën nuk e
bëri. Arsyet e mosbërjes kush t'i
dëshirojë i gjen në arkiva. Një fakt i
hidhur është real për banorët e lug-
inës së Drinit të Zi. Për 40 vite ndërti-

mi i kësaj vepre ka frenuar e mban
të ndrydhura energjitë e komunitetit
të 30 fshatrave të këtij rajoni, pro-
jekte për zhvillim e mirëqenie, ecjen
përpara të tyre në raport me
mundësitë që ata kanë. Ata nuk janë
e fajtorë para askujt, pse janë ban-
orë të këtij vendi.

Në dokumente thuhet se Skavica
do të prodhojë energji dhe mbron
nga përmbytjet ultësirën shkodrane
e atë malazeze. Të njëjtën gjë shpreh
dhe Ministri i Energjitikës Dritan
Prifti në takim me grupin e punës të
mbledhur enkas për këtë problem.
(shih gazeten "Integrimi" dt. 08/05/
2010 ). Pra sipas tyre për të prodhuar
energji duhet të sakrifikohet Dibra,
kur në Dibër ka burime të tjera për
t'i dhënë energji vendit deri në
parametrat e Skavicës.

Të na falin banorët e rajoneve që
kaluan një dimër të tmerrshëm nga
përmbytjet e këtij viti, por nga që
një dimër i tillë projektohet të jetë i
përjetshëm për mijëra banorë të ra-
jonit të "Nëntë Maleve" të Dibrës,
përcjellim shqetësimin e tyre dhe të
drejtën për të pyetur: Për çfarë janë
fajtorë dibranët e luginës së Drinit
të Zi, dhe para kujt, që për të mbroj-
tur një rajon tjetër nga përmbytjet
duhet t'u mbyten atyre pronat, bi-
zneset e nisura dhe tërë ajo trashëgi-
mi e pasur etnokulturore e ndërtuar
me aq mund e djersë dhe e mbrojtur
nga lakmia e të huajve me një kosto
shumë të shtrenjtë?

Jemi njohur me dy shkrime mbi
Skavicën, atë të Emirjon Senjës "Skav-
icën e bëjnë specialistët jo politi-
kanët" botuar në gazetën "Shekulli"
10/02/2010 dhe të Agim Kasës
"Skavica do t'i japë më shumë dritë
luginës së Drinit të Zi" botuar në
gazetën "Rruga e Arbërit", prill 2010.
Që të dy i referohen projektit të Inxh.
Emin Mysliut. Në këtë projekt bëhet
fjalë për një digë 220 m të lartë, me
kuotë 485 m mbi nivelin e detit, që
fundos nën ujë 10600 ha, me një
rezervuar 6.7 miliard m3 ujë me një
shtrirje nga Kukësi në veri deri në
kufi me Maqedoninë në jug.

Kush janë efektet e një vepre të
tillë?

Sipërfaqja e tokës bujqësore në
Dibër është rreth 19 000 ha, kurse
toka nën kulturë është 12 500 ha.
Skavica fundos 10 600 ha ose 55%
të fondit të tokës në total. Ky rezer-
vuar fundos nën ujë 8000 ha tokë
nën kulturë, ose 64% të saj për tërë

Dibrën. T'i heqësh Dibrës 64% të
tokës nën kulturë në rajonin më pjel-
lor që përbën bazën e ekonomisë
bujqësore për të, do të thotë të
zbrazësh Dibrën nga dibranët.

Dibra dikur (para 1913) shtrihej
nga fusha e Pollogut në lindje deri
në luginën e Matit në Perëndim dhe
nga malësitë e Prizrenit në veri, deri
në afërsi të Ohrit në jug. Zinte vend
qendror në trevat shqiptare dhe ish-
te faktor përcaktues për fatet e ko-
mbit, shkruajnë studiues dhe histo-
rianë shqiptarë. Mëse një shekull më
parë në qarqe të caktuara shoviniste
sllave thuhej se "Vetëm vënia nën
kontroll e Dibrës, mundëson
depërtimin sllav drejt Adriatikut".
Luftërat e Dibrës në mbrojtje të këtij
rajoni, që sot synohet të mbulohet
me ujë, nisin në mesin e shekullit të
VI dhe mbarojnë me kryengritjen
dibrane të viteve 1913-1921 të shek.
XX. Nuk është rastësi as ai vendim
fatal (më 1913 ), kur Dibra një etni,
një gjak, një gjuhe, me një kulturë,
me një histori të përbashkët dhe në
kufijtë e vet natyror ndahet në: Di-
bra e Epër që u kaloi sllavëve dhe në
Dibra e Poshtme që i mbeti Sh-
qipërisë. Nuk është normale, që pas
një shekulli Dibra e Poshtme të rinda-
het në dysh nga veriu në jug. Një
projekt i tillë prish unitetin
ekonomik dhe etnokulturor të Dibrës
së Poshtme duke sjellë pasoja të rën-
da për të.

Kjo vepër shkëput komunikimin e
fshatrave kodrinor e malorë në perën-
dim me ata që mbetën në lindje.

Një rezervuar i tillë gjigant ndot
mjedisin, përbën rrezik për shënde-
tin e njerëzve dhe ndikon keq në
kulturat bujqësore. Në të tilla rretha-
na pjesa e popullsisë së mbetur në
të dy anët e rezervuarit detyrohet të
largohet nga Dibra. Krejt natyrshëm
lind pyetja : "A ka Dibër nëse di-
branët do të largohen prej saj "? Nëse
ndodh kështu Dibra e Poshtme shpër-
bëhet.

Lugina e Drinit të Zi përbën ba-
zën kryesore të ekonomisë bujqësore
të Dibrës.

Zoti Agim Kasa ndërmjet dy al-
ternativave, prodhimit të energjisë
dhe zhvillimit agrar me drejtim
bujqësi, blegtori e pemëtari për lug-
inën e Drinit të Zi, zgjedh të parën.
Zgjedhjen e tij mund ta bëjë çdo
qytetar tjetër shqiptar, që nuk i njeh
as vlerat dhe as historinë e këtij pop-
ulli. Ai na sjell një fakt atë të groshës

së Muhurrit, e cila në panairin
ndërkombëtar në Francë më 1927
mori çmimin e artë. Nga ajo kohë
grosha e Muhurrit u bë pjesë e
menusë për familjet mbretërore këtu
në Shqipëri. Çdo produkt i kësaj lug-
ine bën për familjet mbretërore.

Po sjellim një fakt tjetër. Në
fushën e Kastriotit (në ish NB Kas-
triot) më 1989 kultivoheshin 60 000
rrënjë drufrutore, mollë, kumbull,
qershi e arrë. Brenda këtij blloku ish-
te një parcele me emrin "Blloku i
Bllokut". Ky vend e mori këtë emër,
pasi mollët që prodhoheshin këtu sh-
konin në Bllokun e udhëheqësve të
PPSH-së, pra për familjet mbretërore
të asaj kohe.

Janë disa veçori specifike të këtij
rajoni ndryshe nga vise të tjera që
shënohen rekorde në rendimente dhe
me cilësi të pakrahasueshme. Degët
e Drinit të Zi me prurjet e tyre nga
lartësitë malore me përmbajtje min-
erale kanë pasuruar shumë strukturën
e tokës së kësaj lugine, përbërjen
kimiko-fizike të saj. Shumë ndikim
sjellin klima, cilësia e ujërave, tem-
peraturat, ajri, rreshjet, erërat që har-
monizohen në mënyrë të përkryer.
Këto veçori specifike shtuar dhe
mjeshtëritë e dibranëve në shërbime,
bënë të famshme produktet bujqë-
sore-blegtorale të këtij rajoni, të cilat
dy dekada me parë konkurronin dhe
në tregjet e vendeve më të zhvillu-
ara europiane. Në ish NB Kastriot
makina të mëdha sa një vagon treni
me targa nga vende me të cilat nuk
kishim as marrëdhënie diplomatike,
ngarkonin me mollët e kumbullat e
Kastriotit, me lëngun e rrushit të
Ostushit e viseve të tjera dhe niseshin
për në vendet e tyre.

Zoti Kasa për varfërinë vite më
parë në këtë rajon fajëson luginën e
Drinit të Zi. Si shembull merr Mu-
hurrin në vitin 1989 dhe na shpje-
gon se në këtë fshat kishte 9 televi-
zorë, 5 frigoriferë, asnjë lavatriçe dhe
se populli furnizohej me gram për
frymë. Në ato vite e tillë ishte gjendja
në çdo cep të Shqipërisë jo vetëm
në Muhurr, pasi  zhvillimi dhe
mirëqenia e një populli varet nga
sistemi dhe politika që drejton.

Cila është gjendja e Muhurrit pas
18 vitesh demokraci?

Çdo familje ka jo një, por dhe
dy e tre televizorë. Ka familje që ka
dy frigoriferë se një nuk i mjafton,
pasi iku koha e furnizimit me gram
për fryme. Lavatriçe ka çdo shtëpi,

sepse Muhurri ka 24 ore ujë të shën-
detshëm, që vjen nga bjeshkët, ka
24 orë drita dhe rrugë të asfaltuara.
Të pish një kafe në mbrëmje tek ura
e Muhurrit, buzë lumit, është
kënaqësi, është luks. Pra varfërinë z.
Agim duhet t'ia faturonte atij sistemi
që ai i shërbeu dhe jo luginës së
Drinit të Zi.

Për luginën e Drinit të Zi ky zotëri
shprehet: "... na ka pëlqyer ta qua-
jmë "Hambari i Dibrës", por nuk
është krejt kështu". Ky përcaktim nuk
është i saktë. Si ish punonjës i statis-
tikës në Dibër ai mund të na sillte të
tjerë tregues për këtë luginë. Nëse i
referohemi një segmenti rreth 5 km
në këtë luginë dhe vetëm në rajonin
kodrinor të saj në kulturën pemëtari
më 1989 rezulton; në Pasmar kul-
tivoheshin 90 000 rrënjë drufrutore,
në Gjaraicë 135 000, në Ostush 60
000, në Shumbat 158 000, në Kas-
triot 60 000, në Zall Sinë 90 000
rrënjë drufrutore, që në total kapin
shifrën 597 000 rrënjë drufrutore.
Prodhimi shënonte shifra rekord, por
nëse  marrim për bazë rendimentin
në nivelin më të ulët dhe vlerën në
lekë si të shitjes me shumice në kohë
piku, të ardhurat në pemëtari në këtë
rajon të kufizuar kodrinor kapin
vlerën 14.9 miliardë lekë. Megjithëse
të ardhurat ishin në nivele të larta
populli i këtij rajoni ishte i varfër.
Prodhimet e kësaj lugine nuk dihej
se ku përfundonin. Ata çanin
"bllokadën", në tregjet europiane për
të mbushur arkën bosh të atij shteti.

Dibra është një vend turistik për
t'u patur zili dhe nga ato vende
shumë të zhvilluara në këtë fushë.
Këtë na thonë këto ditë dhe qytetarë
nga Shkodra, Lezha, Kruja etj. të
mirëpritur nga dibranët në "Qendrën
Balneare Peshkopi". Nuk do të jetë
e largët dita kur asfalti do të arrijë
në Korab, në bjeshkët e Gramës, në
bjeshkën e Zonjave, në Derës, në
Zimur, në Ilnicë në lindje, si dhe në
Lurë, Xharxhisht e Pllajë në perën-
dim. Këtu magjepsesh nga bukuritë
e natyrës, këtu merr jetë nga klima e
shëndetshme, nga ujërat e freskët e
kurative, nga ajri i pasur me oksigjen
dhe shumë i pastër, nga flladi i malit,
aroma e luleve, zërat e ëmbël të
zogjve. Jo rrallë në këtë rajon janë
shëruar persona me probleme shën-
detësore, të cilët nuk kanë gjetur
dobi as në klinika të specializuara.
Ndërtimi i Rrugës së Arbërit do të
krijojë mundësinë dhe për tiranasit,
apo durrsakët të ngopur me detin që
të kalojnë pushime të këndshme në
këto rajone jetëdhënëse.

Aktualisht rruga për në këto vise
është e vështirë, megjithatë turiste
nga vende europiane gjatë verës janë
të pranishëm mes banorëve të këtij
rajoni. Këtu ka terren të përsosur për
turizëm dhe lojëra dimërore deri në
rang ndërkombëtar.

Që të lulëzojë ky turizëm janë të
domosdoshme dhe prodhimet e lug-
inës së Drinit të Zi, të cilat kanë
marrë dhe çmime të arta, pasi tur-
izmi dhe bujqësia duhet të jenë pranë
me njëri-tjetrin.

Burime historike që duhet të fla-
sin, Skavica i bën të heshtin
PERGJITHMONË.

Shënim i redaksisë: Shkrimi është
botuar me shkurtime. Versionin e plotë
mund ta gjeni në internet në adresën
<www.rrugaearberit.com>
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Nga: Prof.asc. dr. BEGZAD BALIU

Bordi i Institutit Albshkenca në Prishtinë, në takimin e tij të fundit,
shprehu shqetësimin e tij rreth përpjekjeve të qarqeve të caktuara për
përmbysjen e vlerave më të rëndësishme që populli shqiptar i ka krijuar
gjatë disa shekujve: gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar.

I. Bordi i Institutit Albshkenca, e sheh me shqetësim përpjekjen e
disa individëve dhe qarqeve vendore e ndërkombëtare për themelimin
e të ashtuquajturit komb kosovar në fillim të shekullit XXI. Konsid-
erojmë se përpjekje të tilla bëhen me qëllim të heshtjes së çështjes
shqiptare si çështje e pazgjidhur kombëtare dhe si çështje kombëtare e
tërësisë evropiane, si dhe krijimit të standardeve të njëjta historike dhe
aktuale jo vetëm të Republikës së Kosovës po edhe të popullit të saj
shumicë me fqinjin maqedonas. E konsiderojmë tepër shqetësues fak-
tin se shqiptarët, kësaj here vetëm një pjesë e tij në Kosovë, në prag të
përfshirjes së tij në  familjen e Bashkimit Europian, vazhdojnë të bëhen
eksperiment me metoda tejet të ulëta, e kjo do të thotë me metoda të
shekullit XVIII-XIX.

II. Bordi i Institutit Albshkenca, po i përcjell me shqetësim prurjet e
reja, diskutimet aspak shkencore dhe përpjekjet tepër të rrezikshme për
përmbysjen e arritjeve më të mira të shqipes standarde, krijimin e një
varianti letrar të gegërishtes standarde dhe përtej tyre i një kosovarish-
teje letrare. Ne konsiderojmë se përballë këtyre koncepteve do të trish-
toheshin jo vetëm etërit e gjuhës shqipe të periudhës së Rilindjes Ko-
mbëtare: Naim Frashëri, Konstantin Kristoforidhi, Faik Konica, Gjergj
Fishta e të tjerë, po edhe ata të veprave të para të gjuhës shqipe: Gjon
Buzuku, Frang Bardhi, Pjetër Bogdani e të tjerë. Bordi i Institutit Alb-
shkenca shpreh shqetësimin e tij për përdorimin e panxënë të gjuhës
shqipe në dokumentet e institucioneve qeveritare dhe parlamentare të
Republikës së Kosovës. Ne e shohim me shqetësim moskujdesin ndaj
gjuhës shqipe dhe standardit të saj në institucionet qeveritare e legjis-
lative të Kosovës, edhe për faktin se pikërisht prej tyre presim mbrojtjen
e gjuhës shqipe, e kjo do të thotë nxjerrjen e ligjit për mbrojtjen e
standardit të saj.

IV. Bordi i Institutit Albshkenca shprehë shqetësimin e tij për mili-
tarizimin e gjuhës shqipe në institucionet qeveritare dhe parlamentare
të Republikës së Shqipërisë. Pa dashur që në asnjë mënyrë të përfshi-
hemi në arsyeshmërinë apo jo të këtyre diskutimeve dhe në vëllimin e
këtyre diskutimeve nga pozita apo opozita, e konsiderojmë të
palejueshme përdorimin e gjuhës shqipe, të standardit të saj, të diale-
kteve apo të variantit të saj nga folës pa përgjegjësinë etike të fjalës.
Askush, pra as pozita as opozita, nuk ka të drejtë që gjuhën e etërve
tanë ta bëjnë mjetin më të ulët për qërimin e hesapeve personale,
klanore apo partiake. Askush, madje asnjeri nga ne, e aq më pak qever-
itarët dhe parlamentarët nuk ka të drejtë që gjuhën lirike të Naim
Frashërit, gjuhën e etikës epike të Gjergj Fishtës apo gjuhën estetike të
Faik Konicës ta bëjnë bartëse të porosive më të ashpra militare në këtë
periudhë shumë të vështirë të tranzicionit tepër të gjatë, nëpër të cilën
po kalon populli shqiptar.

V. Bordi i Institutit Albshkenca e ka pritur me kënaqësi iniciativën e
Rektorit të Universitetit të Prishtinës Z. Prof. dr. Mujë Rugova, për
përfshirjen e shqipes standarde në të gjitha fakultetet dhe në të gjitha
programet e Universitetit të Prishtinës dhe i jep përkrahje realizimit të
saj sa më parë. Ne konsiderojmë se gjuha shqipe dhe standardi i sotëm
i saj nuk është vetëm çështje e gjuhëtarëve shqiptarë, po e të gjithë
folësve të saj, aq më parë që me sistemin e saj gramatikor, leksikor dhe
semantik gjuha shqipe ka dëshmuar se është në gjendje t’i përcjellë të
gjitha kuptimet filozofike, shkencore dhe mendore të dijes së sotme.
Kemi shumë shpresë se në këtë mënyrë gjuhës shqipe dhe standardit të
saj edhe njëherë do t'ia mundësojmë atë që në një mënyrë apo një
tjetër ia kanë pamundësuar dy dekada me radhë shkelësit e jashtëm e të
brendshëm të saj.

* Drejtor i Bordit të Institutit Albshkenca, Prishtinë

Rreth standardit të
gjuhës shqipe dhe
të ashtuquajturit
identitet kosovar

Janë dy ditë fundjave. Dy ditë pushimi.  Dy vajzat
enden nëpër dhoma; vrapojnë, pengohen, bien, qeshin,

prapë vrapojnë e gjithmonë diç rrëzohet me potere, por
harbimi vazhdon: piskama gjithandej dhe të qarat e së
voglës. E qara e saj është gjithmonë në zgrip, gati të
shpërthejë. Në shtëpi ka një javë që ka ardhë banori më
i ri: i porsalinduri. Vëmendja është përqendruar tek ai,
ndërkaq që të mëdhenjtë ndjekin gjakngrirë dy vogëlush-
et, drejt të cilave lëshohen pasthirma të forta parala-
jmëruese: “Kujdes!”, “Mos!”, “Mjaft”, “Mos e prek!”.

Por vajzat kanë marrë imunitetin e duhur me kohë
prej këtyre paralajmërimeve, andaj vazhdojnë katrahurën.
E vogla, Bubulina 2 vjeç e gjysëm përpiqet të spikasë
para të mëdhenjve, duke recituar “Pujet Lola sa çudi/
ç’u bë bora, pse u shkri...?” (ajo nuk e shqipton dot
zanoren ‘Y’), por e ndjen veten krejt të eklipsuar nga e
motra, Vesa katërvjeçare, e cila ia rrëmben dhunshëm
motivin, duke dalë para e duke e vazhduar vetë. Bubu-
lina sfumohet nën protagonizmin e së motrës që i piskat
me një zë therëspikërisht vargjet, që cilat deshi t’i re-
citonte Bubulina. Pasi sheh që e motra s’ka ndërmend
të ndalet, Bubulina bën gjestin e zakonshëm të dësh-
përimit: ngre të dyja duart sipër kokës dhe shfryn me
psherëtimë: “O Zot i madhe-e!”.

Askush nuk ndërhyn. Bubulina  kalon në studio dhe
i kërkon babit fletë të bardha dhe lapsa. I merr dhe nis
të vizatojë. Vija të drejta, të shtrembëra, gjysmërrathë,
pastaj trajta shtrembaluqe. Por edhe aty, si një tren i
furrishëm hyn Vesa, ia rrëmbën lapsat dhe nis të zhgar-
ravisë vetë.

Në vend që të protestojë, Bubulina qan, shkul me
inat kaçurelat  e zeza. Koka e saj si manaferrë pikëllo-
het. E ndjen veten të flakur jashtë rradhe, jashtë fushë-
pamjes. Askush nuk e ka mendjen tek ajo. Atëherë Bubu-
lina ngre duart lart dhe prapë psherëtin: “O Zot i mad-
he-e!”.

Në shtëpi ka ardhur një beb dhe të gjithë po luajnë
fiqirit pas tij. Bubulina e kundron gjatë, kërkon të kup-
tojë: “çdo ky qullash, që vetëm fle”, por zgjedh si mënyrë
kumunikimi me të, vetëm njërën: i flak një tufë çelësash
në fytyrë... pastaj me dorën e majtë kap të djathtën, me
të cilën sapo goditi në drejtim të bebit dhe ngrin e habi-
tur, duke parë e turbulluar efektin e këtij gjesti tek të
rriturit. Ata i flasin. Disa me të mirë, disa i tundin gish-
tin kërcënueshëm. Mami i flet me durim, gjatë e qor-
tueshëm. Bubulina dëgjon e trishtuar dhe dikur hap
krahët e vëgjël dhe i thotë së ëmës:

“Po unë jam e vogël moj, nuk kuptoj! Lelmë!”
- O Zot, kur do të vijë më në fund e hëna! - ofshan

pafuqishëm e ëma, duke nënkuptuar kopshtin dhe çerd-
hen.

Shpresat për t’i nxjerrë të voglat jashtë ende nuk
duken: përtej xhamave qyteti qullet në një shi të den-
dur e të heshtur. Më në fund, pasi ka dëgjuar ofshamën
e pashpresë të së ëmës, del nga studioja babi. E merr në
krahë të voglën dhe përpiqet t’i pëshpërisë diç ngushël-
luese, por përfundon me një klishe pa fantazi, të cilën
Bubulina e ka dëgjuar me qindra herë: “O Bubu, o Bubu/
ç’po na vjen një kalë me dru”.

- Po mjaft, o Ba-bi! S’e dua!
Babi as që e ka mendjen dhe vazhdon të pëshpërisë

të njëjtat vargje bajate.

Nga
AGRON
TUFA

Bubulina
- O Zot i madhe-e! - proteston gati në të qarë Bubu-

lina dhe me pëllëmbën e vockël pëpiqet t’ia mbyllë
gojën babit. I ati e lëshon. Vërdalliset nëpër dhomë dhe
së mbrami nxiton në studio, duke mbyllur derën pas
vetes.

Edhe Bubulina është zhdukur në dhomën e fëmijëve,
por duket se edhe andej nuk e lë rehat e motra. Sepse që
andej, ani pse dobët, prapë dëgjohet: “O Zot i madhe-
e!” Dhe Bubulina del. Të mëdhenjtë po lajnë bebin në
një govatë. Pasthirma ledhatare adhurimi. Asnjë nuk e
ka mendjen tek Bubulina. As ajo nuk di me çfarë t’ua
tërheqë vëmendjen. Ja dhe bebin e lanë, e veshën dhe
mami po i jep të pijë. Vesa vazhdon të bëjë rrëmujë nga
dhoma tjetër. Dëgjohet periodikisht zhurma e mbytur e
diçkaje që shembet. Sende, lodra, rroba, libra...

-Çfarë po bën ti andej moj, Shkatërrime Tufa!
Përgjigje nuk ka. Bubulina shfrytëzon mungesën e së

motrës dhe heshtjen e të mëdhenjve: del para kon-
trabufesë, merr pozicion duke hapur këmbët paksa për
pikëmbështetje sa më të fortë, thotë disa herë me zë të
lartë titullin e vjershës, deri sa t’i kujtohen vargjet: “Qu-
ka-pik!”, mandej nis:

“Quuu-ka-pik, o qu-ka-pik, /të kam shok e të kam
mik...!”

Por, ajme! Ndjehet pabesisht e ndërprerë.  Vesa ka
marrë turr që nga dhoma tjetër; i del para së motrës dhe
më një zë tejpërshkues ngre lart një flaut fëmijësh, duke
i fryrë si për kushtrim, mandej shpall: “SuperVesaaa!”.

- O Zot i madhe-e!  Plapë kjo...! Po hiqu moj!
Vesa është si tank, nuk mund ta lëvizësh nga vendi,

andaj Bubuja e gjorë tërhiqet duke pëshpëritur e pa-
kënaque: “Ehu...ehu!”. Por kësaj radhe tërhiqet krejtë-
sisht. Hap derën e jashtme dhe del në sheshin e sh-
kallëve. Përjashta dëgjohet brerima e shiut që derdhet
me rrëshekë dhe pikërrimat karakteristike që rrahin tu-
bat e qyngjeve.  Aty, në sheshin e shkallëve, nuk e ngac-
mon askush të bëjë çfarë të dojë. Dhe Bubuja vendos të
japë një koncert për vete. Provon të recitojë vjershën që
ia ndërprenë. Larg të tjerëve. Për vete. Por ia nis keq:

“Quuu-ka-pik! Të kam mik... Të kam shok...”  dhe
më tej nuk i kujtohet. Dhe qan. Provon prapë, kësaj
radhe duke numëruar ngadalë me gishta të gjitha atrib-
utet e qukapikut: “Quuu-ka-pik! të kam mik, të kam
shok...” dhe ngec prapë këtu. Si duket harresa e rimës i
sjell harresën e rendit të fjalëve. Qan nga inati. Provon
prapë, por prapë qan, se nuk i kujtohet. Pastaj vetëm
qan. Ajo nuk e di se një kokë pas dere që po e ndjek
fshehtas. Me dhimbje. Me kërshëri. Me buzë në gaz.
Por Bubulina pushon së qari. Përtej mureve me tulla të
vrimëzuara shiu dendësohet bashkë me rropamat mono-
tone dhe pikërrimën në tubat e qyngjeve. Një vrundull
ere beh në shkallare, përshkon tullat e vrimëzuara, përm-
bys dy-tre bidona të zbrazur plastikë dhe ngre në ajër
një tufë letra.

- Kush fryn? - pyet Bubulina dikë të papërcaktuar.
Mandej vetë fryn bulçitë e vogla për të imituar shfryrjen
e erës. Kapet pas parmakëve të shkallëve, sheh poshtë
dhe pëshpërin me vete: “qu-ka-pik, qu-ka-pik, qukapik...
pik-pik-pik... Mbushet me frymë, hap paksa këmbët dhe,
duke kapur një nga një gishtat e dorës, thotë me bindje
e siguri versionin e saj të ri të vjershës:

“Quuu-ka-pik! Të kam mik. Të kam shoook. Të kam...
dhi!”. Merr frymë thellë dhe thotë: “Po, unë të kam
edhe dhi! Ja, kështu: me-e-e-e!”, imiton ajo blegërimën
e dhive. Me këtë sajesë, duket se Bubulina është krejt e
kënaqur. Hyn brenda dhe shpall para të gjithëve me
ngutin se mos e ndërpret Vesa:

“Quuu-kapik!
Të kam mik!
Të kam shoook!
Të kam dhi!”

“Quuu-ka-pik! Të kam mik. Të kam shoook. Të kam... dhi!”. Merr frymë
thellë dhe thotë: “Po, unë të kam edhe dhi! Ja, kështu: me-e-e-e!”...
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Përmasat e Munir Shehut, birit të shquar të
Dibrës dhe banorit të hershëm të qytetit të

Burrelit, njohësit të dalluar të vlerave
shpirtërore, mbledhësit dhe kompozitorit të
talentuar të këngës popullore, dibrane dhe
matjane, eruditit të përveçëm dhe njeriut të
spikatur të kulturës, artit dhe letërsisë, figurës
së paepur ndaj ideologjisë komuniste së ko-
hës dhe sundimit diktatorial, tashmë vijnë dhe
përplotësohen sidomos me librin “Rrëfime dhe
Këngë Dibre”, një punë e shtrirë në kohë dhe
tejet e gjerë, kërkimore dhe studimore, letrare
dhe gjuhësore, qëmtuese dhe autoriale, që
mbeti në dorëshkrim për kaq e kaq kohë, dhe
po e sheh dritën e botimit vetëm tani, kur
autori është në amshim, me të shumtët, por
që ka lanë pas vetës një emër dhe vepër të
gjithanshme, e cila e vlen të njihet, botohet
dhe të bëhet pronë e brezave të rinj. Ky libër
specifik për natyrën dhe mënyrën e realizimit
të vet si i tillë, bart vlera të shumëfishta, mad-
je edhe duke i shprehur ato me një bukuri fjale
dhe sintakse gati të pashoqe, për kohën kur
është ideuar dhe hedhur si tekst në blloqet e
shënimeve, por njëherit edhe si një dëshmi
dokumentare e pakrahasueshme, që buron prej
faktit kuptimplotë se në të janë përmbledhur
thënie të personave realë, të hapësirave dhe
brezave të ndryshëm, të cilët janë për shumë
kohë nga autori dhe pastaj edhe janë përpunuar
deri në imtësi. Në qendër të librit të Munir
Shehut është Dibra, krahina me emër të
veçantë në historinë shqiptare, për qëndresën
dhe vlerat e shumta kulturore, e cila është edhe
vendlindja e autorit, çka e zgjeron frymëmar-
rjen e shtysave për ta konceptuar dhe realizuar
këtë libër. Megjithatë Dibra, pra Shehri me
gjithë rrethina, në faqet e këtij libri shpaloset
në dy forma:

A-Me anë të rrëfimeve të kaq e kaq person-
azheve, që e dëftojnë dhe zbulojnë historinë
e qëndresës së dibranëve në kohën e reformave
të Tanzimatit, madje të rrëfyer edhe nga disa
persona të rrethinave të ndryshme të Dibrës,
duke e zgjeruar natyrshëm qarkun e njerëzve
të interesuar për fatin e luftës dhe të heroizmit
të treguar. Kjo mënyrë e shkrimit të historisë
së luftës dhe heroizmit të popullit të kësaj kra-
hine, padyshim e shoqëruar edhe me ngjyresa
personale të rrëfimtarëve të shumtë, pa mëdy-
shje që e përplotëson lavdinë e kësaj toke,
lavdinë e shkruar me gjak dhe sakrifica, por
zgjuarsi, për të cilën edhe përmendet krahina
e Dibrës.

B- Përplotësimi i rrëfimeve, pra i asaj his-
torisë së rrëfyer nga persona të ndryshëm, tash-
më me këngë dhe vargje, e bën historinë edhe
më interesante dhe të ndërlikuar, njëherit edhe
më të besueshme sepse këngët, më tepër se sa
gjithçka tjetër, përcjellin një kohë më të afërt
me ndodhitë dhe heroizmin e shkruar në
shumë epoka, pra me kohën reale të ngjarjeve
që përshkruhen, por që në këtë moment zbu-
lohet në një shkëlqim të plotë, mbase duke i
dhënë historisë një vlerë edhe më të bukur.

C- Ndërhyrjet e shpeshta të autorit, në pjesët
që rrëfehen nga persona të ndryshëm, por edhe
në rastin e pasaktësive të vargjeve ose edhe të
këngëve të ndryshme kushtuar ndodhive, i
mvesh librit një ton të pastër polemizues me
historiografinë zyrtare, të para viteve ‘90, si
një cak që i ka pasur të gjitha mundësitë për
të zbardhur historinë e luftës së popullit të
zonës, por njëherit i jep frazës një ngjyresë të
tjetërfarshme, pra krejt dinamike.

Këto tre mënyra të shkrimit të asaj historisë

HISTORIA E DIBRËS,
në një këndvështrim ndryshe

së pashkruar plotësisht dhe ashtu siç e meri-
ton qëndresa e popullit të Dibrës, padyshim
në një kohë të caktuar, që lidhet me kohën e
Reformave të Tanzimatit, që vetvetiu të çojnë
në vitet 1840-1860, të cilën autorit në hyrje e
shpalos qartazi teksa shkruan: “Si pasojë, nga
viti 1840 deri në vitin 1860, Dibra mbeti pa
mytesarif, pa administratë turke; pra një zonë
krejt e lirë në mes të një perandorie të pam-
atë”. Pra, në këtë betejë të kësaj krahine, kemi
një hark kohor njëzetvjeçar të një mungese të
plotë të pushtetit të sundimtarëve të huaj oto-
manë, madje edhe duke i gërshetuar dhe ndër-
lidhur format e shumta të qëndresës dhe sakri-
ficës së tyre me sho-shoqen, pra rrëfimi dhe
këngët, pa harruar këtu edhe aspektet e ndër-
lidhjes dhe të komenteve të shumta dhe me
po kaq vlerë të vetë autorit, e bën librin e
Munir Shehut edhe më të lexueshëm dhe po
ashtu, me vlera të shumëfishta. Atmosfera e
librit, pra ajo fryma e përgjithshme mbi-
zotëruese që përshkon dhe shpërfaqet në të
gjitha faqet e tij si kohë dhe prani, si frymë
dhe qëndresë, të shpie krejt natyrshëm tek
periudha e Reformave të Tanzimatit, një sipër-
marrje nga më të ashprat e osmanëve për të
futur disa masa të reja, natyrisht edhe më sh-
trënguese, administrative dhe ushtarake,
ekonomike dhe sociale, pa mëdyshje mbi të
gjithë popullin e hapësirave ku banonin sh-
qiptarët, por edhe në të gjithë gadishullin Ball-
kanik. Veçantia e paraqitjes së kësaj atmos-
fere, lufte dhe qëndrese, heroizmi dhe kundër-
shtimi të sundimit osman, lidhet veçmas me
faktin domethënës se kjo situatë përcillet edhe
me rrëfime ose kallëzime të protagonistëve të
shumë fshatrave të rrethinave të kësaj zone,
që kanë ardhur brez pas brezi deri në ditët
tona, por dhe të atyre, që vetëm e mbajnë mend
si të rrëfyer gojë pas goje, si dhe vargjet e
këngëve që përcjellin këtë moment në shkël-
qimin dhe dështimin e vet, pra gati në të gjithë
kompleksitetin që përfaqëson ajo kohë e vësh-
tirë dhe heroike, që përcillet edhe si e rrëfyer,
por edhe si e kënduar. Luftërat e shumta të
zhvilluara në këto troje, si dhe sidomos ko-
hëzgjatja e sundimit disa shekullor e kishin
lodhur dhe drobitur sa nuk tregohet Peran-
dorinë Osmane, prandaj në fundin e viteve
‘30 të shekullit XIX, prej pushtetarëve të ko-
hës, ndërmerret një reformë e madhe, e cila
qysh në krye ndeshi në kundërshtinë e popull-
sisë së gadishullit Ilirik, padyshim edhe të sh-
qiptarëve të të gjitha anëve. Pra, pasazhe të
librit të Munir Shehut të çojnë krejt natyrshëm
në motet e shekullit të Rilindjes Kombëtare,
që përpos të tjerash pati si zanafillë dhe yll
përndritës edhe luftën e kryengritësve të
kundërshtimit të Reformave të Tanzimatit.
Themi kështu sepse thirrjet e kryengritësve të
kohës, së ruajtura në këngët dhe vetëdijen e
popullit dhe që erdhi si kundërshtim i refor-
mave, sidomos në vargjet:

Sos për mua a për ti
Po për gjithë Shqipëri
që në fakt zbulojnë një nivel tjetër të

pjekurisë dhe mençurisë popullore, që shpre-
het qartësisht në këtë këngë, idealin e përbash-
kimit të fateve dhe të luftës kundër sun-
dimtarëve osmanë. Pra, nga sa na ofron libri,
me të gjitha format e veta të larmishme, të
rrëfimit, komentit të autorit, e sidomos
vargjeve të këngëve të shumta, të kohëve dhe
hapësirave të ndryshme, duket fare qartë se
kemi të bëjmë me një kohë të caktuar si fakt
historik, të kundërvënies ndaj reformave të
Tanzimatit, të cilat sqarohen kryesisht edhe
më tepër nga prania e vargjeve ku përmenden

figura të shquara historike, si Zenel Gjoleka,
Hodo Aliu etj., personazhe këto të epikës his-
torike të krahinave të jugut të Shqipërisë, por
që për hir të vërtetës kjo qëndresë dhe rezis-
tencë e armatosur pati shtrirje të madhe edhe
në veri të trojeve shqiptare. Pjesë e kundërsh-
timit të reformave padyshim nga më të ash-
prat të Perandorisë Osmane, që në atë kohë
nga politologët dhe analistët e kohës, më tepër
përfytyrohej si e “sëmura e Ballkanit”, u bë
dhe krahinë e Dibrës, me gjithë rrethinat e
veta, që shpalos një qëndresë të madhe ndaj
sundimtarëve dhe reformave të fundit të emër-
tuara si të Tanzimatit.  Libri i M.Shehut, me
atë strukturë dhe formatim kompozicional,
paraqet një kohë dhe situatë të qartë të një
rrethane kur pushteti osman, tashmë i lëkun-
dur në të gjitha zonat nga themelet, pothuajse
mungon në Dibër bashkë me rrethina, si pa-
sojë e luftës dhe kundërvënies së ushtruar nga
popullsia e krahinës ndaj tyre, madje me kaq
shumë forma dhe fakte të qëndresës dhe rezis-
tencës popullore.

Në faqet e librit kemi të pasqyruar dhe të
kompozuar një ngjarje të mirëfilltë historike,
ndonëse të konceptuar dhe realizuar si tekst
historik, pra të viteve të pjesës së parë të shek-
ullit XIX, me përshkrimin e detajuar të au-
torit, po kaq edhe të rrëfimeve të personazheve
të shumtë, që hyjnë dhe dalin në faqet e lib-
rit, njëherazi edhe të këngëve dhe vargjeve të
ndryshme të pranishme në këtë tekst, pra të
asaj historisë së qëndresës së popullit të kra-
hinës së Dibrës, e cila nuk ka dalë në dritë
plotësisht në të gjitha dimensionet e pranisë
së luftëtarëve të saj, prijësve të shumtë dhe që
shtoheshin orë pas orëve, si dhe të këngëve të
shumta që e përcjellin këtë moment të qën-
dresës dhe heroizmit popullor, nga ana e his-
toriografisë së shqipes. Prandaj libri: “Rrëfime
dhe këngë Dibre” një tekst me kaq shenja dhe
vlera, që përçon vitet e luftës dhe të heroizmit
popullor, i sjell shumë më të plota, madje në
një dritë tjetër, si një akt i kundërshtimit të
Reformave të Tanzimatit, por edhe lartimit të
bëmave të krahinës së Dibrës dhe më gjerë se
sa kaq, sepse shpeshherë përfshihet edhe
Prizreni, një kryeqendër tjetër e shqiptarëve,
që në vitet 1878 priti Lidhjen e shqiptarëve në
kohërat moderne. Librit për fatin e banorëve
të krahinës në luftë kundër osmanllinjve mad-
je duke gërshetuar faktologjinë historike me

përshkrimet e hollësishme letrare, si rrëfime
dhe këngë historike, pra të një teknike shkrimi
të ndërlidhjes së qartë të dëshmisë historike
me artin. Mbase, pikërisht prania e kësaj
ndërthurje e bën të pashmangshme nevojën e
verifikimit të vlerave të gjithanshme të librit,
po veçojmë:

Së pari: Vlerat e shumta historike të qasjes
dhe përshkrimit të një kohe të përcaktuar qartë-
sisht nga autori, posaçërisht të një periudhe
rreth njëzetvjeçare, qëndrese dhe heroizmi, pa
diskutim të një çasti lirie të plotë dhe rrëzël-
litëse nga sundimi otoman, që erdhi si pasojë
e kundërshtimit të hapur dhe i luftës së hapur
ndaj reformave të Tanzimatit. Ky aspekt ndih-
mon për të përplotësuar dhe përndritur rezis-
tencën shqiptare, pikërisht për atë periudhë,
në jug dhe veri të vendit, rezistencën e shpal-
lur dhe të ngulitur edhe në rrëfimet e shumta,
por njëherit edhe në këngët e larmishme të
pranishme në libër, kundër Reformave të Tan-
zimatit, që kishin sjellë vështirësi të jashtëza-
konshme për banorët e truallit shqiptar, pra
edhe për Dibrën.

Së dyti: Vlera të njëmendta letrare, duken
qartësisht në të dy mënyrat e sjelljes së asaj
atmosfere qëndrese dhe kundërshtie të rrëfim-
it dhe këngëve, sepse ndodhitë e asaj qëndrese
dhe të heroizmit të banorëve të Dibrës, na vijnë
si dëshmi e dyfishtë dhe e fuqizuar, pra e dësh-
misë së rrëfyer, pra e shumë personazheve të
ndryshëm dhe të shumtë të krahinës dhe të
rrethinave, por edhe si një dëshmi e pasuruar,
tashmë edhe nga prania e vargjeve dhe
këngëve, të cilat në thelbin dhe shpërfaqjen e
tyre, janë këngë tipike historike, qoftë si vargë-
zim, qoftë si portretizim dhe vizatim i për-
masave të luftës.

Së treti: Pjesë e vlerave të shumëfishta të
këtij librit, interesant dhe të larmishëm, si
thënie dhe mënyra të larmishme të sendërtimit
të realitetit historik, janë edhe shenjat e shumta
gjuhësore, që lidhen ngushtësisht me të fol-
men e zonës, të dallueshme dhe të përafërta
me gjuhën e ligjërimit bisedor me gjuhën sh-
qipe, madje edhe të sjellë në nivel real, çka e
prekim qoftë në rrëfimet e ndryshme, qoftë në
vargjet e këngëve, por edhe në ndërthurjet e
autorit, të cilat të mbeten në mendjen sido-
mos edhe për ngjyresën e përveçme që bartin
dhe e përcjellin te lexuesi.

Prania e këtyre vlerave, si më të prekshme,
padyshim edhe të tjera të rrokshme në tekstin
e librit “Rrëfime dhe këngë Dibre”, të autorit
Munir Shehu, natyrisht të një libri të shkruar
kohë më parë, porse të botuar vetëm tani, në
amshim, pra që funksion edhe si një kujtesë
për jetën dhe veprën e gjerë kulturore dhe letrare
të tij, njëherazi edhe si rikujtesë e mjediseve
dhe institucioneve kulturore për ndihmesën
dhe kontributin e vyer të tij, në të mirë të kul-
turës së Dibrës, Matit dhe të gjithë Shqipërisë.

Ky libër bart vlera të
shumëfishta, madje edhe duke
i shprehur ato me një bukuri
fjale dhe sintakse gati të
pashoqe, për kohën kur është
ideuar dhe hedhur si tekst në
blloqet e shënimeve, por
njëherit edhe si një dëshmi
dokumentare e pakraha-
sueshme, që buron prej faktit
kuptimplotë se në të janë
përmbledhur thënie të person-
ave realë, të hapësirave dhe
brezave të ndryshëm, të cilët
janë për shumë kohë nga
autori dhe pastaj edhe janë
përpunuar deri në imtësi.
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Projekt planet, direktivat e
qeverisë së koalicionit të sotëm,
kanë hedhur spirancat, idetë, kanë
urdhëruar “të mbytin” Dibrën.
Qeveritar, parlamentarë, politi-
kanë të çdo lloj krahu, përpara se
të shkatërroni popullsinë e sotme,
të varfër e që jeton me të ardhu-
rat e mërgimtarëve, mendoni për
atë çfarë prodhohet tani e në të
ardhmen, pasuritë e natyrës, min-
erale e gjallesave të të gjitha
llojeve, për strategjinë luftarake
sot e në shekujt që do të agojnë,
për historinë e lashtë të kësaj
treve.

ZOTI KRYEMINISTER!
Rrebeshe pushtuesish i kanë

shkatërruar trojet Dibrane. Ja disa
prej tyre:

Avarët shkëputen nga Kaukazi
në vitin 406, kalojnë Danubin si
një tajfun shkatërrimtar. Vandalët
të udhëhequr nga Gjenseriku me 474 e me
pas nga Alariko me 478, bënë shkrumb e hi
gjithçka që gjetën. Gotët të udhëhequr nga i
pamëshirshmi Totila masakruan popullsinë e
i vunë zjarrin qyteteve, kullave, të mbjellu-
rave. Nga brigjet e Dnjestrit zbresin Serbët, të
cilët stabilizohen në Gadishullin Ilirikë në vitin
640 e në vazhdimësi mizoritë e tyre shkonin
deri aty sa me bajoneta shqyenin barkun e grave
ma barrë duke i masakruar barbarisht.

 Perseu,  e mbyti ne gjak popullsinë Pe-
neste në vitin 169 para Krishtit, duke shkatër-
ruar 11 qyteza e mijëra banorë të zënë rob e
gjatë luftimeve, në kalanë e Oenés, i vrau e
preu sa u ngop duke parë lumenj gjaku, e të
tjerët i shiti si skllevër jashtë vendit të tyre.
Ndërsa komandanti me gjakatar romak Paol
Emilio, shkatërroi shtatëdhjetë qytete në gjithë
Ilirinë. Katërmbëdhjetë prej tyre ishin në Pe-
nestinë, pra në Dibrën e sotme.

Sulltan Mehmeti i II pasi dështoi në push-
timin e Krujës, në Gusht të vitit 1466 mar-
shoi drejt maleve të Dibrës për tu hakmarrë
egërsisht, nëpërmjet një tradhtari, vrau pleq,
gra e fëmijë, gjithsej dhjetë mijë në Kalanë e
Çidhnës, duke shfryrë gjithë mllefin kundër
banorëve më të afërt të Skënderbeut e nëpër
shkrepa rridhnin rrëke gjaku.

 Planet serbe për aneksimin e Dibrës harto-
heshin në Petroburg e zbatoheshin me zjarr e
hekur nga gjeneralët e ushtria serbe. Betejat e
zhvilluara për të mbrojtur këto troje, të
udhëhequr nga gjenerali me xhamadanë Elez
Isufit janë dëshmi dhimbje e sakrificash, gjaku
e djerse në mbrojtje të çdo pëllëmbë toke.

  Drini ka rrjedhur ujë përzier me gjak në
luftërat kundër xhonturqve, po kështu edhe në
betejat e zhvilluara kundra ushtrive serbe nga
viti 1911 e deri më 1921. Ky lum e këto ko-
dra, kodrina e fusha janë dëshmitarë të ush-
trive të Filipit të Maqedonisë, të legjioneve
Romake e hordhive Turke në betejën e Torvio-
llit e të luftës kundër pushtuesve të luftës së
Parë e të Dytë Botërore. E ky lum me rrjedhjet
e tij, me shtratin e tij të hazdisur, jo vetëm
është dëshmitar i gjithë këtyre heroizmave, por
edhe zbukurues i peizazheve përrallore,
magjepse e gjithmonë epike në luftëra pune e
paqe.

Kjo është me pak fjalë historia.
E me ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës,

ju kërkoni ashtu si në historinë mijëvjeçare
banorët buzëdrinas të marrin malet, të streho-
hen atje, e duke gjykuar mbi krizën ekonomike

LETER E HAPUR DREJTUAR QEVERISE

Duajeni Dibrën dhe ajo do t’ua shpërblejë

e financiare që ka përfshirë shtete e botës, pra
do të ndodh, siç shprehet udhëtari e studiuesi
e i historisë shqiptare Purkenvill: ’’Në maje të
maleve e kodrave më të larta, të ngref kullat
prej druri. .. Duke parë nga këtu e në shpatet e
zhveshura të maleve, vendin e shkretuar, e në
diskun e diellit rozë, me plotë dashuri e shpresë
për tu rikthyer edhe një herë në vendbanimet
e tyre...,,

Të NDERUAR ANETAR Të QEVERISë!
Këto relieve të përthyera me peizazhe të

gjithëstinshme me pamje të mrekulluese, kanë
prodhuar molla stërkinge e rranete, kumbulla,
dardha etj., të cilat kanë çarë me dinjitet treg-
jet evropiane në monizëm, kanë prodhuar
mermer ku shitesh nga Kajro i Egjyptit, në
Mançester të Anglisë, në Marsilje të Francës,
Milano të Italisë e Shtutgard të Gjermanisë,
në Bazel të Svicrës e Luksenburg etj. Kanë,
prodhuar misrin, grurin e fasulen etj., duke
mbushur hambarët për vete e për popullsinë e
krahinave të tjera të vendit. Kanë mirërritur
lopë e dele, dhi e kafshë barre, duke prodhuar
qumështin e nënproduktet e tij, leshin e mish-
in, duke plotësuar kështu nevojat e veta e për
treg. E ky popull i lidhur fort pas tokës ka jet-
uar e ka ecur përpara me plote dinjitet, me
kokën lart, me djerse mund e mençuri të pa-
shoqe.

  Në mbledhjet tuaja, në diskutimet tuaja,
merrni në konsiderate, gjithë treguesit
ekonomike e shoqëror, pasojat e të tanishmes
e të së ardhmes. Analizoni me kujdes çdo
detajë, fije për fije, e kështu përfundimet do
të jenë, të arsyeshme që ti qëndrojnë përjetë-
sisht kohërave. Qeveritë e Mehmet Shehut, të
Adil Çarçanit, Ylli Bufit, Fatos Namos, Ale-
ksandër Meksit dhe tani e juaja, kanë hedhur
ide e bërë bilance, për të mbytur luginën e
Drinit, duke e mbajtur këtë si shpatën e
Domikleut mbi kokat e popullsisë së kësaj
treve. E ajo mbyte iniciativën, mjegullon të
ardhmen, shton pasigurinë e nxit braktisjen e
trojeve të tyre. Kjo është lufta psikologjike,
më torturuesja, ky është kriminaliteti më i
paskrupullt kundër popullsisë së buzëdrinasve.

 Në projektet Italiane të viteve ’30, në his-
torishkruesit për vendin tonë gjenden ide e
projekte për sistemimin e Luginës së Drinit të
zi që nga Liqeni i Ohrit e deri në derdhjen në
detin Adriatik, me detaje e shifra konkrete,
me vizatime e përllogaritje të ardhurash e ndër-
time inxhinierike.

 Pse valle juve te mos hidhni ne zbatim
këto ide për zhvillim ekonomik e shoqëror të
kësaj lugine?

ZOTERINJ DEPUTET, TE POZITES E
OPOZITES!

  Para se të shtypni butonin për të dhënë
votën tuaj, vini në lëvizje gjithë potencialin
tuaj intelektual, përvojën tuaj politike, njo-
huritë tuaja historike, gjeografike e gjykoni mbi
gjendjen ekonomike e shoqërore të këtij pop-
ulli.

“Në politikë, - shkruante historishkruesi ital-
ian i vitit 1901 Ugo Ogjeti, -ka vlera ajo që
nuk shihet edhe pse për momentin duket e
parëndësishme”.

 Në këto 6400 hektar mund të prodhohen
panxhar e foragjere për të rritur kope të tëra
lopësh, me regjim stallor e kullotje të lirë,
duke punësuar e prodhuar bulmetra. Nga
mbarështimi i shelgjishteve mund të zhvillo-
het zejtaria e thurjes së shportava, tavave, kar-
rigeve e dhjetëra e dhjetëra prodhime artiza-
nati, duke mundur të konkurrosh në tregjet
ndërkombëtare. Këto toka lymore mund të
bëhen mbjellje të plepave Kanadez, ku bren-
da 10-20 vjet, mund të prodhohet dru për pro-
dhimin e letres, pra ngritja e kësaj industrie
me vlera të mëdha fitimprurëse. Në të dy
krahët e Drinit nga ura e Katundit të ri e gjer
në Skavicë mund të ndërtohen dhjetëra vende
turistike, siç ka qene ajo në Zbinece në vitet
’70. Janë të padukshme por po të investohet
me projekte e llogari me laps të mprehur mirë,
sjellin zhvillim rural të trevës Dibrane.

 Përndryshe, mjegulla e krijuar nga ujërat e
këtij liqeni, do të errësojnë, zymtojnë peiza-
zhet e luginës së Drinit nga muaji Tetor në
Qershor, duke e bëre të padurueshme e me
plotë sëmundje jetën e banorëve të malësive,
e gjallesave të gjithëllojshme. Ndërsa në stinën
e verës e muajin shtator, një pamje e zymtë,
erë e qelbur brrakash, do të shoqëronte gjithë
zgavrën e pajete të luginës, rezultat i tharjes
së ujërave të liqenit, nga dielli përvëlues e tem-
peraturat e larta të të stinës. Ç’farë gabimi fa-
tal do të jetë...

  Lobi i deputetëve të malësive e fushave të
Zadrimës, të Dukagjinit e Mbishkodrës, të
shfletojnë historinë e do të lexojnë ku Dibranët
kanë luftuar me besa besë përkrahë burrave të
këtyre anëve në luftërat e viteve 1911, 1912,
1913 edhe 1920 kundër ushtrive Malazeze e
Serbe, ku qindra e qindra dibranë kanë lënë

eshtrat, jetën e tyre te re e shume të shtrejtë,
që nga shpate e zhveshura të Taraboshit, në
fshatrat e Bërdicës, Ashtës, Bushati e deri në
kala të Lezhës. Ndërsa në afërsi të qytetit të
Shkodrës, është një vend që quhet “varret e
dibranëve”. E të gjitha këto iu thërrasin për të
gjykuar me gjakftohtësi.

 Një vendim i shpejtuar, një ide e mendim
i gabuar, një politikë dritëshkurtër e konjuk-
turale do tiu çoi pa as më të voglin dyshim
“drejt një korridori gjithmonë e më të errë-
suar, me një rrezik të pa kthyeshëm, përgjatë
të cilit duhet të tërhiqet zvarrë (populli e
politika.S.M.) për muaji e vitesh të pam-
barueshme:. kështu shprehesh Winston Çurçill
në vitet ’30.

  Ju deputet të opozitës, hidhni vështrimin
larg, edhe në shekujt që do të vijnë, në brezat
që po rriten e do të lindin se sa dëme kolosale
i shkaktohen trevës së atdheut të Kastriotit të
Madh. Ai do të ndahet në dy pjesë, ashtu siç
pretendonin Serbia në vitin 1918, pra Topall-
taja e Nënte Malet. Ku s’mund tia japin dorën
njëri tjetrit, të shpartalluar ekonomikisht,
moralisht e nga trupi i e jeta e tyre do të duhet
ende, gjak, dhimbje, lotë rrëke e lumenj djerse.

  Studentë e shtegtar dibranë, kudo ku sh-
kolloheni e punoni, që nga Torontoja e Kana-
dasë, Detroit të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës,  në Mançester të Anglisë, në Lion
të Francës, në Bruksel të Belgjikës, në Shtut-
gard të Gjermanisë, në Bazel të Zvicrës, në
Stamboll të Turqisë, në Firence të Italisë, pro-
fesorë në universitet shqiptare, ju të rinj të
moshuar kudo që banoni e punoni në atdhe-
un e shqiponjave, bashkoni zërin tuaj në luftë
me penat tuaja, me zërin tuaj me muzikën e
pikturat tuaja, me anë të Radios, televizionit,
gazetave e revistave, nëpërmjet Googlit, Face-
book, internet me protesta paqësore e peti-
cione për të frenuar idetë e papabazuare e flu-
turake.

Duajeni Dibrën, ajo do t’ua shpërblejë me
mençuri e prodhime të shumëllojshme! Të mos
të shkelim në bukën e ëmbël e jetëdhënse të
saj.

* Dr. Selman Mziu është Doktor Shkencash në
fushën e inxhinierisë pyjore. Ka punuar në
grupin e punës për inventarizimin kombëtar të
pyjeve. Gjithashtu ka ushtruar kërkime si
punonjës shkencor pranë Institutit të Kërkimeve
Pyjore dhe Kullotave.  Njeh mirë zonën e Pellgut
të Drinit të Zi. Aktualisht jeton në Firence të
Italisë dhe punon në profesionin e tij.

 Në projektet Italiane të
viteve ’30, në historishk-
ruesit për vendin tonë
gjenden ide e projekte për
sistemimin e Luginës së
Drinit të zi që nga Liqeni i
Ohrit e deri në derdhjen
në detin Adriatik, me
detaje e shifra konkrete,
me vizatime e përllogaritje
të ardhurash e ndërtime
inxhinierike.
Pse valle juve te mos
hidhni ne zbatim këto ide
për zhvillim ekonomik e
shoqëror të kësaj lugine?
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Dibra e Madhe arsimdashëse për

herë të parë në historinë e saj
nëpërmjet pushtetit  vendor dhe do-
natorëve dibranë është duke bërë
përgatitje  intensive për vitin shkol-
lor akademik 2010 - 2011.

Argëtim Fida, kryetar i komunës
së Dibrës së Madhe lidhur me
fillimin e arsimit të lartë deklaroi për
gazetën tonë se, “Për  rikonstruksio-
nin e dy objekteve të fakulteteve
punohet me plot intensitet duke përf-
shirë edhe të  shtunave e të dielave.
Është  kryer puna më e vështirë ven-
dosja e kulmeve të reja. Aktualisht
është duke  u punuar në muratimin,
rregullimin  e tavaneve me pllaka
gjipsi, ndarjen e mjediseve  dhe ven-
dosjen e instalimit elektrik. Në ape-
lin që bëri pushteti vendor te të gjitha
subjektet afariste në Dibër të Madhe
e më gjerë deri te diaspora, edhe pse
për fat të keq nga diaspora ende nuk
kemi asnjë përgjigje dhe shpresojmë
që edhe ajo do ta jep kontributin e
saj.

Duke  përmendur donatorët që
kanë ndihmuar deritani, ai shtoi se,
“Fabrika e gjipsit KNAUF ka vendo-
sur që të gjitha pllakat e gjipsit, pjesët
metalike dhe materialet për suvatim
për rregullimin e mjediseve të
fakulteteve do t’i japë pa pagesë. Fir-
ma  “Drita” nga Gostivari  mori për-
sipër të kryejë instalimin e rrymës
elektrike pa pagesë në objektin e
madh. Mojsi Dika do të bëjë instal-
imin pa pagesë në objektin e vogël.

Gjuha shqipe duhet të jetë një nga gjuhët zyrtare në Maqedoni

Nga
REXHEP
TORTE

DIBËR  E MADHE - Përgatitje  për arsimin e lartë

Në foto: Objekti ku do hapet
filiali i universitetit

Hapet konkurimi për 260 studentë
Jemi në bisedime edhe me afaristë
tjerë dibranë për dhënie  dhuratë të
pllakave të qeramikës dhe element-
eve sanitare. Me firmën “Diplast”
jemi duke biseduar për dritaret dhe
dyert e plastikës, një pjesë e të cilave
shpresoj se do të bëhet pa pagesë.
Afaristi dibran Shpend Grazhdani
udhëheqës i Kompanisë  me seli në
Tetovë e bëri falas projektin për in-
stalimin elektrik dhe  për ngrohjen
qëndrore  të dy objekteve në vlerë
afër 10 mijë euro. Apeli ynë për
ndihmë  vazhdon të jetë e hapur. Ne
punimet jemi duke i vazhduar sipas

dinamikës së paraparë. Presim që
Ministria e Arsimit e Maqedonisë
ta kryejë pjesën e obligimit të saj
për  furnizimin publik të nevojshëm.
Ndërkaq mobilimi i  mjediseve  ësh-
të obligim i Universiteteve që do t’i
kenë fakultetet e hapura”.

Lidhur me numrin e paraparë për
regjistrimin e studentëve të rinj, Fida
tha se,”Sipas konkursit të shpallur
në Degën për fizioterapeutë do të
ketë 70 studentë, në fakultetin e gju-
hës angleze 80 studentë, të  gjuhës
frënge dhe gjermane do të kenë nga
55 studentë. Janë parashikuar gjith-

sej  260 vende për aplikim. Ftoj
maturantët nga Dibra, Struga, Kërço-
va, Mavrova, Rostusha e Zhupa, nga
komunat fqinje në Shqipëri,  Pesh-
kopi, Maqellarë, Bulqizë, Burrel dhe
komunat tjera përreth që studentët e
tyre t’i regjistrojnë  në Dibër të Mad-
he. Universiteti i Manastirit ka  shpal-
lur konkurs për 100 vende për katër
drejtime studimore me nga 25 stu-
dentë, për gjuhën angleze, frenge.
gjermane dhe italiane. Fatkeqësisht
deri tani nuk kam patur asnjë kon-
takt me  drejtuesit e këtij universite-
ti. Përderisa me USHT kemi kontakte

Priten studentë nga
Maqedonia dhe
Shqipëria. Dega e
fizioterapisë do të
ketë 70 studentë,
fakulteti i gjuhës
angleze 80 studentë,
i gjuhës frënge dhe
gjermane do të kenë
nga 55 studentë.

të përjavshme me rektorin, prorek-
torët dhe  dekanët, me Universitetin
e Manastirit kjo nuk po ndodh dhe
nuk ka asnjë nismë nga ana e tyre,
edhe sepse me vendim të Qeverisë
së Maqedonisë është vendosur që
disa  nga fakultetet e këtij univer-
siteti   të hapen në Dibër të Madhe.
Ne po përgatitemi që punimet në
rikonstruksionin e objekteve të arsim-
it të lartë të jenë gati për fillimin e
vitit shkollor në muajin shtator”, tha
në fund Argëtim Fida.

Rexhep  TORTE

Kur u ndalua
gjuha shqipe,
u shpërbë  ish
Jugosllavia

Këmbëngulja primitive e subjektit qeveritar, shtetëror dhe
politik maqedonas për të mos i dhënë vendin e merituar e

legjitim gjuhës shqipe, është tejet absurde, konfliktuoze dhe e
pakuptimtë. Nuk mund të ketë  arsyetim për pengimin e  për-
dorimit të gjuhës shqipe si gjuhë të dytë zyrtare në Maqedoni
në të gjitha strukturat dhe nivelet vendore dhe shtetërore.

Në periudhën kur shqiptarët dhe maqedonasit ishin nën
ombrellën e Federatës Jugosllave përkundër politikës së njo-
hur antishqiptare, përdorimi i gjuhës shqipe ishte i barabartë
me gjuhën maqedonishte. Asokohe në përdorim zyrtar ishin
gjuhët serbishtja, kroatishtja, sllovenishtja, boshnjakishtja,
shqipja, maqedonishtja dhe hungarishtja. Për këtë qëllim ish-
in themeluar  shërbimet përkatëse të përkthimit veçmas në
Këshillin Ekzekutiv Federativ dhe veçmas në Kuvendin Federa-
tiv të Ish Jugosllavisë, ku kryheshin përkthimet me shkrim dhe
me gojë (simultane dhe konsekutive), në të gjitha gjuhët e
kombeve dhe të kombësive dhe në gjuhët e huaja. Të gjitha
materialet e Këshillit Ekzekutiv Federativ, të Kuvendit Federa-
tiv, të ministrive, sekretariateve dhe shërbimeve përkatëse sh-
tetërore, duke përfrshirë edhe ato zyrtare sekrete, rezervat dhe
tepër rezervat, përktheheshin  edhe në gjuhën shqipe dhe në

gjuhën maqedonishte, për çka ishin ngritur redaksi  të kompl-
etuara dhe profesioniste. Në parlamentin e atëhershëm të ish
Jugosllavisë ku bënin pjesë edhe Kosova  edhe  edhe Maqe-
donia përveç serbishtes, kroatishtes, sllovenishtes, boshnjak-
ishtes, hungarishtes, maqedonishtes në mënyrë strikt të bara-
bartë përdorej edhe gjuha shqipe. Deputetët  i merrnin mate-
rialet për mbledhjet e kuvendit, secili në gjuhën e tij amtare,
pra edhe në gjuhën shqipe. Secili deputet në parlament disku-
tonte në gjuhën e tij amtare. Deputetët shqiptarë diskutonin
në gjuhën shqipe  dhe fjala e tyre përkthehej në mënyrë simul-
tane. Në të gjitha takimet me delegacionet e huaja, funksion-
ari që udhëhiqte delegacionin, kishte të drejtë që marrëveshjen,
apo protokolin  dypalësh ta nënëshkruajë në gjuhën amtare,
pra edhe në gjuhën shqipe, dhe pastaj ky dokument përkthe-
hej edhe në gjuhët e tjera të sipërpërmendura. Në të gjitha
kongreset dhe  mbledhjet partiake, të sindikatave dhe të asoci-
acioneve tjera, materialet dhe diskutimet, krahas gjuhëve tjera,
hartoheshin  dhe përktheheshin edhe në gjuhën shqipe.

Për ta kuptuar  më lehtë blloku pushtetar dhe politik maqe-
donas dhe opinioni  maqedonas, se gjuha shqipe ka qënë dhe
duhet të jetë e barabartë me gjuhën maqedonase, po japim
edhe një pjesë të Dekretligjit të atëhershëm për themelimin e
Shërbimit të përkthimeve të miratuar nga Këshilli Ekzekutiv
Federativ i ish Jugosllavisë, ku bënin  pjesë  Kosova dhe Maqe-
donia, që dëshmon se gjuha shqipe ka qenë e barabartë me
gjuhën maqedonishte. Në nenin 1 të këtij  Dekretligji thuhej
se,”Themelohet Shërbimi i përkthimeve  për nevojat e Këshil-
lit Ekzekutiv Federativ, të organeve federative të administratës
dhe të organizatave federative”. Në nenin 2 të këtij Dekretligji
thuhej se, “Ky shërbim i përkthimeve kryen përkthimin e të
gjitha dispozitave në gjuhët e kombeve dhe kombësive të
Jugosllavisë, të cilat i nxjerr Këshilli Ekzekutiv Federativ, e të
gjitha ligjeve dhe dispozitave e akteve tjera të përgjithshme, të

elaborateve, analizave, informatave dhe materialeve tjera, të
cilat Këshilli Ekzekutiv Federativ ia dërgon Kuvendit Federativ
të RSFJ-së për të shqyrtuar  e miratuar, të marrëveshjeve sho-
qërore dhe të marrëveshjeve tjera, në lidhjen e të cilave marrin
pjesë organet e federatës, si edhe të dispozitave që i nxjerrin
funksionarët  që udhëheqin organet federative të administratës
dhe organizatat federative, si edhe përkthimin gojor ( simul-
tan e konsekutiv) për nevojat e Këshillit Ekzekutiv Federativ, të
organeve federative të administratës dhe të organizatave fede-
tarive, në gjuhët e kombeve dhe të kombësive të Jugosllavisë”.
Në pikën 2. të këtij neni thuhet se ky Shërbim i përkthimeve
për nevojat e Këshillit Ekzekutiv Federativ dhe për organet fed-
erative, kryen edhe:”Përkthimin e materialeve në gjuhët e hua-
ja, përkatësisht nga gjuhët e huaja në gjuhët e kombeve dhe të
kombësive të Jugosllavisë, si edhe përkëthimin gojor (simul-
tan e konsekutiv) për nevojat e Këshillit Ekzekutiv Federativ, e
organeve federative të administratës dhe organizatave federa-
tive,  në gjuhët e huaja, përkatësisht nga gjuhët e huaja, në
gjuhët e kombeve dhe të kombësive të Jugosllavisë”. “Mjetet
për punën e Shërbimit të përkthimeve sigurohen nga Buxheti i
Federatës”, shkruante  ndër të tjera  në këtë dekretligj.

Këto të dhëna  dëshmojnë qartë se Maqedonia dhe populli
maqedonas  nuk kanë asnjë të drejtë  të denigrojnë dhe
nëpërkëmbë gjuhën shqipe, të cilën e flasin shqiptarët që për-
bëjnë 30 përqind të popullatës  në Maqedoni. Maqedonia
hapërimin si shtet e filloi pas Luftës së Dytë Botërore, në kuadër
të ish Jugosllavisë, ku edhe partizanët shqiptarë luajtën rol të
rëndësishën në kuftën kundër nazifashizmit. Këto argumente
flasin qartë se pa përdorimin meritor të gjuhës shqipe, nuk
mund të ketë barazi dhe paqe në Maqedoni. Në fund të viteve
nëntëdhjeta të shekullit  të 20-të, forcat shovene milloshevi-
qiane, së pari ndaluan përdorimin e gjuhës shqipe, prej ku
filloi edhe shpërbërja e ish Jugosllavisë.
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Universiteti Ndërkombëtar i Strugës hapi filialin e ri në qytetin e Gostivarit.
Universiteti numëron aktualisht rreth 1200 studentë dhe me zgjerimin e kampusit
universitar, buzë Liqenit të Ohrit, numri i studentëve do të rritet ndjeshëm

Nga: SHPËTIM CAMI
Kryeredaktor i Revistës “The Heritage”, botim
shkencor i Universitetit Ndërkombëtar Strugë

Para disa ditësh Universiteti
Ndërkombëtar i Strugës organiz-

oi një Konferencë Shkencore kush-
tuar botimit të numrit të parë të re-
vistës së universitetit dhe disa bot-
ime të tjera të lektorëve të këtij in-
stitucioni të lartë arsimor.

Pjesëmarrja e përfaqësuesve të
lartë të shkencës shqiptare deri në
nivelin e Kryetarit të Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë, si dhe per-
sonalitete të tjera nga pushteti qen-
dror dhe vendor i Maqedonisë dhe
Shqipërisë, e konfirmonin rëndësinë
dhe vlerësimin që i bëhej kësaj vep-
rimtarie.

"The Heritage" (Trashëgimnia),
është një botim shkencor që krijon
hapësirë për të gjithë studiuesit e fush-
ave ekonomike, juridike, politike e
të teknologjisë së informacionit, bren-
da dhe jashtë Maqedonisë. Ajo do të
shërbejë si një literaturë shtesë për
studentët e këtij universiteti, numri i
të cilëve nga viti në vit vjen gjithmonë
në rritje. Hapja e kampusit të dytë në
Strugë dhe filialit të Gostivarit janë
tregues të kësaj rritjeje të shpejtë në
aq pak vite jetë universitare.

Revista fillon me të drejtat e njeri-
ut në Kombet e Bashkuara, të organi-
zatës me gjithëpërfshirëse në botë
duke sjellë një kontribut me vlerë në
këtë fushë. Jo rastësisht, prof. Lisen
Bashkurti, Rektor i Universitetit, e bën
pjesë të studimit të tij Nënë
Terezën, fituesen e çmimit Nobel.
Ai na sjell në vemendje fjalët e saj
në ceremoninë e dhënies së çmim-
it: "Gjëja më e bukur për mua ësh-
të të jesh në gjendje të vesh në jetë
dashurinë universale, sidomos ndaj
atyre që vuajnë". Kështu, ne kon-
firmojmë kontributin tonë në fush-
ën e të drejtave të njeriut nga Prof.
Bashkurti deri tek Nënë Tereza me
çmimin "Nobel".

Dr. Bashkim Rama, dekan i
Fakultetit të Shkencave Politike,
vjen në këtë revistë me një studim
kushtuar demografisë së sh-
qiptarëve si një vlerë e shtuar, për
të jetuar së bashku, në një Ballkan
më të mirë. Si një njohës i mirë i
Gjeopolitikës autori na sjell në
vëmendje lidhjen dhe ndërvartës-
inë midis aspektit demokrafik dhe
atij gjeopolitik, duke u ndalur në
situatën demografike të sh-
qiptarëve. Pas analizës së
treguesve, autori konkludon se fak-
torët demografikë të shqiptarëve
janë dhe mbeten objektivisht tepër
ndikues në planin gjeopolitik për
të ardhmen e tyre dhe të popujve
të tjerë në rajon. Ndërkohë, me
shumë elegance prezantohen para
nesh sfidat e diplomacisë, të cilat

UNIVERSITETI  NDËRKOMBËTAR I STRUGËS:

Një institucion
shkencor dhe
diplomatik

Godina e Universitetit Ndërkombëtar të Strugës. Foto. B.Karoshi

i përgjigjen më së miri realitetit.
Duke kaluar nga politika në

ekonomi, docent Alqi Naqellari na
jep disa aplikime të matricave në
ekonominë e investimeve duke na
orientuar se ku dhe si duhen inves-
tuar fitimet e ndërmarrjeve, por jo
vetëm. Pas leximit të tij ju mund të
gjeni përgjigje për pyetje të tilla si:
Ku duhen investuar paratë tona: në
bono thesari, në obligacione të bash-
kisë apo të një ndërmarrje nafte?

Me tej, Prof. Dr. Armend Kadriu
trajton subjektin e studimit të Mak-
roekonomisë, si dhe gjithë fushën e
pyetjeve që kanë të bëjnë me eko-
nominë kombëtare si përcaktimi i
rritjes së ekonomisë kombëtare për
një periudhë afatgjatë, shkaqet e pap-
unesinë, dhe a munden politikat
qeveritare të ndikojne në zhvillimet
ekonomike?

Politika dhe ekonomia zhvillohen
në mjedis, por me një zhvillim të
qëndrueshëm. Pikërisht këtu ndalet
studimi i Dr. Astrit Memisë, mbi
rritjen dhe zhvillimin e qën-
drueshem si vlera liberale. Parë nga
perspektiva e gjelbër, ndërtimi i një
shoqërie të tillë duhet bazuar te pa-
rimi i ndërvartësisë. Të fillosh nga
parimi i ndërvartësisë, do të thotë të
njohësh faktin se brezat e ardhshëm
varen tek politika e sotme.

Mangësitë e burimeve të shkru-
ara nga Mesjeta e hershme shqiptare
ndikuan që t'u jepej përparësi kërki-
meve arkeologjike shqiptare si një
nga mundësitë parësore për të

ndriçuar këtë periudhe të hershme -
shkruan Prof. Dr. Nebi Dervishi në
shkrimin e tij "Shtrirja e Kulturës së
Komanit në trevat lindore shqiptare-
dëshmi e vijimësisë Iliro - Romake.
Më qellim që të kemi sa më shumë
burime të shkruara për Universitetin
Ndërkombetar të Strugës, botuam
edhe në revistën tonë "Trashëgimia"
i dashur Prof Nebiu! Më mirë të sh-
kruajmë ne sot se sa të bëhen zbu-
lime arkeologjike nesër.

Me tej, ky numër vijon me dy stu-
dime në gjuhën maqedone të Bilja-
na Ciglovskes dhe Vanja Murgosk-
es, një studim i pegagogës së Uni-
versitetit të Tiranes Ilda Melo, një
studim ekonomik të Isa Spahiut dhe
Nazmie Merkos, si dhe një përsh-
krim të Historisë së Evropianizimit
nga Senada Xhemoska për ta mbyl-
lur me një kronike nga Konferenca
Ndërkombëtare e Shkencave Politike
zhvilluar në Luksemburg në mars
2010 mbi të ardhmen e modelit të
qeverisjes së Europës.1)

Në vazhdim u referuan librat e
tjerë të botuara nga Universiteti
Ndërkombëtar i Strugës: "Kombet e
Bashkuara dhe Rendi i Ri Botëror"
me autor Prof.dr.Lisen Bashkurti;
"Njeriu dhe Natyra në Globalizëm"
i Dr. Astrit Memia;"E Drejta Kush-
tetuese e Republikës së Maqedonisë"
i Doc.Dr.Mersim Maksuti; "Mar-
ketingu Bankar" me autor Prof. Dr.
Armen Kadriu, Akad.prof.Anastas
Angjeli dhe Prof.Dr.Alqi Naqellari;
"Hyrje në Ekonomi" dhe "Makroeko-

nomia" të Prof.Dr.Alqi Naqellari, etj.
Ndërkohë, në këtë simpozium

shkencor u sollën edhe të dhëna mbi
universitetin, shtrirjen e tij si dhe
përpjekjet për rritjen e numrit të stu-
dentëve dhe plotësimin e stafit aka-
demik. Një godinë e re do ti shtohet
shumë shpejt kampusit universitar
dhe në të ardhmen parashikohen in-
vestime për të qënë edhe nga pikë-
mapja infrastrukturore një kampus

bashkëkohor universitar. Vetëm
para pak ditësh u hap filiali në
Gostivar. Universiteti Ndërko-
mbëtar i Strugës, numëron aktual-
isht rreth 1200 studentë dhe me
zgjerimin e kampusit universitar,
buzë Liqenit të Ohrit, numri i stu-
dentëve do të rritet ndjeshëm.

Universiteti, përveç anës shken-
core, ka realizuar edhe një veprim-
tari të gjithanshme të mbushura
më takime dhe vizita të person-
aliteteve të larta, si ish presidentët
Rexhep Meidani dhe Alfred Moi-
siu, Ish-Minstri i Arsimit dhe Sh-
kencës të R.Kanadasë PhD.
ASHLAY DEANS, Ministri i Ar-
simit dhe Shkencës të R.Shqipërisë
z. Myqerem Tafaj, përfaqësues të
Ambasadës Amerikane në
R.Maqedonisë, vizitë zyrtare e am-
basadorit të R.Shqipërise, z. Arben
Çejku, ish kryeministri i R.Kosovës
z Agim Çeku dhe deputeti i Parla-
mentit të R.Maqedonisë z.Imer
Selmani, etj. Nuk kanë munguar
edhe vizita deputetesh dhe profe-
sorësh nga Shqipëria si Prof. Dr.
Arben Malaj dhe Dr. Aleksandër
Biberaj.

Ndërkohë, rektori i këtij univer-
siteti, Prof. Lisen Bashkurti, sho-

Referenca:
1- Revista   "The  Heritage", Nr.  1, Universiteti  Ndërko-

mbëtar  Strugë, 2010
2-  www.eust.edu.mk

qëruar në shumë raste edhe nga de-
kani i fakultetit të shkencave poli-
tike, Dr. Bashkim Rama, kanë pasur
një agjëndë të ngjeshur takimesh dip-
lomatike dhe qeveritare në shërbim
të fakultetit të shkencave politike për
marrëdhënie ndërkombëtare dhe di-
plomaci. Do të doja të veçoja
takimin me kryetarin e British Bus-
sines Group, me Rektoratin e Në
York University - Shkup,
Zv.Kryeministrin e R. së Maqedonisë
z. Abdulaqim Ademi, Ministrin e
Ekonomisë Fatmir Besimi si dhe ziz-
itat zyrtare në Ambasadat e R. të Slo-
venisë dhe R. të Gjermanisë,

Universiteti ka realizuar gjithash-
tu bashkëpunime dhe marrëveshje të
rëndësishme në shërbim të forcimit
cilësor të procesit mësimor dhe
rritjes së vlerave të diplomave që
marrin studentët. Mund të përmen-
dim këtu: American Heritage Uni-
versity, London City College, Uni-
versiteti Ndërkombëtar Schiller, Uni-
versiteti i Tiranës, Universiteti
FAMA-Kosovë, New York Universi-
ty-Shkup, Universiteti i Sarajevës,
Kolegji "Gjilan"-Kosovë, Akademia
Diplomatike Shqiptare- ADSH, Uni-
versiteti Mesdhetar i Shqipërisë, Ak-
ademia e Shkencave të Republikës
të Shqipërisë, British Business Group
(BBG) EBC*L, Kensington College of
Business, HyGrade International.2

Gjithçka flet për një rritje sasiore
dhe cilësore të studimeve dhe num-
rit studentëve, të përgjegjshmërisë
dhe profesionalizmit të stafit aka-
demik dhe administrativ.

Pamje nga zhvillimi i Sesionit Shkencor.                           Fotot marrë nga: www.eust.edu.mk
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Tek kthesa e Bathores dhe
fillon ngjitjen e rrugës së
Zallherit, fare pranë komple-
ksit të madh “Belda” ndodhet
firma “Building Yard 2006”
me administrator të  vetëm
zotin Bilbil Shira.Aktiviteti I
kësaj firme u bë I njohur jo
vetëm në Bathore por dhe
jashtë saj për  korrektesë
ndaj klientit, për çmime më të
arsyeshme në të gjithë tregun,
për cilësi të lartë në artikujt
që tregton. Këtu  gjend të
gjitha materialet që nevojiten
për ndërtimin e një shtëpie,
apartamenti, dyqane e
mjedise të  ndryshme  social-
kulturore.

Adresa:
Rruga e Zallherrit,

Kamëz, Tiranë.
Pranë kompleksit

“Belda”
Telefon:

068 20 72 308

 Hekur të ndryshëm
 Tulla
 Çimento të  zezë
 Çimento të bardhë
 Profile të ndryshme
 Gëlqere
 Stuko patinimi
 Rrjeta rrethimi

Firma shërben dhe me
kamion të ndryshëm
të paisur me viça,
fadroma  si  dhe
pirunj. Mjafton të vini
njëherë dhe do të
mbeteni të kënaqur.
Do të bindeni në
seriozitetin, cilësinë,
arsyeshmërinë në
çmime të firmës
“Building Yard 2006”

FIRMA SHET MË SHUMICË E PAKICË  SI:
 Tulla dekorative
 Katrama për izolime taracash
 Polisterol
 Inerte
 Hidraulike
 Tjegulla
 Vegla të ndryshme ndërtimi

Më 31 tetor Qendra Kulturore “Ilo
Anteski-Smok” Tetovë në bash-
këpunim me Qendrën Kulturore të
Peshkopisë dhanë një koncert Filar-
monik, duke shënuar kështu theme-
limin e Filarmonisë së Shqiptarëve
të Maqedonisë.

“Nuk është tamam kështu, - thotë
për gazetën drejtori i Qendrës Kul-
turore të Tetovës, Haki Fazliu, por
ndoshta në 5-10 vitet e ardhshme  ky
koncert i sotëm mund të konsidero-
het si bërthama e një Filarmonie të
Shqiptarëve të Maqedonisë”. Z. Fa-
zliu informon pak edhe për qendrën
kulturore, e cila deri para pak vitesh
ishte pothuajse e braktisur, por,
ndërkohë, ka filluar të marrë formë
dhe të kthehet në një pikë referimi
për jetën kulturore të Tetovës dhe më
gjerë. Së shpejti në këtë qendër do
të fillojë ndërtimi i një teatri të ri, i
cili do të ketë një kapacitet mbi 400
vende dhe më një sipërfaqe mbi
16500 m2.

“Ky koncert është kurorëzim i një
bashkëpunimi shumëvjeçar mes
Tetovës dhe Peshkopisë, - thotë Faz-
liu. Përveç bashkëpunimeve në fes-
tivalet e “Odës Dibrane”, “Sharri
këndon” e të tjera, ky koncert konsi-
derohet si një nga veprimtaritë më
të frytshme dhe të suksesshme mes
dy qendrave kulturore”.

Kompozitori Përparim Tomçini
dhe dirigjent Jeton Pustina, pas një
bashkëpunimi prej vitesh së bashku,
kishin eksperimentuar vitin e kaluar
në “Odën Dibranë” një koncert të
përbashkët, i cili kishte rezultuar me
sukses. Pas këtij suksesi ata kanë
menduar shtrirjen dhe në organiz-

Filarmonia e Tetovës
jep koncertin e parë

imin e një nate të paharrueshme
muzikore.

Gjithashtu, është pë t’u lavdëru-
ar edhe ndihma e drejtorëve të dy
qendrave kulturore,  të Tetovës dhe
Peshkopisë, përkatësisht  z. Haki
Fazliu dhe z. Veli Vraniçi, si dhe
Drejtorit Artistik të Qendrës Kultur-
ore të Tetovës, z. Artan Asllani. Për
tu vlerësuar është edhe puna e kon-
sulentëve artistikë Imer Seferi dhe
Lulzim Jashari, si dhe mjeshtrit të
zërit, Mevlan Osmani.

Koncerti u hap me “Koncert për
violinë dhe orkestër” nga Pjetër Gaci
me solist Shkëlzen Pajazitin, “Rrjedh
në këngë e ligjërime” e kënduar nga
fituesja e çmimit si artistja e re më e
mirë e “Top Fest 2010” Elita Ziberi,
“Këngët e vendit tim”,  kënduar nga
Besjana Memeti,  pedagoge në Fakul-
tetin e Arteve Tetovë etj.

Në repertorin e kësaj nate ishin
edhe “Valle orkestrale me motive
popullore”,  “Moj e mirë e hollë e
gjatë”,  “Seç e mora rrugën”,  “Ëndërr

ëndërrova”,  “Brams – Valle hun-
gareze nr.5”,  “Love story”,  “Balade
for Adeline”,  “Si m’ka sytë mi ke
vetullat”,  “Djaloshi dhe shiu”,
“Lemza” ,  “Valle për violinë dhe
orkestër nga Agim Krajka”,  “E kuj-
toj atë takim”,  “Veleshtare”,  “Bana
brof e rrash në mal”,  etj.

Solistët e këngëtarët Driton Beqi-
ri, Faik Vojka, Fisnik Ristemi,  El-
monda Feta, Agim Skarra, Lejla Be-
qiri, Leotrim Ali, Artan Bakija, Besa
Emini, Sokol Seferi, Peshkopi, Sh-
këlzen Pajaziti, Lida Aliu, Lauresha
Rufati, Venera Lumani, Fatmir Loca,
Eduard Hoxha treguan një nivel të
lartë profesional, duke e detyruar
spektatorin që kishte mbushur plot
sallën, t’i shoqëronte gjithmonë me
duartrokitje.

Këngëtarja dhe pedagogia e muz-
ikës në Universitetin e Tetovës,  Be-
sjana Memeti, interpretoi shkëlqye-
shëm “Zhorzh Bize Habanera” nga
opera “Karmen”,  ndërsa fituesi i
shumë çmimeve ndërkombëtare dhe

pedagogu i Fakultetit të Muzikës,
Shkëlzen Baftjari luajti mrekul-
lueshëm në Piano “Shopen skerco
nr.3”, duke marrë kështu duartrokit-
jet e forta të publikut.

Me duartrokitje të forta dhe nën
dirigjimin e Jeton Pustinës u sho-
qërua edhe “Marshi i Radeckit” i
kompozitorit Johan Shtrausit,  vepër
që mbyll të gjitha koncertet e këtij
lloji në botë,  dhe që mbylli edhe
koncertin e 31 majit 2010 në Tetovë,
që do të mbahet mend si “Dita e Fi-
larmonisë së Shqiptarëve të Maqe-
donisë”.

Pas koncertit udhëheqësi artistik i
koncertit, Përparim Tomçini dhe di-
rigjenti Jeton Pustina duken të
kënaqur. Për “veshin” e tyre të muz-
ikës diçka nuk shkoi mirë me fon-
inë, por gjithçka ishte e mrekul-
lueshme në këtë iniciativë artistike,
që do të mbahet mend gjatë në jetën
kulturore të Tetovës. Sidomos për
Jeton Pustinën, i cili nuk ka vetëm
origjinën nga Dibra, por rrjedh edhe

nga familje artistësh, të cilët kanë
vendosur gur-themelin në ngjarjet
kulturore të qytetit. Gjyshi i tij, dib-
rani Nexhat Pustina, ka qenë një ndër
mësuesit e parë të gjuhës shqipe në
Tetovë,  ndërsa babai i tij ka qenë
një artist shumëdimensional: ka kën-
duar,  pikturuar,  kompozuar...

Jetoni ka mbaruar Konservatorin
e Shkupit dhe është diplomuar në
Master në Tiranë. Sot është pedagog
në Shkollën e Muzikës në Tetovë dhe
bashkë me nxënësit e tij të talentuar
po ngrenë dita-ditës Filarmoninë e
ardhshme të shqiptarëve të Maqedo-
nisë.

Ky koncert u dha edhe në Pesh-
kopi më 10 qershor 2010, me ndih-
mën dhe mbështetjen e Fondacionit
Kulturor Zviceran “PRO HELVETIA”.

BUJAR KAROSHI

Ky koncert është
kurorëzim i një
bashkëpunimi
shumëvjeçar mes
Tetovës dhe Peshko-
pisë dhe mund të
konsiderohet si një
nga veprimtaritë më
të frytshme dhe të
suksesshme mes dy
qendrave kulturore.
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traditë
Klosi, qendra më e madhe dhe më e
hershme e prodhimit të barutit në Shqipëri
Nga: AQIF YMERI

Si burimet historike ashtu edhe gojëdhenat,
dëshmojnë se Klosi është qendra më e mad-

he dhe më e hershme e prodhimit të barotit
me tym në Shqipëri.

Burimet arkivore venedikase dëshmojnë se
gjatë luftërave të zhvilluara në shek. e XV,
shqiptarët jo vetëm i njihnin armët e zjarrit,
por u bënë edhe armëtarë e prodhues baruti.
Po këto burime dëshmojnë se venedikasit për-
dorën për prodhimin e barutit mjeshtrart sh-
qiptarë, siç është Mark Bogiti, i cili në Drisht
riparonte bombarda, municione të ndryshme
dhe prodhonte barutin.

Venedikasit kanë patur lidhje të hershme
edhe me trevën tonë, madje në fshatin Fushat
(Fshat ) edhe sot ruhet në popull toponimi me
emrin “Dyqanet e Venedikasve”, në vendin e
quajtur Lugu i Arrave, pranë Kodrës së Pazarit
e Majkishës.

Në “Majën e Qytezës” mbi fshatin Fshat,
mbi dy maja që ngrihen mbi shpatmalin sipër
Lezedrës, është Petralba, një ndër kalatë më
në zë të Kastriotëve në Mat. Gojëdhënat dhe
burimet historike dëshmojnë se Gjon Kastri-
oti veronte në Petralbë dhe në Petralbë ka lin-
dur edhe Gjergji. Traditën e të atit e ndoqi
edhe i biri. Fill pas pushtimit të saj më 1443,
Skënderbeu vendosi aty një garnizon ushtarak
dhe më vonë i kushtoi kujdes të madh për
vetë pozitën kyçe që zinte. Pas betejës së Drin-
it më 1448 kundra venedikasve, burgosi në
Petralbë dy komandantë kundërshtarë që zuri
rob, Andrea Humoin dhe Simon Vulkathanin.
Në rrethimin e parë të Krujës më 1450,
Skënderbeu e përforcoi Petralbën me roje, ko-
mandantë e nozullime.

Duke ndjekur traditën e të atit, Gjonit, Pe-
tralba u bë vatër e ndejës së Skënderbeut dhe
e familjes së tij. Barleti pohon se pas betejës
së Modricës më 1451, Skënderbeu së bashku
me Hamzanë dhe pak shokë, shkoi në Petral-
bë. “Atje ai kishte lënë të shoqen që në fillim
të verës gjë që pastaj e bëri gjatë gjithë
mbretërimit të tij. ” Gojëdhëna jo vetëm që e
pohon këtë, por shton se këtu lindi edhe i biri
i Skënderbeut, Gjoni.

Në rrëzë të shpatmalit ku ishte ndërtuar
Petralba, niste një vijë uji që shkonte deri në
shtëpinë e Llan Veshit, ku ishin dingat e barutit.
Këto dinga më të hershmet në Mat dhe në
Shqipëri ishin të lidhura pazgjidhshmërisht me
Petralbën.

Si burimet historike ashtu edhe gojëdhënat
dëshmojnë se baruti i zi (me tym) i markës
shqiptare është prodhuar për herë të parë në
Mat, prandaj në gjuhën popullore, jo vetëm
në Mat, por në gjithë Shqipërinë është quajtur
“barut Mati”. Në pjesën jugore të Shqipërisë,
është quajtur edhe “barut gegë”. Nga të huajt
është quajtur barut i markës shqiptare.

Baruti në Mat dhe së pari në këmbët e Pe-
tralbës, është prodhuar me shumicë për më
shumë se 5 shekuj. Baruti prodhohej në pun-
ishte të thjeshta duke shfrytëzuar energjinë e
ujit, por edhe forcën e krahut. Këto punishte
quheshin dinga baruti, emër të cilin e morën
nga zhurma që bënin gjatë punës për prodhimin
e barutit.

Fillimisht dingat e barutit ishin tre, të ndër-
tuara në këmbët e Petralbës, ose në këmbët e
kalasë së Skënderbeut, siç quhet Petralba nga
banorët vendas. Më pas punishtet e barutit
gradualisht u shtuan. Numri i tyre në Mat ar-
riti në 19. Kështu pas dingave të Llaveshit (Llan
Veshit) në fshatin Fshat, edhe në fshatra të
tjerë më vonë u ngritën një sërë dingash. U
ndërtuan dinga nga familjet Reçi e më vonë
Halili në Dars, nga familjet Kaceli e Alstafa
në Bel, e Panës në sheun e Rrepet etj. Thuhet
se ndërtoi një dingë edhe familja Voshi në

Maket i dingës së barutit

Klos .
Pra Klosi u bë qendra më e hershme dhe

më e madhe e prodhimit të barutit e njëkohë-
sisht prapavija më e vjetër e rezistencës sh-
qiptare, mbasi në Klos prodhohej barut për
armët e brezit e të krahut, për topat, për armët
e gjahut, për thyerje gurësh etj. që nga fillimi
i shek. XV e në vazhdimësi deri në vitin 1910
kur ushtria e Shefqet Durgut Pashës e komand-
uar nga oficeri turk Gafurr - efendiu rrënoi të
gjitha dingat e barutit në Mat, përveç një dinge
të Hysen Hasan Llaveshit e cila ka funksionu-
ar e prodhuar barut deri në vitin 1939 kur ven-
di u pushtua nga fashizmi.

Një punë të mundimshme e që meriton
vlerësime të larta, për të studiuar prodhimin e
barutit në Mat ka bërë i nderuari, sot i ndjeri
Dilaver Kurti, ndonëse për dingat e barotit të
Llaveshajve ai ka komunikuar vetëm me plakun
95 vjeçar Dyl Llaveshi dhe me Rrahman
Llaveshin, asnjëri prej të cilëve nuk mund t’i
jepte të dhënat e duhura. Në atë kohë kur z.
Dilaver Kurti mblidhte të dhëna për dingat,
Hysen Llaveshi nuk jetonte më, por të dhëna
të sakta mund të jepte djali i tij, Arif Llaveshi,
i cili në atë kohë ishte drejtor i municionit
pranë Ministrisë së Mbrojtjes dhe falë origjinës
së tij qe dërguar edhe për studime jashtë sh-
tetit për katër vite vetëm për armatim e muni-
cion.

Familjet matjane prodhuese të barutit za-
konisht kanë patur vetëm nga një dingë baru-
ti. Por të parat dinga baruti, të Llan Veshit të
parë kanë qenë tre, jo thjesht falë aftësisë së
tij, por sepse duke qenë në këmbë të Petral-
bës, në ngritjen e tyre ishte edhe ndihmesa e
Kastriotëve. Edhe vonë dingjet e barutit të
Llaveshajve qenë tre, por të treja nuk ishin
pronë vetëm e njërës familjeje. Një nga këto
dinga e kishte Hyseni, një e kishte Leka dhe
një e kishin në bashkëpronësi vëllezërit Abdi
dhe Elmaz Llaveshi. Gërmadhat e ketyre din-
gave kanë ekzistuar deri në ditët tona.

Në veçanti Hysen Llaveshi, në trashëgimi
brezash, pa ndërprerje vazhdoi të prodhojë
barut në dingun e tij deri në vitin 1939.

Tashmë është vërtetuar plotësisht se dingat
e barutit në Mat (pra edhe në Shqipëri) kanë
funksionuar të paktën që në fillim të shek. të
XV dhe këto dingje baruti asnjëherë nuk janë
importuar, por janë ndërtuar në vend nga vetë
prodhuesit e barutit.

Llaveshajt prej kohësh kanë patur lidhje treg-
tare jovetëm brenda vendit, por edhe me të
huaj, në veçanti me venedikasit .

Ata prej kohësh kanë qenë në gjendje të
mirë ekonomike. Tokat e tyre shtriheshin edhe
jashtë kufijve te katundit Fshat, siç është p.
sh. rasti i fushës së Bebejve afër Klosit që më

vonë e kanë blerë Bebejt e plot raste të tjera
mbasi Llaveshajt merreshin me veprimtari të
tjera përveç bujqësisë, veprimtari këto që i fu-
qizuan dhe mundësuan marrjen e tyre inten-
sivisht me prodhimin e barutit që prej më se
5 shekujsh, si dhe bashkëpunimin me mjaft
patriotë e ndikimin pozitiv në ngjarje me
rëndësi për vendin.

Fëmijët e Hysen Llaveshit që jetojnë sot
shprehen: “mbajmë mend se në vitet 1938 -
1939, kur babai yne Hyseni shembi shtëpinë
e vjetër qindra vjeçare, në muret e saj u gjet
një arkë me monedha argjendi e hekuri si
mexhide, grosh, metelikë dhe treshe”. Pra lidh-
jet e hershme tregtare me vendës e të huaj dhe
gjendja e tyre e mirë ekonomike ju kishte
dhënë mundësinë që para afro 6 shekujsh të
ndërtonin dingjet e të merreshin me pro-
dhimin e barutit dhe mjaft veprimtari të tjera.

Sipas transmetimeve gojore të brezave
paraardhës të familjes Llaveshi, është rënë në
gjurmët e shumë brezave prodhues të barutit.
Prodhimi i barutit nga brezat paraardhës në
këmbët e Petralbës, ishte i lidhur që me ko-
hën e Kastriotëve, veçanërisht me Skënderbe-
un që e quanin si bashkëfshatar të tyre. Për të
ka mjaft gojëdhëna, sidomos për trimërinë,
burrërinë, thjeshtësinë, lidhjet, vizitat në Pe-
tralbë etj.

Brezi më i hershëm i transmetuar në
gojëdhëna dhe dorëshkrimet e mëvonëshme
fillon me Llan Veshin, pas tre brezash përsëritet
pinjolli i ri i familjes, Llan Veshi, vazhdohet
me Hysen Veshin, Selman Veshin dhe përsëri
Llan Veshi; përsëritja në këtë brez e Llan Veshit
të ri, shoqërohet edhe me ndryshimin e mbi-
emrit nga “Veshi” në “Llaveshi” duke shënuar
rënien e n - së në dy fjalët Llan - Veshi. Pas
Llanit, vijon brezi tjetër me Hysen Llaveshin,
më pas Hasan Llaveshi, përsëri vijohet me
Hysen Llaveshin. Kështu trashëgimia e emrave
ka vijuar deri në ditët tona .

Në këtë trashëgimi brezash si prodhues baru-
ti nuk është rastësi që njëri nga djemtë e Hys-
en Llaveshit përfundoi studimet për katër vjet
në ish Bashkimin Sovjetik, (Leningrad) për ar-
matim e municion dhe pastaj për 27 vjet punoi
në ministrinë e mbrojtjes me detyrën e shefit
të municionit të ushtrisë.

Në përshkrimin më sipër të gjenealogjisë
së kësaj familjeje, në mënyrë kronologjike
kemi shkruar vetëm nga një emër për çdo brez,
por te Llaveshajt prodhues baruti ka pasur edhe
të tjerë si Leka, Abdiu, Elmazi, Sula, etj. Pe-
tralba hyrjen dhe daljen e ka patur në faqen e
malit nga ana e katundit Fshat (Fushat).

Katundi Fushat asokohe konsiderohej si
garnizon ushtarak ku dislokoheshin 8000
kalorës, 4000 këmbësorë dhe prodhohej barut

për Skënderbeun.
Dingat e barotit ne Mat i rrënoi ushtria e

Shefqet Durgut Pashës, me përjashtim të din-
gut të Hasan Hysen Llaveshit.

Në Korrik të vitit 1911, plaku i mençur i
Llaveshajve, i informuar se nje ushtri turke po
vinte drejt Matit, çmontoi dhe fshehu pjesët e
dingut dhe paisjet e tjera me të cilat përgatitej
baruti, fshehu gjithashtu barutin dhe lëndën e
parë me te cilën prodhohej.

Kur mbërritën turqit nuk gjetën asgjë në
shtëpi, madje ishin larguar edhe njerëzit përveç
plakut Hasan Hysen Llaveshi. Në çastin e mbër-
ritjes së turqve u gjetën befasisht edhe 4 burra
që mbanin lidhje me plakun e që plaku sapo i
kishte urdhëruar të merrnin kuajt e të largo-
heshin menjëherë.

Turqit ishin informuar për veprimtarinë e
plakut dhe dingat e Llaveshajve, por duke mos
gjetur as pjesët e dingut të Hasanit, as barutin
e prodhuar prej tij dhe për më tepër duke nde-
shur në qëndrueshmërinë dhe burrërinë e tij,
e masakruan atë (i prenë kokën).

Më pas i biri i Hasanit, Hysen Llaveshi,
atëherë në moshë 25 vjeçare e ringriti dingun
e barutit të babait të tij dhe ky qe dingu i
fundit që mbeti në Mat pas vitit 1910. Kjo
dingë prodhoi barut deri në pushtimin fashist
të vendit tonë, në vitin 1939.

Rreth muajit qershor të vitit 1939, disa kara-
binierë italianë, të shoqëruar edhe nga sh-
qiptarë të vënë në shërbim të tyre, natën rre-
thojnë fshatin. Ato kishin informata se Hysen
Llaveshi (nipi i Hysenit të mëparshëm) kishte
punishte baruti dhe në shtëpi dispononte sa-
sira të konsiderueshme baruti. Në të vërtetë
tregojnë fëmijët e Hysenit, kishte një muaj që
babai nuk prodhonte më barut në dingun e
tij, mbasi druante se sahanlëpirësit do të in-
formonin pushtuesit. Ndaj kishte marrë masa
për të fshehur jashtë shtëpise lëndën e parë të
barutit si nitrat potasin dhe squfurin, mbasi
ato i rezistonin me teper lagështirës.

Ndërsa barutin e zi që është shumë i
ndjeshëm nga lagështia, e kishte në shtëpi të
ruajtur me shumë kujdes e të amballazhuar
në thasë prej bezje, të gatshëm për ta larguar
nga shtëpia, në çdo kohe qe ta diktonte situa-
ta.

Karabinierët kishin rrethuar anën e përparme
të shtëpisë nga ishte porta. Në anën e pasme
(te kundërt me portën) shtëpia kishte një de-
riçkë të padukshme. Sapo u diktua rrethimi i
shtëpisë - tregojnë bijte e Hysenit, babai bash-
kë me Rrahmanin, marrin thasët në shpinë,
dalin nga shtëpia nëpërmjet deriçkës dhe e der-
dhin barutin ne lumin e Lezedrës që ishte jo
më larg se 120 metra nga shtëpia, duke bërë
dy rrugë të ngarkuar me sa mund të mbanin.

Në mëngjes sapo zbardhi drita, karabini-
erët thirrën: “Jeni te rrethuar, hapni portën dhe
asnjeri të mos lëvizë nga shtëpia”.

Karabinierët pasi kontrolluan shtëpinë dhe
nuk gjetën asgjë, vajtën dhe prishën dingun e
barutit.

Kështu mori fund dingu pesë shekullor i
Hysen Hasan Llaveshit që kishte një histori sa
të dhimbshme aq edhe trishtuese.

Edhe pas prishjes së dingut të barutit nga
italianët, ndonëse me mundime dhe në mënyrë
të fshehtë, Hyseni vazhdoi të prodhojë barut
në shterë me sasira të vogla për armët e gjahut,
për thyerje gurësh e hapje tokash dhe për të
kënaqur fëmijët në rastin e festave të
Shëngjergjit e të Shënmarkut, që ishin bërë tra-
ditë në Mat.

Gjatë këtyre festave fëmijët “shtinin” me
një lloj “arme” që e quanin “tapaxhë”, e cila
përgatitej nga një dru i zgjedhur duke i dhënë
deri diku formën e pistoletës në folenë e së
cilës vendosej një gëzhojë hute e shtrënguar
me llamarinë. Për qejfin e fëmijëve dhe të rin-
jve shpesh këto “armë” përgatiteshin mjaft
bukur e me mjaft mjeshtëri nga zanatçinjtë
dhe daj Ceni kënaqte oreksin e tyre duke ju
siguruar barutin me bollek në rast festash.

Shënim i redaksisë:
Materiali i botuar më sipër është me shkurtime.
Versionin e plotë mund ta gjeni në internet në
adresën <www.rrugaearberit.com>

Baruti në Mat dhe së pari në këmbët e Petralbës, është prodhuar me shumicë
për më shumë se 5 shekuj. Baruti prodhohej në punishte të thjeshta duke
shfrytëzuar energjinë e ujit, por edhe forcën e krahut.
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Para disa vitesh po gërmoja në skedarët e
bibliotekës së qytetit të Peshkopisë ku për

çudinë time sytë më hasën në një libër që për
mua ishte i panjohur. “Ushtima e maleve”,
vëllim ky me poema e poezi me autor Haziz
Ndreu. Libri ishte i vjetër dhe i përdorur shumë
në bibliotekë pasi dukej se edhe fletët  ishin
tej  të grisura e të ngjitura nga një dorë që
kishte punuar me kujdes. Botimi ishte i vitit
1961.Kur po shfletoja me kujdes këtë libër
direkt më vajti mendja tek gazeta lokale e
Dibrës në ato vite”Ushtima e Maleve” Në fakt
numri i parë i gazetës doli  në vitin prill të
vitit 1968  e  libri me autor Haziz Ndreun

Mbreti i rapsodisë dibrane
ishte botuar në vitin 1961 plot nëntë vjet ma
parë. Pra u binda plotësisht se vetë gazeta jonë
e kishte marrë emrin  nga  ky libër modest i
Haziz Ndreut.Në fakt nuk është vetëm kjo
gazetë lokale që ka përfituar nga Hazizi, por
ka përfituar e gjithë Dibra dhe dibranët, ai ish-
te  dhe mbeti një pishtar i ndezur në folklorin
e Dibrës. E sot mbushen plot dhjet vjet që
mbreti i rapsodisë dibrane, artisti i merituar,
valltari dhe koreografi i talentuar, studiuesi dhe
njëkohësisht poeti Haziz Ndreu nuk është më
midis nesh.Në qershor të vitit 2000, si sot
dhjetë  vjetë ma parë e gjithë Dibra dhe di-
branët e përcollën këtë vigan të papërsëritshëm
për në banesën e fundit.Haziz Ndreu ka lin-
dur në Zalldardhë të vitit 1928. Ishte ndër të
parët djem të Dardhës që  rroku pushkën dhe
iu bashkua brigadës së parë sulmuese për çlir-
imin e vendit.Pas çlirimit  përfundon liceun
artistik në Tiranë  dega aktor.Punon për shumë
vite në detyra të  ndryshme të administratës
shtetërore dhe në vitin 1957 emërohet drejtor
i shtëpisë së kulturës Peshkopi.Haziz Ndreu
me punën e madhe   krijuese që bëri në Dibër,
me reporterin mjaft të pasur  dhe të dëgjuar
kudo, me studimet për folklorin  dibranë  dhe
epokën e Skëndërbeut i kaloi  kufijtë e
Dibrës.Nuk janë të pakta  botimet cilësore që
na ka lënë Haziz Ndreu.  “Ushtima e maleve”
1961,”Valët e Drinit të Zi” 1966,”Këngë e
vargje” 1970,”Një trim i Skëndërbeut në
Dibër” 1972, “Ordinanci” 1975,”Tregime ale-
gorike dibrane” 1983,”Alegori dibrane”

1999,”Kastriotët dhe Skëndërbeu në trojet
arbnore”1997,”Dibra në udhën e historisë” pas
vdekjes.Haziz Ndreu është bashkautor në li-
brat historik “Elez  Isufi, kreshniku i
Dibrës””Dibra dhe dibranët dhe “Dibra dhe
etnokultura e saj” Janë në dorëshkrim “Nëntë
malet e Dibrës” romani historik “Lufta e
Dohoshishtit”,”Dibra në rrjedhën e shekujve”
dhe drama “Dasëm pa nuse” .Por talenti i  tij
nuk shpërtheu vetëm në krijimtari si  poezi e
prozë. Ai e skaliti me germa ari emrin e tij në
këngët “Hajredin Pasha”,”Vijnë pampurët për
rreth detit”,”këngë për Sufë Murren”, “këngë
për Lam Dacin”,” Këngë për Gjokë
Doçin”,”Elez isufi”. Ai ishte rapsodi i këngëve
të egra  dhe të buta ku sot pothuaj të gjitha
gjenden të sistemuara në arkivat e Radio-
Televizionit  Publik Shqiptar. Por jo vetëm
kaq.Ai ishte valltar  virtuoz  si dhe koreograf
ku  fare mirë mund të përmendim vallja e
“Korabit”, “E thuprës”, “Të Koxhaxhikut”.Një
punë të mirë ka bërë edhe në evidentimin e
kostumeve të zonës si dhe ka mbledhur me
dhjetra e dhjetra faqe trashëgimi gojore.Në
festivalin e rinisë botërore që u zhvillua në
Moskë më 20 gusht 1957, Haziz Ndreu do të
nderohej si individ mes 100 grupeve pjesë-
marrës me çmimin e tretë të këtij festivali.Në
vitin 1962 në festivalin folklorik  ndërkomëbtar
në Bukuresht  nderohet me diplomën e festi-
valit së basghku me partnerin e tij Besim Zek-
thi me vallen dyshe dibrane. Hazizi ka marrë
pjesë  në të gjitha festivalet folklorike zonale

e kombëtare të zhvilluara në vendin tonë ku
pothuaj në asnjë rast nuk ka mbetur pa  u
nderuar me çmime të ndryshme.Në konkurset
kombëtare që organizonte në ato vite revista
“Hosteni” është fitues i çmimit të dytë  dy
herë radhazi për poezitë e tij satirike “Makad-
alë or kapidan” 1969 dhe “Tre  takimet”  dh-
jetor 1981.Edhe pse kanë kaluar plot dhjet  vjet
që atëherë kur “mbreti i rapsodisë dibrane”
nuk është më midis nesh, në kujtesën e të
gjithëve padyshim Haziz Ndreu do të mbetet
si gjithmonë ai njeriu i urtë e i mençur, që në
fakt mirësinë e tij e shprehte me buzëqeshjen
e ngrohtë e të përhershme.Vërejmë se përsh-
krimi I figurës së Haziz Ndreut është një me
portretin e rapsodit bashkëkohor, gati-gati si
një institucion lëviszës ndërshekullor i traditës.
Të thuash sot  se je rapsod popullor si Haziz
Ndreu, do të thotë se je një me ndërgjegjen
dhe kujtesën popullore mbarëkombëtare. In-
stitucioni i rapsodit ishte dhe është provë e
sigurtë se si populli ka gjetur mënyrën për të
çertefikuar pjesët muzikore të cilat duhet të
transmetohen ndër breza.Si të tillë, rapsodët
do të kujtohen përjetë, së bashku me traditën
që mbartin, ashtu si njeriu përcjell racën njerë-
zore nga brezi në brez.  E sot nëse  doni të
prekni Dibrën në një pikë të vetme,  dëgjoni
edhe njëherë këngët që ka kënduar i madhi
Haziz Ndreu dhe vërtet do të ndjeni se ç’është
magjia e  folklorit dibran.

SHAQIR SKARRA

Nga: ARBANA QORMEMETI

Në shkulmën e dallgëve, që mbulonte trans-
oqeanikun fatkeq, mes morisë së shumë popu-
jve të ndryshëm ishte edhe një familje sh-
qiptare, e cila copëtohej në dallgët e akullta.
Të dhënat e kësaj ngjarjeje në vijim janë të
marra nga revista “Ylli” e Shqipërisë, e cila
tregon për fatin e dibranëve Jusufi.  Historia
në fakt është shkruar shumë vite më parë në
faqet e shtypit shqiptar.  Për këtë  shumë stu-
diues shqiptar kanë pyetur veten dhe kanë gje-
tur dokumentacione përkatëse në Bibliotekën
Kombëtare dhe Arkivin e shtetit të Shqipërisë.
Familja Jusufi ishin nisur nga Dibra e Madhe
që të mbërrinin në një vend, ku u kishin thënë
se i priste një “lumturi e pafund”, një nga ato
të cilat nuk kishin mundur ta arrinin në ven-
din e tyre, që ende ishte i varfër, nën Peran-
dorinë Osmane. Në prill të vitit 1912, shumë
shqiptarëve u shkonte ndërmend që të braktis-
nin atdheun e tyre. Kështu, Ibrahim Jusufi-

HISTORIA TRAGJIKE E NJË FAMILJEJE EMIGRANTËSH DIBRAN

Titaniku mbyti shqiptarë
Familja Jusufi bënë pjesë në listën tragjike të njerëzve që ndërmorën
udhëtimin më tragjik të shekullit. Dy prej tyre mundën të shpëtojnë
përmes peripecive të shumta, Ibrahim Jusufi dhe Marie Jusufi

babai, Hane Jusufi-nëna, Gjergj Jusufi-djali dhe
Marie Jusufi-vajza e tyre, nisin me “Titanikun”
gjigant mes 485 personave nga të gjitha viset
e botës, që do ti çonte në vendin e parajsës.
Në këtë tragjedi, shpëton Marie Jusufi dhe
babai i saj Ibrahim Jusufi, e cila më pas ka
rrëfyer për tmerrin që kishte parë në fëmijërinë
e saj, në natën e akullt të prillit të vitit 1912.
I jati i saj sipas revistës “Ylli” kishte kohë që
kishte vdekur, por vajza e tij e cila tanimë ka
ndërruar jetë, në moshë të thyer në Kanada ka
treguar hollësisht rreth kësaj tragjedie dhe
dëshira e saj e fundit ka qenë që të tregohet
gjithçka rreth asaj nate. “O Zot ndihmo fëm-
ijët ¸ mi”, ishin këto fjalët e nënës sime
Hanes, e cila mundohej të na shpëtonte ne
fëmijëve nga dallgët e mëdha të asaj nate, ka
deklaruar Maria. Në listën e gjatë të pasagjerëve
të Titanikut ka pasur edhe emra të shqiptarëve
të tjerë, ka qenë Jusuf Fazliu për të cilin nuk
dihet asgjë. Po ashtu më pas në listën me ger-
ma “C”, vijon një familje e tërë prej katër

vetësh me mbiemrin Kaçiç. Që të gjithë kaçiçët
e Titanikut nuk kanë arritur të shpëtojnë. Ka
pasur edhe mbiemra grek, bullgarë, rumunë,
serbë, kroatë, të cilët kanë përjetuar moment-
et e fundit të jetës së tyre, vetëm pak çaste,
pasi anija, te e cila kishin aq besim u përplas
me malin e akullt që po zbriste nga errësirat e
Veriut, thuhet në dokumentin e arkivit.  Nuk
ishte kollaj që të dallosh në morinë e mijëra
të mbyturve emrat e një familjeje të thjeshtë

shqiptare. Youssef Georges, Youssef Brahim,
Youssef Hanne, Youssef Maria, kështu i kanë
transkriptuar nëpunësit e shoqërisë së lundri-
meve pasaportat e ndërlikuara   të familjes
sime” është shprehur kështu Marie Jusufi. Ba-
bai, Gjergj Jusufi dhe Hane Jusufi, nënë e bir
janë viktimat e tragjedisë, ndërsa babai dhe
vajza vazhduan të jetojnë për tu treguar të
tjerëve ankthin e pafund të mbytjes së anijes
gjigande. Mali i akullt nuk ka dashur t’ia dijë.

Bëhuni
pjesë e

gazetës!

merr
kopjen
tënde

E-mail: rrugaearberit@gmail.com.
Tel. (04) 22 33 283 / 068 31 19 232

www.rrugaearberit.com
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Parathënie e romanit ‘Ëndrrat Treten në Mëngjes’,
ribotuar në 20 vjetorin e Eksodit të Gushtit 1991

Thanas Jorgji dhe Emigrimi i Poshtërimit

Thanas Jorgji

Nga: Dr. GËZIM ALPION *

Si çdo njeri, edhe kombet përjetojnë atë që
mistikët i referohen si ‘nata e errët e shpirtit’.
Kombi ynë ka kaluar netë të tilla të errëta
shpesh dhe, me sa duket, një fat i tillë që nuk
është për t’u patur zili, ka të ngjarë të na nd-
jekë edhe në të ardhmen. Jo se nenët e errëta
të shpirtit janë të dëmshëm, por në rastin tonë
ata janë pjesë e një procesi që përjetohet
pothuajse nga çdo gjeneratë, pa nxjerrë ndon-
jë mësim të vlefshëm.

Të shkruash për ‘natën e errët të shpirtit’ në
aspektin fetar është një dhunti e veçantë e një
numri të përzgjedhur shenjtorësh si Xhoni i
Kryqit, Tereza e Aviles dhe më së fundi Nënë
Tereza. Këta shenjtorë kanë arritur të kapin
thelbin e këtij transformimi misterioz të shpir-
tit, mbi të gjitha sepse ata vetë kanë përjetuar
proceset për të cilat shkruajnë me kaq de-
likatesë dhe nderim. Të komentosh për
‘vërtetësinë’ e rrëfimeve të tyre është vështirë
dhe deri diku arrogancë, pasi përderisa dikush
vetë nuk ka përjetuar të tilla sprova të shpirtit,
sprova si rezultat i të cilave shpirti pastrohet
aq sa është i denjë të ‘ulet’ pranë Zotit, është
vështirë dhe deri diku e pamundur të kupto-
het dhe interpretohet me objektivitet një proces
i tillë transformues sa misterioz po aq edhe
mistik.

Ashtu si shenjtorët e lartpërmendur (të tillë
shenjtorë gjenden jo vetëm në Katolicizëm po
edhe në degë të tjera të Kristianizmit si dhe
në besime të tjera si në Islamizëm, veçanër-
isht të traditës Sufiste), edhe shkrimtarët janë
në thelb studiues të shpirtit dhe të metamor-
fozave të tij. Të rrëfesh transformimet e shpir-
tit të një njeriu apo të një morie personazhesh
në letërsi është një sfidë më vete; të analizosh
dhe të bëhesh zëdhënës i shpirtit të një popu-
lli dhe kombi të tërë është një angazhim të
cilin shumë krijues e marrin përsipër por vetëm
pak e realizojnë me sukses.

Një krijues i tillë i talentuar, i guximshëm
dhe i suksesshëm në letërsinë bashkëkohore
shqiptare është edhe Thanas Jorgji. Romani i
parë i Jorgjit ‘Ëndrrat Treten në Mëngjes’, që u
botua fillimisht në 1997, sinjalizoi mbërritjen
në letrat shqipe të një pende sa ambicioze po
aq edhe origjinale. Në këtë roman debutant
Jorgji nuk e lë në dyshim lexuesin dhe kri-
tikun se ai kërkon të merret seriozisht. Dhe
me të drejtë.

Si shenjtorët e lartpërmendur të shpirtit,
transformimi që rrëfen Jorgji është origjinal
pasi ai përqendrohet në një ngjarje të cilën ai
e ka përjetuar vetë: eksodin e stërmundimshëm
të dhjetë mijë vetëve në anijen ‘Vlora’ në
Gusht të vitit 1991. Por qëllimi i Jorgjit në
ketë vepër nuk është të regjistrojë eksperiencën
personale. ‘Ëndrrat Treten në Mëngjes’ nuk ësh-
të roman autobiografik. Dëshmia personale e
një ngjarjeje të tillë sa tronditëse aq edhe sim-
bolike është përdorur me mjeshtëri nga autori
për të dokumentuar me një stil origjinal një
ngjarje sa personale po aq sa edhe kolektive,
një aventurë sa premtuese po aq edhe dësh-
take, një eksod me nota biblike drejt një ën-
drre për të cilën guximtarët e dëshpëruar du-
het të pagëzohen me ujin e detit duke u zhy-
tur me rrezik jete në fillim dhe në mbarim të
kalvarit të tyre.

Udhëtimi fizik është temë qëndrore në ketë
roman por më të rëndësishme janë odisea dhe
tranformimi i shpirtit individual dhe kolektiv
që përjetojnë emigrantët. Këtu qëndron forca
e Jorgjit. Si një Homer i verbër, autori e fashit
prezencën e tij fizike. Ai është i kudondodhur.
Ai është çdo njëri në çdo cep të Shqipërisë ku
fillojnë të rrjedhin rrëketë e njerëzve që si një
ortek me shpejtësi maramendëse shndërrohen
në një magmë të papërmbajtshme. Ai është
në çdo kamion, taksi dhe tren që ka për desti-
nacion Portin e Durrësit. Ai kacaviret në litarin
e anijes si mijëra të rinj e të moshuar, gratë
shtatzëna dhe viktimat anonime që i përpin

deti. Ai shoqëron mijëra bashkëpasagjerë në
stadiumin-kafaz të Barit por në të njëjtën kohë
nuk e ‘braktis’ gjysmën tjetër të shtrënguar të
ngujohet në portin e qytetit që ngjan me tepër
me një kopësht zoologjik.

Jorgji, rrëfyesi që gjendet kudo, metamor-
fozohet si Visari, Rubini, Tino, Helena, Nidha,
Niska, Gaci, Lazëri dhe Sugari. Ai ‘prezanto-
het’ shpesh si ‘ne’, gjë që e bën atë të identi-
fikohet me mijëra refugjatë dhe në të njëjtën
kohë mundëson pa u ndjerë krijimin e em-
patisë dhe simpatisë tek lexuesit për sprovat e
shumta që eksodasit kalojnë veç e veç dhe së
bashku. Kjo mënyrë e pozicionimit të rrëfyes-
it është një gjetje origjinale edhe për të një-
suar lexuesin me emigrantët.

Jorgji është i prirur ta shikojë njeriun thellë-
sisht si një qënie pozitive por ai nuk nguron
të nxjerrë në pah pa mëshirë edhe anët më
shtazarake të njerëzorëve. Personazhe si Lad
Vampiri, Pantera, Hiena, Bishtcigarja, Kuqo-
ja Al Kaponia, Kokë Preshi apo Qimja e Der-
rit identifikohen vetëm me nofka; Jorgji ua heq
të drejtën këtyre ‘pjellave të krimit’, sic i quan
ata Visari, për të pasur emra normalë. Autori
pa dyshim beson se e mira dhe e keqja ekzis-
tojnë krahas njëra tjetrës; ka momente kur e
keqja duket edhe sikur mbisundon dhe në këto
raste të trishtueshme koncepti ‘civilizim’ bëhet
një fjalë pa kuptim. Aktet kriminale dhe vep-
rimet makabre që këta njerëz-shtazë kryejnë si
hedhja në det e një të riu nga Hiena dhe Lad
Vampiri vetëm se thotë se nuk ka vend ku të
shtyhet, si dhe përdhunimi i një gruaje dhe
më vonë i Helenës në mes të mijëra dëshmi-
tarëve në stadium të revoltojnë dhe vazhdojnë
të të trondisin edhe kur ke përfunduar roma-
nin.

Për Jorgjin, një eksperiencë e tillë si eksodi
i Gushtit 1991 simbolizon nadirin dhe zenithin
e shpirtit njerëzor. Siç thamë me sipër, autori
me të drejtë beson se edhe pse kurajoja njerë-
zore për t’iu kundërvënë hapur së ligës tulatet
përkohësisht nga instinkti për të mbijetuar,
njeriu përgjithësisht është në shpirt qënie e
ndërgjegjshme dhe e përgjegjshme. Në pam-
undësi për të ndihmuar viktimat e krimit,
veçanërisht gratë e përdhunuara, burrat e çbur-
rëruar vidhen si hije për të vuajtur në heshtje
dënimin me të cilin ndëshkojnë veten për
impotencën e tyre morale.

Në të njëjtën kohë, romani regjistron edhe
akte të shumta bamirësie, ndoshta të parëndë-
sishme dhe në pamjen e parë edhe të rëndom-
ta, por megjithatë shumë domethënëse; njerëz-
it janë të gatshëm të kontribuojnë me të holla
për të blerë ujë dhe ushqim për të tjerët nga
spekulatorë të pashpirt, apo ndajnë ushqimin
për të cilin rrezikojnë kokën kur u hidhet pa
dinjitet në port dhe stadium.

Jorgji është i ndërgjegjshëm se romani i tij
nuk është ‘argëtues’. Të shkruash për eksodin
e Gushtit 1991 në një kohë kur plagët, bren-
gat dhe kujtimet janë akoma të freskëta dhe
veçanërisht në një kohë kur demokracia në
Shqipëri shpesh duket si një ‘lindje’ e stërgja-
tur dhe e mundimshme, aq sa ndonjëherë
duket se do të rezultojë në një ‘dështak’, si
dhe t’i kujtosh popullit tonë të lodhur në shpirt
nga rumpalla e tranzicionit që duket se nuk ka
fund, vuajtjet që hoqi gjatë dhe pas regjimit
komunist është jo sadizëm por dëshmi e kura-
jos intelektuale të autorit dhe e besimit që ai
ka në aftësitë e tij krijuese. Mbi të gjitha, ky
roman shqetësues është provë e bindjes së
Jorgjit në forcën ripërtëritëse të shpirtit të ko-
mbit shqiptar, të njeriut i cili përngjan me një
feniks që ringjallet çdo herë që flakët e his-
torisë shkrumbëzojne përpjekjet e tij të stër-
mundimshme për të mbijetuar.

Optimizmi është një leitmotiv kryesor në
‘Ëndrrat Treten në Mëngjes’, veçanërisht kur
tragjikja binjakëzohet me komiken. Me Jorgjin
letërsia shqiptare ka gjetur një mjeshtër të ri
humori. Humori i Jorgjit nuk është thjesht argë-
tues; ai është thellësisht humor filozofik dhe

terapik. Humori është i pranishëm pothuajse
në çdo moment të eksodit. Humori bëhet bash-
kudhëtari më i besueshëm i këtyre qënieve pa
fat që braktisin veten në dorë të një fati që
nuk i dihet fundi. Personazhi i Nidhës, për
shembull, megjithëse jo figurë qëndrore (ky
roman ka për personazh kryesor dhjetë mije
refugjatë) është ndoshta një ndër protagonistët
më komikë të dekadave të fundit. Është vësh-
tirë të mos e vësh buzën në gaz kur dëgjon
Nidhën bujar të shprehet për pasagjerët që merr
në Tiranë: ‘Le të vijnë! Le ta kenë kujtim pe
mua Italinë. Le të thonë: deri në Durrës na
shpuri një shofer pe Korçe. Pa leka!’; apo kur
rrëfehet gradualisht pas ngacmimeve të shum-
ta të ‘panxharit’ Niskë, se arsyeja kryesore për
emigrimin e tij është të bëhet ‘milioner’ duke
punuar si shofer në Itali dhe të kthehet në Korçë
për t’i fituar zemrën dhaskalicës së frëngjish-
tes, Marjankës, bijës së Pavlinës; apo kur më-
son se megjithëse e quan ‘qelbanik’ një çunak
që shkul një tapet nga tribuna e stadiumit, për
vete bën të njëjtin ‘mëkat’ para se të kthehet
me avion në Tiranë: merr nga stadiumi kupën
e futbollit të ekipit të Barit. ‘E mo ja: thashë
ta shpija në Korçë. Meqë “Skënderbeu” s’ka
ndonjë kupë’, justifikohet Nidha i sikletosur.

Jorgji e përdor humorin me mjeshtëri edhe
kur përshkruan degradimin që u bëhet ekso-
dasve në Portin dhe në Stadiumin e Barit nga
autoritetet italiane. Si çdo shkrimtar i madh,
Jorgji indinjohet kur shikon se si përbaltet din-
jiteti njërëzor në Italinë e civilizuar dhe anëtare
e Komunitetit Evropian. Ai di të vlersojë dhe
të shprehë mirënjohje për italianët e thjeshtë
si Karla dhe Domeniko të cilët janë të gat-
shëm të ndihmojnë emigrantët fatkeqë me sa
munden dhe në mënyrë dinjitoze. Por satira e
Jorgjit fshikullon pa mëshirë autoritetet ital-
iane, policinë italiane, mediat italiane dhe
shtetin italian për trajtimin që u bëjnë eksod-
save të Marsit dhe të Gushtit. Me të drejtë,
autori u kujton italianëve, diku me fakte, diku
nëpërmjet humorit dhe diku me sarkazëm se
në vitin 1943 ishin etërit e këtyre emigrantëve
të mjerë që strehuan dhe mbrojtën nga ushtria
naziste mijëra dezertorë të ushtrisë së Muso-
linit. Ndryshe nga shteti italian, që vihet në
lëvizje ‘për të bërë diçka’ për refugjatët ngaqë
e ‘zë turpi’ si rezultat i jehonës sensacional-
iste që i bën eksodit media italiane që i film-
on fatkeqët shqiptarë nga helikopterët ‘deri në
fyerje’, apo ngaqë duan të evitojnë ndonjë
‘vërejtje’ që mund t’iu vijë nga Komuniteti
Evropian, zemërgjerësia e shqiptarëve të varf-
er por zemërbardhë në 1943 motivohej thjesht
nga shpirti i civilizuar i një kombi i cili nuk
ka lejuar kurrë që padrejtësitë historike t’i
mjegullojnë ndjenjën e përgjegjësisë së shen-
jtë për njerëzit në nevojë, përfshirë edhe
hallexhinjtë fqinj që ndonjëherë janë sjellë si
barbarë me të.

Në fillim të viteve 1990 ishin njerëzit e
thjeshtë në Greqi dhe Itali që ndihmuan pop-
ullin tonë të ‘dezartuar’ ndërsa policia greke
dhe karabinieria italiane i ndiqte refugjatët
shqiptarë siç ndiqen kafshët nga gjahtarët e
pashpirt. Ndjekja nga policia nëpër rrugët e
Barit e autobusit të drejtuar nga Nidha është
një nga skenat me të arrira tragjiko-komike në
letërsinë bashkëkohore shqiptare, e denjë për
penën e Servantesit. Në Evopën e lirë të ëndër-
ruar me çiltërsinë e të miturve, refugjatët krim-
inalizohen vetëm se ëndërrojnë të ndërtojnë
një jetë më të mirë. Kjo skenë demaskon jo
vetëm Italinë dhe Komunitetin Evropian po
edhe Perëndimin ku shqiptarët, edhe dy deka-
da pas eksodit të Gushtit 1991, akoma nuk
gëzojnë të drejtën të emigrojnë në mënyrë të
civilizuar.

Dështimin moral të Perëndimit Jorgji e sim-
bolizon mjeshtërisht edhe me rikthimin në
Tiranë nga autoritetet Italiane të Dante Kalo-
gierit i cili kur kapitulloi Italia fashiste u
mirëprit në Shqipëri ku edhe krijoi familje.
Dante, apo Dane, siç e pagëzuan shqiptarët,

vuan nga humbja e kujtesës si pasojë e një
plage në luftë. I gjori nuk e ka idenë se ital-
ianët ‘e tij’ po e përzenë nga vendlindja ku ka
ëndërruar të kthehet për afro gjysëm shekulli.
Puthja e pllakave të sheshit qëndror në Tiranë
nga Dantja, i cili kujton se më në fund, mbër-
riti në qytetin e lindjes Peruxhia, është një
nga skenat me të arrira të ironisë dramatike që
kam lexuar ndonjëherë. Ky moment simboli-
zon braktisjen e dytë të Dantes nga Italia dhe
ri-biresimin e tij në patrian e adoptuar.

Amnesia e Dantes është një bekim i trish-
tueshëm ndërsa amnesia e shtetit italian mor-
alisht e dënueshme. Kjo ide është simboli-
zuar në bisedën e trazuar që Luixhi, një ish
dezertor i mbrojtur nga shqiptarët në 1943, i
cili ndryshe nga Dantja, arriti të kthehet në
Itali pas luftës së Dytë Botërore, zhvillon me
shefin e policisë. Luixhi ka 50 vjet që kërkon
ta ‘lajë borxhin’ dhe për këtë merr rrugën nga
fshati i tij për në Bari kur dëgjon në televizor
se ç’po ndodhte në stadiumin-geto. Kur shikon
se argumenti i tij nuk ka efekt tek shefi i pol-
icisë i cili, si një robot besnik i aparatit bu-
rokratik italian, i kujton Luixhit se ‘rregullat’
nuk e lejojnë që ai të strehojë në shtëpinë e tij
asnjë refugjat, veterani nuk heziton ti kujtojë
atij se po të ishin zbatuar ligjet e luftës,
pesëdhjetë vjet më parë, atij do t’i kishte ikur
koka si ‘ushtar i ushtrisë sonë të kapitulluar’.

Jorgji është një ndër shkrimtarët tanë më
produktivë dhe origjinalë të dekadës së fun-
dit. Nëpërmjet një stili që ndonjëherë të kuj-
ton ‘kick-writing’ e Kerouac-it, në romanin e
tij të parë ky autor regjistron në prozë dhimb-
jen njerëzore me intensitetin që vihet re në
‘Guernica’ të Pikasos. ‘Ëndrrat Treten në
Mëngjes’ është padyshim romani më i arrirë
për eksodin e shqiptarëve në fund të shekullit
të njëzetë. Dhe jo vetëm të shqiptareve. Ky
roman simbolizon tragjedinë e miliona
njërëzve fatkeqë për të cilët mërgimi
shpresëdhënës kthehet në një llahtar të pafund.
Ndoshta në një të ardhme të afërt kjo vepër
do të tërheqë vëmendjen e ndonjë regjisori
me vizion të mjaftueshëm për të regjistruar në
film një ndër tragjeditë me të dhimbshme të
kohës sonë.

‘Ëndrrat Treten në Mëngjes’ është një anti-
Kështjellë Kadareane. ‘Kështjelltarët’ e Jorgjit
u zbuan nga Evropa të cilën nuk shkuan ta
zaptonin. Zbimi i tyre ua treti ëndrrat. Por
shpirti i tyre i lënduar u bë më i mençur, er-
dhi në moshë. Ata mësuan, si të gjithë ne që
jemi në mërgim, se ‘El Dorado’ jonë është
trualli amëtar të cilin me tepër e kemi
nëpërkëmbur ne se të huajt. Ndoshta klasa
politike shqiptare do ta kuptojë këtë fakt të
hidhur një ditë. Me tepër se lexuesi i thjeshtë,
romanin e Jorgjit duhet ta lexojnë me vëmend-
je politikanët shqiptarë që janë në pushtet apo
që aspirojnë për të në mënyrë që eksode si i
Gushtit 1991 t’i përkasin historisë. Shpresojmë
në shpresë.

* Universiteti i Birminghamit, Angli
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Autori i këtij libri, Demir Rusi, si shumë
shqiptarë të tjerë, dy dekada më parë, u
detyrua që, për arsye ekonomike, të emigrojë
në Itali. Peripecitë e udhëtimit, me “kokë
në torbë” janë të njohura. Kështu kanë rrez-
ikuar jetën shumë shqiptarë dhe shumë prej
tyre e kanë dhënë atë.

GOMONIA DUHET LEHTËSUAR

Autori i përshkruan thjesht, por me shumë
vërtetësi peripecitë e një udhëtimi me një
gomone nga brigjet shqiptare në ato italiane.
Njerëzit kanë dëgjuar për veprimtarinë e ma-
fiozëve që lëvrinin si krimbat në plagë në
ato vitet e para të tranzicionit duke u marrë
me tregtinë e re të skllevërve në kuptimin
më të plotë të kësaj fjale. Demir Rusi na ka
dhënë një tablo të qartë mjerimi dhe dhune
nga më të egrat, ku njeriu nuk vlen asgjë
para fitimit që sigurojnë bosët e mafies, që
kanë interes ta mbushin gomonen sa më
shumë. Njerëzit janë aq ngushtë sa, nga
lëvizja më e vogël, mund të bien vet në det.
Por kjo është një rënie vullnetare, si të thua-
sh. Ka edhe një rënie tjetër, të detyruar:
udhëtimi është klandestin, gomonia ndiqet
dhe bosët e mafies, për t‘i shpëtuar kapjes,
duhet ta lehtësojnë gomonen duke lëshuar
në det disa nga skllevërit. Kjo është një prak-
tikë pune. Tashmë ne e kemi shumë të qartë
që mijëra shqiptarë kanë përfunduar në fund
të detit, si ushqim për peshqit. Shumë prej
tyre i kanë lëshuar ata që duhej t‘i nxirrnin
matanë detit.

FËMIJA ME QIRA

Nuk është titull romani, as frazë ro-
maneske. Është ngjarje e vërtetë, që D.Rusi
e jep në mënyrë të saktë në libër. Autori
tregon me bukuri stili se shqiptarët në bre-
gun matanë nuk i priste lumturia. Fatkeqë-
sia sapo kishte filluar. Shqiptarët kudo që
shkojnë, bëjnë çmos për të përballuar jetën
e vështirë që i pret. Ata nuk lënë mjet pa
përdorur për të mbijetuar. Autori na përshk-
ruan një rast shumë interesant dhe unikal
në llojin e tij: është një familje shqiptare
prej tre vetësh: e ëma, babai dhe një fëmijë
njëvjeçar. Babai dhe nëna nuk janë të punë-
suar. Shtëpinë e tyre e mban fëmija njëvjeçar,
i cili është në punë. Madje ai e ka filluar
punën qysh në moshën gjashtëmuajsh. Të
ardhurat e tij për familjen janë 20 mijë lire-
ta në ditë. Fëmijën e quajnë Klodi. Ai është
punësuar tek një çift italian që nuk ka fëm-
ijë. Për të provuar ndjenjën e kënaqësisë së
të qenurit prindër, çifti ka marrë me qira,
për shumën që thamë, Klodion, të cilin e
marrin nga prindërit në mëngjes dhe, mbasi
kënaqen me të gjithë ditën, në mbrëmje e
çojnë në shtëpi bashkë me pagën ditore.

SHQIPTARËT “HANË”
NJËRI-TJETRIN

D. Rusi gjithashtu tregon se shqiptarët në
dhe të huaj duhet të bëjnë kujdes dhe të
ruhen nga të huajt, por ca më shumë duhet
të ruhen nga bashkatdhetarët e tyre, sh-
qiptarët. Autori, i mbetur në ditët të hallit,
i afrohet një shqiptari që e quajnë Selman,
dhe kërkon ndihmën e tij. Por ai kishte qël-
luar një aventurier, shpërndarës droge, që
kërkohej kudo. Rrinte i fshehur nga frika e

Nga: SHAQIR SKARRA

Me datën 30 maj 2010 ora 10 e 30 minuta në
një nga sallat e Shtëpisë Qendrore të Ushtrisë
u mblodhën studiues e gazetar, ushtarakë e
ish-ushtarakë, pensionist por dhe mosha të
tjera. Ishte pikërisht  ish ushtaraku, Presidenti
i Federatës së Radioamatorizmit Shqiptar, zoti
Miftar Fana, ai që kishte organizuar këtë takim
mes miqsh dhe dashamirësve, mes intelektu-
alëve dibranë e më gjërë. Dhe pikërisht sot
Miftar Fana i kishte bërë bashkë të gjithë nga
jugu në veri, por që në sallën e mbushur plot
binte në sy pjesëmarrja e  mjaft shumbatasve.
Miftari kishte dy  gëzime në një ditë, edhe 75
vjetorin e lindjes, edhe promovimin e librit
“75 vjet me dorë në tasto e kufje në vesh” me
autor zotin Zihni Haskaj, kushtuar jetës dhe
veprës së Miftar Fanës.

Këtë takim të bukur solemn e drejtoi  gaze-
tari i talentuar sportive Dëfrim Methasani, i
cili si gjithmonë, edhe këtë radhë  doli nga
protokolli zyrtar. I pari që e mori fjalën ishte
zoti Zihni Haskaj, njëkohësisht dhe autor i
librit, i cili foli për punën e bërë  me këtë
libër por dhe për vetë jetën e  Miftarit, për
kohën dhe periudhën që ishte njohur  vetë me
të. “Rruga e jetës së  shumbatasit Miftar Fana
ndalet në një stacion tjetër, në atë të largimit
të tij nga fshati dhe vendosja për disa vjet në
qytetin e Peshkopisë, tha ndër të tjera zoti
Zihni Haskaj…. Me  këtë libër jemi të
vetëdijshëm se ne nuk kemi thënë gjithçka për
jetën e veprimtarinë e deritanishme të Miftar
Fanës, por në të nënvizohen momentet krye-
sore të tyre, të cilat kanë vlera njohëse dhe
përcjellin mesazhe mirënjohje e respekti për
dibranin Miftar Fana. Nuk ishte e thënë që të
flisnin njerëzit sipas protokollit dhe  vetë De-
frimi që drejtonte e dinte fare mirë këtë. Mjaft
diskutantë  dolën  direkt nga salla duke folur,
përshëndetur dhe uruar Miftarin. Faik Xhani,
studiues  dhe publicist, duke  folur për vlerat
e librit ndër të tjera tha: “Në këtë botim Miftar
Fana, personazhi kryesor i tij na vjen si kolos,
jo për konstruktin fizik të tij, por për formim-
in intelektual, profesional e shkencor, me një

NJË LIBËR INTERESANT:

“DJALI QË BLEU NJË
MILION VDEKJEN”

policisë, kështu që i duhej një njeri që të
lëvizte lirisht dhe të punonte për të. Dhe,
më në fund, iu duk se e gjeti. Por Demiri
kishte shkuar për punë të ndershme, për të
fituar me djersë. Për tjetrin nderi kishte
marrë fund. Ai donte që shqiptari i sapon-
johur të hynte në rrugën e krimit për t‘i shër-
byer atij. Midis tyre krijohet një atmosferë
ku jo vetëm sundon mosbesimi, por edhe
armiqësia e hapur. Ai ishte gati ta vriste
bashkëkombasin, por kishte qëlluar më frika-
cak se sa duhej. Demiri shkëputet me vësh-
tirësi nga kthetrat e tij, por jo pa rrjedhoja
negative. Ai humbet një vend pune që të
largohet sa më shumë nga Selmani.

HUMANIZMI NUK KA VDEKUR

Megjithatë, autori tregon edhe faqen tjetër
të medaljes: ka plot njerëz që të gjenden
afër dhe të ndihmojnë pa asnjë interes.
Madje nuk duan as t‘ua dish për nder se
këtë e quajnë si pjesë të kauzës së tyre. Këtë
humanizëm të lartë, këtë dashuri dhe
përkushtim ndaj njeriut në nevojë, autori e
jep nëpërmjet çiftit Giovani dhe Inocenza,
që marrin pjesë në jetën politike të vendit
duke shkruar artikuj dhe duke kryer aksione
konkrete për të përmirësuar jetën e shtre-
save më të ulta të shoqërisë, të atyre që pagu-
hen më pak dhe që nuk kanë mundësi t‘i
gëzojnë të mirat e jetës. Ata janë kundër
disnivelit ekonomik dhe aspirojnë për një
shpërndarje më të drejtë të pasurisë, në
mënyrë që lumturia t‘u takojë të gjithëve.
Kjo nuk është veprimtari e dy vetëve, por e
miliona e miliona italianëve të thjeshtë. Janë
pikërisht këta njerëz që sillen mirë dhe ndi-
hmojnë sa munden emigrantët, janë këta
njerëz që meritojnë çdo respekt, janë këtë
njerëz që miliarderët dhe mafiozët bëjnë ç‘të
munden që të mos i lënë që të marrin push-
tetin në Itali dhe kudo.

XHAFER MARTINI

Demir Rusi na ka dhënë një tablo
të qartë mjerimi dhe dhune nga
më të egrat, ku njeriu nuk vlen
asgjë para fitimit që sigurojnë
bosët e mafies, që kanë interes ta
mbushin gomonen sa më shumë...

PREZANTIMI

Dy gëzimet e
Miftar Fanës

aktivitet të pasur e të larmishëm jo vetëm ko-
mbëtar por edhe ndërkombëtar, na vjen si
“hyjnor” i sportit të Radioamatorizmit Shqiptar.
Fatos Demeti, si sekretar i Federatës  së radio-
amatorizmit shqiptar, i cili ka punuar  një
periudhë të gjatë me Miftarin, me Presidentin
e kësaj federate siç kishte dëshirë  ta quante ai
Miftarin. Foli dhe Hasan Leka, bashkëfshatar
e bashkmoshatar  me Miftarin, i cili  ndër të
tjera tha se “sot  duhet ta quajmë këtë ditë të
Shumbatit, jo se një  shumbatas feston  këtë
përvjetor lindje me miq e shokë, por në këtë
sallë paska mjaft nga Shumbati e të gjithë pas-
kan ardhur të respektojnë Miftar Fanën.

Diskutantët ishin të shumtë  si Dukagjin
Hata, Mevlud Buci e shumë të tjerë. Në emër
të familjes foli juristi i njohur Neshat Fana,
biri i Miftarit, i cili  që në fillim të fjalës së tij
tha se ndjehej tepër i lumtur sot në këtë përv-
jetor të babës së tij. “As e kisha menduar se
një ditë do të festonim kështu bashkarisht, por
vërtet qenka  diçka e bukur, diçka hyjnore që
të gjithë bashkë,  miq, shokë, koleg, njerëz të
afërm të familjes, bashkëfshatarë jemi
mbledhur në këtë përvjetor. Fjalët janë të pa-
kta por gëzimi është i  madh”.

Në fund të pranishmit i përshëndeti vetë
Miftari, i cili pasi përgëzoi të gjithë pjesëmar-
rësit, falënderoi dhe ato që ndihmuan në bot-
imin e këtij libri. “Sot nuk më  dilkan fjalët,
sot po djersijë kaq shumë, sot jam mbërthyer
nga  emocionet. Ju faleminderit të gjithëve!”

Në fund për të pranishmit u shtrua dhe një
koktej ku u bënë dhe mjaft fotografi, u tokën
gotat e u shtrënguan duart në shenjë mirënjo-
hje e respekti për të gjithë.

Kopertina e librit

Të nderuar bashkëpunëtorë
Prej muajsh, redaksia ruan në arkivin për botim disa materiale, të cilat po të botohen

zënë një hapësirë prej 2 ose më shumë faqesh.
Për këtë arsye, redaksia e gazetës “Rruga e Arbërit” njofton gjithë bashkëpunëtorë e saj,

se shkrimet që sillen për t’u botuar, duhet të jenë jo më shumë se 5 faqe të daktilografuara
(përafërsisht 10000 mijë karaktere, pa përfshirë hapësirat).

Materialet që vijnë me email ose në çdo lloj forme elektronike, duhet të jenë në Word,
me fontin Times New Roman, të madhësisë 12pt  dhe me hapësirë 1.5.

Gjithashtu, kujtojmë se materialet e pranuara në formë elektronike duhet të kenë pat-
jetër germat “ë” dhe “ç”.

Çdo material i gjatë do ti nënshkrohet redaktimit dhe shkurtimit për tu botuar në versio-
nin e shtypur të gazetës. Versioni i pa shkurtuar do të botohet çdo muaj në internet në
adresën: www.rrugaearberit.com.

Autorët mund ti shkurtojnë vetë shkrimet dhe të na i përcjellin në redaksi me dy ver-
sione botimi: për gazetë dhe për internet.

Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj, ju përcjellim konsideratat më të mira të redaksisë
për bashkëpunimin e deritanishëm..

Për sqarime më të hollësishme mund të na kontaktoni me email në adresën
<rrugaearberit@gmail.com> ose në tel. 069 20 68 603.

REDAKSIA.

Njoftim për bashkëpunëtorët
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Nga: Genta NISHICA

Midis rreshtave të stërshumtë të krijimtarisë shqipe, një receptuesi
(lexuesi) nuk do t’i kalonte pa e vënë re përsëritja e një sërë sim-

bolesh si: lisi, Drini, Rozafa, ulliri, korbi, dallëndyshja, shpata, shqipon-
ja, Dielli, Djella etj.

Pjesë e kësaj kurore është dhe GJERAQINA.
Simboli që përfaqëson bukurinë përdoret shumë në këngët e dasmave

për të përshkruar të bukurën e të bukurave, nusen.
Ceremoniali grarisht me këngë, valle e përgojosje të një të huaje mes

të huajave ( kur nusja rri në odën e grave), në poezinë e jugut është
pasthirrmuar në vargun:

Hapuni ju sorra se shkon gjeraqina.

Në disa krahina në momentin e përcjelljes së nuses, në gojën e das-
morëve gurgullojnë këto vargje:

(njerëzit e nuses)
Nëpër kroje, në lëndina
ku tërbohet trëndelina
Atje më pret gjeraqina.

(krushqit)
Gjeraqina pret te kroi
Seç kërkon të më dëftojë
Ka një breng e ka një hall
Po lëngon apo ka mall.

Pjesë e kësaj kolane të pafundme janë dhe këto këngë:

Vesha kostumin e bardhë
qëndisur margaritarë
do vij nuse të të marr
gjeraqinë që sjell behar.

Gjeraqinë e bukur o
po pse bën sikur nuk do
me shaminë e dhendrit o.

Gjeraqinë me sy të shkruar
loti im e puthja jote
zjarr që do më ngrohë në mote.

Motra e vetme e 9 vëllezërve që shkon nuse 9 male kaptuar quhet
Doruntina, Gjeraqina, Dhoqina, Gerardina.

Po në një nga variantet e kësaj gojëdhëne “Kënga e Dhoqinës”, kur
Kostandini sipas besës që i kishte dhënë nënës shkon të marrë motrën,
ajo i thotë:

Mirë se erdhe, im vëlla!
Në ke ardhë për të mirë
Të vishem si gjeraqinë

duke u paralelizuar kështu me bukurinë.
Gjeraqina nuk është fragmentarizuar vetëm në një krahinë a grup kra-

hinash, por tingëllon njëlloj bukur si në gegërisht dhe në toskërisht.
Ajo nuk është muzë frymëzimi veç e autorit popull.
I madhi At Gjergj Fishta , kur i knon zanave, orëve që rrijnë tue lodrue

bashkë me shtojzavallet për t’cilat lutja asht “Shtojua Zot vallet”,
n’kryevepnën e tij “Lahuta e Malsisë” shkruen:

Hej moj Zanë të qofsha true
Si s’të bjen ndër mend për mue
Punë të hershme me m’kumtue
Por më rrin tue fluturue
………………………………………………
N’ato brej, aha e çetina
Ku ban çerdhen gjeraqina….

Lame Kodra s’ka çiflik e s’ka pallate, s’ka dyqan me katër kate, por e
do Shqipërinë:

… për një vajzë gjeraqinë…
“Pse e dua Shqipërinë”

Zogu, sa i bukur aq dhe i rrallë, fluturoi varg më varg, në vashë të
hijshme u shndërrua dhe u nusërua.

Monografi model për vërtetësinë historike,
strukturimin dhe vlerën narrative

PROMOVIMI

Më 22 maj të këtij viti, në
prani të kolegëve, sh-
krimtarëve, historianëve, e lex-
uesve të shumtë,  në mjediset
e Shtëpisë Qendrore të Ush-
trisë Popullore, u bë promov-
imi i librit të radhës së shkrim-
tarit, poetit e gazetarit dibran
Kujtim Boriçi, “Dy martiret e
Steblevës”. Pjesmarrja e mad-
he dhe mendimet e shprehura
nga diskutantët, ishin vlerësim
për vlerat e librit dhe arritjet e
krijuesit Boriçi. Prezantimin e
librit e bëri studjuesi i njohur
Ramazan Hoxha. Dukë folur
për librin “Dy martiret e Ste-
blevës”, ai theksoi kontribu-
tin e Boriçit në një fushë pak të qëmtuar, veçanërisht për Gollobordën
e Dibrën, atë në qëndresën e pashembullt të njerëzve të thjeshtë të
pushtuesve serbosllavë që në Gollobordë e Dibër kanë kryer një shekull
më parë masakrat më çnjerëzore. Më pas diskutuan e dhanë mendime
rreth librit Xhevit Boriçi, kryetar i komunës së Steblevës, studjuesi Ner-
itan Ceka, poeti Agim Doçi, shkrimtari  Vasil Premçi, petagogu e sh-
krimtari Eduart Abazi, poeti, stujuesi e shkrimtari dibran Mevlud Buci,
etj. Ndërsa autori Boriçi falënderoi të pranishmit për pjesmarrjen dhe
vlerësimet për librin. Në fund, pjesmarrësit bashkëbisseduan gjatë në
një koktej të shtruar me rastin e promovimit.

Nga: FERIT FIXHA
    Shkrimtar

Monografia e shkrimtarit Kujtim
Boriçi “Dy martiret e Stëblevës”, tra-
jton ngjarje kulmore të viteve 1913-
1920, ato të qëndresës heroike
mbarëpopullore të banorëve të tre-
vave të Stëblevës, Gollobordës dhe
atyre fqinje, ndaj mizorive të push-
tuesve serbosllavë.

Shkruar me vërtetësi historike e
shije letrare, kjo monografi
mbresëlënëse, merr formën e një
poeme epike, të një sage të vërtetë.
Autori ka ditur të pasqyrojë në të
tharmin e morive burimore dhe arki-
vore. Në qëndër të saj janë dy mar-
tiret e Stëblevës, Xhemile e Rabie
Abazi, nënë e bijë, të cilat vijnë me
shkëlqimin e merituar, gjeneruar nga
vetë akti i tyre sublim.

Koha, me heshtjen e saj të pak-
uptimtë, nuk mundi ta arkivonte në
harresën e përjetëshme gjakun e
martireve, mpiksur në themelin e li-
risë. Por, ama, u desh mendja dhe
pena e autorit Kujtim Boriçi, tash-
më me një individualitet dhe “arse-
nal” pikant në fushën e krijimtarisë
publicistiko-letrare, që zulma e kë-
tyre dy grave të thjeshta shqipëtare
të rrezëllonte e të mos i lihej peng
zvetënimit.

Përkushtimi ndaj dy personazheve
kryesore në monografi nuk mjeg-
ullon, por nxjerr në pah shpirtin luft-
arak, ndjenjën liridashëse, atdhe-
dashurinë gjer në gen të bijave e bijve
të Stëblevës, Gollobordës e më gjerë,
me tradita dhe gjurmë të dukshme
në historiografinë kombëtare.

Me qartësi e profesionalizëm, në
monografi përshkruhen ngjarje e per-
sonazhe, duke krijuar si dikur vetë
këta luftëtarë në fushëbetejë, një të
tërë unike, një mozaik të bukur his-
toriko-artistik, që lexohet me kër-
shëri, që të zgjon ndjesi dhe emo-
cione drithëruese, që të ngjall kre-
nari.

Edhe lexuesi më i thjeshtë i këtij
libri fakteshumë e mendimngjeshur,
nuk mund të mos impresionohet nga
evidentimi i fakteve dhe ngjarjeve,
nga përshkrimi i thirrjeve kushtri-
more, i vikamës së luftëtarëve, i ush-
timës së krismave të armëve, i brit-
mave të fëmijëve, i rënkimit të të
rënëve, i tymnajës  së barutit të dje-
gur.

Në këtë libër, autori, te pjesa
“Epika e një qëndrese të përgjak-
shme”, shkruan;

“Referuar arkivave zyrtare të ko-
hës konkludohet se ‘gjeografia’ e kri-
meve çnjerëzore serbe është shtrirë
në gjithë territorin e Gollobordës,
nga veriu në  jug dhe nga lindja në
perëndim. Referuar të njëjtave
burime, pre e kësaj masakre kanë
qenë burra e gra, fëmijë e të
moshuar, banorë të besimit mysli-
man e ortodoks”.

Përballë rezistencës heroike të
vendasve, pushtuesit shfrynin në

dëshpërim të thellë; “Ky popull nuk
mposhtet”.

Në librin e Boriçit nuk ka
frazeologji pa brumë, por ka aksion,
mendim, gjenealogji. Në të gjen
edhe përshkrime e peizazhe që i jap-
in një përthyerje të këndëshme dhe
frymëmarrje të gjerë rrëfimit të ng-
jarjeve e ndodhive. Me figuracion të
gjetur, strukturalisht funksional, au-
tori me pak fjalë jep pamjet dhe kar-
akteret e personazheve. Ndoshta këtu
e ndihmon të qënit poet.  Në libër,
mësymjet e pushtuesve serb dhe qën-
dresa popullore gjer në flijim, për-
shkruhen me kompetencën dhe kolor-
itin e një njohësi të arenës së luftimit
në front e në prapavijë. Në libër ai
shkruan: “Stëbleva e Golloborda, si
nyje strategjike ushtarake e push-

tuesve serbosllav për kalimin në
thellësi të Shqipërisë, për vite me
radhë u bënë ‘postobllok’ i pakal-
ueshëm për të gjitha ushtritë që vin-
in prej tokave fqinje”.

Dua ta mbyll këtë shkrim me
mendimin e palëkundur se libri i
autorit dibran Kujtim Boriçit “Dy
martiret e Stëblevës”, është një
monografi model për vërtetësinë his-
torike, sendërtimin strukturor dhe
vlerën narrative. Ai jo vetëm është
një libër i veçantë në gjininë e
monografisë historike, por pasuron
më tej krijimtarinë letrare, artistike
e publiçistike të autorit të pasqyruar
në më shumë se 10 libra të suk-
sesshëm e qindra artikuj publiçistik
si gazetar profesionist në median
kombëtare.

Libri është një monografi
model për vërtetësinë
historike, sendërtimin
strukturor dhe vlerën
narrative. Ai jo vetëm
është një libër i veçantë
në gjininë e monografisë
historike, por pasuron më
tej krijimtarinë letrare,
artistike e publiçistike të
autorit të pasqyruar në më
shumë se 10 libra të
suksesshëm e qindra
artikuj publiçistik si
gazetar profesionist në
median kombëtare.

Gjeraqina, simbol bukurie
dhe element identiteti
në krijimtarinë shqipe
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Rreth 90 studiues, artistë dhe personalitete të ndryshme konkurruan
midis tyre për të fituar çmimin e madh për tre kategoritë, pikërisht për
librin më të mirë në fushën e shkencës dhe të kulturës islame, për
pikturën më të mirë dhe për krijimtarinë më të mirë për moshat e reja.

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC)  shpalli
paraditen e së shtunës në një ceremoni festive të zhvilluar në Hotel

“Rogner”, fituesit e çmimeve “AIITC 2009”.
Rreth 90 studiues, artistë dhe personalitete të ndryshme konkurruan

midis tyre për të fituar çmimin e madh për tre kategoritë, pikërisht për
librin më të mirë në fushën e shkencës dhe të kulturës islame, për pik-
turën më të mirë dhe për krijimtarinë më të mirë për moshat e reja.

Qëllimi kryesor i zhvillimit të këtij aktiviteti ishte stimulimi i kri-
juesve të talentuar në fushën e shkencës dhe artit në Shqipëri e në të
gjitha trevat shqipfolëse. Vetë organizatori i këtij konkursi të përvitshëm
dhe njëherësh drejtori i Institutit Shqiptar të Mendimit dhe të Qytetërimit
Islam, Dr. Ramiz Zekaj, theksoi në fjalën e tij përshëndetëse  se, “ Që
prej katër vjetësh, Çmimi AIITC, i shpallur nga Instituti Shqiptar i Men-
dimit dhe i Qytetërimit Islam, ka nxitur dhe i ka dhënë vrull forcave
krijuese në pasurimin e mëtejshëm të kulturës, artit dhe shkencës sh-
qiptare. Kultura islame vjen sot si dëshmi e gjenialitetit dhe shpirtit
artistik të kombit tonë. Me gjithë madhështinë dhe bukurinë e saj, kjo
është ngjizur fort në trupin e kulturës shqiptare dhe ka pikturuar jetën
materiale e shpirtërore ndër shekuj të shqiptarëve. Veprat e kulturës dhe
të artit islam shqiptar, arkitektura islame, piktura islame, letërsia islame,
muzika etj., vërtetë kanë ndikime nga kultura dhe arti i vendeve të
origjinës, por kanë edhe dallimet dhe origjinalitetin e tyre. Dhe pikërisht
këtë origjinalitet vlerëson edhe juria profesioniste për fushat përkatëse të
konkurrimit”.

I pranishëm në ceremoninë e çmimeve “AIITC 2009” ishte edhe
këshilltari i Ministrisë së Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve, sh-
krimtari Bardhyl Londo, i cili vlerësoi me tone pozitive punën e vyer që
po bën AIITC-ja për motivimin e krijuesve shqiptarë në përgjithësi dhe
për krijuesit e traditës së kulturës islame në veçanti. Ai nënvizoi faksin
se, “Është e tepërt të flas për peshën, rëndësinë, seriozitetin dhe kulturën
që ka qytetërimi islam në botë. Dihen vlerat e tij kulturore, shkencore,
dihet pesha e tij në të katër anët e botës, por dihet sidomos pesha që ai
ka në Shqipëri dhe në trojet ku jetojnë shqiptarët”.

Aktiviteti vijoi me tej me fjalën e drejtuesve të jurisë, përkatësisht të
Prof. dr Xhevat Lloshit për librin shkencor, Prof. dr. Ali Osekut për pik-
turën dhe Prof. dr. Arjan Kadiut për krijimtarinë e moshave të reja.

Me “Çmimin AIITC 2009” u vlerësuan artistët, të cilët gjatë një viti
më parë botuan libra në fushën e shkencës dhe kulturës islame, si
dhe krijuan peizazhe. Gjithashtu, u vlerësuan dhe artistë të rinj, të cilët
u paraqitën në këtë konkurs me botime të veçanta në poezi dhe prozë me
temë: “E bukura në shpirt dhe në jetë”.

Si libri më i mirë i botuar në vitin 2009 në fushën e shkencës dhe
kulturës islame u vlerësua Fjalori “Arabisht-Shqip” me 70.000 fjalë, i
ish-diplomatit Sulejman Tomçini. Ndërkohë, në këtë kategori me çmime
inkurajuese u vlerësuan dhe librat e autorëve Edvin Cami “Gëtja mes
Perëndimit dhe Misticizmit Oriental” si dhe libri “Ti, vetvetja dhe çësh-
tjet e tua”, i autorit Avni Tafili. 

Peisazhi më i bukur në penelet e piktorëve shqiptarë, nga 7 artistë
pjesëmarrës, u përzgjodh ai i piktorit Orion Shima.

Në kategorinë e krijimtarisë letrare të moshave të reja u vlerësua me
çmimin e parë Ivana Dervishi me poezi. Ndërkohë, në këtë kategori u
dhanë edhe katër çmime inkurajuese të rinjve Artur Deda, Fatime Zenel-
hasani, Stela Keta dhe Dorina Behari. 

Për fituesin e vendit të parë në kategorinë  “Libri më i mirë i vitit në
gjuhën shqipe, që trajton tema në fushën e shkencës, artit dhe kulturës
islame” u akorduan 3000 $, për kategorinë e pikturës u dha shpërblimi
prej 1500 $ dhe për krijimtarinë e moshave të reja në prozë dhe poezi u
akorduan 500 $. Gjithashtu, secili nga fituesit u nderua me medalje
argjendi dhe me dëshmi motivuese.

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC) prej 14
vjetësh funksionon si institucion i pavarur dhe ka një veprimtare të gjerë
të karakterit shoqëror, kulturor dhe shkencor dhe gama e tyre shtrihet tek
të gjitha grupmoshat. 

”Çmimi AIITC” do të vazhdojë udhën e tij të përvitshme për të vijuar
traditën e motivimit të krijuesve shqiptarë, por edhe për të mbushur
hendekun e mungesës së kritikës në Shqipëri në gjykimin dhe vlerësimin
e veprave shkencore e kulturore.

Gazetari Abdurahim Ashiku ka botuar librin “Po Dibrës!
Jo Skavicës”, botimi i katërt në serinë e librave

publicistikë “Njerëz që i dua”.
Botimi përmbledh disa shkrime të botuara vitet e fundit

si dhe disa shkrime të bashkëpunëtorëve të tij, si dhe
opinione e komente të lexuesve nëpërmjet internetit

anëembanë botës.
Libri, prej 280 faqesh, është botim i Shtëpisë Botuese

“M&B” dhe kushton 700 lekë

Autorit të librit mund t’i shkruani në adresën e emailit:
<a_ashiku@yahoo.gr>

VIKAMA E
NJË DIBRANI
TEJ OQEANIT
ATLANTIK

Mbroje Dibër historinë
 
Mos e qani Dibrën para se të vdesë
Mos e leni Dibrën ta varrose Drini
Se dhe vetë Drini ujin do të thajë
Që mos të mbulojë fushat e saj.
 
I trembni satanet nga nëntë malet
Mos leni Korabin këmbët t’i lagen
Mos turpëroni vetë Skenderbenë
Që dridhi turqit, mbrojti mëmëdhenë.
 
Po t’i lagen rrënjët Korabit të madh
Të vaditur me gjakun e trimave dibranë
Do trazoheshin damarët e malësisë
Do skuqeshin ujërat e lumit Drin.
 
Ku janë burrat e maleve, trimat dibranë?
Që në lashtësi shkruan historinë
A presin të ngrihen të paret tanë
T’u mësojnë dhe njëherë trimërinë?
 
Si mund të durojnë Malet e Dibrës
Të ulin kokën mbi fushën e mbytur
T’u fshihet kultura dhe lashtësia
T’u varroset përjetë gjithë historia ?
 
Fantazma nga varret do dilnin mbi ujë
Eshtrat e të rënëve do bënin rrethojë
T’u prisnin rrugën sataneve të huj
Nëse Dibra s’do dijë veten të mbrojë.
………………………………....
E varrosur do mbetej në përjetësi!
 

IVZI ÇIPURI
Filadelfia, Mars 2010

Më kishte marrë malli për Ivzi Çipurin, mall që
do të më përzihej me dhimbje kur mësova  ikjen
nga jeta të Alies, nxënëses time të urtë në vitin
shkollor 1967-1968 në Shkollën e Mesme Bujqë-
sore të Peshkopisë, bashkëshortes së Ivziut...

Na lidhi një ditë një mik i ri imi, mik i letrave,
Vlashi nga Kuçova (tash qytetar amerikan) që i kish-
te përcjellë adresat elektronike në të “dy krahët”.

Pas disa përshëndetjesh e çmalljeje nga larg,
në adresën time elektronike më vjen Ivziu me një
surprizë...

I shkrova se po të kishte ardhur dy ditë më parë
letra dhe Kënga e tij për Dibrën (kështu do ta quaj
sepse këngë e vërtetë është, këngë që i mungojnë
“telat e çiftelisë dhe tastat e pianos) do ta bëja
pjesë të librit “PO DIBRËS! JO SKAVICËS!”, ato
ditë në shtypshkronjë.

Por e përcjell Rrugës së Arbrit, në këmbë, tras-
esë së hapur dhe asaj ende në projekt. Po e përcjell
me vikamën e një njeriu që e do Dibrën, që i
dhemb në shpirt mbytja e saj. Ivziu thotë:

Si mund të durojnë Malet e Dibrës
Të ulin kokën mbi fushën e mbytur
T’u fshihet kultura dhe lashtësia
T’u varroset përjetë gjithë historia ?

A. ASHIKU
* * *

I dashur Abdurahim,
Jam dhe uroj të jesh mirë bashkë me Natashën

dhe fëmijët.
Po të shkruaj për diçka që kurrë nuk do ta kishe

menduar. Pra është një surprizë e mirë me siguri
për ty si gazetar, autor e së pari si dibran.

Që para dy vjetësh pata lexuar shkrimet e Ali
Hoxhës lidhur me projektin për asgjësimin e pellgut
te Dibrës. Tani u ngacmova përsëri kur pashë sh-
krimin tënd dhe kam shkruar poezinë që do të lex-
osh këtu më poshtë. Ti gjykoje në se është diçka
me vlerë dhe se është për tu botuar, në radhë të
parë në shtypin dibran, me thuaj dhe pastaj ven-
dosim bashkë. Nuk e di në se është aktuale prapë
gjendja si më parë apo kanë ndryshuar gjërat e nuk
ia vlen. Nuk di dhe në se ke kontakte të mira me
përfaqësuesit apo gazetarët dibranë.

Unë aktualisht kam në dorë dhe një vëllim të ri
me poezi që ndoshta mund ta botoj brenda vitit.
Për këtë flasim prapë sepse ndoshta mund të zgjedh
ndonjë paraprakisht për botim në shtypin shqiptar,
aq më mirë në se ti ke kontakte qoftë dhe me sh-
typin qendror në Tiranë. Nuk po zgjatem sepse do
të komunikojmë prapë pasi të lexosh poezinë dhe
këtë informacion që të dhashë.

Te fala miqësisht,
Ivzi Çipuri

www.rrugaearberit .com
Bëhuni pjesë e gazetës!

E-mail: rrugaearberit@gmail.com.

Shpallen fituesit e edicionit
të katërt të Çmimit AIITC
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B.I.D. New York
Nisma e Drejtimeve Ndërkombetare të Biznesit dhe

Cilësisë  organizoi dhe prezantoi më 31 Maj 2010, në
sallën e konferencave të hotelit Marriott Marquis, Çmi-
met Ndërkombëtare të Cilësisë 2010.

Evenimenti u drejtua nga Jose E. Prieto, President
dhe CEO I B.I.D, së bashku me personalitete të tjerë
të shquar nga bota e biznesit dhe trupi diplomatik.
Sponsori kryesor i Samitit Ndërkombëtar të Cilësisë
ishte ImarPress Media Goup, e cila mbuloi prezan-
timin e Çmimeve në New York nëpërmjet me teper se
26 publikimeve në Anglisht, Spanjisht, Rusisht dhe
Portugalisht. Në këtë mënyrë simboli i B.I.D. është i
pranishëm në 178 vende të botës, duke krijuar një ter-
ren të fortë për implementimin e të gjitha proceseve të
cilësisë nëpërmjet teknologjisë dhe procedurave të Mod-
elit Total të 100 Pikëve të Menaxhimit të Cilësisë .
Sipas Jose E. Prieto, Presidentit të B.I.D “kompanitë
përfituese të çmimit janë simbole të arritjeve në aftësi
drejtuese, teknologji, dhe risi, duke i bërë ato modele
për konkurrentët e tjerë në sektorin ku ata operojnë.
“Kompanitë nga Evropa, America, Afrika, Azia, Lind-
ja e Largët, Oqeania dhe Lindja e Mesme, morën
Çmimin Ndërkombëtar të Cilësisë si vlerësim të ar-
ritjeve të tyre në përhapjen e Kulturës së Cilësisë. Për
arritjet e tyre në cilësi, këto kompani ju bashkuan grupit
prestigjoz historik të Fituesve të Çmimeve të Cilësisë.
Midis këtyre kompanive të shquara përmendim: An-
saldo Energia, Italy; RAO – Unified Energy Systems
of Russia; Turner Construction International LLC of
the U.S; KEPCO, Korea e Jugut; dhe Als & Cachou –
TBËA, Francë, etj.

ALMO KONSTRUKSION Sh.p.k.
Mori Çmimin më të lartë Ndërkombëtar
të Cilësisë në KATEGORINË PLATINIUM.
I akredituar për arritje në Cilësi, Aftësi Drejtuese,
Teknologji dhe Risi
Shoqëria Almo Konstruksion Sh.p.k. përfaqëson
suksesin e Shqipërisë në Biznesin Botëror.

Prezantimi i Çmimeve për
kompani nga 59 vende të
ndryshme nga e gjithë bota
për arritjet e tyre në Cilësi
dhe Përsosmëri.

Konventa
Ndërkombëtare
e B.I.D New
York 2010

Samiti Ndërkombëtar IQS i Çmimeve të Cilësisë,
vërteton arritje të larta në cilësi dhe përsosmëri.

Ing. Shaban Bitri, Pronari dhe Administratori, mori
çmimin IQS në New York Marriot Marquis nga Presi-
denti i BID, Jose E. Prieto. Shoqëria ALMO KOn-
struksion përbëhet nga nje ekip pune i orientuar drejt
përmirësimeve të vazhdueshme të proceseve, duke u
përpjekur për një rol të rëndësishem në aftësitë drej-
tuese të botës së biznesit.


