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FOTOREPORTAZH: Mes grevistëve... pa blic. Kronika e grevës së muajit të Ramazanit

Speciale në faqet 2,3,4,12,13

Megjithëse greva u zhvillua në
një muaj falje e dashurie,
punëtorët dhe administratorët
e minierës nuk mundën t’i
kapërcenin pengesat artifi-
ciale, për të nënshkruar një
marreveshje të pranueshme
për të dyja palët, që do të
ishte në dobi të punëtorëve,
pronarëve, minierës dhe
qytetarëve të Bulqizës

Bulqiza përngjan me ato
qytezat e fshehura dhe të
humbura, që është në funk-
sion të minierës së begatë të
kromit. Një minierë që mban
gjallë frymën e mijëra mina-
torëve dhe nga ana tjetër
pasuron frikshëm disa të tjerë

“Firmat private mund ta vazhdojnë edhe 50 vjet të tjera dhe nga kjo
pikëpamje miniera është shumë e pasur. Është e hapur deri në -540
metra deri në nivelin e detit dhe mund të shfrytëzohet deri në 40
nivele”

“Ata marrin stalamitet prej kromi të cilat janë lënë për arsye të
sigurimit teknik. Nga kjo pikëpamje ata rrezikojnë veten dhe njeri-
tjetrin. Duke vënë në lëvizje pjesën e sipërme rrezikohet pjesa e
poshtme. Nuk duhet të jenë 100 firma, por një firmë e vetmë që të
bëjë shfrytëzimin”

Nga: SELMAN MËZIU
Faqe 10

Kush e ka
numëruar
popullsinë
shqiptare?

STUDIM

Në foto: (Lart) Kërkesat e minatorëve.
Djathtas: Grevistët e grevës së urisë.
Foto: Adela Halo

Nga: ROVENA VATA
Faqe 14-15

“Krojet e
Zanave”,
folklor nga
Naim Plaku

KRITIKË

Nga: SHEMSI MANJANI
Faqe 16

“Filozofia e
jetës”,
enciklopedi
në 7 vëllime

BOTIME

Nga: XHAFER MARTINI
Faqe 11

Hysen Lala,
portreti i një
njeriu të lirë

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

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

“Firmat private mund ta vazhdojnë edhe 50 vjet të tjera dhe nga kjo pikëpamje miniera
është shumë e pasur. Është e hapur deri në -540 metra deri në nivelin e detit dhe mund
të shfrytëzohet deri në 40 nivele”

Kronika e grevës
Nga: DIONIS XHAFA

1 GUSHT:
- Pesëmbëdhjetë minatorë të Bulqizës mbushin një

javë në grevë urie. Rreth orës 12.20 minuta të së dielës
ka hyrë brenda galerisë, këshilltari i Presidentit të Re-
publikës, Fatlum Nurja. Minatorët i kanë bërë me dije
z.Nurja kërkesat e tyre, ndërsa ky i fundit bëri me dije
se të gjitha kërkesat e tyre do i parashtrohen kreut të
shtetit.

- Sekretari i Misionit të grevës, Sadik Kamishi, shpje-
gon se METE, Ministria e Ekonomisë, Turizmit dhe
Energjitikës dhe strukturat shtetërore vazhdojnë të mos
i mbështesin.  “Uljen në bisedime me ACR-në e pen-
gon administrata e kompanisë, e cila nuk pranon dia-
logun me kryesindikalistët Kol Nikolli dhe Taf Kole-
ci”- shton ai. Kamishi, pyetjes së gazetarëve për dek-
laratën e kryeministrit Berisha, sipas së cilit është arri-
tur koncensusi i 20 përqindëshit rritje page, iu përgjigj
se nuk është njohur me këtë deklaratë.

2 GUSHT:
- Presidentja e Kompanisë DCM ( DecoMetal Aus-

tria) deklaron rritje pagash prej 20%. Kësaj deklaratë i
janë kundërvënë menjëherë minatorët, që nga ana e
tyre kërkojnë rritje page në nivelin 40%.

- Paraditja e djeshme ka rezervuar një moment ank-
thi për minatorët. Kjo pasi në galeritë e nëntokës ka
patur takime e stakime të pompave të ujit. Nëse këto
pompa nuk janë në punë, rrezikohet seriozisht jeta e
15 minatorëve që ndodhen 1.400 metra nën tokë.

- Zërit për plotësimin e kërkesave të minatorëve i
është shtuar edhe bashkia Bulqizë nëpërmjet nënkry-
etares të kësaj partie, Sara Zogu.

3 GUSHT:
- Kryesandikalisti Kol Nikollitregon se janë plot 200

minatorëtë gatshëm për të hyrë në grevë. “Greva do
tëpërfundojë vetëm kur të plotësohen të gjitha kërke-
sat e minatorëve” – tha i vendosur Nikolli.

- Rëndohet situata e minatorëve pas dhjetë ditësh
grevë urie. Dje, dy grevistë, Liman Isufi dhe Gentian
Ndreu, përkatësisht 44 dhe 29 vjeç kanë paraqitur
keqësim të parametrave njerëzorë e për pasojë janë
larguar nga greva. Luftën me urinë e vazhdojnë vetëm
13 minatorë.

- Një prononcim është bërë nga Kol Nikolli, kreu i
Konfederatës së Minatorëve. Ai i ka bërë thirrje kryem-
inistrit Berisha të ndërhyjë në zgjidhjen e situatës së
krijuar.  “ Nëse Kryeministri nuk përgjigjet, atëherë do
të thotë se ai nuk është pjesë e zgjidhjes, por pjesë e
problemit, ç’ka ne nuk duam t’a besojmë” – është
shprehur Nikolli.

4 GUSHT:
- Metalurgët e Elbasanit dhe ish-minatorët e Kukësit

solidarizohen me minatorët e Bulqizës.
- Kreu i Bashkisë Bulqizë, Roland Keta ka ndërm-

jetësuar për uljen në tavolinë të palëve. Ndërkaq, kreu
i ACR-së, Giga Bedineishvilli, nëpërmjet një mesazhi
telefonik dërguar kreut të grevës së minatorëve, Luan
Nika, ka komunikuar rritjen e pagës me 20%. Gre-
vistët kërkojnë me ngulm që në bisedime të mos mar-
rë pjesë Medat Zogu, i cili është deklaruar kundër mi-
natorëve të Bulqizës. ACR-ja në bisedimet e saj do të
shmangë lidershipin e sindikatës, Kol Nikollin dhe Taf
Koleci, duke i konsideruar si persona të jashtëm, pa
lidhje me minierën. Për këtë përplasje Nikolli tha:
“Lidershipi sindikalist asesi nuk mund të shmanget nga
nënshkrimi i marrëveshjeve mes palëve, pasi sindikata
është institucion ligjor që mbron minatorët.

5 GUSHT:
- Dështon takimi mes ACR-së, Albanian Chrom dhe

minatorëve. Ndërkohë, i menjëhershëm ka qenë reagi-

mi i Kol Nikollës dhe Taf Kolecit, që kanë
akuzuar administratorin e kompanisë ACR.  “
ACR-ja është e detyruar të ulet në bisedime.
Nuk kërkojmë marrëveshje personale, por kush-
tetuese, në përputhje me ligjin” – ka deklaru-
ar Nikolli. Kryesindikalisti tjetër Taf Koleci ka
reaguar ashpër duke u shprehur se Giga Bedi-
neishvilli me nipin e tij kanë tentuar të kor-
ruptojnë, duke ofruar shuma të kon-
siderueshme në këmbim të shuarjes së grevës.
Koleci ka përsëritur edhe njëherë kërkesat e
minatorëve: Hapja e puseve të minierës, rritja
e pagës në masën 40%, përmirësim i kush-
teve të punës dhe largimin e drejtorit të mini-
erës, Medat Zogu.

6 GUSHT:
- METE, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe

Energjitikës, me anë të një deklarate për shtyp
u kërkoi minatorëve si dhe kompanisë ACR të
nisin urgjentisht dialogun.  “Miniera e Bul-
qizës është pasuri kombëtare dhe asnjë indi-
vid dhe asnjë palë nuk duhet të luajë me ketë
pasuri të kombit tonë”- është mësuar të jetë
theksuar nga METE.

7 GUSHT:
- Hyn në ditën e katërmbëdhjetë greva e

minatorëve në Bulqizë. Gjendja e tyre po
përkeqësohet nga dita në ditë, ndërsa vihet në
rrezik dhe jeta e tyre në rast të mosfunksion-
imit të pompave të ujit. Kompania ACR,
nëpërmjet një letre i bën thirrje minatorëve të
ndërpresin grevën dhe të nisin bisedimet, pa
Kol Nikollin dhe Taf Kolecin. Kryesindikalisti
Kol Nikolli ka kërkuar largimin e ACR-së nga
Bulqiza. Nikolli gjithashtu ka deklaruar se ka
bërë kallëzim penal në Prokurorinë e qarkut
Dibër dhe Tiranë. Ai madje ka shtuar se po
përgatisim një peticion për t’ia drejtuar Presi-
dentit Bamir Topi dhe Kryeministrit Sali Ber-
isha.

- Lëvizja Socialiste për Integrim, nëpërmjet
një deklarate për shtyp, ka shprehur shqetësim
për situatën në Bulqizë dhe ka bërë thirrje për
dialog mes palëve.

- METE, nëpërmjet një njoftimi zyrtar për
mediat, u bën thirrje palëve që të ndalin akuzat
e ndërsjellta. Edhe pse METE në fund të kor-
rikut gjobitime 56 milionë lekë kompaninë
koncensionare dhe ndaloi aktivitetin e ko-
mpanisë në zonën D, minatorët sërish po vazh-
dojnë grevën e tyre.

8 GUSHT:
- Taf Koleci ka akuzuar administratorin e

ACR-së Giga Bedineishvillin se ky i fundit po
kompromenton me minatorët, duke i ftuar të
formojnë 5-6 minatorë për bisedime në Ti-
ranë. Koleci u shpreh se METE është aktorja
kryesore e shkatërrimit të minierës. Ndërsa Kol
Nikolli ka bërë me dije edhe një herë qën-
drimin e tij. “Sindikata është e gatshme të hyjë
në bisedime, por në rrugë ligjore e jo sipas
preferencave të ACR-së”. Përsa u përket me-
sazheve dërguar minatorëve, Nikolli tha se
mesazhet nuk janë dërguar nga administrata e
ACR-së, por nga administrata lokale në Bul-
qizë, pjesë e së cilës eshtë edhe filiali i postës.
Greva e urisëështë futur në një rrugë pa krye.
Vazhdojnë akuzat e ndërsjellta, por ende nuk
ka një konsensus në mes palëve.

9 GUSHT:
- Deputeti i Partisë Socialiste i rrethit të

Matit, Qemal Minxhozi, ka bërë thirrje për
zgjidhjen sa më të shpejtë të kësaj situate. “
Firma ka përgjegjësistë e veta, por edhe shteti
nuk duhet të rri indiferent, pasi janë qytetarë
të tij dhe duhen dëgjuar” – ka shtuar Minx-
hozi.

- Ka dështuar sërish një takim mes drejtuesve
të ACR-së dhe minatorëve, me pretekstin e
kompanisë se po diskuton për kushtet tekni-
ke.

- Situata e minatorëve grevistë sa vjen e
rëndohet. Ata kanë shfaqur probleme shën-
detësore nga më të ndryshmet, që nga vësh-
tërësia me frymëmarrjen e deri te gjendja e
të fikëtit.

- Ndërkaq, një takim i dytë, i planifikuar
për t’u zhvilluar pasditen e djeshme, në ora
16.00 ka dështuar. U deklarua se në orën 12.30
minuta grupi i minatorëve do futej në bised-
ime pa praninë e dy kryesindikalistëve, por do
përbëhej nga Luan Nika, Sadik Kamishi, Sali
Aliu, Xhemal Meta, Kujtim Bushi dhe Fiqiri
Shkina, mirëpo me po të njëjtin pretekst taki-
mi nuk mundi të zhvillohej.Për të realizuar
bisedimet, inicioi kryetari i Bashkisë Bulqizë,
Roland Keta.

10 GUSHT:
- Giga Badineishvilli, administrator i ko-

mpanisë “Albanian Chrom” thotë se kushti i
tij për negocime me minatorët është largimi i
kryesindikalistit Kol Nikolli. “ Ne kemi pran-
uar rritjen e pagës prej 20% dhe kërkesën për
përmirësimin e kushteve të minierës.Dy kërkesa
të tjera nuk janë pranuar. Më konkrretisht, nuk
është pranuar largimi i drejtorit të minierës
dhe pjesëmarrja në vendimmarrje e minatorëve.
Badineishvilli tregon se fillimisht është kërkuar
rritje page 20% e tashmë kërkohet 40%. Gjith-
ashtu, kompania tregon se në janar 2010 ka
patur rritje pagash në masën 50%. “ Mina-
torët e Bulqizës kanë pagat më të larta në ra-
jon, pagë që varion nga 50 mijë në 80 mijë
lekë të reja. Po e njëjta situatë ka ndodhur
edhe në fillim të vitit 2010-të, ku ne firmosëm
një marrëveshje me sindikatën e ku kërkesës
sonë për rritje pagash me 30% iu kundërvunë
dhe ne i rritëm pagat me 50%, me qëllim
mosrealizimin e grevave deri në vitin 2013-
të. Kjo marrëveshje u thye nga Nikolli e ne
nuk pranojmë bisedime me të” – ka sqaruar
Giga.

- Sot është dita e 17-të e grevës . Gjendja
e minatorëve grevistë sa vjen e rëndohet, ku
probleme më serioze ka paraqitur Xhelal
Ruçi, 46 vjeç. E fundmja mundësi për një
takim të mundshëm ishte kërkesa e djeshme
e kompanisë ACR për t’u takuar sot në orën
11.00 në Tiranë, gjë që u kundërshtua nga
minatorët.

- Ministria e Ekonomisëshprehet e gatsh-
metë pezullojë grevën si shkak i kushteve mjaft
të vështira në të cilat zhvillohet ajo, por edhe
pasjen e frikës së shembjes së galerisë nga
mosfunksionimi i pompave të ujit.

- Minatorët janë vizituar nga deputeti so-
cialist Arben Ahmetaj, por ky i fundit nuk është
mirëpritur nga sindikalistët. “ Greva jonëësh-
të krejtësisht me motive ekonomike e sociale
dhe jo politike” – janë shprehur minatorët.

11 GUSHT:
- Që në orët e para të mëngjesit, minatorë

e qytetarë të qytetit të Bulqizës kanë protestur
në qendër të qytetit, duke bllokuar rrugën ko-

Megjithëse greva u zhvillua në një muaj falje e dashurie, punëtorët dhe administratorët e minierës nuk
mundën t’i kapërcenin pengesat artificiale, për të nënshkruar një marreveshje të pranueshme për të dyja

palët, që do të ishte në dobi të punëtorëve, pronarëve, minierës dhe qytetarëve të Bulqizës
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e ditës
“Ata marrin stalamitet prej kromi të cilat janë lënë për arsye të sigurimit teknik. Nga kjo pikëpamje ata

rrezikojnë veten dhe njeri-tjetrin. Duke vënë në lëvizje pjesën e sipërme rrezikohet pjesa e poshtme.
Nuk duhet të jenë 100 firma, por një firmë e vetmë që të bëjë shfrytëzimin”

së muajit të Ramazanit

mbëtare Tiranë – Peshkopi. Protestuesit me
brohoritje e zhurma kanë marshuar 3 km. deri
në vendin e quajtur “Qafa e Buallit”.. Këtu,
protestuesit janë ulur këmbëkryq për afro dy
orë, nga ora 09.00 deri në 11.00, duke bllokuar
kalimin e automjeteve. Protesta u mikëqyrr nga
oficerë policie e forca speciale të ardhur nga
Shkodra. Protestuesit u largaun për t’u rikthy-
er nëqendër të Bulqizës. Policia rreth orës
15.00 ka shoqëruar dy protestues, Bajram Duka
dhe Zija Shyti.

- Gjendja në minirë mbetet e tensionuar
dhe e rënduar. Më qartë e shpjegon gjendjen
Taf Koleci, organizator i grevës: “Kërkesa jonë
kryesore është hapja e puseve të reja, pasi nëse
diçka e tillë nuk bëhet, atëherë jeta e minierës
ështëështë e shkurtër. Që nga kriza e viteve
’80-të, në minierë koncensionarët mendojnë
të fitojnë shpejt e jo të mendojnë për jetëg-
jatësinë e saj”. Koncensionarët nga ana e tyre
nuk i kanë paguar minatorët për këto 37 ditë.

- Ministria e Ekonomisë po sillet disi çu-
ditshëm në lidhje me grevën. Një javë më parë
informoi se ka gjobitur me 56 milionë lekëko-
mpaninë ACR, por bëhet fjalë për vetëm 5.6
milionë lekë nominale.

- Puna në minierën e Bulqizës vazhdon
ende. Kamionët e kromit dalin çdo ditë nga
qyteza minatore e nisen për në Elbasan dhe
portin e Durrësit. Kjo është e mundur, pasi në
Bulqizë operojnë 26 kompani koncensionare,
me numër më të reduktuar punëtorësh, që nuk
janë në grevë.

- Dialogu mes palëve ka zënë ngërç për ven-
din ku do kryhen bisedimet.  ACR thotë se
bisedimet të zhvillohen ose në Tiranë, kryeqy-
teti i vendit ose në Peshkopi, qendra e qarkut
Dibër. Minatorët e kundërshtojnë këtë variant
dhe ngulmojnë që bisedimet do zhvillohen

në Bulqizë, vendi ku ndodhet kromi.

12 GUSHT:
- Gjendja e minatorëve në grevë urie po

përkeqësohet. Ata nuk pranojnë të shkonë në
spitalin e Bulqizës. Reparti i Inspektim
Shpëtimit të Minierave pranë METE-s i ka
kërkuar policisë evakuimin e grevistëve, pasi
jeta e tyre vihet në rrezik dhe miniera rrezikon
shkatërrimin.

- Shoqata e biznesit Konfindustria bëri thir-
rje për mosrrezikim të minierës së Bulqizës.
Gjergj Buxhuku, administrator i Alb Konfind-
ustria mbështet minierën e minatorëve e njëko-
hësisht kundërshton mënyrat e arritjes së kërke-
save.

13 GUSHT:
- Qyteti veri-lindor i Bulqizës pret me ankth

takimin pranë Ministrisë së Punës në Tiranë
mes disa minatorëve të deleguar dhe Giga
Bedineishvillit. Në këtë takim shkuan për
bisedë gjashtë minatorë: Luan Nika, Kujtim
Bushi, Sadik Kamishi, Xhemal Meta, Fiqiri
Shkina dhe Sali Alliu, të caktuar nga komisio-
ni i grevistëve. Takimi është realizuar rreth orës
10.00 në një lokal dhe pas dy orë bisedimesh
palët nuk kanë rënë në ujdi. Edhe pse takimi
është bërë pa praninë e medias, mësohet së
pika ku nuk kanë rënë dakord ka qenë ajo për
shkarkimin e drejtorit të minierës, Medat
Zogu. Kryesindikalisti Kol Nikolli akuzohet
nga ACR-ja se po përdor grevën për interesa
personale.

- Menjëherë pas mbarimit dhe mosarritjes
së një konsensusi, tensionohet situata në qy-
tetin minator të Bulqizës. Minatorët grevistë
që rrinë ngujuar 1.400 m nën tokë kanë
bllokuar ashensorin, në mënyrë që mos t’i
nxjerrë policia përjashta.

- Kreu i Konfederatës së Minatorëve, Kol
Nikolli, deklaron se pas mos arritjes së mar-
rëveshjes të 700 minatorët janë të gatshëm të
hyjnë në grevë urie. “ U bëjmë thirrje qyteta-
rëve të çdo lloj force politike të bashkohen në
kauzën tonë”- u shpreh Nikolli.

- Giga Bedineishvilli tregon se kompania
do hartojë së shpejti Memorandumin e Mirëk-
uptimit, që do u dërgohet minatorëve.

14 GUSHT:
- Sot mbushen tri javë nga fillimi i grevës i

urisë. Në grevëështë rikthyer Gentian Ndreu, i
cili doli për të marrë ndihmë mjekësore. Dy
ditë më parë, ditën e premte, në galeri ka sh-
kuar Elsa Ballauri, drejtuesja e Grupit Shqiptar
për të Drejtat e Njeriut. “Solidarizohemi me
grevistët dhe i bëj thirrje qeverisë shqiptare të
ndërhyjë urgjentisht për zgjidhjen e ngërçit” –
tha Ballauri. Protestat në Bulqizë kanë nisur
qysh më datë 4 korrik, ku minatorët kanë
parashtruar kërkesat e tyre: rritje page prej 20%,
hapja e një pusi të ri, kushte dhe siguri në
punë, largimin e objekteve të palincensuara
nga zona D e minierës dhe ulje e moshës së
pensionit nga 65 në 60 vjeç. Minatorët janë
vizituar edhe nga deputeti i P.D-së të qarkut
Dibër , Bedri Hoxha.

- Katërmbëdhjetë e ngujuar 1.400 m nën
tokëkanë bërë apel për ndihmë te institucio-
net ndërkombëtare, amabasadorit të Sh.B.A-
ve Arvizu, atij të BE-së dhe të OSBE-së. Gjendja
po bëhet tepër e rënduar për minatorët, ndër-
sa familjarët apelojnë për ndihmë.

15 GUSHT:
- Njëzetë e dy ditë nën tokë, asnjë mar-

rëveshje me ACR-në. I pyetur për gjendjen
e minierës, kreu i sindikalistëve Kol Nikolli
deklaroi se komisioni i sindikatës ka punë-

suar 90 specialistë që mirëmbajnë pompat
e ujit.

- Sot pritet rotacioni i minatorëve grevistë.
Të tjerë minatorë kanë shënuar emrin për të
hyrë në grevë, po në nivelin e 14-të.

16 GUSHT:
- Kryhet rotacioni në rradhët e grevistëve.

Kanë dalë 10-të grevistë nga niveli i katërm-
bëdhjetë për t’u zëvendësuar me 10-të kolegë
të tjerë. Dalja nga nëntoka e grevistëve është
kryer gjatë mesnatës, për shkak të vështërësive
në shikim që kanë patur minatorët. Menjëherë
janë dërguar në një klinikë shëndetësore dhe
u është dhënë ndihma e parë. Kol Nikolli ka
lëshuar alarmin se greva do përshkallëzohet,
madje deklaron bllokimin e rrugës nacionale
Tiranë – Peshkopi.

- Grevistët janë vizituar edhe nga disa për-
faqësues të Parlamentit Rinor

17 GUSHT:
- Greva e minatorëve në Bulqizë dje u

mbështet edhe nga minatorët e Pukës dhe
Mirditës. Konkrretisht në orën 09.00 të ditës
së martë përpara galerisë së Bulqizës janë gjen-
dur 40 minatorë me në krye Kol Tushën.

- Edhe pas kryerjes së rotacionit, janë ndër-
ruar vetëm 10 minatorë, ndërsa 4 të tjerë vazh-
dojnë ende betejën me urinë. Nuk ka asnjë
dritë jeshile për dialog.

- ACR ka deklaruar se vetëm largimi i Kol
Nikollit e zgjidh sitatën dhe hap rrugën e dia-
logut.

18 GUSHT:
- Dje një grup inspektimi të Agjencisë Ko-

mbëtare të Burimeve Natyrore, AKBN, një
agjenci pranë METE-s, kanë kontrolluar thellës-
inë e pusit nr.2, që nga niveli i 16-të e deri në
nivelin e 21-të. Kjo është edhe kërkesa krye-
sore e grevistëve, hapja e pusit, në mënyrë që
miniera të ketë jetëgjatësi.

- Kol Nikolli i përgjigjet deklaratës së kreut
të ACR-së, Giga Bedineishvilli se ikja e tij
nga Bulqiza nuk e zhbllokon situatën. “ Gjatë
këtyre 25 ditëvekompania ACR ka humbur 3
milionë dollarë, ndërsa shteti 300 deri në 400
mijë dollarë nga renta minerale. Bedineish-
villi ka një javë që nuk gjendet më në Shqipëri.
I kërkoj Ministrit të Brendshëm, Bujar Nis-
hani kërkimin e tij nga Interpoli” – ka folur
ashpër Nikolli.

19 GUSHT:
- Gjykata e Dibrës vendos nxjerrjen jashtë

të minatorëve, e bërë me ndërmjetësimin e
METE-s. Minatorët kanë kërcënuar se do e
mbyllin minierën, nëse i detyrojnë të mbyllin
grevën.

- Sot që herët në mëngjes, minatorë, qytetrë
e familjarë të minatorëve kanë bllokuar aksin
kombëtar Tiranë – Peshkopi për rreth dy orë,
duke nisur që në orën 09.30. Pati përplasje
me forcat e policisë, ku përballë tyre, përveç
burrave gjendeshin edhe gra e fëmijë.

- Kompania “Albanian Chrom” është e gat-
shme të ulet në bisedime dhe të plotësojë disa
kërkesa: rritjen e pagës dhe përmirësimin e
kushteve të minierës, me kusht që të formo-
het një sindikatë e re. Ky ka qenë prononcimi
i ACR-së, i bërë nëpërmjet një draft-memo-
randumi. Ndërsa minatorët thonë se përfaqë-
suesit tanë nuk mund t’i përcaktojë kompa-
nia, ata i vendosim vetë.

- Katër grevistët që nuk pranuan të ndërro-
hen kanë shfaqur probleme serioze jetësore.
Ata ndodhen në grevë urie që prej 25 korrikut.

(Vijon në faqen 4)
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greva
Bulqiza përngjan me ato qytezat e fshehura dhe të humbura, që është në funksion
të minierës së begatë të kromit. Një minierë që mban gjallë frymën e mijëra mina-
torëve dhe nga ana tjetër pasuron frikshëm disa të tjerë

Kronika e grevës së muajit të Ramazanit

Prej një muaji i gjithë qyteti i Bul
qizës është përfshirë nga greva e

urisë dhe protestat të cilat herë pas
here kanë qenë edhe të dhunshme.

Minatorët, por edhe familjaret e
tyre, kërkojnë paga më të larta, por
edhe investime nga kompania ACR
në mënyrë që të jenë më të sigurt
dhe të kenë më shumë kushte tekni-
ke.

Inxhinieri Jorgo Kola, i cili ka
kaluar mbi 30 vite të jetës së tij në
këtë minierë, ai e mbështet grevën e
ligjshme të minatorëve, por ai thek-
son se në themel të saj duhet të jetë
kërkesa për hapjen e katër niveleve
të tjera në minierë nga kompania
ACR. Inxhinier Kola thotë se kromi
që ndodhet në nivelin e 16 do të
zgjasë punën e 700 minatorëve edhe
një it, ndërkaq ACR, duhet të kishte
nisur punën për hapjen e nivelit të
17, 18, 19 dhe 20, kohë më parë.

“Është i vonuar duhej të ishte
hapur 2-3 vjet më parë. Në vitin
2012 apo 2013 nuk do ketë vend ku
do ngul kazmën për të marrë mate-
riale. Nuk ka më”, është shprehur

Specialistët: “Miniera rrezikon të mbyllet”

Kola. Studimet e kryera vite më parë
dëshmojnë se miniera e kromit në
Bulqizë ka edhe 20 nivele të tjera,
por inxhinier Kola mendon se ajo në
të vërtetë ka edhe 40 nivele, çka do
të thotë të paktën edhe 3 deri në 4
milionë tonë krom, i cili për nga cilë-

sia është i parë në Europë.
“Firmat private mund ta vazh-

dojnë edhe 50 vjet të tjera dhe nga
kjo pikëpamje miniera është shumë
e pasur. Është e hapur deri në -540
metra deri në nivelin e detit dhe
mund të shfrytëzohet deri në 40

nivele”, theksoi Kola. Në territorin
e ACR, në nivelet e shfrytëzuara më
parë prej saj, janë vendosur dhjetra
kompani private, minatorët e të
cilëve punojnë pa asnjë plan dhe
kusht sigurie. Vite më parë në këto
nivele ka patur edhe aksidente me
humbje jete dhe asyeja është sipas
specialistëve se ata punojnë në
mënyrë të mbivendosur dhe në terri-
tore të vështira. “Ata marrin stalam-
itet prej kromi të cilat janë lënë për
arsye të sigurimit teknik. Nga kjo
pikëpamje ata rrezikojnë veten dhe
njeri-tjetrin. Duke vënë në lëvizje
pjesën e sipërme rrezikohet pjesa e
poshtme. Nuk duhet të jenë 100 fir-
ma, por një firmë e vetmë që të bëjë
shfrytëzimin”, deklaroi Kola.

Por ndërsa fitimet e kompanisë
ACR dhe firmave private janë shumë
të mëdha, minatorët vendosën të
hidhen në një grevë urie, për paga
më të larta dhe kushte më të mira
pune.

Baki Bajraktari është një prej mi-
natorëve që ka vendosur të ngujohet
për  29 ditë 1400 metra nën tokë.

Sot ai është me familjen, por ka disa
probleme shëndetësore.

“Më kanë nxjerrë shokët nga mini-
era, kam romatizmën të theksuar.
Kam probleme me zemrën dhe sto-
makun”, thotë Bajraktari.

“Ne kërkojmë kushte pune. Nuk
mundet që një ministër me një firmë
të mbyllë dhe më pas të hapë puset
e thellësisë për të mbushur xhepat e
vetë”, shton ai.

Protestat do të rinisin të mërkurë.
Por sot në qytet është heshtje dhe
qetësi. Ky është muaji i argjërimit
për besimtarët myslimanë, ndërsa për
banorët e Bulqizës është muaji i
protestave më të gjata. Por edhe pse
të trazuar emocionalisht dhe me
xhepa të zbrazur ata shprehen se do
ta festojnë në familjet e tyre Fiter
Bajramin.

Bulqiza përngjan me ato qytezat
e fshehura dhe të humbura, që është
në funksion të minierës së begatë të
kromit. Një minierë që mban gjallë
frymën e mijëra minatorëve dhe nga
ana tjetër pasuron frikshëm disa të
tjerë.  (Top Channel)

(Vijon nga faqja 3)

20 GUSHT:
- Menjëherë pas vendimit të marrë nga

Gjykata Dibër për nxjerrjen e minatorëve, në
Bulqizë kanë mbërritur forca policie dhe për-
faqësues të Përmbarimit. Dje pasdite, rreth orës
15.30 minuta, Edmond Shehu, kryetari i zyrës
së Përmbarimit në Dibër, ëhstë drejtuar për
në galeri. Zyra e Përmbarimit ndërhyri për
heqjen e 14-të minatorëve nga greva e urisë,
gjë që s’u realizua dot. Minatorët që ndodhen
jashtë galerisë kanë bllokuar portën dhe dy ash-
ensorë, nga ku shkohet në nivelin e 14-të.

- Kjo grevë ka sjellë në Shqipëri president-
en e kompanisë “Decometal Austria”, e cila
ka pronë të sajën kompaninë koncensionare
ACR. “ Kjo grevëështë artificiale. Marrëvesh-
ja arrihet fare lehtë. Ne plotësojmë tre kërke-
sa: 20% rritje page, përmirësimin e kushteve
të punës dhe programin e investimeve. Unë
nuk largohem nga Bulqiza. Anëtarë të pa-
përgjegjshëm të unionit filluan grevën për in-
teresa kryekëput personale” – mbaroi fjalën
e saj znj.Rohtraut Skatche- Depich.

21 GUSHT:
- “Dorëzohen” minatorët e Bulqizës. Ven-

dimi i marrë nga Gjykata e Dibrës ka shkuar
në vend, të paktën deri të hënën, kur do mer-
ret tjetër vendim. Policia, e ndihmuar nga
forcat e FNSH-së si dhe nga forcat RENEA,
gjatë mbrëmjes kanë arrestuar Kol Nikollin,
Taf Kolecin, Baki Bajraktarin etj. Në krye të
forcave të policisë ishte Shemsi Premçi, i cili
ishte i vendosur të çonte deri në fund vedn-
imin e Gjykatës së Dibrës.

-  Për ngjarjen reagon shefi i opozitës, Edi
Rama me anë të një letre botuar në të gjitha
gazeta e mëdha të vendit.

22 GUSHT:
- Duket se qyteza minatore është gdhirë më

e qetë sot.  Megjithatë, beteja e minatorëve
për të drejtat e tyre vazhdon ende. Edhe pse jo
më nën tokë në kushte jonjerëzore, Kol Ni-
kolli, kreu i Sindikalistëve të Minatorëve të
Shqipërisë deklaron: “ Dalja nga miniera as
nuk e ka zgjidhur çështjen, as nuk ka ndërpre-
rë grevën. Ne jemi të vendosur të shkojmë deri

në fund. Sot i kemi bërë thirrje Ministrit të
Punës, që marrëveshja të jetë në bazë të kodit
të punës e jo nënshkrimi i një marrëveshje me
ACR-në. Giga Bedineishvilli është shprehur i
kënaqur për kthimin në normalitet të mini-
erës së Bulqizës.

- Greva ka “ngrirë” për y ditë. Negociatat
priten të rifillojnë të hënën.

- Policia ka shoqëruar në polici 10 mina-
torë. Ata akuzohen për organizimin e
paligjshëm të grevës 27-ditore, si dhe për ndër-
prerjen e rrugës kombëtare Tiranë – Peshkopi.
Ndër të shoqëruarit në komisariat është kreu i
Sindikatës së Minatorëve, Dilaver Përkoxha dhe
kryetari i grevës së urisë, Luan Nika. Pasi janë
marrë në pyetje ata janë lënë të lirë.

23 GUSHT:
- Dje, me qindra minatorë janë mbledhur

së bashku përpara godinës së ACR-së në pritje
të një marrëveshje. Me ta ka qenë edhe kryes-
indikalisti Kol Nikolli. Ai është smprapsur me
dhunë nga forca të shumta policie. Në ora
08.30 minuta, përpara minatorëve është
shfaqur administratori i ACR-së, Giga Bedi-
neishvilli.  Ai, ndër të tjera ka folur: “ Unë do
zbatoj urdhërin e Ministrisë së Ekonomisë dhe
vendimin e Gjykatës së Dibrës. Sapo të fillojë
puna, do plotësohen kërkesat siç vijon: rritje
bruto e pagës 20%, përmirësimi i kushteve të
punës dhe kryerje investimesh në minierë”.
Minatorët kanë kundërshtuar ashpër dhe kanë
kërkuar bisedime me Kol Nikollin. Mirëpo,
diçka e tillëështë hedhur poshtë nga adminis-
tratori i kompanisë, Giga Bedineishvilli.

24 GUSHT:
- Vazhdon gjendja të jetë pezull në Bul-

qizë. Porsi edhe dje, që në 07.00 minatorët
janë bërë njësh para godinës së ACR-së. Mi-
natorët kanë deklaruar se nëse fillohet kjo
gjendje, do vazhdojë greva edhe mbi tokë. Kol
Nikolli deklaron se duhet ndërhyrja e Minis-
trisë së Punës.

25 GUSHT:
- Kryetari i Bashkisë së Bulqizës, Roland

Keta u bën thirrje minatorëve për rikthim në
punë, pasi sipas tij kompania koncensionare i
ka plotësuar kërkesat ekonomike. Por mina-

torët vazhdojnë protestën e këmbëngulin se
do të ketë përshkallëzim të grevës. Dje janë
bashkuar me minatorët kryetari i Federatës së
Transporteve të Shqipërisë, Zija Hasanaj, si
dhe kryetari I Tekstil-Konfederatës, Hajdar
Kanani.

- Kol Nikolli ka shkuar në Tiranë për një
takim me presidenten e kompanisë
“ Decometal Austria”, Rohtraut Skatche- De-
pich, pjesë e së cilës është edhe kompania
“Albanian Chrom”.

26 GUSHT:
- Tensionohet situata në qytezën minatore

të Bulqizës. Dje paradite minatorët janë për-
leshur me policinë. Si përditë, minatorët po
protestonin para zyrave të ACR-së dhe në këto
zyra kanë hyrë e kanë dalë disa persona të pan-
johur. Nikolli për këtë fakt thotë: “ Këta njerëz
të panjohur mesa duket po pastrojnë letrat e
korrupsionit të luajtuara prej vitesh në mini-
erë”.

- Një grup punëtorësh kanë tentuar futjen
në minierë të disa  trupave drush, për armim-
in e minierës. Në këtë situatë, minatorët janë
bërë “barrikadë” përpara portës hyrëse të mini-
erës. Në veprim e sipër ka ndërhyrë policia e
shtetit, që ka lëshuar alarmin e hapjes së portës
hyrëse.

- Forca të shumta policia të armatosur gjer
në dhëmbë, me shkopinj gome, skafandra e
jelekë antiplumb kanë degjeneruar situatën në
dhunë, pre e së cilës janë bërë edhe gratë e
fëmijët. Si rrjedhojë, tre ish-grevistë, Dashamir
Neziri, Rifat Sallakud dhe Arif Xheveshi janë
plagosur. Më rëndë mësohet të jetë gjendja e
Dashamir Nezirit, i cili është dërguar men-
jëherë në spitalin e qytetit.

- Nëpërmjet një deklarate të lëshuar nga
media, kompania ACR u bën thirrje minatorëve
të fillojnë punën, duke përsëritur plotësimin
e tri kërkesave: rritja e pagës me 20%, trans-
parenca e investimeve në minierë dhe përmirë-
simi i kushteve të punës.

27 GUSHT:
- Situata po dukej se po zbutej me ardhjen

në Bulqizë të pronares së “Decometal Aus-
tria”, por zgjidhja ende nuk ka ardhur. Si çdo
ditë, minatorët protestojnë që nga ora 07.00.

Cdo lloj përpjekje për negocime gojore nga
ana e zjn. Depich është kundërshtuar nga mi-
natorët, që nga ana e tyre kërkojnë zgjidhje
institucionale.

28 GUSHT:
- Greva do të pësojë një ndërprerje tredi-

tore për të vijuar sërish pas bajramit. Komi-
sioni i grevës theksoi se shkak i kësaj ndërpre-
rjeje është bërë festa e Bajramit, për t’u dhënë
kështu mundësi minatorëve që të festojnë së
bashku me familjet e tyre. Ndërkohë mina-
torët pohojnë se do të festojnë me para të marra
borxh, pasi kompania nuk i ka paguar ata prej
dy muajsh

29 GUSHT:
Pjesa më e madhe e familjeve të minatorëve

të minierës së Bulqizës, do të festojnë Fiter
Bajramin me ushqime të marra veresie. Rotraut
Skatch Depichc, deklaroi se minatorët do të
mund të merrnin pagën e një muaji, e llogari-
tur si ditë pushimi.

30 GUSHT:
Kompania ACR uroi minatorët e Bulqizës

dhe familjarët e tyre për festën e Bajramit të
Madh. ACR i ka akorduar punonjësve të saj,
grevistë apo jo, një shpërblim të veçantë për
festën e Bajramit të Madh në masën gjysmë
page shpërblim për çdo punonjës. Por ky shpër-
blim kushtëzohet me kthimin e minatorëve
në punë.

31 GUSHT.
Minatorët i kthehen grevës.

D. Xhafa

FALENDERIM
Për përgatitjen e kronikës së grevës, re-

daksia falenderon studentin e gazetarisë
DIONIS XHAFA.

Me këtë rast, i urojmë atij suksese në
fushën e bukur dhe të vështirë të profesion-
it të gazetarit.

Redaksia
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Në mbedhjen e 24 të Këshillit të
Komunës së Dibrës së Madhe,

u debatua edhe për shfrytëzimin e
Banjave termominerale të Dibrës
nga banorët dibranë.

Mexhit Capa, pronat i  Banjave
të Dibrës së Madhe, duke folur para
këshilltarëve,   tha se, “ Banjat e
Dibrës së Madhe janë shtylla krye-
sore në ekonominë dibrane. Ju e dini
fort mirë, se  HC “Spila” në vend të
dibranëve po punëson persona nga
vendet e tjera. Kombinati i gjipsit
“Knauf” nga 520 të punësuar  sa kish-
te në kohën kur u privatizua, aktual-
isht tani ka  136 të punësuar.
Ndërkaq në Banjat e Dibrës së Mad-
he ka 176 të punësuar dhe ky numër
se vjen e rritet. Me angazhimin në
punë ndërtimore në Banjat e Dibrës
së Madhe,   ose nëpërmjet blerjes së
artikujve ushqimorë dhe artikujve
tjerë në dyqanet dhe firmat dibranëe,
në mënyrë indirekte janë angazhuar
me punë edhe më shumë se 100
persoana tjerë. Ju e dini mirë se në
çfarë gjendje të mjerrueshme ishin
këto banja para se t’i privatizojmë
ne. Në Banjat e Dibrës së Madhe që
nga privatizimi për gjashtë vite kemi
investuar  investuar 5 milionë euro
në rikonstruimin dhe modernizimin
e pishinave, hoteleve dhe reparteve
me rekuizita fizikale terapeutike.
Njëqind mijë euro kemi shpenzuar
për bursa dhe për profesionalizimin
e kuadrit mjekësor e profesional. Do
të ndërtojmë edhe nga një basen
olimpik në Banjën e Kosovrastit dhe
të Banishtit. Ndërkaq në Banjën e
Banishtit do të ndërtojmë edhe një
hotel modern, ku do të punësohen
edhe 150 persona tjerë. Të gjitha këto
i bëjmë për të mirën e Dibrës së
Madhe  e të dibranëve”.

Më vjen keq, shtoi pronari Mex-
hit Capa,  “që sot në këtë mbledhje
të KK, në vend që të dëgjoj  falen-
derimet e merituara për punën që
kemi bërë, më duhet të raportoj
lidhur me shfrytëzimin e banjave
nga ana e qytetarëve dibranë.
Askush nuk i pengon dibranët t’i
shfrytëzojnë këto banja, por ata du-
het t’i respektojnë  rregullat e do-
mosdoshme. Klientët në Banjat e
Dibrës së Madhe janë nga Shqipëria,
Kosova, Lugina e Preshevës, Maqe-
donia,  dhe disa vende evropiane.

BANJAT E DIBRËS SË MADHE

5 milionë euro investime në 6 vite

Foto: Bashkim Lleshi

Klientët tanë vijnë në banjat tona
në sajë të shërbimeve dhe kushteve
të shkëlqyera që i ofrojmë. Klientët
tanë  realizojnë  70 mijë buajtje
brenda vitit dhe ky numër është në
rritje të vazhdueshme. Klientët tanë
kërkojnë pastërtinë e nevojshme,
dhe ne për hir të klientëve nuk
mund të tolerojmë që dibranët në
këto banja të përdorin shampona të
ndryshëm dhe të bëjnë depilimin e
trupit. Para se të shfrytëzohen këto
banja  lypset kontroll mjekësor dhe
caktimi i kartelit për shfrytëzimin e
ujit dhe të shërbimeve fizioterapike,
gjithnjë nën mbikëqyrje  mjekësore
për të mirën e atyre që i shfrytëzojnë

“Në këtë mbledhje të
KK, në vend që të
dëgjoj  falenderimet e
merituara për punën
që kemi bërë, më
duhet të raportoj
lidhur me shfrytëzimin
e banjave nga ana e
qytetarëve dibranë.
Askush nuk i pengon
dibranët t’i shfrytë-
zojnë këto banja, por
ata duhet t’i respek-
tojnë  rregullat e
domosdoshme”.

këto banja. Në Banjën e Kosovras-
tit kemi caktuar një pishinë që mund
ta shfrytëzojnë dibranët. Edhe në
Banjën e Banishtit do të ndërtojmë
një pishinë vetëm për dibranët dhe
banorët e fshatit, për  çka do të
bëjmë edhe shpime tjera nëntokë-
sore për gjetjen e sasisë më të mad-
he të ujit termomineral. Unë jam
pronar i banjave. Ana ligjore është
në anën time. Por nga  ana tjetër
jam korekt dhe i sinqertë. Vlerat e
mia morale janë ato që më obli-
gojnë t’i ndihmoj Dibrës së Madhe
dhe dibranëve, prandaj jam i hapur
për të biseduar”, tha  në fund Mex-
hit Capa.

Këshilltarët në diskutimet e tyre
falenderuan pronarin e banjave Mex-
hit Capa, për angazhimet dhe inves-
timet e tij në modernizimin e këtyre
banjave dhe për sposorizimin që  u
bën shumë  aktiviteteve kulturore e
sportive në qytet, e sidomos për Fes-
tivalin e teatrit shqiptar në Dibër.
Ata  u shprehën se, “ tashmë ka kaluar
koha kur këto banja shfrytëzoheshin
në mënyrë të pa përgjegjshme  dhe
sipas dëshirës të secilit. Këto  janë
banja termominerale e mjekuese, e
jo banja publike”, thanë këshilltarët.

Ndërkaq disa nga banorët e fshatit
Banisht ku ndodhen këto banja, të
cilët   në shtëpitë e tyre pranojnë
klientë që nuk mund ta përballojnë
financiarisht hotelin, kërkuan që të
gjejnë mirëkuptim me pronarin
Mexhit Capa për shfrytëzimin e kë-
tyre banjave.

Rexhep TORTE

Mexhit Capa

Rruga e “Arbërit”, e cila konsid
erohet si një arterie kryesore,

që do të lidhë Ballkanin Lindor me
atë Perëndimor, ka hyrë në fazën
intensive të punimeve. Burime të
Drejtorisë së Përgjithshme të
Rrugëve pohuan për ATSH-në, se
projekti që do të lidhë Dibrën e
Madhe (Maqedoni) me Tiranën, me
një gjatësi prej rreth 75 km, ka hyrë
në fazën finale të saj. Ata vlerë-
sojnë se ndërtimi i kësaj rruge në
formën e një autostrade, pritet të
ndikojë në zhvillimin ekonomik të
zonës nga do të kalojë shtrati i
kësaj rruge, për më tepër që zona e
Matit, Bulqizës, Dibrës etj., janë
vende me pasuri nëntokësore, si-
domos kromeve, çka do të ndikojë
në nxitjen e investitorëve të huaj
për të shfrytëzuar mineralet e për
të hapur vende pune. Ky korridor
rrugor Dibër-Qafë Buall-Qafë Mur-
rizë-Tiranë, sipas specialistëve, nuk
do të ishte i plotë po të mos ka-
lonte në qytezën e Klosit. Për të
krijuar këtë lidhje duhen disa qin-
dra metra nga qyteti i Klosit deri
në rrugën e re.  

Klosi ka qenë nyje e vjetër
rrugore që në kohën e ilirëve. Aty
bëhej pazari i Urës, dhe udhëtarë
të tjerë të huaj e kanë vlerësuar si
një nyje tregtare midis trevave të
Tiranës, Krujës, Matit, Dibrës e më
gjerë. Ndërkaq, gjatë ditës së
djeshme, sipërfaqja prej 14 866
m2, segmenti i rrugës së “Arbërit”,
i cili do të përdoret për ndërtimin
e rrugës publike “Ura e Brarit-Hyr-
je tunel Qafë Murrizë”, kalon në
përgjegjësi të Drejtorisë të Përgjiths-
hme të Rrugëve (DPR), institucion
brenda Ministrisë së Punëve Pub-
like dhe Transportit (MPPT).

Bazuar në vendimin e Këshillit
të Ministrave, mjedisi dhe sipër-
faqja 2716 m2, nga trualli funk-
sional me emërtim “Reparti usht-
arak nr. 5011” Brar, Tiranë, të mje-
diseve dhe të sipërfaqes 12150 m2,
nga trualli funksional i pronës
nr.109, me emërtim “Riparim
artilerie”, Brar, Tiranë, në përgjegjë-
si administrimi të Ministrisë së
Mbrojtjes do t’i kalojë Ministrisë
së Punëve Publike dhe Transportit
për ta përdorur për nevoja urbanis-
tike, ndërtimin e rrugës publike
“Ura e Brarit-Hyrje tunel Qafë Mur-
rizë”, pjesë e rrugës së “Arbërit”.

Sipas këtij vendimi, MPPT dhe
DPR, para fillimit të punimeve,

PUNIMET NË SEGMENTIN E PARË, NË DALJE TË
TIRANËS, KANË NISUR MË 20 MAJ 2011 DHE DO
TË MBAROJNË MË 6 MAJ 2013

“Rruga e Arbërit”, në fazën
intensive të punimeve

Projekti që do të lidhë
Dibrën e Madhe (Maqedo-
ni) me Tiranën, me një
gjatësi prej rreth 75 km, ka
hyrë në fazën finale të saj.
Ndërtimi i kësaj rruge në
formën e një autostrade,
pritet të ndikojë në zhvil-
limin ekonomik të zonës
nga do të kalojë shtrati i
kësaj rruge, për më tepër
që zona e Matit, Bulqizës,
Dibrës etj., janë vende me
pasuri nëntokësore, sido-
mos kromeve, çka do të
ndikojë në nxitjen e investi-
torëve të huaj për të
shfrytëzuar mineralet e për
të hapur vende pune

duhet të ndërtojnë portën hyrëse,
kullat dhe murin rrethues në kufijtë
e rinj të pronës, të kryejnë
spostimin e rrjeteve inxhinierike që
preken gjatë punimeve, si dhe të
rehabilitojnë infrastrukturën e
sipërfaqeve të pronave që prek gjur-
ma e rrugës, sipas parametrave dhe
kushteve teknike.

Traseja e rrugës së “Arbërit” ësh-
të projektuar që të fillojë nga kufi-
ri Maqedoni-Shqipëri, në Gjoricë
e Epërme-Fusha e Bulqizës-mbi
qytetin Bulqizë-Guri i Bardhë-
Muriza-Selita e Poshtme-Zall Daj-
ti-Tiranë. Nga aspekti i gjerësisë
është projektuar që autostrada të
jetë me dy drejtime, me nga dy
korsi të gjëra, me nga 3.5 m, me
dy korsi ndihmëse nga 2.5 m me
brez gjelbërimi për dy drejtimet
nga 1.5 m ose gjithsej 3 m gjel-
bërim, si dhe janë paraparë banki-
na, elemente mbrojtëse etj.

Punimet në segmentin e parë të
rrugës së “Arbërit”, në dalje të Ti-
ranës, kanë nisur më 20 maj 2011
dhe do të mbarojnë më 6 maj 2013.
Tenderi për këtë segment rrugor,
rreth 4.5 km, është zhvilluar në
Drejtorinë e Përgjithshme të
Rrugëve më 8 maj 2011. Vlera e
punimeve të këtij loti është
2.332.963.024 lekë, përafërsisht
16.7 milionë euro.

Arbi Fortuzi (ATSH)
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Ç’është konaku dhe ku u
formua?

Pas prishjes së rendit fisnor dhe
ngulitjes së tyre në një vend si dhe
pas diferncimit ekonomik edhe në
krahinën e Çidhnës u formua  aris-
trokracia fisnore e cila “herët, kishte
vetëm përfitim simbolik si : kryet e
vendit në mbledhje; -kokën e berrit
në tryezë; -opingat e grisura në
pleqërime;-pjesën në gjobë e plaçkë
lufte.”(23). Më vonë,kjo aristrokraci
fisnore e fshatrave,  e cila, përbëhej
nga feudalët e vegjël dhe kisha kato-
like, filluan të shtinë në dorë tokat,
kullotat pyjet etj, të cilat më parë,
ishin në përdorim të përbashkët,
pronë e gjith fiseve.Kjo është koha
kur filluan të konfiguroheshin edhe
“konaçet” sipas fshatrave.Konakun
mund ta përcaktojmë si grupi i fiseve
të cilët jetonin në një fshat, kishin
apo udhëhiqeshin nga i njëjti feu-
dal-aga.Këto konaçe morën emrin e
feudalit të fshatit ku ishte formuar.Në
fshatin Çidhën e Epër (sot G. Noka)
feudal ishte Noka ndaj dhe të gjithë
fiset që banonin në atë fshat përbë-
nin konakun e Nokës dhe thirrej
“konaku i Nokës” ose për një person
nga ky fshat thuhej “ësht i konakut
të Nokës”. Në Çidhën të Poshtme
feudal ishte Spata dhe fiset përbënin
konakun e Spatës; në Arras feudal
ishte Lusha, fiset bënin konakun  e
Lushës; në dy Sinët feudal ishte
Kaloshi dhe fiset përbënin konakun
e Kaloshit; në Mustafe feudal ishte
Alia dhe gjysma e fiseve të Mustafe
përbënin konakun e Alisë ndërsa pje-
sa tjetër (Lazrejt) ishin në konakun e
Lushës.Në krye të çdo konaku qën-
dronte feudali-aga i cili kish rolin e
udhëheqësit për konakun. Ai ishte
udhëheqësi i bashkëfshatarëve të tij
në luftë, por siguronte edhe zbatimin
e vendimeve që merrte pleqësia e
konakut.Në vitet 1600 në çdo fshat
përveç feudalit në aristrokracinë e
fshatit bënin pjesë: pleqësia, bajrak-
tari  dhe prifti. Pleqësia e çdo fshati
ka shërbyer si gjykatë e konakut (për
funksionimin e saj do flitet më posh-
të) ndërsa bajrakatari  ndryshe quhet
dhe mbajtësi i flamurit.Në Dibër tit-
ulli “bajrakatar” nuk ka të bëjë aspak
dhe nuk krahasohet me atë të Mird-
itës. Pra bajraktari në Dibër është fl-
amurmbajtës. Çdo konak ,rrjedhi-
misht çdo fshat , në raste luftërash
në ballë të saj vihej bajraku (flamuri)
dhe personi që mbante këtë flamur
thirrej bajrakatar e nuk kish asnjë
lidhje me titullin e “bajraktarit”. Si-
pas zakoneve të vjetra shqiptare,
detyra e bajrakatarit (flamur-
mbajtësit) ishte me shumë përgjegjë-
si. Në asnjë rrethanë e për asnjë çast
flamuri nuk duhej të binte në tokë
ndryshe beteja quhej e humbur. Një
formacion ushtarak quhej i mundur
kur  flamuri i tij binte në tokë. Në
rastet kur vritej flamurmbajtësi,
dikush që ndodhej pranë duhej të
kapte me shpejtësi flamurin dhe ta
valëviste duke u bërë që nga ai mo-
ment bajrakatar(flamurmbajtës). Të
bëheshe në këtë mënyrë bajrakatarë
ishte një nder shumë i madh dhe si-
pas Hasluck “bajraktari kishte kre-
narinë e shtëpisë së parë”.  Por bete-
jat mes fshatrave a krahinave, edhe
pse zhvilloheshin kryesisht për zap-
tim trojesh a kullotash, në kohën e

Skënderbeut ishin të rralla dhe për
shkak të problemit të madh që qën-
dronte para tyre siç ishte: mbrojtja e
vendit nga turku. Gjat periudhës së
sundimit osman nevoja i kish bërë
çidhnakët që të organizoheshin për
ta kundërshtuar armikun me armë.
Për këtë arsye bujarët feudalë iu drej-
tuan gjithnjë e më shumë formave
të organizuara të qëndresës popu-
llore në bazë krahine e më gjërë. Në
këto oraganizime ndërkrahinore edhe
roli i flamurmbajtësit bëhej më me
rëndësi. Flamurmbajëtsit e fshatrave
tashmë u “shuan” ndërsa nderohej
vetëm ai i krahinës i cili u emërua
edhe “pari”. Për sa i përket kishës
dhe priftit të fshatit duhet thënë se
pas pushtimit turk pasojat u dukën
edhe në fshatrat çidhnakë.Shumë
kisha u shkatërruan në themel dhe
sipas një relacioni të Mark Skurës
drejtuar Kongregacionit Prop. Fides
në dhjetor 1641, Çidhna “ Ka shën
Demetrin dhe shën Mërinë...,të plo-
ta, në gur, të cilat kanë ara për të
mbjellë dhe disa livadhe që qesin
nja 20 copë realë vjetorë që i jepen
priftit, i cili shkon për t’u shërbyer
dhe të nënshtruemit e tyne janë të
gjithë të krishtenë dhe nën haraç të
turkut, të cilët janë në nr. 940.”(24)
Pas viteve 1700 mendojmë se edhe
këto kisha që u përmendën, nuk do
të funksiononin më. Ato do të ru-
heshin vetëm në memorien e popu-
llit. Kuptohet që kjo solli edhe ndry-
shim në aristrokracinë e fshatrave.
Tashmë, me shuarjen e bajrakatarëve
të fshatrave, rrënimin  e kishave dhe
për shkak të trysnisë për islamizimin
e banorëve, aristrokracia e fshatit
pësoi ndryshime. Ajo përbëhej
vetëm nga bujari-aga dhe  pleqtë e
konakut. Në këto vite të stuhishme
të kryengritjeve të pandërprera të
malësorëve u bënë përpjekje të
shumëta për forcimin e pozitave
politike dhe atyre ekonomike të feu-
dalëve vendas në të gjithë  Malet e
Dibrës në përgjithësi, dhe të atyre të
Çidhnës, në veçanti. Këto përpjekje
u finalizuan me ndryshime esenciale
në “vetqeverisjen” krahinore  që sol-
li  dobësimin e pozitës së nderuar të
plakut dhe u forcimin e asaj të agait.
“Varfërimi i vazhdueshëm i malë-
sorëve, shkruan Kristo Frashëri, dhe
luftat e tyre të shpeshta, e kishin fu-
qizuar së tepërmi pozitën e Kefal-

isë, në dëm të pozitës dikur të nderu-
ar të Plakut,  sepse ai (agai H.P.) ishte
në gjendje t’u siguronte malësorëve
të varfër mjetet suplementare të
jetesës, me anën e luftrave plaçkitëse
jashtë sferëssë bashkësisë”(25).Në
këtë mënyrë edhe bujarët-feudalë të
vegjël çidhnakë si Spata, Alia, Lusha,
Kaloshi dhe Noka ia arritën të
forcojnë pozitat e tyre ekonomike dhe
më pas  të njësojnë postin e tyre drej-
tues ushtarak (agallikun) me atë të
plakut të konakut.Në gojën e popul-
lit thuhet, “ u banë bashkë qakllajk
e agallajk”, dmth agallarët “shtinë
në dorë” edhe pleqësinë e fshatit apo
“gjykatën e konakut”. Megjithatë,
vetëqeverisja sipas së drejtës za-
konore,  mbijetoi për 5 shekuj, deri
në ditët e vona, edhe pas shembjes
së Perandorisë Osmane.  Në vitet
1560, 1874,1833 dhe 1835 malsorët
të organizuar kanë tronditur Portën
e Lartë dhe e kanë detyruar  atë të
mos prekë “të drejtën zakonore”.
Shpeshherë qeveritarët turq
përpiqeshin të zbusin situatat duke
pranuar “më parë zakoni e pastaj
sheriati”,. Realizimi i kësaj
“vetëqeverisje” ishte  më i lehtë në
krahinën tonë për shkak të organiz-
imit shoqëror sipas “konaçeve”.
Ndryshe nga malet tjera, në Çidhën
organizimi sipas konaçeve ishte më
i dukshëm, edhe për shkak të numrit
të madh të fiseve dhe banorëve ndaj
dhe organizimi shoqëror sipas
“konaçeve” e bënte këtë mal të vet-
min në Dibër ku gjithë veprimtaria
e përditshme zhvillohej në “korniza
juridike” duke dhënë idenë e një
shteti në miniaturë.

Lëvizja e mihirit në konaçe

Mendojmë se “kompozimi” i
konaçeve ka ndodhur në gjysmën e
dytë të shek XVIII, atëherë kur për
shkak të forcimit ekonomik, roli drej-
tues i feudalve vendas në krahinë u
forcua shumë.Gjithëkush e din se
konaçet nuk u formuan njëherësh, në
një ditë a në një vit. U desh së paku
një dekadë, takime krerësh e bised-
ime, që ato të merrnin formën e
njohur. Në këtë periudhë krerët feu-
dalë të fshatrave ishin vetëm
udhëheqës ushtarak, ndërsa pleqës-
inë e kishte  Duka  i cili vjen nga

titulli venedikas “dukë”. E. Durham
emrin “dukë” e lidhë me emrin
“kapedan” në Mal të Zi.(26). Men-
dojmë se ky “dukë” u vendos në
Çidhën qysh më parë se Gjon Kas-
triotit të shndërrohej në feudal.Kohë
më parë se familja e Kastriotit të
“vihej” në krye të vendit ka qënë
“duka” me titullin venedikas si drej-
tues e plak i krahinës. Pas forcimit
të Kastriotit, ai u shndërrua në “pop-
ull mbarë” dhe u mor më  shumë
me pleqërime se sa me drejtim.
“Duka” plak, me “mihir”, ndoshta,
u thirr të pleqërojë në të gjithë fsha-
trat e Krahinës megjithëse funksioni
i tij pleqërues nuk binte në sy për
shkak të luftrave të pandërprera
kundër turqëve. Funksioni pleqërues
i Dukës ka vazhduar deri në fillim-
vitet 1700, kohë kur filloi “konstitu-
imi” i konaçeve dhe në çdo fshat
dolën fise të zotët të cilët morën në
dorë pleqërimet.Kështu “duka” në
Çidhën të Poshtme, “pushoi” e u
kthye në “popull mbarë”,më vonë u
largua duke lënë aty vetëm topon-
imin; edhe në Fushë Alie u shua si
fis dhe mbetën emrat që lidhen me
këtë fis.Të vetmit pasëardhës të
“dukës” të cilët mbijetuan të
“strukur” në Mustafe, mbajtën “mi-
hirin” deri kur atë e mori fisi i
Xhikës.Për ilustrim po përshkruajmë
historinë e lëvizjes së “mihirit” në
konakun e Alisë. Dukës së Mustafe,
tregonte Qazim Përnezha(27), i cili
ende formalisht mbante “mihirin” i
vranë të vetmin djalë që kishte. Plaku
i Dukës meqënëse nuk  ishte i zoti
të merrte gjakun e djalit, vuri “mihi-
rin” si shpërblim për këdo që do të

vriste hasmin që i kish marrë jetën e
djalit.Hasmi i djalit ishte nga Kalisi
dhe nuk ruhej pasi e dinte se plaku i
Dukës nuk kish mundësi ta ndiqte.
Një ditë hasmi i Dukës  shkon në
mulli të Kalisit për të bluar dhe aty
gjen një djalë të ri i cili kish hedhë
misrin në kosh të mullirit dhe po
bluante.Kalisjani  heq drithin nga
koshi dhe kur djali i ri kundërshton
ai e kërcënon: Rri more se t’a bëj siç
ia kam bërë Dukës. I riu ishte nga
fisi i Xhikës në Mustafe, ai e dinte
shumë mirë ngjarjen që i kishte kush-
tuar jetën djalin të Dukës. Atëhere
këtij djaloshi i kërcen dielli në ballë
dhe i vërsulet kalisjanit dhe pasi e
mbyt, i pret veshin dhe kthehet në
fshat. Duka mbledh fshatin dhe i
dorëzon djaloshit  të  fisit Xhika,
“mihirin” e plakut.Pra, “mihiri”ose
e drejta për të pleqëruar kaloi nga
Duka tek Xhika. Duka hoqi dorë nga
çdo privilegj që rridhte nga ushtrimi
i kësaj të drejte, çka do të thotë se
Duka “ shpalli heqjen dorë nga
pleqësia”. Plak tashmë do të ishte
Xhika në Mustafe. Për shkak të një
konflikti për ujin vaditës me Lajet e
Kodrës së Kacës (fisi Xhediku; Kaca;
Çera;dhe Çajkërri) Xhika u vra dhe
“doli fare” . Mbeti vetëm një grua
me një fëmijë jetim të cilën e mori
nën mbrojtje, nuni i saj Alia. Ajo
për këtë shërbim i dhuroi nunit të
saj, Alisë mihirin e plakut. Sipas tra-
ditës, kur dorëzohej mihiri fisit tjetër,
fisi dorëzues mbetej stërplak i parë.
Që nga ajo kohë Alia ishte plak i
konakut por edhe aga. Kështu ka lëvi-
zur “mihiri” ose vula e pleqësisë në
konakun e Alisë. Pak a shumë e njëj-
ta situatë do të jetë zhvilluar edhe
në konaçet tjera pasi bujarët feudalë
të vegjël të fshatrave “nuk erdhën me
vulë në xhep”, ato gjetën shumë fise
që ishin shumë më të hershëm në
fshatrat e Çidhnës, të cilët për nga
organizimi dhe pleqërimet nuk qën-
dronin më poshtë se ardhësit. Në
prag të viteve 1800, fise e burra të
nderuar, në çdo fshat u morën me
zgjidhjen e konflikteve duke pasë për
bazë të drejtën zakonore shqiptare.
Kështu filluan të afirmoheshin si
pleqë nëpër konaçet e tyre si: Hisa,
Skepi, Leshi, Loka, Koltraka, Bardhi,
Nezha, Bitri, Tota, Përnezha etj. etj.
Këta fise, pas “konstituimit” të
konaçeve të Çidhnës do të ishin në
rolin e stërpleqëve .

(Vijon numrin e ardhshëm)
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Një nga fshatrat më të bukur e pik-
toresk i Grykës së Vogël. Shtrihet në
veriperëndim të saj në këmbët e
malit me të njëjtin emër (mali i
Bllacës). Kufizohet me Zogjet,
Kovashicën, Homeshin, Peladhinë,
Dushaj (Bulqizë) dhe Selishtën. Li-
vadhet para fshatit të rrethuar nga
malet krijojnë një amfiteatër gjigand
me pamje madhështore mjaft
tërheqëse duke i dhënë fshatit një
pamje të bukur. Kodrat e veshura
verës me gjelbërim, kryesisht dushk,
lajthi, blir, thana ngrihen me pyjet e
ahut e të pishës, me livadhet alpine
(Komaveci) ku dalin burime uji kri-
stali të ftohtë të përshtatshëm për
zhvillimin e turizmit malor e në
mënyrë të veçantë për mbarështrimin
e blegtorisë. Dimrit këto hapsira
mbulohen nga bora, me kushte ide-
ale për sportet dimërore. Midis kë-
tyre mbrekullirave që i ka dhënë
natyra këtij fshati jeton një popull
me kulturë dhe tradita, patriot i be-
sës dhe shumë bujar.

Bllaca është një fshat me gjurmë
banimi të hershme që të çojnë tek
fiste ilire, siç janë disa gjetje të qeram-
ikës, enëve prej balte, varre të vjetra
e shekullore, rrugë me kalldrëme etj.
Pak gërmime arkeologjike janë kryer
në këtë fshat në dukje të largët.
Megjithëatë gjykoj se këto prova të
pakëta janë një nxitje për të organi-
zuar ekspedita arkeologjike për të çuar
më përpara konkluzionet për hersh-
mërinë e jetës në këto anë. Ky fshat
ka qënë dhe është një nyjë lidhëse e
grykës së Vogël me Grykën e Madhe,
Luzninë, Bulqizën e më tej me Mat-
in e Tiranën (Rruga e Arbërit).

Në rregjistrin kadastral të vitit
1467 Bllaca ka 9 shtëpi me
emërtimin Timar i Ismailit me këto
familje: Maraniç Kruzovik, Bogdan
Zllatar, Gjon Siruzi, Domenik Kra-
tovalli, Jorgo Pero, Svetko Zirnice,
Gjon Protujer, Nikolla Shulçevik,
Miho Kravodir. 1

Ndërsa më 1583 pak më shumë
se 100 vjet, Bllaca kishte 30 shtëpi
me këto kryefamiljarë: Hasan Kon-
do (vëllai i Hysenit), Benak (djali i
Dervishit), Iskënder Mitan (Kejan),
Vëllai i Hysenit, Jani Pal, Andrea
Kondo, Pal Manash (Mitash), Kekë
Martin, Jovan Martin, Kol Llazar,
Ktian Jovan etj.2 Në këto rregjistra
jepen gjithashtu të dhëna për taksat
e paguara nga këto familje për gru-
rin, elbin, tërshërën etj.

Pas vdekjes së Skënderbeut u sh-
tuan masat për shtypjen dibrane, jo
vetëm me anë të taksave por edhe
nëpërmjet reformave të tjera për is-
lamizimin e këtyre trevave. Një masë
e tillë ishte caktimi i fshatarëve si
Timarë (i jepej një fshatari që kthe-
hej në mysliman) ose një personi
tjetër që detyrimisht ishte apo bëhej
si i tillë. “Proçi i kalimit në islam i
timarjotëve të krishterë nuk zgjati më
shumë se dy breza që prej përfshirjes
së tyre në Sistemin e Timarit, gjë që
flet për atë që fisnikëria shqiptare u
islamizua relativisht shpejt.”3

Bllaca është një fshat me të kalu-
ar të mbushur me veprimatri patri-
otike. Të gjitha luftrat që janë orga-
nizuar në Grykën e Vogël, shpesh
edhe në krahinat përreth e fqinje me
Dibrën, bllacasit kanë kontributin e
tyre të çmuar në mbrojtje të vatanit,
lirisë, pavarësisë e arsimit shqip.
Luftëtarë si Isuf Tasha, Hysen Skar-
ra, Hysen Tasha, Rexhep Krosi, Sel-
man Jella, Jashar Zeneli, Ferit Muha,
Qamil M. Lleshi, Man Jella, Aqif
Zeneli, Baba Zeneli (ka shërbyer në

teqe , nga Çepani i Skraparit), Ferit
Alimani, Halit Jella etj meritojnë
respekt dhe mirënjohje nga Gryka e
Vogël dhe më gjerë.

Në luftën e Drinit 1844 në atë të
1855 kundër Hajredin Pashës e Hys-
ni Pashës në mbështetje të Cen Le-
kës dhe Sal Markës morën pjesë të
gjithë burrat (luftëtarët) e Bllacës dhe
kontribuan për fitoren e madhe
kundër Perandorisë Osmane. Nuk u
kursyen kundër Demir Pashës në
mbrojtje të kullës së Lam Dacit
(1872) dhe në mbrojtje të Dohosh-
ishtit me Tush Lleshi më 1882. Pa
rezerva u bashkuan në krahë të
Lidhjes së Pejës për Dibrën dhe në
luftën për arsimin dhe hapjen e sh-
kollave shqipe. Shkolla e Bllacës ësh-
të ndër të parat e shkollave shqipe
pas Dibrës së Madhe (shtator 1887),
Homeshit (1894. Kontribut të
veçantë ka dhënë Jashar Zeneli si
anëtar i klubit “Bashkimi i Dibrës së
Madhe”. Tush Lleshi e Bajram Mark-
ja që sollën abetaret e para në Grykën
e Vogël, pa përjashtuar Isuf Tashën
si pjesmarrës në Kongresin e Manas-
tirit dhe të Dibrës që ju kushtuan
veçanërisht çështjes së arsimit e
hapjes së shkollave shqipe.

Teqja e Bllacës, ku patriot Isuf
Tasha është ndër themeluesit e saj,
ka qënë një vatër e vërtet patriotike.
Ajo ishte qendër e grumbullimit të
patriotëve në vitet e Lidhjes Shqiptare
të Prizërenit. Teqja dhe Bllaca pritën
Abdyl Frashërin. Hysen Skarra e sho-
qëroi në kuvendet e Dibrës si: Shu-
penzë , Maqellarë, Dibër e Madhe e
Vleshë bashkë me Mustafa e Maliq
Zenelin. Në teqe u hap shkolla sh-
qipe. Seit Najdeni (hoxhë Voka) punoi
ngushtësishtë me teqen (Isuf Tashën)
për hapjen e shkollave shqipe, jo
vetëm në Bllacë por në Homesh, Zer-
qan, Bulqizë etj., duke hedhur  theme-
let e shkollave shqipe në Dibër e Posh-
tme, Dibër të Madhe, Strug, Ohër,
Elbasan, Korçë, Tiranë etj.

“Në Malësi, në fshatin Bllacë,
këto ditë do të hapet një shkollë shq-
yp për djemtë mësues është zgjedhur
atëdhetari Jashar Bllaca” njoftonte
gazeta “Liria e Shqipnisë”. 4 Nxënësit
e parë ishin Seit Tasha, Selman Jel-
la, Osman Xheka, Elez Leka, Aqif
Lleshi, Ramadan Daci, Rexhep Kro-
si etj. Si rezultat i luftrave shkolla
herë mbyllej e herë hapej sipas kush-
teve me gjithë mungesat e librave,
pajisjeve shkollore etj.

Pas shpalljes së pavarësisë dolën
detyra të reja për mbrojtjen e Atëd-

heut, për këtë arësye u deshën sakri-
fica të reja deri ato njerëzore prej
bllacasve. Si gjithnjë ata lidhën be-
sën në luftë kundër serbëve në jan-
arin e vitit 1913. Siç na tregon Haz-
is Alimani: “Hysen Tasha mblodhi
fshatin (7 janar 1913) dhe i pritën
serbët në Qafë të Murrizit, në këtë
betejë u vranë 12 trima midis tyre:
Hysen Tasha, Rizvan Lleshi, Ismail
Krosi, Han Leka, Izet Leka  (Bllacë),
Hasan Kaci (Gjuras), Sali Bodini (Sel-
isht), Hasan Alla (Dushaj), Adem
Kaja (Zogje), Dule Koleci (Stushaj).

Kësaj ngjarjeje populli i këndoi:
Hajde, hajde o Dule Koleci
U dridh Runja e Komaveci
Hasan (Han) Alimani, ka qënë njo-

hur me familjen Kenedi gjatë Luftës
së Parë Botërore. Ka punuar në
kolegjin Amerikan në Selanik e më
vonë në degën e tij që u hap në Ko-
rçë, flitet se ka dhënë një kontribut
modest për ndërtimin e këtij
kolegji.Ai u bë i besueshëm për
amerikanët të cilët e thërrisnin “Han”.
Izet Ismail Tasha pasi mbaroi dy klasë
normale në Elbasan (me rezultate të
shkëlqyera) me porosi të mbretit Zog
shkon në Itali në shkollën e oficer-
ave. Në mënyrë të papritur përjashto-
het (nuk dihen arsyet), fillon punën
si mësues në Arras për çudi përsëri
pushohet. Ikën nga Arrasi dhe fillon
punë në rrugën Lushnje – Fier si punë-
tor. Atje bie në kontakt me Riza
Cerovën dhe merr pjesë në Lëvizjen e
Fierit më 1936, vdes në moshë shumë
të re nga tuberkulozi.

Adem Jella është një tjetër patri-
ot, sipas të dhënave që kemi nga
veteranët bashkëkohas, ka shoqëruar
Avni Rustemin në vrasjen e Esat Pa-
shë Toptanit në Paris. 5

Bllaca përkrahu pa rezerva Luftën
Nacional Çlirimtare. Shumë të rinjë
si: Qamil Lleshi, Ferit Muha, Halit
Jella, Cen Tasha, Haxhi Dik Alimani,
Ferit Alimani, Ferit Tasha, Rexhep
Skarra etj morën pjesë në formacio-
net e rregullta partizane, ndërsa fs-
hati ishte një bazë e sigurt që krijon-
te mundësi për ruajtjen e strehimin
e partizanëve. Haxhi Lleshi ka zhvil-
luar nje veprimtari intensive gjatë
kesaj lufte në Bllacë, si biri i këtyre
anëve. Familjet e Bllacës u hapën
dyert, i strehuan, i ushqyen dhe i
përcollën partizanët duke i ruajtur
nga të papriturat dhe rreziqet e luftës.
Teqja e Bllacës u kthye në një bazë
të rëndësishme të Luftës Nacional
Çlirimtare. “Gjatë luftës baba Zene-
li na priste e na përcillte, na mban-

te, na jepte bukë” 6
Gjatë luftës këtu erdhi dhe Meh-

met Shehu. Ai në kujtimet e tij vlerë-
son Bllacën dhe në veçanti Rexhep
Krosin për zgjuarsinë, bujarinë dhe
mikëpritjen që i rezervuan.

Ranë dëshmorë Man Jella, Aqif
Zeneli, Qamil Lleshi (1948), Ilmi
Alimani (1959), Ibrahim Osmani në
Luftën Italo – Greke. Si baza të luftës
janë shpallur Met Jella, Jashar Zene-
li dhe Teqja e Bllacës.

Në arsimin fillor pas çlirimit kanë
punuar mësuesit: Mehmet Delime-
ta, Mitat Kujanaku, Mentor Qatipi
nga Elbasani, Adem Sharofi nga Di-
bra e Madhe, Ismet Neziri (Maqel-
larë), Bardhyl Zeneli, Reme Tasha,
Muharrem Alimani, Violeta Dema,
Skënder Zeneli, Arben Balliu, File
Tasha (Bllacë) dhe Haxhi Leka
(Zogje). Reme Tasha ishte ndër të
parat vajza nga Gryka e Vogël që
ndoqi shkollën pedagogjike.

U shkolluan si oficer: Jashar Ze-
neli, Qamil M. Lleshi, Ferit Muha,
Halit Jella, Aqif Jella, Ferit Tasha,
Ferit Alimani, Sabri Jella (me aka-
demi), Xhevdet Tasha, Selman Tasha,
Luan Alimani, Agim Alimani. Stu-
dimet e larta për mjekësi: Tush Bal-
liu, Kujtime Balliu, Hazbie Jella, Ilir
Tasha; Për mësuesi: Ismet Tasha,
Xhevat Jella, Rabie Alimani, Nurçe
Balliu, Zana Alimani; Inxhinieri
ndërtimi: Ilmi Balliu; Agronomi:
Lule Balliu; Gjuhë të huaja: Anila
T. Balliu; Juridik: Irisa T. Balliu.
Shumë të tjerë mbaruan arsimin e
mesëm për ekonomist, teknikë
pyjesh, ndërtimmi, mekanik, peda-
gogjiken, të mesmen bujqësore etj.
Kuadro nga Bllaca kanë drejtuar sek-
torë të ndryshëm të ekonomisë, jo
vetëm në Grykën e Vogël por edhe
në rrethin e Dibrës e jashtë tij. Kështu
Jashar Zeneli ka drejtuar Këshillin
Krahinor në Homesh në vitet e para
të çlirimit, Sefer Lleshi kryetar i
lokalitetit në Shupenzë; Ferit Muha,
Sabri Jella, Agim Alimani në Minis-
trinë e Mbrojtjes në Tirane; Ferit
Alimani përgjegjës i transporteve në
Ministrinë e Transporteve; Sami Al-
imani përgjegjës i sektorit komunal
në Peshkopi; Tush Balliu përgjegjës
i seksionit të shëndetësisë; Hiqmet
Tasha e Xhevat Jella drejtor shkolle,
ky i fundit ka qënë edhe kryetar i
Këshillit të Bashkuar në Shpenzë;
Islam Tasha përgjegjës i setorit py-
jor Prat.; Sheza Alushani mjeke nga
Skrapari martuar në Bllacë me Tush
Balliun ka punuar si drejtore e spi-

talit në Peshkopi dhe në dy legjisla-
tura të Kuvendit Popullor është
zgjedhur deputete. Ata kanë punuar
me ndërgjegje , kanë patur mar-
rëdhënie shumë korrekte me punon-
jësit dhe qytetarët gjatë ushtrimit të
detyrës së tyre si drejtues.

Bashkëvendasit e mi nga Bllaca
kanë mbajtur të gjallë me punën e
tyre sektorin pyjor në Prat. Punëtor
si Tahir Alimani, Dan Lleshi, Njazi
Tasha, Mexhit Jella, Gëzim Jella, Sali
Zeneli, Nel Alimani, Xhelal Ali-
mani, Rexhep Tasha, Kamer Krosi
apo mjeshtërit e drurit si Isuf Tasha,
Rakip Balliu, Fatmir Alimani janë të
rrallë në Grykën e Vogël. Njëkohë-
sisht ata janë blegëtor mjaftë të mirë
e të shquar në mbarështimin e dhisë.
Rraca e dhisë në Bllacë është e njo-
hur edhe në shkallë republike, kra-
has asaj të Bulaçit (Muhurr), Hasit
të Gjakovës etj. Janë për tu përmen-
dur si blegtorë të mirë: Aziz Alimani,
Xhemal Sinani, Maliq Jella, Adem
Jella etj. Një shërbim të ad-
mirueshëm këtij fshti i kanë kushtu-
ar edhe Hiqmet Alimani si elek-
triçist, Servete Daci (Zeneli) si infer-
miere dhe Miftar Martini si shitës
në dyqanin e shërbimeve tregëtare.

Fiset kryesore që banojnë në Bllacë
janë: Tasha, Martini, Jella, Osmani,
Skarra, Sinani, Lleshi, Alimani, Zene-
li, Muha (origjina, historia, shtesat,
lëvizjet kërkojnë një studim më vete).
Një pasuri e madhe për fshatin Bllacë
janë toponimet (emërtimet) e vendeve
historike, pronave, kodrave, livadheve,
fushave, maleve që njerëzit i kanë ru-
ajtur dhe transmetuar brezë pas brezi.
Me interes përmendim: Livadhet e Fan-
gut, Çarrit, Brahim Mehmetit (Bllaca
ka shumë sipërfaqe të mëdha livad-
hesh, lajthish, thanash e bliri). Lajthitë
(të Martine), thana (sheshi i thanave),
blirë (sheshi i blireve), kodrat (Kodra
Ruse, e gjatë) Sharra e Rrumbullakët,
e mjedisme, Shkrepi i Shqipes, Lugjet
e Hurdhës, Ara e Priftit, Kroi i Isufit,
Lule Zonja etj kanë një burim, kujtim,
një histori apo fshehin dhe ruajnë një
ngjarje. Gjithashtu kemi edhe emër-
time të tilla si: Varri i Plakës, Varret e
Teqes, Varri i Arabit (thonë se në
Luftën e Drinit më 1844, dy arabë të
vrarë, pjestarë të ushtrisë Turke i morën
luftëtarët e Bllacës dhe me shenjë hu-
manizmi i varrosën në fshatin e tyre).
Është mirë që pas evidentimit të këty-
re toponimeve ti ruajmë e transme-
tojmë te brezat e rinjë, sepse vetëm
kështu ruhet vazhdimësia e jetës dhe
historisë së fshatit.

Si rezultat i shtesës natyrale të
popullsisë, mungesës së fronteve të
punës, të shkollës së mesme e largë-
sisë nga qendrat urbane pas viteve
90’ shumë familje migruan nga Blla-
ca për në Homesh 9 familje, në pesh-
kopi 2, Bulqizë 6, Tiranë 10, Durrës
19, Fushë – Krujë dhe Klos nga 1,
gjithësej 49 familje; Sot fshati ka 31
familje. Mjaft të rinjë punojnë në
emigracion si në Itali, Greqi dhe deri
në Amerikë. Në përgjithësi ata janë
përshatur e miqësuar si brenda e jas-
htë Shqipërisë, gëzojnë respekt e kanë
ndërtuar marrëdhënie reciproke e
vëllazërore në komunitetet ku jetojnë
dhe punojnë.

REFERENCA:
1  Defteri Turk: Rregjistrimi i vitit 1464
2  Defteri Turk: Rregjistrimi i vitit 1583
3  Prof. Ferit Duka: Gazeta “Shekulli”
22.06.2010
4  Gazeta “Liria e Shqipnisë” 18.01.1912
5  Selman Jella: Kujtime 1968, mbledhur
nga Zabit Lleshi
6  Haxhi Lleshi: Vite, njerëz, ngjarje/ Fq. 103
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Bukuria e dasmës
dibrane

Imazhe nga Dibra e Madhe FEJTON

“Veç dasma të kemi”, - themi me njëri-tjetrin pasi
kemi provuar të shkojmë në shumë prej tyre këtë se-
zon veror. Shkojmë të gëzuar e të qeshur e dalim prej
aty të mërzitur e të lodhur, thuajse kemi qenë aty të
ngujuar e jo në dasmë. Thonë se nga dasmat gjith-
monë del ndonjë i pakënaqur, por në dasmat e sotme
dalin shumë, pothuajse të gjithë. Madje, edhe njerëz-
it e familjes. Dhe kjo vjen nga shërbimi në lokale dhe
muzika.

Një tavolinë e madhe. E gjatë. Me ca karrige gjas-
me të zbukuruara. Ti ngjishesh në fund dhe s’lëviz
dot. Vetëm kur të vijë radha për të kërcyer. Pa ajër të
kondicionuar. Dritaret hapur s’kanë çfarë t’i bëjnë
vapës. Djersë. Kërkon ujë për t’u freskuar, por nuk ka.
“Mbrëmë nuk erdhi uji dhe s’ka. Pi birra, - thotë ka-
merieri”. Provon të freskohesh me birrë, por janë të
ngrohta. Merr pirunin të marrësh diçka për të ngrënë,
por kujtohesh që mbrëmë s’ka pasur ujë dhe heziton.
E lë pirunin dhe kthen qafën 90 gradë. Kërcejnë. He-
dhin valle. Do edhe ti të shkosh, por s’të lë vendi.
Duhet të lëvizësh 10 të tjerë, kështu që më mirë mbaj
vendin. Qesh ndonjëherë, sa për të kujtuar që është
dasmë... Kështu kalon një orë të mirë, duke fshirë
ballin me kartëpeceta dhe duke shpresuar të vijë radha
e tavolinës tënde për të kërcyer, në mënyrë që të dalësh
dhe të lirohesh nga qoshja
jote. Kamerieri vjen sërish
me një pjatë tjetër. Me
mish plot. I zoti i shtëpisë
nuk ka kursyer. Ti zgjat
dorën të marrësh pjatën, por
ai ta hedh mbi pjatën tënde
të paprekur. Bëhen bashkë:
kastraveca të vyshkura, do-
mate gjasme të kuqe, sal-
lam, speca të djegura, sal-
latë, mish i ngrohtë dhe
disa lloj salcash dhe ma-
jonezash. Ndërrova mend-
je për ta provuar mishin.
Provoj të flas me një kush-
ëri përballë. Kam vite pa e
parë. Ca kushërinj i kam në
Facebook dhe i shoh
përditë, por atë se kam. Ai
jeton në fshat dhe s’ka in-
ternet. Unë i flas. Ai dëg-
jon. Pastaj ai flet. Unë
s’dëgjoj fare, por bëj gjas-
me se dëgjoj. Pastaj kujto-
hem se as ai s’më ka dëg-
juar, por zgjatem dhe i
them në vesh me zë të lartë:
Nuk të dëgjoj, flasim pastaj.
Mirë thotë ai, por e kuptoj
vetëm nga lëvizja e kokës. Ulem me dëshirën për të
dalë jashtë dhe për të marrë ajër. Po më zihet fryma...

Muzika në kulm. Muzikë i thënçin. Ca tinguj klari-
nete dhe xhazi përzihen me njëra - tjetrën, por në
veshin tim dëgjohet veç një bum-bum. Këngë grekë,
tekst shqiptar, valle arabe. S’dëgjoj gjë dhe s’kuptoj
gjë veç njerëz që kërcejnë sikur harbohen. Gjithë val-
let njësoj. E nisin ngadalë, pastaj nxjerr dikush ndon-
jë 200 lekësh dhe merr pak më shumë vrull vallja.
Një tjetër nxjerr 500-shen dhe merr më shumë vrull
vallja. Me më shumë shpejtësi. Ai që i bie klarinetës
i fut një tyryryr të gjatë. Vallja shkon shumë e gjatë.
Bëhen dyshe, bëhen treshe. Kush të dalë i pari. Kush
të dalë në krye. T’i dalë në ballë kameras dhe ta sho-
hin sa bukur kërcen muzikën greke me tekst shqiptar.

Dasmën në Dibër të Madhe e
pëlqejnë të gjithë, vetë di-

branët, por edhe ata që nuk janë di-
branë, që e mirëpresin me dëshirë
ftesën për të marë pjesë në dasmën
dibrane. Kjo ndodh për shkak të tra-
ditës e kulturës dibrane, që edhe
dasma sikundër urtësia e mikpritja,
e pasurojnë atmosferën e mirëfilltë
të ngrohtësisë dibrane.

Rregulli i përkryer me pikanteri,
magjepësia, bukuria, joshja mah-
nitëse, enthuziazmi e ahengu, e
bëjnë dasmën dibrane të jetë e
kërkuar, e pëlqyer, tërheqëse, dhe
tejet interesante.

Djemtë e vajzat dibrane paraprak-
isht njoftohen, pëlqehen dhe pastaj
vendosin për bashkëshortësinë e tyre.
Megjithatë është shkuesi ai që e për-
fundon lidhjen e tyre nëpërmjet da-
kordimit të prindërve të dy familjeve.

Përgatitja e dasmës fillon që me
vënien në gisht të unazave të fejesës
së djalit e vajzës. Pastaj me blerjen
e pajës së nuses nga familja e djalit,
që nënkupton fustanin e bardhë dhe
veshmbathjet e tjera, si edhe blerjen
e kumutrisë për t’ia dërguar vajzës,
që nënkupton kosheren përplot me
çokollata nga më të mirat të ambal-
azhuara me forma të ndryshme, që
u shpërndahet dasmorëve në shtëpinë
e vajzës. Ndërkaq familja e vajzës
bën blerjen e mobiljes për dhomën
e gjumit me të gjitha sendet që e
shoqërojnë, që ia jep dhuratë vjazës
për në shtëpinë e dhëndërit sëbash-
ku me peshqeshet për të afërmit e
familjes së djalit. Më pas secila
familje veç e veç bën listën e das-
morëve, duke kushtuar kujdes që të

mos harohet asnjëri nga farefisi,
miqtë, shokët e shoqet. Ceremonia
e dasmës bëhet veç në shtëpinë e
djalit dhe veç në shtëpinë e vajzës.

Krushqit që e marrin nusen sh-
kojnë me numër cub, priten me res-
pekt të madh, qëndrojnë në konakun
e familjes së vajzës gjysëm orë, dhe
para marrjes së nuses daja i dhëndrit
paguan kafexhiun sipas traditës.
Nusen gjer te shtëpia e dhëndrit e
shoqëron vëllau ose familjari më i
afërt.

Darka e dasmës së dhëndërit
mbahet në një nga sallat e caktuara
për dasma.

Persona familjarë që e dijnë ren-
din e dasmës, kujdesen me përpik-
mëri për rregullin e vendosjes së das-
morëve nëpër tavolina, sipas lidhjeve
familjare, farefisnore e shoqërore.

Duhaja e hoxhës është pikë më
vete, plot impresivitet bekohet dhe
jepet mesazhi kuranor për lumturinë
e bashkëshorteve të rinj.

Hyrja e dhëndrit dhe nuses në
sallë shoqërohet nga prindërit e djalit
dhe familjarët e ngushtë dhe përbën
momentin kulminant të dasmës.

Pas një kohe në sallë vijnë edhe
përfaqësues nga familja e vajzës në
numër të caktuar, për të përjetuar për
një kohë gëzimin e ahengun e dasmës
dhe vallen e çiftit të ri, e më pas
largohen.

Orkestri muzikor dhe këngëtarët
luajnë rolin e tyre duke i dhënë
sharmin mbrëmjes dasmore. Meny-
ja e dasmës është pjesa tjetër e
mrekullisë, të cilës i kushtohet
vëmëndje e veçantë.

Rexhep TORTE

“Çokollata çikita- hajde!”
Dikush shpërthen një fishekzjarr zbukurues. Qindra
monedha prej letre fluturojnë në ajër. Janë dollarë
amerikanë. Prej letre sigurisht, se po të ishin të vërte-
ta, do të turrej edhe nusja me gjithë dhëndrin. Turren
fëmijët t’i mbledhin, por kameramani është i mërzi-
tur. Po xhironte çiftin dhe i iku çasti pa kapur. Sa
keq... Orkestra ka edhe një këngëtar. Gjasme këndon.
Bën edhe si pop star. E mban mikrofonin te goja, por
unë veç dëgjoj kur thotë: “Hajde, hajde” dhe në fund
të valles “Ju lumshin kamët”. Iu mbetet hatri “durve”,
por kështu e ka adeti. “Kamët” lavdërohen. Dhe kësh-
tu valle pas valleje, me të njëjtën muzikë bum-bum e
hopa-hopa. Ndryshon ndonjëherë kur ai me klarinetë
ia merr valles së Ali Pashës dhe ban gjasme se po i bie
mirë, por kur i kërkon një këngë të Liri Rashës, bën
sikur s’dëgjon. “Nuk kërcehen këngët e Liri Rashës”, -
thotë ai që i bie gjasme organos. Ti bën ta kundërsh-
tosh, por ndërron mendje. Mund të nxehet “lodraxh-
iu” dhe ikën e lë dasmën, kështu që bëhem sebep për
të mbetur dasmorët pa orkestër. Kështu që lëre fare
më mirë...

Pasi e kanë tundur gjithë dasmorët duke kërcyer
dhe, pasi kanë mbaruar gjitha ushqimet në kuzhinë,
vjen radha e çiftit. Këtu te çifti orkestra bën përjash-
tim. Ka mësuar t’i bjerë Napolonit. Edhe këngëtari

bëhet më interesant. Këtu i
dëgjohet edhe teksti. “Kush
kërcen naplonin, nusja bash-
kë me njanin”, pastaj vargu
tjetër: “Kush kërcen naplo-
nin, dhandrri bashkë me
njanen” dhe në fund: “Kush
kërcen naplonin, nusja bash-
kë me dhandrrin” pastaj
“hopa”, “Të trashigohet çif-
ti...”. Se pse më kujtohet një
reklamë e “Top Albanias”:
“Të trashigohet çifti dhe sa
më shumë ashtu... pallash-
nikova”. Kërcen çifti, tërbo-
hen njerëzit, hidhen paratë...
rrëmujë në mes të dasmës.
Hap sytë në tavolinë dhe sheh
tek-tuk ndonjërin aty. Ndër-
sa babai dhe nëna e dhën-
drit rrinë krah njëri-tjetrit në
tavolinën e tyre. Të heshtur.
Kur të shikojnë, qeshin.
“Qeshin sa për atmosferë”,
mendoj me vete dhe qesh
edhe unë. Jam i sigurt, po
presin të mbarojnë dhe të
shkojnë në shtëpi. Vetëm se
ka edhe dy detaje: djegia e
shamisë dhe thirrja “puthe-

puthe”. Por, në dasmën që qëllova, ky ritual u bë dy
herë. Kameramanit i kishin rënë bateritë dhe s’kishte
mundur t’i regjistronte... Më vjen keq për çiftin që
këtë radhë po bëjnë aktorin.

Ngrihem, takoj të zotin e shtëpisë. I fus në xhep
zarfin! “U qoftë për hajër!” dhe iki... Por dasmë më
ndjek pas edhe një javë tjetër, duke u zgjuar në mëngjes
me muzikën: “Cokollata cikita-cikita - hajde!”.

P.S. Pasazhet e vëzhgimit më sipër nuk u përkasin
të gjitha lokaleve të dasmave. Kam qenë edhe në disa
dasma të tjera dhe në njërën prej tyre u kënaqa shumë.
Lokali ishte i mirë. I freskët. I bukur. Ushqim i mirë
dhe më e bukura, nuk kishte orkestër. Por për këtë
s’po shkruaj, se i bie të bëj reklamë… :)

Nga: BUJAR KAROSHI
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letërsi
Ndikimi i veprës së Josif Bagerit te lexuesit
shqiptar në Maqedoni

Nga: Prof. dr. AGIM VINCA

Emri dhe vepra e Josif Bagerit (1868-1915)
për lexuesin shqiptar në Maqedoni kanë një
rezonancë të veçantë. Themi kështu për shkak
se emri dhe vepra e këtij letrari dhe veprimtari
të zellshëm të Rilindjes Kombëtare është e
lidhur ngushtë me fatin e popullit shqiptar që
jeton në Maqedoni, posaçërisht me atë pjesë
të tij që në pikëpamje konfesionale i përket
(apo, më saktë, i përkiste) besimit ortodoks.
Bir i një familjeje të varfër malësore nga fs-
hati Nistrovë i Rekës së Dibrës, Bageri e kaloi
pjesën dërrmuese të jetës larg vendlindjes, në
mërgim. Siç thotë vetë në vargjet e vjershës
Reka e Dibrës dhe rronjësit e sajë, banorët e
Rekës, të fshatrave të saj, për të siguruar ekzis-
tencën, por edhe për arsye të tjera, merrnin
rrugën e kurbetit. Kta shkojn në Stamboll E në
Bullgari.- Disa n'Anadoll Dhe në Rumani...
Këtë rrugë, rrugën e kurbetit, e ndoqi edhe Josifi
i ri. Në moshën 17 vjeçare, si shumë bashkëv-
endës të tij, ai shkoi në Bullgari.

Në Sofje, ku u vendos dhe ku filloi të punon-
te, jetonte dhe vepronte një koloni mjaft e
madhe shqiptare, e cila kishte një jetë të orga-
nizuar politike dhe kulturore. Aty, djaloshi i
ri, mësoi shkrim-leximin, ra në kontakt me
njerëz të ditur e atdhetarë dhe përqafoi idetë e
mëdha të Rilindjes Kombëtare, duke pasur si
shëmbëlltyrë "shpirtndriturin" Naim, të cilin
shkoi ta takonte në Stamboll një vit para se të
vdiste, më 1899. Dhe, ndonëse me profesion
ishte zanatçi, këpucar apo "kpucmbaronjës",
siç thoshte vetë, ai punoi gjatë tërë jetës për
sendërtimin e ideve të mëdha të Lëvizjes për
çlirim dhe emancipim kombëtar. Ishte njëri
nga themeluesit e shoqërisë atdhetare
"Dëshira", të themeluar në vitin 1893 në Sofje
dhe mik e bashkëpunëtor i ngushtë i Said Na-
jdenit, alias "Hoxhë Vokës", i Dervish Himës,
Jashar Erebarës, Nikollë Ivanajt, Luigj Gura-
kuqit dhe i disa veprimtarëve të tjerë të Ril-
indjes Kombëtare.

Ishte bashkëpunëtor pothuajse i rregullt i
disa gazetave dhe revistave shqipe që dilnin
në kolonitë shqiptare në mërgim ["Shqipëria",
Bukuresht (1899), "Drita", Sofje (1901-1902),
"Shpnesa e Shqypnis", Raguzë (1906- 1907),
"Liria", Selanik (1908-1909) etj.] dhe theme-
lues e drejtues i gazetës Shqypeja e Shqypë-
nis, "Organ për politik dhe dituni", që doli në
Sofje, nën drejtimin e tij, në vitet 1909-1911.
Në vitin 1910 Bageri botoi librin e tij të parë
(dhe të vetëm), përmbledhjen me vjersha, për-
ralla e proverba, Kopësht Malsori, me anën e
të cilit synonte të kontribuonte në zgjimin e
ndërgjegjes kombëtare të bashkatdhetarëve të
vet dhe t'i nxiste ata që të hynin në rrugën e
ndritur të kulturës dhe të qytetërimit. "Dëshira
dhe qëllimi yn - shkruante Bageri në Pasthënien
me të cilën e shoqëronte këtë libër - âsht të
çgjumim kombin prej gjumit rônd dhe t'a sho-
hëm të nisun në udhët gjënd të kjytetnimit
dhe t'kullturës". Për këtë qëllim ai bëri çmos,
duke mbledhur ndihma në të holla e duke hyrë
edhe në borxh, që ta shihnin dritën e botimit
"këta thona, pralla e vjerrsha", siç i quante
vetë, që ishin një pjesë e opusit të tij krijues,
sepse ai, kishte në dorëshkrim "edhe shum të
tjera vjerrsha", të cilat "s'mundëm t'i shtypim
në kët libër; për shkakun, se jon të mprehta
(revolucionare)".

Idealist si të gjithë poetët, Bageri shpreson-
te se libri i tij Kopësht Malsori do të mirëpritej
nga lexuesit, të cilët i luste që ta shpërndanin
dhe ta përhapnin sa më shumë, mirëpo, pa
kaluar shumë kohë, do të pësonte një zhgën-

Josif Bagerit (1868-1915)

jim, sepse në letrat që i shkruante një mikut
të tij, ankohej se libri nuk shitej, jo për vlerën
e tij, por sepse nuk kishte blerës; për shkak se
njerëzit, shqiptarët, nuk i lakmojnë idealet,
por "kockën e shkretë". Në vitin 1914, dy vjet
pas shpalljes së pavarësisë, të cilën e priti me
gëzim të madh, Bageri vjen në Shqipëri, në
Durrës, ku drejton gazetën Ushtima e Krujës,
e cila, për mungesë mjetesh materiale e tekni-
ke, pushoi së dali pas disa numrash. I lodhur
nga skamja dhe sëmundja, niset përsëri për në
Sofje, ku e kishte familjen (gruan me tre fëm-
ijë).

Edhe pse relativisht i ri, dyzet e sa vjeçar,
gjendja e tij shëndetësore pothuajse qe rrënu-
ar. Një vit përpara se të vdiste, në prill të vitit
1914, i shkruante nga Durrësi mikut të tij vlon-
jat, Ibrahim Shytit: "Un or vlla i dashur jam
pak i s'munë! Kush e di vallë sesi u smuna e
s'po bëhem edhe mirë ashtu si duhet. Më
dhemb krahnori e më priten këmbët, kollitem
e më erren sytë, më dhëmb kryet e s'kam shie
për unshim ashtu si duhet". Shtegtar pothua-
jse i përhershëm, në një kohë kur udhëtimi
ishte aq i vështirë, vdekja e gjeti në rrugë e
sipër, në Prishtinë, ku vdiq në vitin 1915 dhe
ku me gjasë edhe është varrosur në rrethana të
panjohura. Studiuesit e jetës dhe të veprës së
Bagerit, nuk japin gati kurrfarë të dhënash për
vdekjen dhe varrimin e tij (bile as datën e sak-
të të vdekjes). Dhe është turp që as pas gati
njëqind vjetësh nuk i dihet varri; ne nuk e dimë
as sot e kësaj dite ku prehen eshtrat e këtij
atdhetari e veprimtari idealist, edhe pse në
Prishtinë është mbrojtur edhe një temë dok-
torate për të! Ky është, me pak fjalë, jetëshkri-
mi i Josif Bagerit, i cili e quante veten "rob i
kombit" dhe asgjë më shumë. (Letrat e tij drej-
tuar miqve të vet të ngushtë, të cilët i quante
"vëllezër të një ideje e qëllimi", Bageri i mby-
llte me fjalët: "Unë, robi i kombit shqypëtar:
J. Bageri").

Mirëpo, jetëshkrimi i tij i vërtetë është poe-
zia e tij. Jo vetëm pse në masë të madhe ajo
ka karakter autobiografik, por për shkak se
përmes saj Bageri ka shprehur çiltërsisht nd-
jenjat dhe mendimet e tij dhe ka regjistruar
besnikërisht vendet nga ka kaluar dhe ngjar-
jet që ka jetuar, sepse, sipas tij, secili libër
"âsht nji pasqyrë prej qelqi, në të cilën shum
na ka anda të kqyrim fëtyrën tën". Vjershat e
Bagerit janë pikërisht një pasqyrë e tillë e
pastër e një poeti të çiltër e atdhetar, i cili
digjet si qiriri për Atëninë, Kombin dhe Gju-
hën e vet. Me anë të vjershave të tij të shkru-
ara thjesht e në frymë popullore, Bageri dëshi-
ron të kultivojë te bashkatdhetarët ndjenjën
e dashurisë për atdheun, për heronjtë, për
gjuhën dhe shkollën shqipe dhe të luftojë
kundër armiqve. Kjo dashuri - dashuria për
atdheun a Atëninë, si e quante ai (Atënia ky
emën i bukur!), është burim kryesor i frymë-
zimit për autorin e librit Kopsht Malsori.
Shkupi, Dibra, Manastiri, Kosova etj., në
njërën anë dhe Skënderbeu, Naimi, Bajram
Curri, Isa Boletini etj., në anën tjetër, janë
disa nga emrat më të shpeshtë të vendeve dhe
të personaliteteve historike që përmenden në
vargjet e këtij vjershëtori.

Arsimi dhe sidomos arsimi në gjuhë
amtare është për poetin tonë themeli i ko-
mbit dhe kusht themelor për zhvillimin e
një populli e të mbarë njerëzimit. Prandaj,
ai i fton bashk-atdhetarët e vet dhe sidomos
të rinjtë, që janë e ardhmja e kombit, të
shkojnë në shkollë apo, si thotë ai, duke
përdorur një fjalë shqipe - në "msimtore":
Eni fëmi dor për dore! Na të shkojm në msim-

tore; Gjuhën holl e mir ta msojm: Amë e at
na të nderojm... (Eni të gjith në msimtore)
Josif Bageri është para së gjithash këngëtar i
vendlindjes së vet, Rekës, të cilën e quan
"vend i trimnis" dhe "zemra e Shqypnis".
(Vjersha Reka vendi imë). Në vargjet e tij ai
përpiqet ta japë portretin e kësaj treve në
planin social dhe shpirtëror.

Në vjershën intime Dëshira ime, të shkruar
në vitin 1899, subjekti lirik, që është vetë poeti,
shpreh dashurinë e tij të madhe për vendlind-
jen, duke shfaqur dëshirën e pashuar që, kur
të vdesë, trupi i tij të mos prehet askund tjetër,
pos: Atje n'Rek para kishës; Në Nistrov n'hie
t'pishës...

Aty-këtu poeti sikur e parandien fatin
tragjik të Rekës së tij, zhbërjen dhe tjetër-
simin që do të pësonte ajo në dekadat që do
të pasonin. Procesi i asimilimit, që filloi pas
luftërave ballkanike, kur ushtria serbe push-
toi Kosovën dhe viset shqiptare në Maqedo-
ni dhe kur disa shqiptarë, filluan ta mësojnë
e ta flasin serbishten, siç thotë poeti në vjer-
shën e gjatë me thekse elegjiake e satirike
Vajtim e mallkim, "Me nxitim e me shie.../
Sikur s'jon fëmi Shqypnie!", do të intensi-
fikohet pas Luftës së Dytë Botërore, kur
Bagerët e rinj, modernë, nuk do të shkruajnë
vargje në gjuhën e të parëve të vet, por në
ndonjë gjuhë tjetër! Idetë atdhetare dhe ilu-
ministe përbëjnë bazën ideotematike të poez-
isë së Bagerit. Të gjitha vjershat e tij sillen
rreth këtij strumbullari tematik: atdheu, lir-
ia, shkolla, arsimi, kurbeti, mërgimi...

Ato janë variacione të njëra-tjetrës, sepse
frymëzohen nga të njëjtat motive dhe ndërto-
hen me të njëjtat mjete shprehëse gjuhësore e
stilistike. Fjalori i tyre është i varfër, versifika-
cioni i njëtrajtshëm, ndërsa figuracioni uni-
form. Josif Bageri është poet autodidakt ose,
si thotë vetë në një vjershë të tij, "Prej vetiut
këng mbaronjës!". Meqenëse, sipas tij, një
libër me poezi ka pikësëpari funksion eduka-
tiv e utilitar ("rroka penën dhe nisa ta shkruej
këtë libër, me të cilin due me i shërbye ko-
mbit vet"), ai rrëfehet para lexuesve: Mjaft kom
kjon kpucmbaronjës Mjaft punova kët mjesh-
tri; Tani due me kjon shkronjës Me sa t'di,
Vjershtor të mbrri.

Patriotike përkah përmbajtja dhe patetike
përkah shprehja, vjershat e Josif Bagerit janë
vazhdim i publicistikës së tij dhe si të tilla
më shumë vargnime sesa poezi, ndërsa autori
i tyre, sipas një klasifikimi që bënte mjeshtri i
madh i vargut shqip, Ndre Mjeda, mund të

quhet më parë vjershëtor sesa poet. Sido që të
jetë, shkrimet letrare të Josif Bagerit, sikundër
edhe ato publicistike, kanë një kuptim dhe
rëndësi gjithsesi jo të vogël për letërsinë dhe
kulturën shqiptare, ndërsa emri i tij një kum-
bim të veçantë, posaçërisht për lexuesit sh-
qiptarë në Maqedoni. Jeta dhe vepra e Josif
Bagerit sajojnë një sintezë të fuqishme e har-
monike.

Ato janë një dëshmi e ekzistencës së ko-
munitetit ortodoks shqiptar në Maqedoni (jo
vetëm në krahinën e Rekës, por edhe më gjerë)
dhe një argument i identitetit të tij të zhbërë
nën trysninë e rrethanave të kohës (politika
represive, mjerimi ekonomik etj.). Ky argument
i përgënjeshtron mëtimet absurde të disa in-
telektualëve maqedonas, të cilët pohojnë se
kinse pas Luftës së Dytë Botërore, për mung-
esë të programit nacional të komunistëve maqe-
donas, ndryshoi përbërja etnike e Maqedonisë
Perëndimore, u bë albanizimi i saj!, duke e
shtrembëruar kështu në mënyrë flagrante të
vërtetën shkencore, sado që faktet tregojnë të
kundërtën. Sot, afro njëqind vjet pas vdekjes
së Josif Bagerit, këtij misionari të vërtetë të
idesë kombëtare, Reka e tij, kjo oazë dikur e
gjallë shqiptare, i ka bjerrë gati përfundimisht
veçoritë e saj autoktone - "gjuhën dhe vetiat
natyrale", ndërsa banorët e saj janë tjetërsuar
pothuajse në tërësi në pikëpamje gjuhësore,
etnike dhe kulturore. Reka e dikurshme e Di-
brës nuk rron më, së paku jo shqip, siç do të
dëshironte biri i saj i denjë, sepse dikush ësh-
të kujdesur që "rronjësit e saj" ose t'i shkulë
me rrënjë ose t'i shartojë, duke ua ndërruar
fizionominë e tyre jetike.

E lexuar dhe e rilexuar në këtë kontekst,
poezia e Josif Bagerit, këtij mohikani tragjik
ballkanik, tingëllon si një baladë për një botë
të bjerrë, respektivisht si një rekuiem për Re-
kën e tretur, shpirti i së cilës jeton tashmë
vetëm në vargjet e tij.

Marrë nga “Fryma”. Titulli është i redak-
sisë. Titulli origjinal: “Emri dhe vepra e Josif
Bagerit (1868-1915) për lexuesin shqiptar në
Maqedoni kanë një rezonancë të veçantë...”

Ato janë një dëshmi e ekzis-
tencës së komunitetit ortodoks
shqiptar në Maqedoni (jo
vetëm në krahinën e Rekës,
por edhe më gjerë) dhe një
argument i identitetit të tij të
zhbërë nën trysninë e rretha-
nave të kohës (politika repre-
sive, mjerimi ekonomik etj.).
Ky argument i përgënjeshtron
mëtimet absurde të disa
intelektualëve maqedonas, të
cilët pohojnë se kinse pas
Luftës së Dytë Botërore, për
mungesë të programit nacio-
nal të komunistëve maqedo-
nas, ndryshoi përbërja etnike e
Maqedonisë Perëndimore, u
bë albanizimi i saj!, duke e
shtrembëruar kështu në
mënyrë flagrante të vërtetën
shkencore, sado që faktet
tregojnë të kundërtën.
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Kush e ka numëruar popullsinë shqiptare?
Nga: Dr.Selman MËZIU

HYRJE

Një popull i mëkuar që në djepin
e drujtë me edukatën e pushkës e të
parmendës në kalvarin e historis së
tijë, me shumë armiq të pashpirt e
gjakatar, me një ecejake në botën që
e rrethonte  plotësisht të varfër në
ekonomi e kulturë, ishte tepër e vësh-
tire të bëhesh një inventar i saktë dhe
serioz i popullsisë.

Për krijuar një ide më të qartë e
konkrete po citojm studiuesin Ital-
ian Fulvio Kordinjanon i cili shkru-
ante: ‘’ Shënojmë  para së gjithash
që një statistikë e ripërtrirë  dhe e
saktë nuk egziston ende, të dhënat
që zakonisht na japin, të marra nga
botimet zyrtare  është e nevojshme
të merren ‘’si një invetntar i mirë,,
edhe   pse numurimet kanë qenë
tepër të vështira për mangësi të
Zyrave të Statistikave  dhe për arsy-
en e fortë  që mbajtja nën kontroll e
këtij  populli  ka qenë e rrezikshme,
por edhe sepse nuk janë ndjekur kri-
tere taktike e morale në përshkrimin
e numurit të popullsisë.,,(1)

I shprehur rreth shatëdhjetë vjetë
më parë, studiuesi ngrenë disa prob-
leme të cilat sot kur kemi kaluar në
dhjetëvjeçarin e dytë të shekullit të
njëzetë e njëjtë janë sa aktuale aq
edhe detyra shtruese për popullsinë
shqiptare, gjithëkund e përdame në
trojet e veta të stërlashta dhe në
anembanë rruzullin e dheut.

Cila ka qenë mënyra e organiz-
imit territorial e gjëndja statistike e
popullsisë Shqiptare me pasuritë e
tyre, toka, ndëtesa, pyje etj që i
punonin e zotëronin?

Duke gërmuar me kujdesin e një
kërkuesi do të përpiqemi të rreza-
tojmë me rreze drite  ditunie, zhvil-
limet demografike shqipëtare ne rraf-
shinat e shekujve të kaluem.

QËLLIMI I
RREGJISTRIMEVE

Në themel të politikës së një sh-
teti është shpërndarja e të ardhurave
nga puna e gjallë që kryhet për pro-
dhimin industrial  dhe bujqësor si-
pas një metode rregulluese për të
gjithë qytetarët e vetë dhe për të
mbajtur në këmbë shtetin me gjithë
përbërësit e tijë. Te shohim më posh-
të se si e mendon  studiesi turk  Prof.
Dr. Halil Inalçik  këtë problem:

‘’Në fazën e dytë (pas pushtimit
ushtarak S.M.)......ishte emërimi i
Sanxhakbejve apo Kadive, më pas
kryhesh kadastrimi i vendit, d.m.th.
krijohesh komisioni i rregjistrimeve
për të krijuar kadastrën zyrtare( defter-
et) të banorëve dhe pasurive  te tyre,
sipërfaqeve të tokave me prodhimet
e tyre të cilat ndaheshin në hase ose
dhe timare,’’(2)

Si e koncepton këtë ndërmarrje të
rëndësishme një pushtues tjetër i
bregdetit shqiptar të ishujve Greke e
deri ne detin Egje,  i cili zgjati rreth
një shekull?

Noteri i sajë Pietër S. Odoriko  e
mendon kështu qëllimin e Qeverisë
Veneciane:

‘’Përshkrimi i të gjitha fshatrave,
një për një, në të gjith territorin e
Shkodrës si në pjesën e sipërme ash-
tu edhe atë të poshtme me emrat e
banorëve e të fshatrave. Në të njëjtën
kadastër duhet të shënohen të gjitha
sipërfaqet e tokave personale, të për-
bashkëta dhe kufizimet e tyre, duke
vënë emrin e pronari mbi këto, sepse
kur të vijë momenti për të paguar,
secili të zotëroi të njëjtin teritor si-
pas inventarit të kryer, tashmë e
ligjeruar në këto dokumenta.,,(5)

Me zhvillemet historiko sho-
qërore, janë përsosur edhe metodikat
e kryerjes së rregjistrimit të popu-
llsive , duke i gërshetuar me
teknologjitë e reja të hartografisë e
të Informatikës, këto duke iu referu-
ar shekullit të njëzetë dhe atijë të
njëzetë e njëjtit.

DËSHMIME HISTORIKE

Do të  kalërojmë në ujvarën e qin-
dravjeqarëve për të kijuar një shem-
bëllim real mbi shpërndarjen dhe
elementët përbërës të popullsisë sh-
qipëtare me kufijtë gjeografik të pa-
përcaktuar deri më 1913.

Në Janar të vitit 169 para krishtit
Kronisti shquar Romak Titi Livi do
të shkruante se ‘’Uskana ishte qyteti
më i madh i tokës së Penestëve, kish-
te dhjetë mijë banor, dhe ishte e rre-
thuar me një kala të fuqishme që
kishte dy porta( dyer të  mëdha me
harqe. S.M.),,(3)

Pa dyshim nuk mund të lemë pa
sjellur fakte mbi rregjiistrimet e per-
andorisë Turke e cila edhe pse me
mangësi e  disa pasktësira,  kanë
sjellë gjerë  në ditët tona të dhëna
shumë të çmueshme në sherbim të
historigrafisë, mjedisit natyror, dhe
të kulturës në përgjithësi:

‘’Ne defterin ( rregjistrin S.M.)
osman të viteve 1431-1432 janë të
rregjistruara të gjitha viset shqiptare
nga Konispoli në Jug e deri në Krujë
në veri, vise në të cilat u krijua Sanx-
haku Shqiptar....., e para njësi ad-
ministrative  që krijuan osmanllijtë
në tokat e pushtuar në Shqipëri dhe
një nga të parat  e këtijë lloji  në
pjesën europiane të Perandoris Osa-
mane,, ( 4)

Me anën e të cilit regjimi i sull-
tanëve ligjeronte sundimin politik,

ushtarak, ekonomik dhe pregatiste
vargonjët e taksave me anën e të
cilave vepronte e sundonte kasta
politike e ushtarake e Tartarëve azia-
tik.

Të operojme me thjeshtësi se si e
ka ndertuar strategjine e taktikën e
sundimit të gjithanshëm ‘’Mbretëre-
sha e deteve,,:

‘’Në arkivin e shtetit të Venecias
gjëndet  një volum i madh fletësh të
shkruar me dorë  me përmasa 220 x
300 me titull mbi të lidhunën prej
lëkure, me stemën e shëpisë Austri-
ake e shkruar kështu ‘’Petrus de S.
Odorico Descriptio urbis scutari et
Albaniae cumregistro concession-
um,,(5)

Kadastra e viteve 1416-1417  e
cila është  kryer me urdhërin e Al-
ban Kontarinit Kont e Kapedani i
Shkodrës, të Andrea Fosklos  orator
e proveditor (tregëtar mallrash), Ni-
koll Zankan, anëtar i dhomës së
tregëtise dhe Noteri Pietër S. Odori-
ko nga Parma.

Prova të vështira historike ka kalu-
ar populli ynë, e për këtë ai është
detyruar me dashje apo pa dashje me
force armësh nga pushtuesit gjaka-
tar, për hir të regjimeve diktatoriale
apo varfërise ekonomike të tejskai-
shme të braktisë trojet e veta në pe-
riudha të ndryshme të historisë së
vetë.

‘’ Në fund të shekullit të kaluar
F. Lenomart shkruan se Gjon Kastri-
oti II, ka kaluar në Itali ( pas vitit
1468 S.M.) me tridhjetë mijë sh-
qiptar, ndërsa studiuesi arbëresh F.
Keta Skirio dëshmon për gjysëm mil-
ioni bashkëatdhetar..,, (7)

Por si do të ishte përberja e pop-
ullsisë shqiptare pas katërqind e
njëzet e tetë vjet largime në masë e
shqiptarëve nga atëdheu i tyre? A do
të kishte mbushje boshllëqesh terri-
toriale, fshatrash, grupe lagjesh apo
qytetesh  me të tjera rraca?
Tëpërpiqemi  me i dhanë shpejgim,
më posht.

‘’... Kur Shqipëria do të dalë nga
nga rregimi i turqisë  do të kemi të
dhëna më të sigurta –shkruan ne vitn
1896  E. Salaris dhe vazhdon- Vila-
jeti i Shkupit  i cili përbëhet  nga
Kosova, Metohia,  dhe sanxhaku i
Nov-.Pazar ( Podgoric,S.M.)  duke
përjashtuar  një pjesë të madhe  të
këtijë vilajeti në Jug të Prishtinës deri

në territorin  e Stilrit në mes të Var-
darit, ndoshta sepse keto krahina,
kishin me shumic popujsh Sllave.
Kemi këtë gjëndje:
Popullsia:
Shqiptar Gegë mysliman - 110 mijë
Shqiptar Katolik - 40 mijë
Sllavë ( serbë e boshniak)- 140mijë
Arnaut(shqipëtar) mysliman-220
mijë
Bullgar - 30 mijë
Turq - 30 mijë
Zingare(Gatalçi S.M) - 6 mijë
Izrailit - 4 mijë
Gjithësejt Shqipëtar 150 mijë. ( 8)

Situatë e tillë e përzierjes së pop-
ullsive të banuar nga shqipëtar
gjënden në shkrimet e konsujve në
Manastir (1906), nga G.de Visart,
dhe Durrësi (1903) nga Gjin
Makioro, e shumë historishkrues të
gjysmës së parë të shekullit të njëzetë
qoftë këto, italian,francez, gjerman,
austriak, anglez, shqiptar, aebëresh
etj.

Të shohim më konkretisht një stu-
dim të austriakut Franz Seiner:’’Qysh
me 19 mars  1916, pra dy muej masi
hini ushtrija austro-hungareze në
Shqypni, u vu zyra Etappeneiwalturg
me punue për një numurim të pop-
ullit....

Thirë në Mars 1917 prej të 19
Korps-komandë në Shqypni porsi
referenet i statistikës së vendit, psh-
tet mi njoftime që kishem, me mëka-
më një sherbim të rregullshëm statis-
tike .... (9))

Pra së pari ishte ngritja e institu-
cioneve përgjegjëse dhe organizimi
territorial për të kryer një punë me
baza të shëndosha shkencore dhe për
t’iu afruar sa më afër realitetit të
vështir shqiptar. Por cila ishte gjënd-
ja e statistikave të shekujve të më-
parshëm? Përgjigjen na e jep më së
miri studuesi i mësipërm:

‘’Landa Statistike qi gjindej në
vend para se të hijshin ushtritë Aus-
triake në Shqypni, ngushtohej vetëm
në referate  të zyrave konsullare Eur-
piane në Shkodër, Durrës, Vlorë,
Monastir, Janinë e gjytete të tjera ,
si dhe ndër të çpalluna të Klerit Ro-
mano-Katolik të vendit e në disa
shënime  të shtegëtarëve  europian e
prandej kishte një pshtetje jo gjith-
monë të themelshme.,,(9)

  Kërkimet  e shumta në arshiva,
nga historian të ndryshëm Shqiptar
e të huaj kanë nxjerrë në dritë rregjis-
tra të shumtë mbi popullsinë e ven-
dit tonë, si në ato Turke, Veneciane,
Austriake dhe arshivave tona. Më
posht po rradhitim disa prej tyre për
të cilat ne kami patur burime infor-
macioni të besueshme sipas viteve
dhe ku gjënden.

Kadastra venedikase për Shkodrën
e rrethinat e sajë, vitet 1416-1417.

Defteri i rregjistrimit të Sanxhakut
Shqiptar të viteve 1431-1432; për
Shkup e Tetovë  është ai i vitit 1452
ndërsa për Dibrën e Matin kemi atë
të vitit 1467; rradha Shkodrës i vjen
në vitin 1485,  më pas zbresim në
jug-perëndm, pra Vlorës  i janë
përsëritur rregjistrimet në vitin 1520;
kurse më 1583, perfshihen ne inven-
tar krahinat, Girokastër, Dibër, Mat;
dhe një vit më parë se këto, Shko-
dra; dhe Perandoria Turke  filloi de-
kompozimin   e sajë politik, ushtar-

ak dhe ekonomik dhe iu desh të kry-
ente sforcimin e fundit për të kryer
rregjistrimet e   popullsisë,  të të
gjithë vilajeteve Shqipëtrae nga viti
1867 deri më 1881 . E më pas pjesër-
isht në vitet, 1885, 1894, dhe 1903-
1906. Materialet janë të arshivuara
në Stamboll dhe Ankara.

Të dhënat Austriake për numurin
e popullsisë të vendit tonë dalin në
dritë në vitin 1922;  më 21 prill 1936
Qeveria  Shqiptare kryen rregjistrimin
e popullsisë. Duhet  të veme në dukje
një ngjarje të rëndësishme që ishte:
ngritja në vitin 1929 të Zyrave te
Gjëndjes Civile.  Pas njëzetë e katër
vjetësh pra me 2 Tetor 1960, kryhet
një tjetër, në mbarë vendin, dhe më
pas vazhdon e përsëritet ky inventar
ne vitin 1979 dhe së fundi  mbyllet
më 1989. Ndërsa kane kaluar njëzetë
e dy vjetë dhe ende nuk është kryer
rregjistrimi i popullsisë, megjithëse
flitet e shkruhet shumë në shqipërinë
ku tashmë është ulur këmbëkryq
demokracia.

RËNDËSIA E STUDIMIT
TË TYRE

Janë të rralla studimet që japin
popullsin shqiptare në trungun e tije
mëmë apo të shpërndarë në të gjitha
kontinentet në pikpamjen e shtresë-
zimit shoqëror, etnik e ekonomik.
Kjo për arsye të lëvizjeve të mëdha
duke pasur si shtysa presionin e push-
tuesve të ndryshëm si dhe të poli-
tikave të tyre për asgjesim fizik, et-
nografik dhe me gjithë përbërësit
kulturor e shpirtëror edhe pse këto
të koservuara e manifestuar në gjithë
historinë e tijë mijëra vjeçare.

   ‘’Në përgjithësi, si studiuesit e
huaj ashtu edhe ata shqiptar e kanë
përqendruar deri më sot vëmendjen
në studimin  e të dhënave te karak-
terit social ekonomik që sjellin këto
burime. Lidhur me krahinat veriore
të banuara prej shqiptarëve, ishte i
pari historiani jugosllav B. Gjurgjevi
që studioi pjesërisht të dhënat e kësaj
kategorie në defterët e regjistrimit të
krahinave të përfshira në sanxhakun
e Shkodrës. Një vëmendje më të pa-
kët i është kushtuar deri më tani stu-
dimit të të dhënave të karakterit et-
nik që mund të nxirren nga këto
burime. Një hap të rëndësishëm per-
para në studimin e të dhënave të
këtijë lloji.....shënoi studiuesi bosh-
niak  nga Sarajeva A. Hanxhiçi me
punimin ’’ Disa njoftime mbi sh-
qiptarët në Kosovë dhe Metohi në
midisin e shekullit të XV.,, ( më
1954).(10)

Për të forcuar argumentin e më-
sipërm, përgjigjen na e e ka pregati-
tur pothuajse një shekull më parë
studiuesi italian, Salaris ku shprehet
: Sejcili nga popujt e pamvarur serb(
bullgar, grek dhe rumun) që iu  be-
sojnë këtyre të dhënave, duke i për-
punuar këto statistika me të njëjtin
gabim: heqja  nga një krahinë e cak-
tuar  sasi të ndryshme popullsie  për
tia kaluar kombësisë së tyre. E për
rrjedhojë kjo dukuri dallohet më së
miri, duke i shkaktuar dëmtime
rracës Shqiptare...,, (8)

(Vijon numrin e ardhshëm)
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Hysen Lala nuk pati fatin t‘i jetonte proceset demokratike në Shqipëri. Dëshiroja

që ai këtë ta kishte arritur si gëzim të vetin, personal. Nuk  kisha aspak dyshim se
sjellja e tij do të ishte prej demokrati dhe reformatori.

Nga: XHAFER MARTINI

Hysen Lala ka shumë vite që nuk është mi
dis nesh. Nuk është fizikisht, por kjo nuk

do të thotë që nuk është në kujtime, në men-
dime, me krijimtarinë e tij shumëdimension-
ale që na la, me kontributin e tij në zhvillimin
dhe përparimin e vendit, në ato sektorë dhe
fusha ku ai punoi dhe u shqua. Ai, në kohën
kur e njoha, ishte një djalosh i ri, shtathedhur,
elegant, që vishej me shije dhe që veshja i kishte
hije. Vinte nga malet e Katër Grykave, vend
me lavdi dhe me histori, me burra të përmen-
dur për trimëri dhe burrëri, për mexhelise dhe
për sheshe lufte, për valle dhe kuvende. Hysen
Lala ishte përfaqësuesi më tipik, më i drejtpër-
drejtë i malësorit të shkolluar, të cilin shkolla e
kishte gdhendur, latuar, e kishte bërë më të për-
shtatshëm, më bashkëkohor, më vizionar, por
që nuk ia kishte dëmtuar dhe  ndryshuar karak-
terin, nuk ia kishte zhdukur dashurinë për tra-
ditën, kulturën shekullore, nuk ia kishte zbe-
hur besën dhe burrërinë, trimërinë, sjelljen dhe
fisnikërinë. Këto të fundit ndodhin kur personi
i shkolluar e shikon atë të shkëputur nga jeta
dhe jo në funksion të thellimit të identitetit si
njeri. Shkolla e ideogjolizuar ka një të keqe plus,
ajo të indoktrinon, t‘i mbyll të gjitha alternati-
vat dhe të lë vetëm një - atë më të cunguarën, -
të modelon si njeri - ide, duke ta rrafshuar per-
sonalitetin nga thepat që t‘i ka lindur natyra.
Fuqia shpirtërore e Hysen Lalës e shmangu ktë
lloj indoktrinimi.

Hysen Lala, si e thashë, ishte djalosh ele-
gant. Tek eleganca përfshihen të tëra, sepse ajo
është shprehje e ruajtjes së masës, është vetë
harmonia, ekuilibri, përsosmëria, është ajo pr-
irja e vetvetishme, e lindur, për të krijuar raporte
të drejta dhe njerëzore me të gjithë ata që të
njohin. Masa është hyjnore, thotë një filozof.
Masa, për popullin, është nuri, është ajo dritë
e praruar që disa njerëz i shoqëron në çdo hap.
Hysen Lala ishte burrë me nur. Natyra e kishte
krijuar të atillë që ai të binte në sy për shumë
cilësi të mira që i kishte. Unë jam nga ata tipa
që tërhiqem me zor nga të tjerët, rrallë person-
alitete më robërojnë, në kuptimin që më zg-
jojnë për një kohë të gjatë interes, që më frymë-
zojnë dhe më nxitin në vazhdimësi. Kjo, natyr-
isht, nuk është meritë, por cilësi karakteri, që
lidhet me kërkesën për zgjerimin e botëvësht-
rimit me personalitete të reja. Hysen Lala mbe-
ti për mua i njejtë që nga dita që u njohëm dhe
deri në vdekjen e tij të parakohshme. E them
me sinqeritet që më ka munguar.

Unë nuk isha shoku më i ngushtë i tij. Ai
kishte të tjerë shokë më të afërt, me të cilët e
lidhte puna, ose lidhje të tjera që janë të shum-
ta dhe të gjithllojshme. Ne nuk e kërkonim
njeri-tjetrin, pra, nuk linim takime apostafat.
Ne ia kishim lënë gjithçka rastësisë. Kjo e fun-
dit në një qytet të vogël si Peshkopia ka rol të
madh. Megjithatë, kishte raste kur kalonin
shumë ditë pa u takuar. Atëherë unë ndieja një
boshllëk, një zbrazësi dhe nuk e kuptoja nga se
më shkaktohej. Kur, ja, fare papritur, më dilte
para Hyseni, me atë buzëqeshjen e ngrohtë, të
sinqertë, të bukur dhe në zemrën time shkrihej
akulli, mërgonte mërzia, zhdukej ajo gjendja e
papërcaktuar që më kishte munduar. Atëherë e
kuptoja që më kishte munguar Hyseni. Hyseni
ishte burrë me kulturë dhe i talentuar. Por ai
nuk më mbante të lidhur me këto cilësi. Tek
njerëz të tjerë këto i kisha gjetur edhe në sh-
kallë më të lartë. Mua Hyseni më magjepste
me sinqeritetin, me vetëbesimin, që nuk i tron-
diteshin kurrë. Ai ishte i mbrujtur me kulturën
e shpresës që e injektonte edhe tek të tjerët.
Me Hysenin ndjehesha shumë mirë.  Hyseni
për mua krijonte një klimë të përshtatshme. Sa
isha me të, më dukej vetja më i mbrojtur, i
vlerësuar, i rrethuar me dashuri dhe ngrohtësi.
Me të të dukej vetja se ishe në një tempull.Ai
me mua përshtaste sjelljen që duhet me poet-
in, jo thjesht për mua, për poetin në përgjithë-
si. Ai që di të sillet me poetin, sillet mirë me

Hysen Lala, portreti i një njeriu të lirë

kombin. Këtë sjellje Hyseni nuk e kishte të
imponuar, të sforcuar, por fare të natyrshme.
Kur takoheshim pas dhjetë ditësh ose dy jav-
ësh, na dukej se ishim ndarë një ditë më parë.
Kjo nuk do të thoshte se nuk na kishte marrë
malli, porse takimi ynë, ajo ndjenja e mirë-
dashjes reciproke, shkurtonte kohën dhe dis-
tancat, e çonte ndjenjën dhe mendimin në
pozicionin fillestar, si akrepi i busullës që, nga-
do ta lëvizësh, tregon gjithnjë Veriun.

Uleshim dhe pinim ndonjë kafe dhe ai më
bënte një cigare nga duhani i tij  i verdhë, i
cilësisë së parë që e pinte me të dredhur. Bise-
da zakonisht shkonte tek arti dhe letërsia se ne
ishim të dy krijues.Biseda me të rridhte e ëm-
bël, e qetë, e figurshme, plot alegori dhe paral-
izma figurativë, plot humor. Hyseni kishte takt
në bisedë, ai ia hapte shtegun shokut dhe ia
linte fjalën më shumë atij. Kjo mënyrë sjellje-
je e bënte atë unikal. Ai evidentohi dhe binte
në sy pa bërë përpjekje për një gjë të tillë. Ishte
karakteri i tij i hapur, sinqeriteti, dashuria që
kishte për shokët dhe miqtë që e nxirrte në plan
të parë. Ai ma kalonte mua në çdë gjë, edhe në
dashuri, se më donte më shumë se e doja, se
më çmonte më shumë se e çmoja. Ai ishte
përherë në vend të parë. Ishte njeri pa asnjë
grimcë dashakeqësie. Kështu i pari në dashuri
ai ishte me të gjithë.

Më besonte thesaret e shpirtit të tij, poezitë.
Hysen Lala ishte poet i vërtetë. Ai, përvçse ndon-
jë poezi të veçuar, ose ndonjë tufë me poezi
nëpër almanakë, nuk botoi tjetër gjë. Por Hys-
eni ka shkruar shumë dhe kishte poezi të buku-
ra. Shkruante shkurt, me simbole dhe alegori,
ishte poet i toneve të qeta dhe i meditacionit
më të zhvilluar. Dy-tri herë ka bërë gati një
vëllim poetik, por nuk e ka çuar për botim. Kjo
ndodhte se ai kishte kërkesa të larta ndaj vetes.
Nuk kishte poezi që nuk ma jepte për ta lexuar.
Kishte shumë besim tek mendimi im dhe
takimin ( të vetmin takim që linim me orë dhe
me datë) për të diskutuar për poezitë e priste
me emocion të madh. Hyseni ishte tip emo-
cional, tek ai emocionet kishin një rëndësi të
madhe. Vritej lehtë nga mungesa e taktit dhe
vulgariteti. Të tjerët nuk i vriste kurrë me ndon-
jë fjalë të pamatur. Nuk kam parë njeri tjetër të
kishte kujdes për fjalën si atë. Isha tepër i sin-
qertë me gjykimin e poezisë së Hysenit, siç
kam qenë me të gjithë ata që ma kanë besuar
krijimtarinë e tyre. Ia vlerësoja, por edhe ia kri-
tikoja. Unë mund të thoshja se nuk bën për
ndonjë poezi që ai e kishte shumë për zemër.
Sa vuante në këto çaste! E kishte të vështirë të
bindej, por sinqeriteti e bindte. Nuk e merrte
kthesën menjëherë. Për ndonjë poezi ruante
mendimin që kishte. Mbas dy javësh, mbas një

muaji, ma kujtonte diskutimin dhe thoshte se
kisha pasur të drejtë. Cilësia numër një e shpir-
tit të tij ishte reflektimi.

Jo vetëm shkruante poezi, por edhe ishte
lexues i pasionuar dhe i vemendshëm i
saj.Hyseni kishte shumë poetë të dashur, por
asnjërin nuk përpiqej ta imitonte. Hyseni don-
te shumë dhe dashuria e madhe nuk të çon në
imitim në asnjë fushë.

Hysen Lala ka drejtuar për një kohë relativ-
isht të gjatë kulturën në rrethin e Dibrës si ins-
pektor i kulturës . Nuk ishte burokrat dhe injo-
rant, si shumë të tjerë, që u ishte gjetur puna
për militantizëm.  Hyseni ishte shtetar i një
tipi të ri, me nder zyrtar,  që dinte të krijonte
marrëdhënie të ngrohta me varësit dhe mar-
rëdhënie ligjore me eprorët. Ai i zgjidhte prob-
lemet që i takonte t‘i zgjidhte, u vinte në ndih-
më të gjithë atyre që kishin nevojë për të. Hys-
en Lala ishte njeri me pasion për kulturën. Ai
kishte jo vetm vullnetin e mirë, por edhe af-
tësitë për t‘u marrë me të. Ai ishte njohës i
shkëlqyer dhe mbledhës i zellshëm i folklorit,
i këngëve popullore, muzikës popullore, melo-
dive të vjetra, kostumeve popullore, fjalëve të
rralla, proverbave, gjë e gjëzave. Mbi të gjitha,
Hysen Lala është marrë me gjurmimin e tra-
ditës, dokeve, zakoneve, mënyrës së jetesës, me
gjithë kulturën materiale e shpirtërore të popu-
llit të Dibrës.  Me kontributin e tij të madh u
ngrit dhe u pasurua Muzeu Etnografik. Ky i fun-
dit ka qenë një mrekulli e punës së përbashkët
të shumë specialistëve dibranë. Ky Muze u sh-
katërrua me fillimin e proceseve demokratike
dhe ndërtesa, e përshtatur me paret e shtetit, iu
dha pronarit të dikurshëm. Hysen Lala ka dhënë
ndihmesën e vet të çmuar për përfaqësimin me
dinjitet të grupit të Dibrës në disa festivale ko-
mbëtare që zhvilloheshin aso kohe në
Gjirokastër. Përgatitja për në Festivalin e
Gjirokatrës niste sapo përfundonte festivali
pararendës. Bëhej punë serioze, qëmtohej në
popull për vlera të reja, duke organizuar eks-
pedita të specializuara. Mjaft prej këtyre eks-
peditave Hysen Lala i ka udhëhequr me sukses.
Ai gjithashtu merrej me përzgjedhjen e artistëve
popullorë, një pjesë të mirë të tyre i kishte njo-
hur në festivalet popullore zonale, që nuk
bëheshin shkel e shko, por me pretendime ar-
tistike dhe si vatra ku promovoheshin talentet
e reja në çdo fushë të krijimtarisë popullore.

Hysen Lala ka drejtuar edhe Muzeun His-
torik të Dibrës. Ai kishte njohuri të thella për
historinë. Muzeu Historik i Dibrës kishte një
pasuri të madhe dokumentesh, kjo falë punës
së madhe dhe të përkushtuar të Hysen Lalës, i
cili caktonte çdo vit specialistë të përgatitur për
të vjelur materiale në Arkivin e Shtetit, në
Arkivin e Institutit të Historisë, në Institutin e
Kulturës Popullore, në Bibliotekën Kombëtare
etj. Hysen Lala u krijonte kushte shumë të mira
të gjithë atyre që donin të trajtonin tema dhe
monografi që lidheshin me historinë dhe kul-
turën e popullit të kësaj treve. Çdo gjë që shk-
ruhej për Dibrën, Hyseni kujdesej jo vetëm ta
ruante, por edhe ta botonte. Si një mundësi e
vetme në atë kohë ishin almanakët miks, me
kuptimin që botohej çdo lloj materiali me vlerë
shkencore ose letrare artistike. Nuk ka almanak
në rrethin e Dibrës që nuk është botuar me
kujdesin direkt të tij. Vlen të përmendet këtu
sidomos almanaku Dibra dhe dibranët, një
vepër jo vetëm voluminoze, por edhe e hartuar
mbi bazën e kritereve shkencore, që ka mbetur
burim referimi për të gjithë ata që janë marrë
ose duan të merren me kulturën dhe historinë e
Dibrës. Për përgatitjen e këtyre almanakëve
ngrihej një redaksi, por grumbullimin e mate-
rialeve, përzgjedhjen dhe redaktimin e bënte
vetë Hyseni me ekzigjencë dhe dashuri. Ai ish-
te një organizator i shquar, një njeri që dinte të
tërhiqte mendimin e të tjerëve, i prirur për punë
vërtet shkencore. Gjatë kohës që ai ka punuar
si drejtor i Muzeut, është përgatitur një nga
Konferencat Shkencore më të mirat që është
bërë ndonjë herë në rrethin e Dibrës, kushtuar

luftërave patriotike të popullit dibran për liri
dhe pavarësi. Hyseni kishte përcaktuar temat
që duheshin trajtuar. Ato ishin tamam ato që
kërkoheshin për nga rëndësia, të formuluara
bukur dhe skatësisht, por, mbi të gjitha, ishin
zgjedhur njerëzit që do t‘i trajtonin. Hysen Lala
përdorte ndikimin dhe autoritetin e tij për ak-
tivizimin e atyre që mund të jepnin më shumë.
Partia në pushtet, duke zbatuar parimin e luftës
së klasave, shumë vetë i nxirrte si të papërsh-
tashëm. Më të shumtën e rasteve këta ishin
njerëzit më të aftë. Hysen Lala edhe mua më
kishte dhënë një temë për ta trajtuar, pikërisht
figurën e Elez Isufit. Këtu e ka burimin
monografia ime për Elez Isufin, që do të boto-
hej dy dekada më vonë. Figurën e atdhetarit të
madh nuk ia ngarkoi ndonjë historiani, por një
shkrimtari. Shkrimtarët, më tha, i shkruajnë më
mirë monografitë sesa historianët, sepse kanë
edhe hyjninë e krijimit me vete. Hyseni kishte
të drejtë. Kur u gjykuan vite më vonë disa
monografi të shkruara për Elez Isufin, imja u
zgjodh për t‘u botuar. Por Hyseni nuk ishte më
që ta ndaja me të kënaqësinë.

Hysen Lala dinte të bashkëpunonte me in-
stitucione të rëndësishme shkencore, si me In-
stitutin e Historisë dhe të Gjuhësisë, me Insti-
tutin e Kulturës Popullore, me Akademinë e
Shkencave etj., prandaj në sesionet shkencore
në bazë rrethi, përveç autorëve vendas, ai mo-
bilizonte dhe jepnin kontributin e vetë shken-
cor profesorë dhe akademikë si Aleks Buda,
Stefanaq Pollo, Kristo Frashëri, Alfred Uçi, Sha-
ban Demiraj e të tjerë. Hysen Lala ka lënë  mjaft
materiale me vlerë në fushën e historisë, që
dallohen si për objektivitetin shkencor ashtu
edhe për stilin e të shkruarit.

Hysen Lala ishte komunist, por jo komunist
stalinist dogmatik, ai ishte i vijës liberale. Punoi
disa vite në Komitetin e Partisë, në sektorin e
edukimit. Ai tërhiqte pas vetes shkrimtarët dhe
artstët, e bëri të hapur zyrën dhe punën që i
takonte të bëne para një rryme të re mendimi,
që nuk përputhej me punën e mbyllur të par-
tisë. Atëherë në partinë në pushtet nuk ekzis-
tonte ligjërisht një vijë liberale, se nuk lejohej
mendimi ndryshe, por tek elementë të veçantë
kjo linjë manifestohej. Ndaj Hysenit u ngrit
akuza për shpërdorim të fondeve të pakta që
ishin dhënë për blerjen e kostumeve popullore
për muzeun etnografik. Hyseni ishte artist dhe
jo llogaritar, ai entusiazmohej kur gjente një
kostum të bukur popullor, origjinal, sepse ia
dinte rëndësinë kësaj veshjeje që sot nuk e gjen.
Ai e paguante atë që e shiste pa iu dridhur dora
dhe pikërisht për këtë veprim më vonë e eku-
zuan për shpërdorim detyre duke e çuar edhe
në gjyq. Këtu është vendi për të treguar se, pa-
varësisht nga akuza konkrete, ai gjykohej dhe
dënohej për ato tendenca demokratike që kish-
te në veten e tij. Kam asistuar në gjyq. Pas pre-
tencës së prokurorit, Hyseni kërkoi kohë që të
përgatitej me shkrim për të mbrojtur veten. Koha
iu dha. Hysen Lala e mbrojti veten shkëlqye-
shëm para trupit gjykues, me kurajo dhe guxim
që buronte prej shpirtit të tij krenar dhe liri-
dashës. Me asnjë të akuzuar nuk kishte ndodhur
një gjë e tillë. Hetuesit, prokurorët, krejt me-
kanizmi i aparatit të kohës, e thyente fizikisht
dhe psikologjikisht të akuzuarin para se të dil-
nin në gjyq. Tek Hysen Lala kjo nuk ndodhi.
Ishte hera e parë që nuk po ndodhte. Hyseni,
për mendimin tim, për herë të parë, futi në
gjykim institutin e mbrojtjes së të akuzuarit,
institutin e avokatit. Nuk ishte lehtë ta bëje
këtë në atë kohë. Duhej jo vetëm guxim, por
edhe mençuri.

Hysen Lalën nuk e dënuan me burg, për këtë
mund të kenë ndikuar edhe faktorë të tjerë, por
ka ndikuar patjetër edhe ajo mbrojtje e fuqishme
dhe kurajoze që i bëri vetes.

Hysen Lala nuk pati fatin t‘i jetonte proceset
demokratike në Shqipëri. Dëshiroja që ai këtë
ta kishte arritur si gëzim të vetin, personal. Nuk
kisha aspak dyshim se sjellja e tij do të ishte
prej demokrati dhe reformatori.

Hysen Lala dinte të bashkëpunonte
me institucione të rëndësishme
shkencore, si me Institutin e
Historisë dhe të Gjuhësisë, me
Institutin e Kulturës Popullore, me
Akademinë e Shkencave etj.,
prandaj në sesionet shkencore në
bazë rrethi, përveç autorëve
vendas, ai mobilizonte dhe jepnin
kontributin e vetë shkencor
profesorë dhe akademikë si Aleks
Buda, Stefanaq Pollo, Kristo
Frashëri, Alfred Uçi, Shaban
Demiraj e të tjerë. Hysen Lala ka
lënë  mjaft materiale me vlerë në
fushën e historisë, që dallohen si
për objektivitetin shkencor ashtu
edhe për stilin e të shkruarit.
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fotoreportazh
Një grup të rinjsh nga disa organizata joqeveritare vizituan minatorët e
grevës së Urisë në Minierën e Bulqizës, duke sjellë nëpërmjet fotografisë
atë që nuk thuhet e shkruhet me mijëra fjalë...

Mes grevistëve... pa blic
Fotografia dhe teksti: ADELA HALO

Minatorët e kanë vendosur listën e kërkesave të tyre në disa vende, dhe për të gjithë ata që
shkojnë është e pamundur të mos lexohet. Do të kisha dashur që gazetarët të kishin patur më
shumë vëmendje pikërisht për atë që minatorët e kanë vendosur në krye, edhe përpara rrogave
të tyre - investimet për hapjen e pusit. Kërkesa paraqet një vizion që duhet ta kishte shteti -
bëhet fjalë për investime për zbulimë të tjera në minierë, pasi në galerite aktuale ka punë edhe
për 1 vit e gjysmë. Pas kësaj kohe mesa duket përfundon edhe kontrata e ACR. Thjeshte fare,
Bulqiza e tërë mbetet pa punë.

Hyrja për në minierë është e ruajtur përherë nga minatorët, me turne. Prandaj edhe nuk ka
shumë kuptim deklarata e fundit e ACR se bllokimi i punes (bllokimi i të ardhurave marra-
mendese të kompanisë) shkaktohet nga një pakicë (rreth 100 minatorë përkundër rreth 500 të
cilat sipas ACR qënkan të gatshëm të fillojnë punën, me kushtet që do dallohen në foto, dhe
pa perspektivë për të ardhmen....Po ACR, ashtu duhet të jetë....

Hyrja në minierë

Te ashensori i parë

Brenda ashensorit - i
paprekur që në kohën e
Enverit, kur edhe u hap
miniera (1948?) pas
zbulimit të kromit nga
italianët (1945?).
Ashensori nuk ka
mbrojtëse nga të gjitha
anët, është i ndryshkur
dhe të duket sikur do të
të shkërmoqet nën
këmbë, dhe minatorët
na kërkuan të
ngjisheshim në qendër
të tij për të mos u
rrezikuar nga anët e
zhveshura. Gjithashtu,
nuk mund të mos vihet
re lagështira, në nivele
të tilla që arrin edhe të
fotografohet....

Dilaveri (Përkoxha) më
dha rrobat e veta për t'u
futur në minierë -
këmisha xhins që kam
veshur, e përshtatshme
për një mbrëmje të freskët
pranverore në breg
ndoshta, por jo për në
minierë. Helmeta ishte
më shumë si lodër, dhe
çizmet e llastikut fusnin
ujë e baltë brenda me
bollëk, që nuk ishte
shumë problem për mua
për një orë që isha
brenda në galeri, por si
mund të jetë e mirë për
dikë që është atje ditë për
ditë, me orë të tëra...
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Salla e "komandes" - e makinistit. Nga këtu komandohet ashensori i parë. Rezistencën nuk e
vura re, derisa papritur kur u ula te ndenjësja për të kapur një pamje ballore të makinerisë,
ndjeva një ngrohtësi. Kjo rezistencë të ngroh nëse je gjysmë metri larg saj. Është vetëm një (se
mos mendon dikush që çdo gjysmë metri ka rezistencë...).

Pusi - kërkesa nr. 1 e minatorëve. Eshtë filluar puna për hapjen e tij dikur nga viti 2000 - 2001
dhe është lënë në mes. Nëse nuk vijon puna për hapjen e tij, miniera ka punë për një vit e
gjysmë.

Grevistët

S’ka qetësi në galeri
Nga: BUJAR KAROSHI

Pas afro 2 muajsh që nga dita kur ka
filluar greva e minatorëve të Bul-

qizës duket se marrëveshja mes koncen-
sionarit dhe punëtorëve është ende larg.
Megjithëse gjysma e grevës u zhvillua
në muajin e Ramazanit, i njohur si muaj
faljeje, dashurie e përkushtimi, palët nuk
mundën t’i gjenin pikat e përbashkëta.

Minatorët i nisën protestat e tyre të
para drejt ACR dhe qeverisë, por nuk
gjetën zgjidhje, aq sa u detyruan të fu-
teshin në një grevë urie, me anë të së
cilës shpresonin ndërgjegjësimin e opin-
ionit vendimmarrës për zgjidhjen e
problemeve të tyre. “Kudo që kemi qenë,
me këdo që jemi takuar, që nga drej-
tuesit e firmës e deri lart në qeveri, na
thonë se ne kemi të drejtë. Por të drejtën
tonë askush nuk na e jep”, - thoshte një
punëtor në ditët e para të grevës.

Greva e minatorëve të Bulqizës ësh-
të futur në një trekëndësh, ku duket se
nuk ka zgjidhje në horizont.

Pika e parë e këtij trekëndëshi është
qeveria. Ajo u ka dhënë të drejtë punë-
torëve në kërkesat e tyre, por me anë të
strukturave të veta, siç janë Ministria e
Ekonomisë dhe pushteti lokal, është
shprehur se nuk mund të ndikojë në këtë
proces. Qeveria kontrollon koncension-
arin, gjen një shkelje, i fut një gjobë dhe
kaq. Mbaruam punë ne, tani të ikim me
pushime. Por, nga ana tjetër, qeveria
nuk harron të angazhojë forcat speciale
për të nxjerrë minatorët nga galeria dhe
për të frikësuar banorët e Bulqizës. “I
ke parë kronikat e luftës në Afganistan?
– të pyet një banor i Bulqizës. “Po, i
përgjigjesh shkurt, pa ditur se ku do të
dalë. – Mbaj mend atëherë, këtu kishte
më shumë policë se mund të kesh parë
ti në kronikat televizive”.

Përfundimisht, zyrtarët e qeverisë
thonë vetëm: “Ne kemi bërë”. Pra, fla-
sin në kohën e shkuar.

Pika e dytë e trekëndëshit janë mi-
natorët. Çuditërisht këta duken më të
ftilluar. Jo vetëm që janë në një grevë
me disa kërkesa, por kërkesat e tyre janë
jo vetëm për rritjen e mirëqenies
ekonomike të familjeve të tyre, por
edhe për perspektivën, për ta ardhmen.

Çfarë kërkojnë minatorët?
Realizimin e investimeve për hapjen

e pusit të thellë nr 16-21, rritjen e pagës
20%, përmirësim të kushteve të punës
sipas standardeve të BE-së, largimin e
firmave anonime dhe politike që vje-

dhin kromin. Për këto kërkesa askush
nuk u thotë atyre që nuk keni të drejtë.
Por a janë të realizueshme? Po, sigur-
isht që janë. Pasi këtë e pranon jo vetëm
qeveria, por edhe ACR, i cili duket se
është pika e tretë e trekëndëshit.

Por, ndryshe nga dy të parët, ACR
bën gjasme sikur s’ka lidhje me të kalu-
arën dhe të tashmen e minierës. Në vend
që të japë llogari për atë çka ka ndodhur
dhe po ndodh në minierë këto ditë, ACR
flet në kohën e ardhme.  “Do të rrisim
pagat, do të përmirësojmë kushtet, do
të realizojmë investimet, duke arritur
deri te premtimi i fundit: Do t’ju japim
shpërblim për Bajram, por ... me kusht
që t’i riktheheni punës.

Kur dukej se me rastin e Festës së
Bajramit do të kishte zgjidhje për mina-
torët, ACR u fut për vete në grevë, duke
ofruar kontrata individuale pune dhe
duke kërkuar në mënyrë të panegoci-
ueshme përjashtimin e sindikatës nga
nënshkrimi i marrëveshjes. Të përjash-
tosh sindikatën nga marrëveshja, është
njëlloj si t’i heqësh avokatin një të dënu-
ari. “Të lutem, avokat, ne do ta dënojmë
klientin tënd, prandaj dil nga salla”.

A do të mundej ACR të kërkonte për-
jashtimin e sindikatës në minierat e tjera
që ka në zotërim në Austri apo gjetkë?
Sigurisht që jo, pasi i di mirë pasojat.
Por këtu jemi në Shqipëri dhe çdo gjë
ndodh.

Deklaratat e ditëve të fundit të ACR-
së  jo vetëm që shkojnë në drejtim të
kundërt me kërkesat e minatorëve, por
duket se kërkojnë nxitjen e përçarjes
dhe shtimin e urrejtjes ndaj sindikatës.
“E ardhmja nuk ndërtohet me urrejtje”,
- thotë një fjalë e urtë, ndaj ACR, n.q.s i
ka të vërteta premtimet për të ardhmen
e minierës, duhet të bëjë publike kon-
tratën dhe të ulet me minatorët e
sindikatën bashkë. Ndryshe, ajo do të
jetë po aq fajtore sa çdokush tjetër që
po saboton minierën e Bulqizës.

Një kameraman i një televizioni, kur
doli nga galeria pas xhirimeve, mori
kaskën mbrojtëse dhe e flaku në tokë.
“Kurrë më, kurrë më nuk futem aty, ta
dish”, - iu drejtua gazetares që e priste
përjashta. Gazetarja përgatiti kronikën
dhe e përshkroi gjendjen në galeri si të
qetë. “Minatorët vazhdojnë grevën dhe
e vetmja zhurmë që dëgjohet në galeri
janë uljet dhe ngritjet e ashensorit”, -
foli ajo para kameras.

“E ke gabim, - i tha kameramani. -
S’ka qetësi në galeri. Hyr dhe provoje!”.

Foto: ADELA HALO
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Nga Dr.ROVENA VATA

Autori i këtij libri Naim Plaku ka lindur në
Dibër, ka shkruar se e ka pasur pasion folk-

lorin dhe mbledhjen e tij gjithashtu, ku dhe
shprehet: “Isha 20 vjeç, atëherë mësues në
Kala të Dobës, që më mbushnin me emocione
të veçanta gjithë ato këngë lirike, improviz-
ime e interpretime, ato grupe vajzash të reja,
të mbledhura në raste festash, që dilnin në
ato lëndina të bukura e mjedise plot blerim e
freski mes bjeshkëve të Korabit, që kumbonin
si një thirrje e fuqishme plot ndjenja për të
dashurit e zemrës, që nuk i kishin pranë. Pastaj
dhe në mjediset e dasmave, të gëzimeve e fes-
tave, të riteve e këngëve. Pata rastin të njoh
dhe shumë nga bartësit më virtuozë të këtyre
visareve e të vjel drejtpërdrejt nga goja dhe
zëri i tyre, atë që po mundohem t’i jap sot
lexuesit. E mendova si një detyrë që kisha, që
kjo pasuri e paçmuar e krijimtarisë popullore
të mos mbetej e të vdiste brenda meje. Është
një punë shumëvjeçare, ndaj mendova se do
t’i vlejë kulturës sonë e, sidomos, brezave të
ardhshëm, për ta njohur krijimtarinë popullore
të kësaj treve, që siç e pati quajtur kompozi-
tori i mirënjohur Tish Daija, “është një mini-
erë floriri, që minerali ndodhet në sipërfaqe e
s’ka nevojë të hapesh galeri për ta mbledhur”.

Ky libër hapet me këngë dhe lodra fëm-
ijësh, ku jemi të detyruar të futemi në brendë-
si të tij, duke filluar me Llazorët.

Llazoret ose Shënllazoret janë një festë pa-
gane shumë e lashtë, që ka pasur një përhapje
të gjerë në të gjitha trevat shqiptare. Më vonë
iu veshën motive e rite fetare. Motivet dhe
ritet që praktikoheshin janë shumë interesante:
Farkëtim dhe mprehje thikash, gërshërësh,
shpatash, grumbullim monedhash të ndry-
shme, breza të thurur me thupura shelgjesh
që lidheshin për mesi, mbulimi i trupit me
degë thane të çelura, kurora të thurura me urth,
pra ishin rite shume interesante, të lashta e
pagane. Kur vjen pranvera, fëmija në moshë
të rritur madje edhe burra, dalin në mbrëmje
vonë, mbas darke, e shkojnë në çdo derë, duke
kërkuar vezë; populli i quan këta llazore: kanë
dalë llazorët, d.m.th. po vjen pranvera. Kjo
është festa që në shumë vise lidhet me Llaz-
arin e fesë së krishterë, të cilin Krishti e ngjal-
li nga vdekja. Për këtë ka këngë, si në Shqipëri
ashtu dhe të arbëreshët e Italisë apo të arvan-
itet e Greqisë. Ja fillimi i një këngë të ar-
bëreshët e Italisë që këndohet përpara së di-
elës së dafinës apo të palmave: “O mirë mbë-
ma!/ O mir’menatë! Erdha t’ju thoshja/ një
fjalë t’mirë,/një punë të madhe,/ që perëndija
etj. Kurse te arvanitët e Greqisë ekziston ky
variant: “Llazëri, shën Llazëri,/mos patë lla-
zurë?/ nde kroj’i farkuarë, të fërkonte
shpatënë,/shpatënë të zotitë./ As na ep tri koqe
ve/ ashtu paç tri pendë qe./ Sa qepra dhe drra-
sa,/aqe nuse, aqe vasha etj. Në dibër Naim
Plaku mbledh këto variante:

“Llazore, llazore,
Bereqet, ku dole?
Rana u mbaroftë,
Bereqeti u shtoftë!
Sa lesh mbi tre desh,
Aq bereqet të kesh!”.
Një vend të veçantë në këtë libër zënë,

ninullat ose si quhen ndryshe këngët e djepit.
Këto janë kangë me të cilat nënat venë në
gjumë foshnjet. Ato janë të përhapura në tërë
botën dhe, duke përpunuar këtë zhanër popu-
llor, kompozitorë të mëdhenj, si Shubert,
Shopen, Brams, kanë krijuar nina nana të rral-
la për nga bukuria e tyre. Ninullat shquhen
muzikalisht për melodinë e tyre të thjeshtë,
të ëmbël dhe me një ritëm tepër të ngadaltë.
Ato këndohen duke tundur djepin dhe zhur-
ma e djepit (rrakatakët e djepit) shoqëron

këngën si një instrument që mban ritmin, që
bëhet më i ndjeshëm në momentet e pauzave.
Ninullat, të krijuara të gjitha nga gratë, shpre-
hin qartë psikologjinë e tyre si nëna, por edhe
filozofinë e tyre si gra. Në këto ninullat të bie
në sy, sidomos dashuria e nënave për fëmijët
e tyre. Për nënat shqiptare fëmija është gjëja
më e çmuar, ideali i jetës së tyre, kontributi
që ato i japin shoqërisë. Për këtë arsye fëmija
duhet të rritet jo vetëm i shëndetshëm, por
edhe i mirë, i drejtë, punëtor dhe i dashur me
njerëzit. Në ninullat që njohim deri sot, vëmë
re se ato përbëhen nga dy elemente: e para,
nga një kërkesë, nga një këshillë që u bëhet
fëmijëve për të fjetur dhe e dyta nga një lutje
që i drejtohet gjumit apo Zotit, që të ketë
kujdes për fëmijën e ta rritë të shëndetshëm
dhe të bukur. Në elementin e parë, fëmija
përkëdhelet edhe me fjalë apo tinguj ono-
matopeikë (nina nana, nin nin nin, oriri oriri,
o o, llaj llaj etj). Dhë bëhet çmos që të ndillet
gjumi. Kuptohet se për përkëdheli përdorën
krahasimet e metaforat që vënë në dukje butës-
inë dhe bukurinë e foshnjave aq sa të duket se
po flitet për ëngjëj e jo për njerëz:

“Luli, nana, luli,
O sheqerllokumi!
O, mor zog pllumi,
Të ma zanë gjumi,
Caj gjumi i amël
Se do t’i jap nana,
Përshesh me tamël.
Luli gjalin tem,
Do ta coj me dhen,
Coban me njimijë,
Lum nana për ty”.
Ajo çfarë bie në sy është fakti që në ninulla

nuk hasim frikësime, nuk hasim përpjekje që
ta vëmë në gjumë foshnjën që qan duke e
trembur dhe kjo delikatesë e nënës shqiptare
duhet të vlerësohet shumë psikologjikisht,
mbasi ajo e kupton se të tremburit dëmton
psikologjikisht të voglin dhe edukon tek ai
ndjenjën e ndrojtjës dhe pse jo edhe frikën.
Elementi i dytë që hyn në përbërjen e ninul-
lave, lutja, na flet për një botëkuptim mjaft të
lashtë, kur personifikoheshin dukuritë e
natyrës. Kështu zakonisht në këto këngë hasim
personifikimin e gjumit, i cili merr thuajse
trajtat e një perëndie, që duhet marrë me të
mirë, një perëndi që në njëfarë mënyre është
edhe i rrezikshëm, mbasi ka të bëjë me vde-
kjen. Për këtë hasen në ninulla copëra lutjesh
që i drejtohen gjumit, frika që ka nëna se mos
vallë gjumi e mba shumë fëmijën. Prandaj ajo
i lutet gjumit, të cilin ajo e quan rahatshumi,
në këto vargje hasim edhe personifikimin e
gjumit:

“Te flen Dritan aga, djepi ndritën
O, i lumshin duert, kush po t’rritën!
O, e rritën baba me simit,
E rritën Allahi ka ni pllam në ditë,
E rritën nana, o më çokollatë,
E rritën Allahi, ka ni pllamb përnatë”.
Dita e Verës, festohet në shumë vise të ven-

dit, si në Elbasan, Përmet, Opar, Gjirokastër.
Ajo festohet më 14 mars dhe zgjat 2 ditë.
Gjithë njerëzit, por sidomos fëmijët, dalin
nëpër fusha, këndojnë, lozin valle, mbledhin
lule. Në mbremje ndezin dëllinja dhe fëmijet
hidhen e kapërcejnë zjarrin:

“Oj dita e verës, oj dita e verës,
E kemi Shënxhexhin përmas derës.
Na i thirr Shënxherxhit  të na vije,
Se na ka marrë malli t’rrijmë dër hije.
Na i thuej Shënxherxhit të vijë vrajk,
Se na do ta presim me shnjak e onxhajk”.

Dasma dibrane kalon në disa momente:
Forcimi, fejesa apo vlesa.
Këngët për shkuesin, shkosin a

ndërmjtesësin, si dhe ato për lajmin e fejesës:
“Di bilbila n’nji degë rrushi,
Dilni, cuca, na erdh shkuesi!
Dilni, cuca, bajni namin,
Po vjen shkuesi t’sjellë nishanin”.

Dita e Çerepëve.
Ky rit, praktihohej nga të rinjtë e të rejat

nën kujdesin e të zonjës së shtëpisë në një
ditë të përshtatshme për të tilla punime të
vecanta prej argjili gjatë muajve gusht- shta-
tor.

“Hej na shkoftë kjo dasëm mbarë!
Sot po qesim botë të bardhë.
Hiku vera, po vejn vjeshta,
Kemi vathën deshë e shterpa,
Do t’shtrojmë sofrat rena-rena,
Shiqir Zotit, dasëm kena!”.

Kumturia, Oroku ose caktimi i ditës së
dasmës.

Natën e Kumtërisë ose e Ndarjes së Ditës,
në shtëpinë e dhëndërit vajzat e reja mblid-
heshin dhe këndonin. Kjo ishte dhe një mënyrë
për të treguar se është caktuar dita e dasmës:

“Sahatin e dorës amanet ta bëj
Me idhnue nanën, gjuhën ta shkurtoj.
Gjer në dhjetë sahati hysmet do t’i bëj”.

Dita e Blojes ose e mullirit.
Janë disa rite e këngë grarishte, që këndohen

në mëngjesin e ditës së blojes, kur përcillet
drithi në mulli:

“Ngarko kalë e ngarko mushkë,
Dil Gazmend e shti nji pushkë!
O Gazmend, mos të harrofsha,
Në Ilirin ta pagofsha!”.

Nata e Farës (tek dhëndëri). Nata e bojës
(tek nusja).

Nata e Farës shënon dhe grumbullimin e
dasmorëve, të atyre që janë të një familjeje e
fisi, si bijat e martuara, kushërinjtë, nipërit:

“Fryni era, luejti lisi,
Po na mlidhet mexhelisi.
Hajdi halla, mblidhi bija,
Na u mbush oda, na u mbush shpija”.

Dërgimi i rrobave tek nusja.
Ky moment, nisja për të shtëpia e nuses

përn t’i dërguar rrobat e gjithë ato që ka kërkuar
miku në Kumtëri, shoqërohet me këngë nga
gratë e vajzat:

“Oj lulie e lumja taj,
Çfar të pru vjerri taj?
Sahat dore në kutaj,
Petka t’para di a traj.
Oj lulie, e lumja taj,
Çfar të pru vjerra taj?
Bizilikin në kutaj,
Kundra kame di a traj”.

Grishja.
Të grishurit merrnin pjesë gjallërisht në fes-

timet dhe në ritet e dasmës, sipas përkatësisë
fisnore dhe atyre detyrimeve që u takonin të
bënin:

“Fryni era e malit
Luejtën ene kodrat
Për nausen e majrë
Nuk na dhajmsen lodrat.
Frajni era e malit
Luejti shpija.
Për nausen e bukur
Do derdhet rakija”.

Nata e dajave. Ardhja e dajave.
Dasma  në Dibër vazhdon tri ditë, nga e

shtuna ose e mrëkura gjer të hënën. Është nata
e parë e dasmës, që quhet dhe Nata e Dajave,
sepse ardhja e dajave që natën e parë dhe qën-
drimi i tyre deri ditën e fundit është një do-
mosdoshmëri.

“O mindil, mindil me hoja,
Kanë pru dajat deshë me bojna,
Desh me bojna, deshë kaleshë,
Ia kanë pru nipit peshqesh”.

Këngët e Bajrakut. Nisja e krushqve për të
marrë nusen.

Ky është një moment i rëndësishëm në
kuadrin e ceremonialit të dasmës:

“Ani, moj Naile
Moj moll e bajrakut!
Ani pa cilima,
Mos t’m’i hipish atit!
Ani pa cilima
Atit mos i hip,
Ani se nuk bahesh
Taj nause për ditë”.

Dhëndëria e nusëria. Të bërit dhëndër e
nuse.

Ishte në traditën tonë që dhënrëri nuk sh-
konte të merrte nusen. Kur niseshin krushqit
për të marrë nusen, djali bëhej dhëndër. Gjatë
kësaj kohe vajzat, zakonisht motrat dhe kush-
ërirat e djalit, i shoqëronin këto rite me këngë:

“O Dritan, i pari i valles,
Ma gëzofsh mundin e babës,
Se dhe baba m’i asht mundue,
Për të t’rrit e për t’martue”.

Marrja e nusës. Dalja nga shtëpia
prindërore.

Nusja del nga shtëpia e saj duke qarë me
dënesë dhe duke qëndruar përmbys mbi kalë.
Kjo ishte dhe një shprehje e dhembjes që nd-
jente nga ndarja e përjetshme prej vajzërisë
dhe shtëpisë prindërore ku lindi dhe u rrit.
Përqafime e lot ishin momentet kur ajo ngjitej
në kalë ose edhe kur hynte në makinë:

“Oj e bija e frashnit t’bardhë,
A t’tha nana rrugë të mbarë?
Rrugë të mbarë mue m’ka thanë,
lot për façesh ia kam lanë..”.

Ardhja e nuses, mbërritja në shtëpinë e
dhëndërit.

“O moj nuse shtatfidane, moj,
Hajde vrik në shtëpinë tande!
Unë po vij me at me shalë,
At me shalë e at me fre,
Bash si hana nëpër re,
Unë po vij me dullak t’kuq,
Kam përpara njimijë krushq”.

Palesa ose këngët e divanit. Qëndrimi i
nuses mbështetur për muri.

“Mollë e kuqe, sheqerlije,
Shkrihesh në filxhan.
Kur të hyjë vjerra mbrenda,
Pup të ngrihesh n’kambë”.

Mbyllja e dhëndërrit me nusen në kur. Nata
e kurit ose e Gjerdekut.

“Na hyni nusja në kur,
Na la zjarrin pa mbulu!
Na ka hy nusja në kur,

“Krojet e Zanave”,folklor nga Naim Plaku
Është një punë shumëvjeçare,
ndaj mendova se do t’i vlejë
kulturës sonë e, sidomos,
brezave të ardhshëm, për ta
njohur krijimtarinë popullore të
kësaj treve, që siç e pati quajtur
kompozitori i mirënjohur Tish
Daija, “është një minierë floriri,
që minerali ndodhet në sipër-
faqe e s’ka nevojë të hapesh
galeri për ta mbledhur”.

Një vështrim kritik mbi librin e Naim Plakut, “Krojet e Zanave”
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Na la qenin pa lëshu!”.

Zgjimi i dhëndërit.
“Mjerë nuset kush i ka,
Ngrihen vonë në mëngjes,
Kërkojnë tasin me përshesh,
Ha me lugë e ha me vesh”.

Përcjellja e dajave.
Të hënën ose të premten, pasi janë kryer të

gjitha ritet e dasmës, bëhet përcjellja e da-
jave. Ata dalin nga konaqet duke u përcjellë
nga farefisi dhe duke u shoqëruar me këngë:

“Fryni era, luejti lisi
Ç’na u derdh sot mexhelisi!
Udhë të mbarë, o dajallarë,
Jalla, paçi kambën e mbarë!
Dajallarë si ju nuk ka,
Hijeshuet këtë sera.
Hijeshuet nipin tuej,
Paçim ymer t’ua paguejm!”.

Nusërimi. Palesa ose Dita e Temenasë.
“Për nji kamzë të zezë a për nji kamzë të

bardhë,
Ene me kunatin, nuse, dilke faqebardhë.
As për këtë mindil, oj nuse, as për këtë

shami,
T’u thaftë ajo dorë, oj nuse, për nder nuk ta

di!”.

Na duket e udhës që të mbyllim këtë shën-
ime për dasmën shqiptare me një pjesë të kon-
statimeve kaq të goditura të I. Kadaresë në li-
brin e tij: “Autobiografia e popullit në vargje”.
Dasma është spektakli kryesor që populli ynë
ka krijuar gjatë shekujve. Asnjë ceremoni tjetër

pagane apo fetare, e hareshme apo e përmot-
shme, zbatitëse apo heroike, nuk i afrohet asaj.
Prej dasmës ngjan si i spërkatur gjithë terri
shekullor i jetës shqiptare, ashtu si qielli i zi
është i spërkatur nga yjtë. Asnjë fatkeqësi ko-
mbëtare, asnjë zi, pushtim, tragjedi, fe dhe
injorancë, nuk e kanë errësuar dot rrezëllimin
e këtij spektakli të mahnitshëm. Ka aty ele-
mente legjendare, ka fragmente homerike,
momente të plazmuara, nga kohët kur beso-
hej se perënditë dhe njerëzit jetonin të përzi-
er. Vetë personazhi i nusës është i tillë, gjysmë-
tokësor, gjysmëhyjnor. Dhe këtu nuk është fjala
për epitetet që asaj i vihen, por është fjala për
thelbin e saj. Po të shikosh stolitë e nusës ato
të kujtojnë kryesisht kristalët e dëborës, brymën
mbi bar, diçka me të cilën është spërkatur kre-
jt Shqipëria. Kjo lidhet me atë ndjenjë trondi-
tese, totale që emeton spektakli i dasmës. Si
një teatër i madh, ai ve në lëvizje gjithë emo-
cionet njerëzore që nga fëmijtë e gjer te pleqtë
që janë në buzë të varrit. Asnjë jetë shqiptare
nuk mund të ketë qenë jashtë veprimit trazues
të dasmës. Edhe tani, kur si rrjedhim i një jetë
krejt të re dhe moderne, koha e dasmave të
mëdha ka kaluar, ndricime të tyre që vijnë herë
pas here nëpërmjet artit, kanë ende një fuqi
tronditëse”.

“Kangët e buta” siç quhen në Veri këngët e
dashurisë (në dallim nga “Këngët e egra” të
trimërisë janë të përhapura edhe në zonën e
Dibrës. Siç na ka thënë të moshuarit, dikur
kanë qenë quajtur dhe “Këngë rrunxash”, një
emërtim shumë i gjetur duke pasur parasysh
se në Dibër i është kënduar gjithmonë dashu-
risë së pastër mes dy të rinjve në moshe të re
moshe rrunxash e jo dashuri të pista, tradhtare

e imorale.
“Ç’m’u çue Rrushja n’at sabah,
Ç’ma kap sitën me bismilah.
Bismilah, o mori sitë,
Me duer t’bardha ta kam ngjitë,
Plot me rruza e bylyzikë.
Çfar don, djalë, për drekë me t’qitë?
A don voe me t’kanitë,
A m’do petlla me të qitë,
A m’do petas a fli të gritë,
A m’do tamël me t’mahitë,
A m’do kos me të flladitë?
Nuk due voe me m’kanitë
As due petlla e fli të gritë,
Due Rrushën me mahitë,
T’ia puth gushën dhe dy sytë,
Lum ai djalë që i rri karshi,
Ditë për ditë e shef me sy”.

Duke folur për këtë në librin e tij “Auto-
bilografia e popullit në vargje”. I.Kadare vë re
me mprehtësi: “Dashuri donte të thoshte kon-
flikt, konflikt me shoqërinë, me familjen, me
zakonet, me pronën me gjithçka. Dashuria ishte
një rrebesh i paligjshëm, por i tmerrshëm. Në
jetën e tij populli, në shumicën e rasteve nuk
e ka pranuar dashurinë, kurse në artin e tij nuk
e ka dënuar kurrë. Nuk ka asnjë këngë dhe
asnjë varg kundër dashurisë”. Fulvio Kordin-
jano në librin e tij “Epopeja shqiptare e popu-
llit shqiptar” pjesa I (Shkodër 1925), thotë në
një shënim: “Atë Sh. Gjeçovi, aq në za në
kërkime ethnologjike, mendon se poezija dash-
nijet nuk rrjedhë prej fisit shqyptar, ato shem-
bulla qi mund të gjinden sidomos në malsi të
Madhe, patën hi në ket tokë prej fqinjve.
Gjithnji puna s’asht ene e sugurtë, por men-
dimi i të nd. Atë, ka nji farë temelit në ket
doke se burri s’e difton kurrë cilas dashtnin
për gruen e vet e se martesa mbas kanunit asht
nji kontrast ekonomik, jo dashnijet”. Kadare
shkruan për sa i përket kontraditës midis ven-
dit që zinte gruaja në jetë dhe në art, po të
bëjmë pyetjen se në cilën prej tyre të dyjave
populli e ka treguar qëndrimin e tij të vërtetë
ndaj gruas, në jetë apo në këngë, do të anonim
pa frikë nga kjo e fundit”. (f.75).

Sipas Gjergj Zhejit në Folklorin shqiptar:
“Gjëegjëzat ose si i thonë edhe ndryshe
“kashelashat apo gjëzat, janë pyetje të ndërtu-
ara në mënyrë metaforike me anë të të cilave
kërkohet të gjendet sendi apo dukuria që nënk-
uptohet. Gjëegjëzat janë shumë të vjetra. Ato
kanë lidhje me enigmat e antikitetit që kishin
të bënin me përgjigjjet e tempujve dhe të fat-
thënave pagane, me sekrete sektesh. Ato për-
doreshin edhe si teste për të kuptuar zgjuars-
inë e një njeriu. Ekzistojnë jo vetëm shumë
përralla në të cilat vihet përpara detyrës për të
shpjeguar një enigmë, por ka edhe tragjedi,
sic është “Edipi mbret” i Sofokliut, ku Edipi
arrin të bëhet pikërisht mbret, mbasi zgjidh
enigmën e famshme të Sfinskit mbi njeriun.
Sot, kuptohet gjëegjëzat kanë përfunduar si
lodra të fëmijëve, si mjete që përdoren nga
prindërit e tyre për të ushtruar logjikën dhe
fantazinë e fëmijëve, mbasi ato i bëjnë fëm-
ijët që të vërejnë me kujdes objektet dhe duku-
ritë duke ndihmuar në njohjen e tyre me botën.

Përsa i përket ndërtimit, gjëegjëzat kanë një
formë pak a shumë të caktuar. Si rregull ato
nisen me një pyetje që shërben si formulësim
introduksioni: C’është një e c’është një...(dhe
këtu vjen pyetja). Ja disa shembuj nga Naim
Plaku: “Me gojë s’numërohet, me kanar pe-
shohet” (Leshi), “Ku po shkon, mori e zezë? –
Te taj, mori lule (Kosa).

Ninullat, që janë quajtur dhe këngë djepi,
këngë gjumi, nina-nana, kanë qenë përdorë e
përdorën akoma, por kanë ndryshuar herë pas
here, duke u futur dhe elementë të rinj, duke
ju përshtatur jetës sociale. Nëna mundohet të
zgjedhë fjalët më të mira e të shprehë dëshirat
e zemrës për djalin apo vajzën që e tund në
djep për ta vënë në gjumë. Ndaj kemi vargje
me epitetet nga më të bukurat, me ekslama-
cione e apostrofa, plot frymëzim e ndjenja.

“Luli, nana, luli,

O sheqerllokumi!
O, mor zog pllumi”.

Vajet kanë një origjinë shumë të lashtë, të
dokumentuara që në Egjiptin e Lindjen e lash-
të, tek indutë, në eposin homerik. Edhe në
Dibër, siç dëshmohet nga shkrimet e tregimet
gojore, ata kanë qenë të pranishme gjithmonë
ndër morta të çfarëdolloj rastesh. Në Dibër
për vajtime të rëndësishme janë përdorur vaj-
timore profesioniste, që quheshin “vajtoca”,
disa prej të cilave mbahen mend me emër si
Mide Doda në Reç, Zure Puci në Vernisht,
Fatime Kola e Rabije Kolgjegja në Lumë.

Oj hava, havaja e zezë,
Qaj, moj qaj se unë kam vdekë!
Unë po t’qaj e po t’vajtoj,
Sot ke vorri po të çoj,
Me sexhade po t’muloj”.

Sipas asaj që lexojmë në një shënim të
Visareve të Kombit V.III., f.188, “ndër malet
tona, me ndryshim nga qytetet, shkojnë edhe
gratë me përcjellë të dekunin deri në vorreza.
Aty lehet i vdekuni për orë e orë pa u shti në
dhe e, po kje burrë i bahet gjama; po kje femën,
simbas dhimbës qi len, vajtohet. Dhe më
poshtë: “Si dihet, ndër male tona nuk shtijnë
të vdekunin n’arkë as nuk i shtrojnë dërrasa.
Në Grudë pashë se fundin e vorrit e shtrojnë
me kashtë, anësh dhe përsipri e mbërthejnë
ndër rrasa, qi mos t’i hyjë dheu në kurrnji anë”.

Në Kanunin e Lekë Dukagjinit thuhet se cdo
fis ka varresat e veta, që duhet të respektohen
nga të gjithë, një kult i vërtetë ky për të vdeku-
rit. Lexojmë në Kuran: “Në vorre të një vl-
laznie atë një fisi s’hin i dekuni a i vrami i
vllaznis a fisit tjetër. Po e bani kut ket punë
pa leje të vllaznisë a të fisit, të cilit janë vor-
ret, Kanuni i ven detyrë me nxjerrë të vdeku-
nin prej vorrit të huej”. Dhe më poshtë: “Kush
fjaliset a shan e i kërcënohet kuej, e kush vret
a rreh kend ndër vorre, bjen në giobë si për
Hijë të Kishës”. Në Kanun hasim edhe zakone
të tjera të vjetra ashtu si gjejmë një respektim
dhe solidaritet të mbarë fisit për familjen e
përzitur. Ja disa nene që i përkasin vdekjes:
“Kanuni i Maleve nuk mban qi t’i shkaktohet
kuej trazim mbi trazim (pra cdo familje për-
jashtohet për një javë rresht nga cdo detyrim,
nga cdo punë angari). Po desht kush me pritë
për “kryeshnosh” (ngushëllim) përtej javën, të
presë, por krye tetë ditësh Kanuja ia don punë-
torin me kenë edhe i Derës së gjomarkut. Tuj
ba gjamë, burrnimi grrishtet edhe tundin krah-
norin. Shqyptarët e maleve, kur të kenë për të
lypë mikun e prem a ndoi vrasë të përgjegjme,
mjekrën s’e rruejnë mje qi të pagujnë mikun a
të marrin gjakun. Atbotë e rrujnë mjekrën,
bajnë gostë e bajnë gëzim me miq e shokë
gjithnjë si në dasëm. Gratë vajtojnë, por nuk
grrishten. Burrnimi nuk bërtasin mbë gra; por
po i biri mbë t’amën e i vllaj mbë motrën.
Zija për të vdekun të shpis (për burrnim, por
jo për gra) do të mbahet nji vjetë. Në drekë do
të gatuhej bukë grueja e vejë”.

Si përfundim po sjellim disa nga festat e
natyrës nga më populloret që janë praktikuar
në krahinën e dibrës e që disa prej tyre prak-
tikohen dhe sot. Ata kanë pasur karakter të
mirëfilltë pagan, por që kohë mbas kohe janë
veshur me emra shenjtorësh, që kanë mbetur
dhe në emrëtimet e tyre.

1. Kërshnellat, që përkojnë me Krishtlind-
jet në fillim të janarit (muajit të gjatë).

2. Mesdimri, që përkon me 30 janarin.
3. Dita e Verës, më 14 mars.
4. Llazoret ose Shënllazari. Vendosja e lu-

leve në qoshet e shtëpisë.
5. Novruzi, më 23 mars (disa zona) dhe 31

mars (disa zona të tjera).
6.  Shëngjergji, më 6 maj.
7. diellvera, që përkon me 22 qershorin,

kthimin e diellit nga vera.
8. Shmëria, gusht.
9. Shmitri, tetor.
10. Gjolla ose krypja e gjësë së gjallë.

“Kangët e buta” siç quhen në Veri këngët e dashurisë ... dikur kanë qenë quajtur dhe
“Këngë rrunxash”, një emërtim shumë i gjetur duke pasur parasysh se në Dibër i është

kënduar gjithmonë dashurisë së pastër mes dy të rinjve në moshe të re...
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“Filozofia e jetës”, enciklopedi
në 7 vëllime, libër për të gjithë

Nga: SHEMSI MANJANI

Është i njohur fakti që nga dibranët
vitet e fundit janë shkruar e botu-

ar shumë artikuj, përmbledhje,
monografi e libra që kanë tërhequr
vëmendjen e lexuesve. Nuk është fja-
la vetëm për të mirënjohurit Sh. Si-
nani, A. Tufa, Xh. Martini, N. Plaku,
N. Berisha, F. Daci, M. Buci, A. Ka-
diu, A. Ashiku, B. Lleshi, H. Leka,
M. Murra, K. Boriçi, I. Kolgjegja, por
me dhjetëra të tejrëve, që janë vlerë-
suar nga lexuesit, veçanërisht ata di-
branë në promovimet e zhvilluara,
në shkrime të dy gazetave kryesore
të Dibrës, në takime e biseda të ndry-
shme.

Në përgjithësi, vlerësimet kanë
qenë pozitive, me ndonjë përjash-
tim të shprehur ose të pashprehur nga
lexuesit. Kur them përjashtim, fjala
është për ndonjërin që, edhe pse me
aftësi e njohje të ngjarjes apo fig-
urës për të cilën shkruajnë, ulin fig-
urën e tyre para lexuesve duke sh-
trembëruar të vërtetat për shkak të
pazareve me para me persona të in-
teresuar për këto shtrembërime, apo
për shkak të miqësive e lidhjeve të
ndryshme. Ndërhyrjet me këto syn-
ime janë bërë të shumta e roli nega-
tiv i parasë tashmë është bërë i njo-
hur në shumë drejtime e fusha. Kuj-
tojmë këtu thënien popullore: “E
mirë është paraja, por as qeni s’e ha,
jepja të bir të vrasë t’anë”. Libri ësh-
të i mirë, i dobishëm për jetën, kur
autori thotë gjithçka që duhet, vetëm
atë që duhet dhe ashtu siç duhet.

Vitet e fundit, dibrani Xhetan Stra-
zimiri na paraqiti dy vëllime të en-
ciklopedisë “Filozofia e jetës” dhe
vazhdon vëllimin e tretë, që pritet
të dalë së shpejti. E filloi këtë punë
që në vitin 1952, kur ishte nxënës
në klasën e dytë në pedagogjiken e
Peshkopisë. Jemi dëshmitarë në atë
kohë si ish-bashkënxënës me të, për
dëshirat e pasionin e tij për të
mbledhur fjalë të urta të popujve të
ndryshëm e thënie të njerëzve të
shquar shqiptarë e të huaj, pa na
shkuar në mendje se ai do ta vazh-
donte këtë punë me pasion gjatë
gjithë jetës, duke arritur deri në bot-
imin e enciklopedisë. Enciklopedi në
ç’kuptim? Ka mbledhur një fond të
madh aforizmash, që përfshin rreth
30 000 të tilla, duke disponuar një
literaturë mjaft të pasur të huaj dhe
të vendit për këtë fushë. Nga ky fond,
ka përzgjedhur më të përdorshmet,
më të nevojshmet, më të spikaturat
dhe ka hartuar një vepër me një
shumëllojshmëri të gjerë temash. Me
këtë punë të madhe, komplekse, të
lodhshme, me pasion e vullnet për
t’u admiruar, arriti qëllimin e për-
caktuar duke hedhur me sukses hap-
in e parë në dy vëllimet e para (i
dyti në vitin 2011) e duke ngritur më
së miri ngrehinën, e cila do të lartë-
sohet me vëllimet e tjera.

Për t’u përmendur janë disa fakte
që vihen re gjatë leximit të dy vëlli-
meve të botuara, si: ndërthurja e
thënieve me përkufizime, trajtesa e
shpjegime, vendi i rëndësishëm që
zënë fjalët e urta të popullit tonë,
grupimi i aforizmave sipas kuptimit
kryesor të renditura sipas alfabetit,
klasifikimi i aforizmave sipas tema-
tikës (përmbajtjes) – punë kjo e vësh-
tirë – e realizuar me shumë sukses.
Me sukses është bërë saktësimi për
sa i përket autorësisë, nisur nga fakti

se në raste të veçanta gabimisht
thëniet, që në të vërtetë janë prover-
ba, u janë atribuuar personaliteteve
të ndryshme. Në disa tema janë kri-
juar nëntema ose aforizmat e ngjas-
hme janë afruar pranë njëra-tjetrës.
Vlerë të përgjithshme filozofike kanë
disa tema të shkurtra të paraqitura
në fund të librit të parë.

Librat janë shumë të dobishëm
dhe interesantë për çdo njeri, për çdo
moshë. Fjalët e urta, thënie koncize
që tregojnë një rregull të jetës, një
normë etike ose një të vërtetë, janë
një thesar i çmuar dhe i lashtë dijesh,
që vijnë si rezultat i një vëzhgimi të
vazhdueshëm të realitetit. Ato janë
fryt i përvojës së njerëzve e popujve,
në një farë mënyrë janë mirëkuptime
të gjithë shekujve, të kthyera në for-
mula. Prandaj është mirë të studio-
hen e të përdoren si të dobishme gjatë
jetës. Të përdorësh me zgjuarsi
aforizmat, është shenjë mençurie.
Përdorimi i tyre përbën një pjesë të
rëndësishme të komunikimit, sipas
rastit, i jep forcë e bindje argumentit
duke na paraqitur si njerëz të kultu-
ruar.

Çdonjërit i ka takuar të dëgjojë
apo të lexojë fjalë të urta të përdoru-
ra me vend e në rrethana të përshtat-
shme në biseda, në shkrime, në bot-
ime. Nuk më harrohet përgjigja që
intelektuali i shquar dibran Selim
Alliu më dha për pyetjen: “A do të
kërkoni drejtësi?”. Ai, me një
buzëqeshje të lehtë m’u përgjigj: “Kur
të rrahin, nuk të pyet kush të dhemb
apo jo!”. (Ndaj tij nga diktatura u
mbajt një qëndrimi padrejtë, i ska-
jshëm politik). Kjo thënie koncize e
tij më kujtohej sa herë që, shokë të
mi kishin ankesa në raste të qëndri-
meve të tilla, kam sjellë ndërmend
dhe kur jam ndodhur në situata të

ngjashme. Ju ka takuar, të nderuar
lexues, që të ndieni kënaqësi kur
autorë të ndryshme aforizmat i për-
dorin me vend. Pa dashur të jap
shembuj nga libra të lexuar, do të
përmend vetëm një fakt i konsideru-
ar si më i njohur nga ju. Një nga
arsyet (vetëm një dhe jo kryesore) që
krijimet e shkrimtarit të njohur dib-
ran Xh. Martini janë tërheqëse e të
pëlqyeshme nga lexuesit, është dhe

përdorimi i fjalëve të urta, thënieve
të njerëzve të shquar. Ai i përdor me
vend e zgjuarsi duke u dhënë forcë
argumenteve të paraqitura në rretha-
na të përcaktuara. Më lejoni të thek-
soj se për çdo njeri, që vendos të
shkruajë apo të trajtojë një problem,
për të pasur më shumë sukses në
punën e tij, është e nevojshme të
kërkojë në këto vëllime fjalë të urta
dhe thënie të njerëzve të shquar.

Duke u ndalur në tematikën e gjerë
të aforizmave të renditura sipas alfa-
betit, për t’u gjetur më lehtë, men-
doj se nuk është lënë pa u përfshirë
çdo fushë e jetës njerëzore. Në lib-
rin e parë gjen aforizma tepër të godi-
tura për atdheun, armikun, për
dashurinë (vetëm për këtë temë janë
50 faqe me 633 aforizma),
demokracinë, drejtësinë, diplo-
macinë, edukatën e mirësjelljen,
politikën, shtetin, liderët etj. Në
vëllimin e dytë gjen aforizma për
aktivitetin fizik, artin, artin e të shk-
ruarit, librin, lirinë, ligjin, gjuhën,
median etj. Aty gjen faqe të tëra për
kulturën, (kultura demokratike, kul-
tura dhe shërbimet publike, kultura
e ballafaqimit të mendimeve, kultu-
ra në marrëdhëniet femër-mashkull
etj). Interesat janë temat për sh-
tëpinë, televizionin, kompjuterin, të
folurit në telefon. Interesantja qën-
dron te konciziteti, gjykimi i shën-
doshë për shumë probleme që hasim
në jetën e veprimtarinë tonë të përdit-
shme familjare, shoqërore e politike.
Në faqet e shumta për ligjin, thek-
sohet se askush nuk duhet ta injorojë
ligjin, çdo ligj që dhunon të drejtat
e pamohueshme të njeriut, është i
padrejtë e tiranik, madje ai nuk ësh-
të aspak ligj. Dëshirat e tiranëve
shpesh shndërrohen në ligje; edhe kur
ligjet janë të shkruara, siç thotë Ar-

istoteli, ato nuk duhet të mbeten pa
u ndryshuar. Për urrejtjen, aq shumë
e përhapur te ne, ka thënie shumë
kuptimplotë. Ndjenja e urrejtjes nuk
dëmton kundërshtarët tuaj; ajo bie
më shumë mbi veten tuaj, duke ju
bërë të shqetësuar, të inatosur, ju
helmon gjakun e ju vjedh një pjesë
të madhe të energjive tuaja jetësore,
që ju do të mund t’i përdornit në
dobinë tuaj në një mënyrë krejt tjetër.

“Duhet t’i largohesh urrejtjes,
sepse me të asgjë e mirë nuk mund
të arrihet”, thekson Ciceroni.

Natyrisht, duke lexuar këto
vëllime të paraqitura pas një pune
të gjatë, të lodhshme, duke u marrë
dhe me përkthime nga më shumë
gjuhë të botës, lexuesi do të ketë e
do të bëjë dhe vërejtje e sugjerime
për të cilat, autori që në fillim, bën
thirrje t’i paraqiten për t’i pasur para-
sysh në vëllimet e tjera apo në ribot-
ime. Unë do të thoja se ka vend për
t’u parë paraqitja e disa aforizmave
si variante nga popuj të ndryshëm
që, në fakt, nuk janë variante, por të
njëjta. Kryesorja mendoj që ky
spastrim, ose nëse mund ta quajmë
ujë të tepërt, e problemeve të tjera
të bëhen kur këto 7 vëllime të boto-
hen në një vëllim të vetëm sipas
kushteve e mundësive të autorit. Do
të dëshiroja që këtë vëllim ta kishim,
siç dëshiron dhe ai, me rastin e 80-
vjetorit të lindjes së tij.

Si përfundim, duhet përgëzuar
autori për punën e bërë deri tani dhe
për synimin për vazhdimin e saj deri
në fund të jetës. Realizon kështu
këshillën e paraqitur në libër të Ben-
jamin Franklinit: “Nëse nuk do që
të harrohesh sapo të vdesësh, ose
shkruaj gjëra me vlerë për t’u lexuar,
ose bëj vepra të denja për t’u shkru-
ar”.

Në foto: Studiuesi Xhetan Strazimiri.
djathtas, kopertina e vëllimit të dytë,
“Filozofia e Jetës”.

Xhetan Strazimiri ka
mbledhur një fond të
madh aforizmash, që
përfshin rreth 30 000
të tilla, duke disponu-
ar një literaturë mjaft
të pasur të huaj dhe
të vendit për këtë
fushë. Nga ky fond,
ka përzgjedhur më të
përdorshmet, më të
nevojshmet, më të
spikaturat dhe ka
hartuar një vepër me
një shumëllojshmëri
të gjerë temash.

Në librin e parë gjen
aforizma tepër të
goditura për atdhe-
un, armikun, për
dashurinë (vetëm për
këtë temë janë 50
faqe me 633 aforiz-
ma), demokracinë,
drejtësinë, diplo-
macinë, edukatën e
mirësjelljen, poli-
tikën, shtetin, liderët
etj. Në vëllimin e
dytë gjen aforizma
për aktivitetin fizik,
artin, artin e të shkru-
arit, librin, lirinë,
ligjin, gjuhën, medi-
an etj.

botime
“Nëse nuk do që të harro-
hesh sapo të vdesësh, ose
shkruaj gjëra me vlerë për
t’u lexuar, ose bëj vepra të
denja për t’u shkruar”.

Benjamin Franklin
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Nga: NERILDA MEDA

Dikur në Dibër përdorej një
shprehje e cila thoshte: “Atje

ku lindin vajza, qajnë edhe trarët e
shtëpisë”, por këtë shprehje e ka ndry-
shuar një zotëri i nderuar, i cili ka
thënë: “Aty ku lindin vajzat, qeshin
dhe lulet në oborr”. Z. Osman Nezir
Murrja nga Hoteshi i Dibrës tregon
për gazetën tonë se kjo shprehje e
ndryshuar është shprehja më e saktë
dibrane dhe këtë saktësi e konkreti-
zon mbi tetë yjet që i ka dhuruar
Zoti. Kur u martua me zonjën Lefte-
rie Hysni Toci nuk do të mund të
parashikonin asnjëherë se do të sill-
nin në jetë tetë vajza, për më tepër
që do të arrinin t’u jepnin të tetave
arsim të lartë. Duke u udhëhequr nga
mentaliteti dibran, të gjithë mur-
murisnin duke shprehur keqardhjen
e tyre për këtë çift të mrekullueshëm
që nuk kishin të paktën një djalë,
por tani që çiftin e kemi në një moshë
të thyer, këto njerëz ndjenjë
keqardhje për veten që s’janë në ven-
din e çiftit Murrja. Duke qenë se z.
Murrja kishte mbaruar vetëm një
shkollë një vjeçare në Tiranë për
teknik makine qepëse dhe shkrimi e
kishte shumë të vështirë t’u plotë-
sonte vajzave çdo nevojë, kështu që
ai sakrifikoi 23 vite duke shkuar çdo
ditë nga Hoteshi në Peshkopi për një
punë më të mirë, por vajzat, të
udhëhequra nga vullneti dhe ambicia
për të ecur përpara, të gjitha arritën
ta përfundonin universitetin me re-
zultate te shkëlqyera edhe pse në
degë të vështira.

Z.Osman na tregon me lot në sy
për yjet e tij (siç i quan ai), rrëfen
këtë pasuri të pashtershme që e bën
atë njeriun më të pasur në botë. Ai
thotë: - Ndryshe nga të gjithë pasan-
ikët e tjerë që e masin pasurinë me
para, unë e mas atë me duart që më
vihen në ballë kur ndihem keq! Jam
i lumtur dhe kjo lumturi lartësohet
mbi këto engjëj, që do të ngelen
gjithmonë gocat e vogla të babit…

Vajza e madhe, Xhemilja, ka
mbaruar fakultetin ekonomik. Është
martuar me  z. Pajtim Xhidra nga
Peshkopia dhe solli në jetë 3 fëm-

Nga: METUSH SKEJA

Këtë bisedë do ta quaja bisedë
mes miqësh për kolegun,

shokun e mikun tonë Ramadan
Gjorllaku, që megjithëse nuk jeton
na mbledh neve për ta kujtuar. Sh-
kolla e Ploshtanit duke marrë em-
rin e respektuar Ramadan Gjorl-
lakun është një nder që i bëhet jo
vetëm kësaj shkolle, por gjithë ar-
simit e banorëve të zonës Kala e
Dodës. Unë e kam pritur me emo-
cion të veçantë këtë festë, pasi kam
punuar me Ramadanin, se duke
respektuar Ramadan Gjorllakun
respektojmë dijen, mësuesin,
nxënësin, shkollën, vetveten. Duke
menduar të shkruj këto rrjeshta, aq
më shumë e kuptoja se ishte e vësh-
tirë pasi Ramadan Gjorllaku ishte
personalitet kompleks, me prurje
të shumta, si një lumë që shpesh
herë ujët del nga shtrati i tij se nuk
e mban dot, me temperament san-
guine e të ekuilibriuar, vende vende
kolerik e i rrëmbyer. Kjo që bëjmë
sot është vetëm fillimi, fjalimet nuk
janë aspak shteruese. Për Ramadan
Gjorllakun do të flitet e do të flitet
në të ardhmen. Që kur hyn në klasë
të parë e më pas gjatë gjithë jetës
nuk u nda nga librat, shkolla e ar-
simi, vetëm vdekja e ndau. Për 37
vjet i shërbeu zonës e kultivimit të
fëmijëve për ti bërë të aftë për jetën,
për të nxitur e vënë në punë rezer-
vat mendore të tyre të dhënë nga
natyra, me një devotshmëri re-
ligjioze, vazhdues i shkollës së
Herbartit. Unë vazhdoj të besoj se
në formimin tonë si qenie të ndër-
likuara sociale ndikojnë faktor his-
torik, edukativ, mjedisor e gjene-
tik. Në këtë këndvështrim do ta
shikojmë edhe formimin e Ra-
madanit . Duke qenë qendër sh-
kolla e parë shqipe hapet në Plosh-
tan më 1922, por dhe shkolla e parë
shtatëvjeçare ku pati fatin të më-
sonte Ramadani. Fisi Gjorllaku ish-
te fis fisnikësh. Gjyshi i
Ramadanit,Tefik Gjorllaku ishte
imam i fshatit ku kishte përcjellë
në mënyrë aktive ngjarje me rëndë-
si kombëtare. Molla Mera, djali i
Tofikut, është ndoshta shembulli i
vetëm në mbrojtje të shenjtërisë së
fesë islame e drejtuesit të saj para
femohuesive e fe ndaluesve të ko-
hës komuniste. Me prona në Priz-
eren që ishte një ndër qytetet më
të mëdha të Shqipërisë. Është i vet-
mi fis në krahinën e Lumës me
hotel. Tek dhoma e burrave të
Molla Tefikut mblidheshin njerëz
për kuvend, që me argumentet pro
e kundra shkohej tek e vërteta rra-
cionale. Studiuesit i kanë quajtur
odat shkolla, parlamente, bibliote-
ka. Të lindje këtu ishe me fat. Pikër-
isht në këtë mjedis lindi shoku ynë
Rmadan Gjorllaku. Ky mjedis so-
cial, familja e shkolla janë social-
igjimet e para të tij. Ai ishte kre-
nar për veten, familjen, fisin e kra-
hinën e tij. Humbjen e hershme të
të atit e plotësojnë gjyshi, xhajat e
sidomos nëna fisnike e tij. Perën-
dia, Ramadanit i kishte dhënë
shumë; trupin e pamjen e bukur,
shpirtin dhe mendjen e zgjuar që

“Kush ka vajza, botën ka”
Osman Nezir Murrja, dibrani më i pasur në botë

ijë, 2 vajza dhe një djalë. Vajza e
dytë, Mimoza, pas mbarimit të gjim-
nazit duhej të bënte dy punë, derisa
të shkonte në universitet. Kështu, që
ajo punoi si rrobaqepëse dhe kameri-
ere në shtëpinë e oficerëve në Pesh-
kopi. Ajo u martua me një oficer nga
Librazhdi dhe pas mbarimit të fakul-
tetit në Elbasan u bë pjesë e këshillit
pedagogjik në një shkollë të Librazh-
dit ku po punon edhe aktualisht. Ka
2 vajza.

Tefta, pasi mbaroi shkëlqyeshëm
gjimnazin e Peshkopisë, u regjistrua
në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë
më pas u specializua për laborante
dhe u martua me Elmos Shoqinin,
një mjek nga Konispoli i Sarandës.
Ajo ka 2 djem.

Liljana, pasi  mbaroi gjimnazin,
punoi si rrobaqepëse  dhe më pas
vazhdoi universitetin në Gjirokastër
për mësimdhënie dhe, pasi përfundoi
fakultetin ajo është martuar me Lefter
Kocin, një biznesmen nga Saranda. Ajo
tashme ka një djalë dhe një vajzë.
Ndërsa Etleva, pasi mbaroi shkëlqye-
shëm shkollën e mesme në Peshkopi,
e pati shumë të vështirë të regjistrohej
në fakultet, sepse nuk ia lejonte regji-
mi i kohës, por më në fund, me një
ndihmë ajo  arriti të ishte pjesë e Uni-
versitetit të Elbasanit. Pasi mbaroi
fakultetin ajo punoi si mësuese për 5
vjet në një shkollë në fshatin Blliçe 
të Peshkopisë. U martua me Artur
Mahmutin, tashmë doganier në Sa-
randë dhe ato së bashku kanë 2 fëm-
ijë: një djalë dhe një vajzë.

Anila u punësua si gazetare kur u
hap për herë të parë televizioni i
Peshkopisë. Më vonë Paskal Milo e
dërgoi në Greqi për specializim. Ajo
ishte një ndër tetë vajzat e privileg-
juara që u dërguan në Greqi për
parukeri dhe estetikë. U martua ne
Sarandë me Petrit Mehmetin dhe
solli ne jetë 3 djem.

Rozeta ka mbaruar dy fakultete:
Inxhinierin mekanike dhe Fakultetin
Ekonomik, si edhe ka mbrojtur an-
glishten. Është martuar me një
inxhinierin Alben Shira dhe prej 7
vitesh punon tek dibrani Sadri Aba-
zi dhe, sigurisht, ky fakt tregon se
ajo është një inxhiniere shume e suk-

sesshme.
Dhe e fundit, ajo që ua ka vënë

kapakun me sukses universiteteve,
është Elda, doktoreshë farmaceutike.
Ka mbaruar fakultetin në Peruxha të
Italisë dhe po vazhdon specializimin
për të mbrojtur doktoraturën sh-
këlqyeshëm. Është martuar me Erjon
Donon, i cili ka mbaruar për diplo-
maci. Ata jetojnë dhe punojnë aktu-
alisht në Itali.

Vajzat e kanë arritur qëllimin e
tyre që t’i bëjnë prindërit të ndihen
krenar për to, por dikush që i ka
udhëhequr vajzat ka qenë daja, Avni
Toci, dikur drejtor në një shkollë të
Dibrës. Ai shprehet se duke parë suk-
sesin e mbesave të tij ndihet i plotë-
suar. Edhe  2 persona shumë të rëndë-
sishëm që kanë kontribuar në ecur-
inë drejt suksesit të motrave Murrja
kanë qenë Safet Xhulali, një njeri i
nderuar (që fatkeqësisht nuk jeton
më), i cili i dha mundësinë Etlevës
për të vazhduar arsimin e lartë dhe
personi i dytë është një deputet i
përkushtuar dhe shumë i zoti, i cili
nuk është kursyer asnjëherë për Di-
brën dhe dibranët, Paskal Milo i cili
dërgoi për specializim në Greqi
Anilën.

Z. Murrja shprehet se për këto 2
persona “mirënjohja është zemra e
kujtesës”. Kështu që ata do të
mbeten gjithmonë në mendjen e
familjes Murrja. Çdo njeri do ta kish-
te zili çiftin Murrja, kur të shihte se
sa i duan dhe sa kujdesen vajzat për
to, me sa përkushtim dhe adhurim
përpiqen që të mos u mungojë as-
gjë.

Z. Osman e konsideron veten si
njeriun më me fat në rruzullin tokë-
sor dhe mendoj se ka të drejtë ta
konsiderojë kështu. Vetëm imagjino-
ni një mbrëmje pranë familjes Mur-
rja, ku të gjitha vajzat bashkë me
bashkëshortët e tyre të kenë mbush-
ur plot e përplot dhomën e ndenjes,
ndërsa të 14 nipërit e mbesat të jenë
ulur pranë gjyshit të tyre. A nuk ësh-
të vërtet e mrekullueshme?! Ai thotë:
- Në qoftë se dikur kisha shumë më
tepër shqetësime, tani ai ka vetëm
një: ku të shkojë më parë; në Sa-
randë, Librazhd,  Tiranë apo Itali?

një emër i nderuar
në historinë e arsimit

Ramadan Gjorllaku,

vetë e plotësonte me sjellje, kar-
akter e veshje të bukur. Vetëm
jetën jo të gjatë, ndoshta është
sekreti i perëndisë që nuk t’i jep
të gjitha. Në moshën 17 vjeçare
fillon punën si mësues në Ra-
domirë. Vazhdon shkollën e mes-
me e më pas të lartën që nuk e
përfundon dot. Nxënësit e tij dal-
loheshin e me krenari thoshin se
jemi nxënësit e mësues Danit. Unë
shumë vite më pas, kur Dani nuk
ishte hapja dokumentat shkollore
me lehtësi, dalloja shkrimin e tij
më shumë se të bukur dhe më
binte në sy profesionalizmi me të
cilat kishte plotësuar dokumentat.
Unë kam punuar e mësuar prej tij.
Për 36 vjet punoi në arsim pa u
lodhur, jashtëzakonisht korrekt e i
përkushtuar. Ai nuk ishte vetëm
mësues, por ishte i pranueshëm e
i pëlqyer nëpër oda, mjedise so-
ciale. Ishte elitë e ishte klas. Dani
kishte sens praktik në njohjen e
psikologjisë së grupmoshave,
psikologjisë së të mësuarit e
edukimit, njohje shkencore e zba-
tim rigoroz të metodikave të
mësimdhënjes. Ky dhe përkushti-
mi ishte suksesi i tij në punë. Ne
mësuesit, nxënësit e banorët e kësaj
zone jemi vlerësuar sot e në të
ardhmen me emrin e nderuar Ra-
madan Gjorllaku që i jepet sh-
kollës së Ploshtanit. Ky emër për-
faqëson punën, djersën, sakrificat
e mësuesve dhe nxënësve që nga
hapja e shkollës shqipe më 1922,
sot e në të ardhmen. Çdo prind,
nxënës e mësues të jetë mik i dijes
e shkollës siç ishte Ramadani, se
dhe dituria do ti bëj miq të saj ,
binom ky pa të cilin jeta nuk ka
kuptim. Ne sot jemi mbledhur
këtu pikërisht se Dani ishte më-
sues e i ditur. Emër më të mirë se
Ramadan Gjorllaku nuk mund të
gjendet.

Ramadan Gjorllaku
përfaqëson punën,
djersën, sakrificat e
mësuesve dhe
nxënësve që nga
hapja e shkollës
shqipe më 1922, sot
e në të ardhmen.
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Shaban Sinani: “Letërsia në totalitarizëm dhe “Dossier K”. Monografi dhe
dokumente të reja për kontrollin e letërsisë nga regjimi. botime

Letërsia në totalitarizëm dhe Kadare
Libri i ri, që pritet të hidhet në

treg këto ditë, “Letërsia në to-
talitarizëm dhe “Dossier K”, është
në vijim të botimit të mëparshëm
i “Një dosje për Kadarenë”, i cili u
publikua për herë të parë në vitin
2005 në Tiranë. Në maj të vitit
2006 “Një dosje për Kadarenë” u
botua frëngjisht nga “Editions
Odile Jacob”, me titullin “Le Dos-
sier Kadaré”, në përkthimin elegant
të Tedi Papavramit. Ky botim, i cili
më vonë qarkulloi dhe në version
të numerizuar (CD) dhe në forma-
tin eBook, shoqërohet nga bash-
këbisedimi i shkrimtarit Ismail
Kadare me studiuesin francez
Stéphane Courtois, një prej special-
istëve më autoritarë të historisë së
luftës së ftohtë në Europë, drejtor i
Qendrës së Studimeve Kombëtare
të Francës (CNRS - “Centre Nation-
al des Recherches Scientifique”).

Botimi i ri “Letërsia në totalita-
rizëm dhe “dossier K”, nën siglën
e e shtëpisë botuese “Naimi”, Ti-
ranë 2011, ka shumë ndryshime
prej të parit dhe prej botimit në
gjuhën frënge. Në gjendjen e re lib-
ri përmban dy pjesë. Në pjesën e
parë botohet monografia “Letërsia
në totalitarizëm: I. Kadare”, një
studim i nisur dhe i kryer si pro-
jekt shkencor, që ka për qëllim të
paraqesë kushtëzimin kontekstual
të letërsisë në shoqëritë e mbyllu-
ra, përmes rastit më të disku-
tueshëm gjatë dy dekadave të
fundme, letërsisë së Ismail Ka-
daresë. Studimet letrare, sido që për
nga natyra dhe metodat bashkëko-
hore janë gjithnjë e më tekstocen-
triste, kur është fjala për letërsinë
e gjysmës së dytë të shekullit të 20-
të, qoftë në Shqipërinë shtetërore,
qoftë në Kosovë, nuk i shmangen
dot kontekstit historik.

Në pjesën e dytë botohen doku-
mentet, të pajisura me shenjime
informuese të saktësuara e të plotë-
suara, si dhe me referencat e burim-
it arkivistik, që lejojnë e lehtësojnë
shfrytëzimin e tyre prej cilitdo që
është i interesuar për një njohje të
drejtpërdrejtë të tyre. Në këtë bot-
im janë shtuar afërsisht 15 doku-
mente të reja, të cilat në kohën e
botimit të parë e të dytë ishin ende
nën kufizimet e Ligjit 9154 “Për
Arkivat” ose nuk ishin identifikuar
në procesin kërkimor. Midis do-
kumenteve të shtuara, dy letra të
M. Shehut për E. Hoxhën, që bot-
ohen në këtë libër për herë të parë,
janë me rëndësi parësore për të
kuptuar raportet e shkrimtarit me
pushtetet dhe sidomos për të veri-
fikuar konceptin për letërsinë si
çështje shtetërore. Paraqitja e do-
kumenteve bëhet s ipas kro-
nologjisë.  Paraqitja e dokument-
eve metodologjikisht është bërë
njësoj: në fillim një argument i
mjaftueshëm për të kuptuar përm-
bajtjen, duke përdorur leksikun e
hartuesve të tyre (në ligjëratë të
drejtë, në shkallën që ishte e
mundshme); në vijim fjalët dhe
shprehjet kyçe, për t’u dhënë le-
htësi studiuesve të njehsojnë in-
teresat e tyre; dokumentet vetë me
titujt që mbajnë në burim dhe me
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Nga: SHABAN SINANI

Njohja e burimeve dokumentare për gjykimin dhe rendin zyrtar të bot
imit të letërsisë në totalitarizëm, një çështje kulturologjike në pamje

të jashtme, në të vërtetë, përveç aspektit të funksionimit të veprës në vari-
ante tekstore, ka dhe një anë tjetër thelbësisht letrare, që lidhet me his-
torinë e receptimit të veprës, me receptuesit e parë të saj, me funksion-
imin dhe mosfunksionimin e ligjshëm të skemave të komunikimit të ve-
prës “pasi autori ka vdekur”, domethënë pasi vepra është shpallur dhe
lexuesi (bashkë me të dhe studiuesi) nuk duan t’ia dinë për mendimin e
autorit. Historia e receptimit të letërsisë së realizmit socialist nuk mund të
bëhet pa historinë e receptimin të saj në fazën para botimit, në procesin e
editimit, kohë e mbikëqyrjes paradigmatike prej zyrave dhe institucioneve
të specializuara për kulturën, letërsinë, ideologjinë, partishmërinë dhe vigji-
lencën.

Studimin e letërsisë së realizmit socialist në kushtëzimin e vet me poli-
tikën, ideologjinë, kanonet zyrtare, nuk e pengojnë vetëm paragjykimet e
pafundme dhe mitizimi deri në përjashtim i fuqisë dhe modernitetit të
metodës, por dhe faktorë të tjerë, si mungesa e arkivave të krijimtarisë
(arkivat e dy shtëpive botuese, arkivat e Lidhjes së Shkrimtarëve, arkivat e
teatrove, arkivat e kinostudios, përgjithësisht arkivat e krijimtarisë, janë
dëmtuar deri në moskthim). Kjo pamundëson certifikimin dëshmues të
historisë së receptimit të veprës letrare në procesin e editimit të saj (që
shumë shpesh mund të kthehej dhe në proces ndalimi), ku do të veçohej
roli i redaktorëve, recensuesve, rirecensiuesve, diskutimeve në redaksi,
ekspertimeve të jashtme, konsultimeve zyrtare me Lidhjen e Shkrimtarëve,
i pjesëmarrjes në diskutimet ideologjike në organizatave të partisë, i vëre-
jtjeve të sektorit të kulturës, sektorit të botimeve dhe sektorit të shtypit në
aparatin e KQ të PPSH; i raporteve të posaçme të ministrisë së punëve të
brendshme dhe policisë politike, porosive dhe urdhrave të udhëheqjes së
lartë të PPSH dhe e të qeverisë; deri tek ekspertimet me qëllime kriminal-
istike. Këtyre u shtohet dhe fakti që, pasi realizmi socialist u shemb bashkë
me sistemin politik, karakteri i sistemit letrar në hapësirën shqiptare ndry-
shoi, nënsistemet e saj filluan së funksionuari si një sistem policentrik,
hierarkitë e vjetra autonome u shembën gjithashtu dhe sinkronikisht lindën
dhe vullnete të kundërta: për të ruajtur a për ta ndryshuar status quo-në e
mëparshme, pavarësisht deformimeve të saj.

Të gjitha këto e bëjnë të detyrueshëm vështrimin e raportit të letërsisë
me politikën shtetërore në totalitarizëm, si mundësia e vetme për të deshi-
fruar procesin e ndërlikuar të editimit të letërsisë në shoqëritë e kontrollu-
ara; historinë e receptimit të saj në fazën para publikimit; shkaqet e përsh-
tatjes së letërsisë dhe të shfaqjes së dukurisë së motërzimit; arsyet pse
midis dorëshkrimit dhe botimit ka dallime shpesh të karakterit të vullnetit
krijues.

Pse një libër i ri për
“fenomenin Kadare”?

tipologjinë që kanë shenjuar nën-
shkruesit (recension, relacion, letër,
ekspertizë), si dhe me të dhëna për
persona historikë. Në fund gjenden:
signatura (treguesit arkivistikë që
mundësojnë rikërkimin); shenjimet
e plota të nëpunësve, funksionar-
ëve dhe të lidershipit politik; të
dhëna të tjera prej shërbimit
arkivistik në zyrën fondkrijuese.

Duke qenë një botim i llojit dos-
sier, nuk është përzgjedhur a për-
jashtuar asnjë dokument i zbuluar
dhe ndonjëherë botimi i tyre përm-
ban edhe fragmente që s’lidhen
drejtpërdrejt me argumentin e këtij
libri, por thjesht përjashtojnë
paragjykimet. Duke qenë se gjatë
dy dekadave të fundme janë bërë
shumë debate për vërtetësinë a
pavërtetësinë e paraqitjes publike
të bashkëbisedimit/debatit të in-
telektualëve shqiptarë në takimin
me R. Alinë në gusht të vitit 1990
(në atë kohë kryetar i shtetit sh-
qiptar), në përbërje të këtij libri
botohet për herë të parë në tërësi

pjesa e debateve Kadare-Alia, sho-
qëruar me referenca të sakta kro-
nografike në fonodokumentin
origjinal që ruhet në dy pjesë në
formatimin CD.

Në botimin e ri “Letërsia në to-
talitarizëm dhe “Dossier K”, bot-
imet “Naimi”, Tiranë 2011, u
gjykua me vend që të vihen emrat
e plotë të hartuesve dhe nënshk-
ruesve të dokumenteve, për atë
pjesë që në botimet e mëpër-
parshme kishin mbetur të identi-
fikuar vetëm me nistore (iniciale),
kryesisht për arsye etike. Botimi i
dokumenteve me nënshkrimet e
plota të autorëve do të dëshmojë
shkallën e paimagjinueshme të de-
monizimit të shkrimtarit prej sh-
krimtarit gjatë periudhës totalitare;
si dhe mund të ndikojë për mirë
në debatet që hapen e rihapen në
formë fushatash gjatë gjithë këtyre
viteve për qëndrimin ndaj fshehtë-
sive të arkivave dhe sidomos ndaj
dosjeve të policisë së fshehtë poli-
tike.

Duke marrë shkas nga ligjërata e prof. dr. Shaban Sinani, mbajtur
para dy ditësh në Seminarin XXX Ndërkombëtar për gjuhën, letërs-

inë dhe kulturën shqiptare në Prishtinë, ku, ndër të tjera, autori iu
referua librit të vet më të ri “Letërsia në totalitarizëm dhe “Dossier K”,
i cili këto ditë del në treg nën siglën e botimeve “Naimi”, në median
kosovare dhe pastaj edhe në Tiranë janë publikuar disa shkrime me
referenca dhe informacione të pasakta. Për respekt të lexuesit dhe të së
vërtetës, sqarojmë se disa citime të vëna në gojën e profesorit apo të
librit të tij janë të pasakta. Kështu, për shembull, nëse autori në ligjëratën
e tij, apo edhe në libër, duke iu referuar burimeve arkivore vë në dukje
se “në vitet 1970-1980 vetëm udhëheqja partiake merrte mesatarisht 7-
14 letra vullnetare nga populli”, kjo nuk do të thotë që këto letra e
ankesa me shkrim ishin të gjitha për shkrimtarin I. Kadare apo për
veprën e tij. Po ashtu, disa media kanë vënë në gojë të autorit të librit
citime nga dokumentet e asaj kohe të ofruar në libër si dëshmi apo
ilustrim. Ndërkohë, disa gazeta librin e ri “Letërsia në totalitarizëm
dhe “Dossier K”,  e kanë ngatërruar me librin tjetër të botuar para disa
vitesh me titullin “Një dosje për Kadarenë”, duke shkaktuar konfuzion
tek lexuesi i interesuar.

NAIM ZOTO,
drejtor i shtëpisë botuese “Naimi”

Reagim i drejtuesit të shtëpisë
botuese “Naimi”:
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kritikë letrare
“Miti i malit i përcjellë përmes
gurrës së legjendave popullore”
Nga Dr.ROVENA VATA

“Kërkon qyqja mal më mal”
Nëpër male e nëpër shtigje.
Ç’ke që ban ku-ku-ku, moj qyqe?
Mos ma mbyll dhe njëherë derën.
Mos ma lag me lot pranverën!

Po kërkoj vllaznit e mi
Mal më mal e vri më vri
Më ka ngri loti ndër sy
Tue vajtue mbi gur të zi...

T’i moj qyqe mori motër
Hidhi sytë mbi atë kodër!
Ke tre gur n’faqe t’muranës
Po i ngjall prap drita e hanës....

Dy po i shoh e nji s’po e njoh
Rrotullohu pak, rrotullou.
 Asht nji djalë që lëshonte nur
Tanë u vratë q’u bëtë gurë.

Shënim: Këto vargje janë krijim i poetit
Naim Plaku, shkruan autori i librit “Gurrat e
Korabit”, Shaqir Skarra.

Kështu shkruante edhe studiuesi i letërsisë
shqipe Mitrush Kuteli kur shprehej: “Kjo nov-
elë është gojëdhënë popullore. Unë nuk kam
dashur të ndryshoj asgjë dhe po e tregoj thua-
jse me atë thjeshtësi siç e kam dëgjuar”, ai
shkroi sipas Fjalës së Orakullit Oral shqiptar.
Ky njeri, lidhet me letrat shqipe, përmes
amëzave orale, si model shkrimi e mendimi,
si gjuhë e si etnos kombëtar, por edhe si letër-
si vendi, të cilën ky do ta rigjenërojë në mënyrë
të vet, përmes një shkrimi letrar që niset prej
përshkrimit e ecën drejt metonimisë dhe ale-
gorisë.....

Vetë Kuteli pohon se “Bazën e vërtetë
letrare ma dhanë përrallat e gjyshës e të fqin-
jit, folklori ynë i pasur, që nisa ta njoh që nga
vogëlia. Përrallat e dëgjuara ose të lexuara ishin
ato që më mbrujtën në moshë të njomë. Pastaj
tregimet gojore të njerëzve tonë, sidomos të
pleqëve, pranë zjarrit e në hije të drurëve, ng-
jarje të moçme, luftra, ngjarje të mërgimit”.

Jo pa qëllim u ndalëm dhe parashtruam
argumentin tonë për Mitrush Kutelin, të gjithë
e dimë risinë që ka sjellë ai në letërsi sidomos
në veçoritë e rrëfimit, duke u mbështetur në
një rrëfim popullor gojor. “Tregime Të Moçme
Shqiptare” nuk do të jetë libri i fundit me
rrëfenjat dhe legjendat e thesarit të popullit
tonë, por edhe libri “Gurrat e Korabit”, na
servir legjendat dhe tregimet më të bukura dhe
domethënëse  njëkohësisht.

Këtë sprovë e mori përsipër studiuesi Sha-
qir Skarra për të shkruar për këtë realitet legjen-
dar, për këtë mjegull magjike që sa herë pro-
von ta prekësh të ikën më larg. Ky studiues pa
frikë mund të themi që jo vetëm i mblodhi
këto pasuri të gurrës së Korabit duke u futur
në substratin e lashtë popullor, por edhe arriti
të shpjegojë psikologjinë e njerëzve që ndiko-
heshin dhe vepronin sipas hamendësimeve të
kësaj gurrës popullore.

Tani këto ditë sapo ka dalë për lexuesit lib-
ri i studiuesit dibran Shaqir Skarra, me titull:
“Gurrat e Korabit”. Autori i këtij libri ka lin-
dur në Shumbat të Dibrës, më 23 gusht 1954.
Qysh herët ka filluar të lëvrojë publicistikën
në organe të ndryshme të shtypit. Ajo çka vlen
të përmendet është se në vitin 1986 dekoro-
het me Urdhërin “Naim Frashëri”. Është au-
tori i disa libra si: “Zalldardha”, “Shtator i
përgjakur”, “Shumbati histori dhe tradita”,
“Klerikët e Limjanit, “Malet e Dibrës”, “Hak-
ik Hysa i Dardhës”, “Dine Hoxha, një filozof

popullor në oborrin mbretëror”, dhe së fundi
librin që kemi marrë për studim.

Përmes letraritetit ky libër solli nene të gjalla
nga Kanuni që ilustrohet përmes një figura-
cioni të goditur mirëfilli letrar, por solli edhe
një të ashtuquajtur mbetje arkaike, vjetrësira
të kaluara që kërkojnë me ngul të lenë gjurmë
edhe në kohën moderne, por gjatë leximit sho-
hin që ka edhe raste që këto nene kanunore
nuk gjëjnë vend të lirë dhe kërkojnë me pahir
të hyjnë dhe të sundojnë jetët tona.

Te tregimet alegorike shohim se vihet në
provë çështja e zgjurasisë dhe inteligjencës,
çështja e të parit të fisit si dhe shumë tema
sociale e kulturore.

Çdo popull ka të veçantat e tij që e dallon
nga njeri-tjetri, dhe këto tipare dalluese të
popujve vijnë kryesisht dhe në mënyrë të
veçantë për ne shqiptarët nga traditat, doket,
zakonet që na karakterizojnë si popull. Është
thënë dhe stërthënë nga studiues të huaj dhe
shqiptarë se kemi tradita të trashëguara brez
pas brezi dhe të sjella deri në ditët tona. Ka
pasur jo pak raste që jemi paragjykuar nga ven-
det e tjera perëndimore, por jo pak raste ka
pasur edhe që jemi vlerësuar dhe marrë si ob-
jekt studimi, kjo që ka ndodhur për faktin e
vetëm se ne si popull kemi një etnokulturë të
pasur dhe të gjërë, rasti më konkret është edhe
libri “Gurrat e Korabit” i cili na ka përcjellë
shumë traditë, shumë doke, shumë histori, na
ka përcjellë shumë kulturë me të cilën ne ide-
tifikohemi.

Njeriu në jetë siç dihet i ndodh të flasë për
herë të parë atë gjuhë që prindërit tonë e fla-
sin, marrim kulturën e tyre, sjelljet e tyre,
marrim veprimet e tyre që mund të jenë edhe
gjenetike, marrin në fund të fundit gjakun e
tyre dhe për këtë gjë nuk ka qenie njerëzore të
cilën e ndalon se është diçka biologjike dhe si
rrjedhim qenia njerëzore është qenie shoqërore.

Fëmija në fillim mëson gjuhën e nënës e
cila në sociolinguistike quhet edhe gjuha e
zemrës, me këtë gjuhë shprehim ndjenjat tona,
mallin, inatin, mërzinë, madje edhe shajmë
në gjuhën e nënës, dhe si për rrjedhojë e kësaj
brumosemi në mendje dhe në shpirt me këtë
kulturë që ne na e mësojmë që në vogëlinë e
gjithësecilit.

Përderisa po flasim për “Gurrat e Korabit”,
do të lokalizohemi disi dhe të shpjegojmë.

Në Shqipërinë Veriore ka disa rregulla të
cilat fëmijët i marrin që sa fillojnë të kup-
tojnë dhe është si një sistem i rregulluar, me
shumë norma të pashkruara, por që nuk sh-
kelen kurrë. Vajza sa fillon dhe futet në peri-
udhën e pubertetit çdo gjë e mëson nga nëna,
kurse djali nga babai ose gjyshi.

Për vajzën është shumë e rëndësishme të
qenurit e moralshme dhe që të rrezatojë shumë
vlera, nuk i falen gabimet, ose më mirë nuk
duhet kategorikisht të bëjë gabime, kurse për
djalin është e rëndësishme të jetë i zgjuar,
punëtor dhe të dijë të menaxhojë shumë mirë
situatat e papritura.  Për të provuar in-
teligjencën mashkullore, tipike është “Oda e
burrave”, ku aty tirret hollë muhabeti dhe bise-
da, aty është vendi ku shikohet pesha burrërore
për gjithë secilin që ulet këmbëkryq në këto
Oda.

Është thënë më vend se “Oda dibrane” është
universitet me vete, ku jo të gjithë kalojnë, ku
alegoria të shpon deri në palcë, ku mundësh
të dalësh faqebardhë ose kokëulur për tërë
jetën. Nuk ka lojë me Odën dibrane.

“Nëpër odat e Dibrës shprehej gjykimi dhe
zhvillohej mendimi i pavarur, shprehej e folura
me nëntekst të fuqishëm e me ngarkesë emo-
cionale, përsosej kultura e parashtrimit të

mendimeve”.
Dibra është krahina verilindore e atdheut

tonë, që shtrihet në të dyja anët e Drinit të Zi.
I gjithë terreni i Dibrës është i pasur me ale-
gori, por denduria e tyre nuk është kudo e njël-
lojtë. Bartësit e tregimeve alegorike ishin krye-
sisht pleq, por këtu nuk përjashtohen as mos-
hat e reja. Midis tyre shquheshin disa individ-
ualitete të spikatura, si përçues të përvojës së
përbashkët, të cilët kishin një repertor më të
pasur. Në përgjithësi bartësit e tyre ishin njerëz
të pashkolluar, por me aftësi ligjeruese.

Ata nuk bënin ndonjë punë tjetër veçse sh-
konin nga oda në odë, nga mexhlisi në mexh-
lis, nga kuvendi në kuvend, në dasma e
hidhërime, kurdo e kudo, dhe kryesonin mu-
habetin, duke aktivizuar meseletë e vjetra dhe
duke improvizuar të reja.

Tregimet alegorike ishin pjesë përbërëse e
jetës së popullit. Në to nuk kishte asgjë artifi-
ciale. Biseda në odat dibrane bëhej e ngada-
ltë. Njerëzit i linin radhë njëri-tjetrit, ai që e
merrte fjalën dëgjohej me vemendje e respe-
kt. Ndërprerja e bisedës, me përjashtim të
ndonjë replike të shkurtër, nuk pëlqehej. De-
bati ishte i fortë dhe për probleme të rëndë-
sishme, por ai nuk bëhej hapur. Me karakterin
alegorik dhe urtësinë e tyre meseletë ishin edhe
shprehje e vetpërmbajtjës dhe e drejpeshimit
shpirtëror të popullit në raste konfliktesh dhe
situatash të vështira.

“Alegoria dhe tregimet popullore dibrane
as janë shuar, as do të shuhen kurrë. Ato i
ushqen përherë oda dibrane, ky universitet
popullor, që ka mahnitur jo vetëm vendasit,
por edhe të huajt. Unë kam mbaruar mbaru-
ar universitetin e Oksfordit, por mbarova dhe
një universitet të dytë, atë të Dibrës, - shkru-
an studiuesi anglez Riginald Hibbert në
gazetën “Albania life”.

Duke cituar nga libri “Gurrat e Korabit”
nëpër rrjeshta thuhet: “ I vetmi burim i tyre
është në Dibër ishte dhe mbetet Oda dibrane.
Sot nuk mund të themi se alegoria kishte lin-
dur në Dibër dhe i përkiste vetëm asaj, dhe
pse mjaft studiues që janë marrë kohët e fun-
dit me alegorinë, lënë si vendlindje për të,
Dibrën. Kjo nuk mund të jetë e vërtetë. Unë
autori i këtyre tregimeve radhëve kam lexuar
disa tregime ruse të Tolstoit dhe me të vërtetë
më kanë mahnitur. Ato ishin të gjitha ale-
gori”.

Përqasja e asaj që thuhej në mesele me atë
që duhej nënkuptuar, duhej të ishte e plotë, e
përkryer, por jo e hapur. Populli nuk i lejonte
banalitetet dhe vulgatitetin. Në asnjerën prej
meseleve nuk kishte fyerje të drejpërdrejta,
sado që domethënia e tyre mund të ishte shumë
therëse. Nuk lejohet veçanërisht fyerja e mikut,
gjë e cila vështrohej si shkelje e rëndë e tra-
ditës dhe e normave kanunore. Për këtë gjë
kishte një nen në kanun i cili thotë:

Nye  602 Shpija e Shqiptarit asht e Zotit e
e mikut.

Nye 620 Po të hini miku në shpi, gjak me
të pasë do t’i thuesh mirë se erdhe!

Është mjaft domethënëse formula e mirën-
johur e proverbiale që thotë se mendja, urtia
ka le në Dibër, fjala e kuvendi i dibranit shqu-
het për mendjemprehtësi e lakonizëm, për
peshë mendimi, për sinqeritet e dashamirësi,
por edhe për këmbëngulje e qëndresë im-
ponuese, bindëse.

Vrejmë se areali kulturor që i përket Dibrës
është mjaft me dukuri që kanë të bëjnë me
kultin e natyrës, me hyjnizimin e fenomeneve
natyrore, me ujërat, me shpellat, me malet,
me drunjt e pyllit, duken dhe mjaft rrëfenja
mitike të natyrës etiologjike.

Faktori kyesor është fisi. Ai ka qënë forca
dhe fuqia e tyre njëherësh. Çdo fis ka një
legjendë të caktuar për prejardhjen e vet. Pre-
jardhja ndiqet rreptësisht sipas vijës së mash-
kullit ku tradita është trashëguar nga ati te i
biri përmes kujtesës, të paprishur nga tradita e
shtypur.

Martesat janë kryesisht në duart e kryefamil-
jarit. Fëmijet fejoheshin që foshnje, ose që në
bark. Madje edhe më herët. Një burrë i thotë
një tjetri, me të cilin do të lidhet: “Kur gruaja
të të bëjë vajzë, ma ruaj për djalin tim”. Fosh-
nja vjen në jetë e pandryshueshme. Vajza nuk
mund të martohet me njeri tjetër, kur rritet,
ajo dërgohet të burri, që është krejt i panjohur
për të. Vajza mund të mos pranojë të marto-
het me burrin që i kanë caktuar, por kjo kërkon
guxim të madh nga ana e saj.

Në këtë rast ajo duhet të betohet përpara
dëshmitarëve se do të mbesë virgjëreshë gjithë
jetën e saj. Sikur ajo ta shkelë këtë betim sh-
kaktohet gjakderdhje pafund. N.q.s i ati e shet
te dikush tjetër, kjo shkakton dy gjaqe-gjak në
mes familjes së burrit të saj me ish të fejua-
rin. Sikur ajo të bëjë ndonjë gjë e të ikë me
dikë, atëherë ka gjak të trefishtë, sepse familja
e saj futet në gjak me burrin që e ka rrëmbyer.

“Ajo e di kanunin, si dhe sasinë e gjakut që
duhet të derdhet”.Unë nuk kam dëgjuar asnjë
rast që ndonjëri të kundërshtonte, megjithëse
takova disa “virgjëresha shqiptare” vajza që
ishin betuar për virgjëri për t’i shpëtuar
fejesës”- shprehet Edith Durham tek libri i saj
“Brenga e Ballkanit”. Sa herë që kam pyetur
në malësi përse ishte bërë diçka më thoshin:
“Sepse kështu ka urdhëruar Leka”. Sipas ka-
nunit të Lekë Dukagjinit normat kulturore të
cilat zbatoheshin kryesisht në Shqipërinë Ver-
iore, ndalohej fejesa e martesa nëse djali e
vajza ishin gjak e gjini deri në katërqind bre-
za.

“Dy vështrimet e të rinjëve u kryqëzuan njeri
me tjetrin – Unë të dua, të dua sa jetën time.
– edhe unë të dua. Që atë ditë, tek burimi në
zemrën time je futur ti.As ishte parë e dëgjuar
se të rinjtë në ato vite të fejoheshin vetë, pa
pëlqimin e prindërve, por dashuritë e mëdha
ja që i kalonin dhe këto pengesa”.

Më së miri këtë fenomen po e japim të il-
ustruar sipas neneve që Kanuni zbatonte në
lidhje më fejesat dhe martesat e cila bëhej
sipas një rregullorje që nuk duhet të shkelej
nga askush dhe nuk të pyeste njeri për ndjen-
jat që dy të rinj mund të kishin mes njëri-
tjetrit:

Fejesa sipas Kanunit: Përcaktimi i shkuesit:
“Shkues thirret njaj, i cili rreket m’u ba fjalë
– mirë a te prindja e djalit a te prindja e vjazës,
qi të marrin a të napin vajzën per atë djalë.

Tageri e perlimi i Shkuesit:
1. Shkuesi asht ndermjetsi te dhandrri e

te nusja (te djali e te vajza), të mos të luejn
fjalet as njana as tjetra lagje.

2. Shkuesi ka tager ( të drejtë) mbi 50
grosh të shkuesis, per kpucë, të preme prej
kanuje.

3. Kpucët e shkuesit e kan vaden në ditë
që të mirret nusja.

(Vijon në faqen 22)
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Pushimi pas një pune të sforcuar është ilaçi më i mirë. Roja e natës, në pjesën
e parë, kishte qenë mjaft e vështirë, por më pas sikur u normailzua gjendja
për dy pacientët e dhomës së reanimacionit. Gjatë pjesës së dytë të natës,

pata një urgjencë për shtrim dhe një konsultë për një të sëmurë me anemi pos
themoragjike. Pastaj pothuaj asgjë për t’u shënuar. Në shtëpi më solli shoferi i ambulancës
së kirurgjisë. U mundova të fle, por s’ishte punë që bëhej. Nëna ecte nëpër shtëpi, sikur po
shkelte mbi vezë. Motra mori çantën e librave dhe s’u ndje kur kaptoi portën, por gjumi
nuk po më zinte që nuk po më zinte për qamet. Provova të mendoja gjëra të bukura,
pikërisht për ato forca të mëdha që bart njeriu në vetvete dhe që e shtyjnë të dashurojë
jetën. Ndoshta shkak për të menduar kësisoj, u bë qëndrimi i paepur i pacientit mbrëmë,
gjatë punksionit sterna, karakteristikë e njerëzve të fortë, me durim shembullor. Ne mjekët
kemi kënaqësinë e veçantë, pikërisht sepse shumëfishojmë këto forca tek njerëzit.

Ra zilja e portës së jashtme.
- Prapë në spital të kërkojnë, për një konsultë. S’të lanë të haje mëngjes, por ani.

Kushedi ç’ka andej. I thonë jetë njeriu, - pëshpëriti ajo me vete e menduar.
U ngrita nga tavolina. Nëna më shikoi me bisht të syrit. Kur jemi vetëm, ajo ka dëshirë

të bëjë muhabet me mua. Në fillim e nis bisedën për gjëra nga më të ndryshme, pastaj do
të dalë patjetër tek fejesa ime.

- Kemi kohë moj nënë, - them unë, por ajo më drejtohet me indinjatë:
- Ç’është kjo “kemi kohë” që më thua, - sikur pret që të rritesh ende. Nuk e shikon që

vajte tek të dyzetat?! Shokët e tu janë bërë baballarë dy apo tri herë.
- Jo nënë. E paske harruar ditëlindjen time, këtë vit unë kam mbushur plot tridhjetë vjet,

nuk festuam para dy muajsh 30-vjetorin? Apo do t’i shtosh edhe dhjetë nga xhepi? Nuk
është mirë kështu nënë, - i buzëqeshi ai, pastaj shtoi: - Në majë të hundës do të ta sjellim.
Do të martohem dhe do të bëjmë ja, kaq kalamaj, - (dhe i hapa gishtërinjtë e duarve
përpara fytyrës). S’ke për të pasur kohë të prehësh kockat dhe këtë qetësi do ta kërkosh, por
s’do ta gjesh, dëgjo mua Astritin, birin tënd.

- Mos u merakos për qetësinë time ti, po më thuaj, ke sajuar gjë?
Unë u mendova një çikë, si për ta bërë më të besueshme atë që do të thoja dhe, ndërsa

po i fusja krahët xhaketës, i thashë:
- Ëhë…
Të keqen nëna, - m’u hodh në krahë ajo, pastaj shtoi:
Kush është ajo që e pastë nëna, e pastë? Ka nevojë shtëpia të mbushet me zërat e

fëmijëve, të përtërihet një çikë. Tregoja nënës, e kujt është?
- Të gjitha do t’i dish moj nënë. Po ja, të atin nuk ia njeh.
- Ndoshta fisin.
- E lëmë tani për një radhë tjetër. Kur ta kemi njohur më mirë njëri-tjetrin, do ta sjell në

shtëpi ta shohësh.
- Babai yt, ndjesë pastë, pati thënë, se do ta digjte fare në dasmën tënde. Vdiq, i ziu, pa

e arritur këtë ditë. Po shko, more bir në spital, shko dhe kur të vish, do të bisedojmë prapë.

Me siguri aty në spital do ta kesh thurur punën ti. Ka plot vajza të bukura atje.
- Ëhë…, - i thashë nënës dhe pasi e përshëndeta, nxitova për në stacionin e

autobuzëve Bankë-Kinostudio. Ishte një mëngjes i bukur pranvere dhe secili nxi
tonte të nisej me autobusin më të parë për punë. Njerëzit lëviznin në drejtime të ndryshme,
me një shqetësim të njëjtë, që pasqyrohej në shikimin e orës herë pas here. Pak e nga pak
ky ritëm bie  lëvizja humbet gjallërinë e parë, bëhet më e shpenguar. Doli një autobus që
prapa Bankës, dhe turma lëvizi drejt tij, por shoferi mori kthesën ngadalë dhe u zhduk, pas
një zhurme e cila zvogëlohej e zvogëlohej. Dikush i këputi një të sharë vëndçe shoferit.
Duhej të ishte nga ata njerëz që s’kanë pikën e durimit dhe për gjënë më të vogël shpërthe-
jnë. Njeriu që shau shoferin, shkoi në drejtim të stacionit të taksive, kur mbërriti një
autobus i gjatë, nga ata të Shkodrës.

- Mirëmëngjes doktor!
- Mirëmëngjes Shpresa! S’të pashë fare.
- Eh po shikon mendja, jo syri. Si e kalove mbrëmë rojen Astrit?
- Patëm urgjenca, dhe ja tani në mëngjes përsëri.
- Ky është profesioni.
Shpresa buzëqeshi lehtë. Ajo është infermierja jonë e pavijonit, njëkohësisht vazhdon

studimet në vitin e fundit të mjekësisë. Ta dinte ime më se, “kjo është vajza që kam
sajuar”, kushedi sa do të gëzohej. Me Shpresën kemi kohë që njihemi. Është një vajzë e
zeshëkt, me tipare të bukura, tërheqëse, gjithmonë me një buzagaz të lehtë, që në çdo
kohë, sikur i rri varur ne cepat e buzëve. E ka të brendshëm këtë buzagaz shumë të natyr-
shëm, sa me gjithë këmbënguljen për ta korrigjuar këtë “defekt” (sidomos kohët e fundit),
nuk po ia del mbanë.

“- Pse kërkon të tjetërsohesh, të dalësh nga vetvetja xhanëm. Ç’të keqe ka? Kjo është veti
e mrekullueshme për ta pasur zili, është pjesë organike jotja. Atëherë pse kërkon t’i ikësh?”
– i pata thënë një ditë.

“- Po ç’t’i bëj nënës që më thotë nuk je aspak serioze? - Tani po bëhesh edhe doktoreshë
pale! Edhe mua nuk më pëlqen ky tipar tek vetja, se si më vjen, dua ta zboj.”

“- Njeriu e ka shumë të vështirë të ndryshojë, dhe veçanërisht kjo, në këtë aspekt nuk ka
asgjë për t’u shqetësuar. Për mendimin tim, kjo është e bukur tek ti. Nëse ashtu kot dëshi-
ron të ndryshosh, kjo jo vetëm është e vështirë, por disi edhe e pamundur, ajo do të
shoqërohej me një qëndrim tëndin teatral, çka e deformon njeriun,” - pata përfunduar
bisedën me Shpresën.

- Këtu zbritet për në spital? - më pyeti një djalë i ri me fytyrë të zbehtë.
- Po, - i thashë, - dhe sytë më mbetën në sklerat e tij pothuaj krejt të bardha. Me siguri

i sëmurë nga gjaku dhe hoqa vështrimin prej tij, nga frika se mos e lëndoja. Profesor Leksi
thotë se të sëmurët tanë janë nga më të ndjeshmit, lëndohen shpejt. Djalin e shoqëronte
një burrë rreth të pesëdhjetave, me fytyrë të rreshkur nga dielli, shiu, erërat. Tregonte që
ishte malësor nga veriu, sepse vetëm alpet mund t’i japin atë ngjyrë fytyrës që në fillim të
pranverës.

Autobusi ndaloi dhe filloi të boshatisej. Fatorinoja u ul mbi mbulesën e motor-
it dhe shikimi i mbeti mbi djalin që po zbriste me fshatarin për krahu.

- Sa i verdhë! - foli ajo me keqardhje dhe u kthye nga shoferi. Ai mblodhi supet dhe
pyeti i habitur: - Ç’të ketë vallë?

U ndamë me Shpresën, e cila vazhdonte të më përshëndeste me dorën në ajër. Unë i
buzëqesha dhe shpejtova hapin. Përshëndeta portierin plak dhe ktheva kokën për të parë
djalin me fshatarin të cilët nuk po i lejonte Xha Koli të hynin pa mbaruar “mbledhja e
doktorëve”, siç i thotë ai mbledhjes së mëngjesit. Unë ia bëra me kokë t’i lejonte, dhe i
prita para ambulancës së pranimit. Fshatari më zgjati dorën, duke me njatjetjuar dhe
nxorri me nxitim nga xhepi i brendshëm i xhaketës një letër të mbyllur në zarf. Ishte i
shqetësuar, me një vështrim të turbullt. Më tërhoqi mënjanë dhe më foli me një zë të
ngjirur, timbri i të cilit, ashtu i fashitur, sikur fliste për dhimbjen e tij.

- E kam të vetëm djalin, doktor. Dy të tjerë para tij më kanë vdekur. Edhe ky po duket
mjaft randë.

U mundova ta bind, se djali do të përmirësohet, por s’e kisha të lehtë. Në epikrizën
përcjellëse thuhej, ndër të tjera, se “pacientin Petrit Shkëmbi e dërgojmë për ekzaminim të
mëtejshëm pranë klinikës hematologjike Tiranë.” Poshtë firma e mjekes, një shoqja ime e
kursit, martuar në qytetin e Peshkopisë.

- Uluni këtu dhe prisni! Pas pak do të vijë mjeku i rojës për të bërë shtrimin.
Djali s’priti, por u ul. Ndjehej i lodhur. Bulëza djerse i mbuluan fytyrën. Në të dy anët e

qafës dukej pulsi që rrihte me shpejtësi, por dobët sa mezi dallohej. Nxitova për në mbledhje.
Profesorin e kam pasur pedagog dhe ruaj kujtimet më të mira për të. Në fund të leksion-

it, ndonjëherë, na fliste për gjëra nga më të ndryshme dhe kërkonte mendimin tonë. Bënim
nga një bashkëbisedim të lirshëm si midis kolegëve. Për t’u patur zili ishte vullneti i tij i
fortë. Ndonëse mosha ka bërë të sajën, ai është plot energji dhe vrull në punë. “Puna të
mban të fortë”, thotë ai, dhe vërtetë tek e shikon të ngjisë çdo mëngjes shkallët për në
pavion, në të njejtën orë, sikur bindesh për vërtetësinë e thënies së tij.

Rasti i pacientit Petrit Shkëmbi, duhej konsultuar me literaturën më të re bashkëkohore.
Autorë të ndryshëm kishin mendime të ndryshëme (ndonjëherë edhe diametralisht të kundër-
ta) si për etimologjinë, ashtu edhe për trajtimin e prognozën e kësaj sëmundje, e cila, në
jo pak raste, ishte fatale. Duhej marrë në studim një mesatare e rasteve të literaturës së
huaj, ballafaquar ndoshta edhe me mendimin e kolegëve në konsultën e djeshme. Këm-
bëngulja e profesorit se, “çdo sëmundje , edhe kur ka të njëjtën diagnozë, në pacientë të
ndryshëm përshkon ‘udhë’ krejt të ndryshme, e thënë me terma mjekësorë, shpesh herë ka
një prognozë krejt të veçantë.” Ky përcaktim ishte mjaft i vërtetë, ndërsa kolegia e huaj,
pati folur me gjysmë zëri: “Të shpresosh është mirë.”

Gjatë gjithë atyre ditëve ishim shqetësuar, dhe të tilla ditë kemi plot në punën tonë.
Këta “pacientë të vështirë”, siç i quajmë ne gjithmonë, na merakosin për drejtimin që merr
sëmundja, pse të mos e themi, herë-herë e ndjejmë veten të pafuqishëm për t’i dominuar
rastet.

Kështu qenka jeta e hematologut. Vështirësi, hidhërime dhe gëzime fort rrallë.
O sa rrallë! Në punën tonë, e bukura qëndron të fitosh gati mbi të pamundurën.
Pse të mos e them, nganjëherë kam pasur momente që e kam marrë mëri specia-

litetin që kam zgjedhur. Kjo më ngjet kur shkoj pranë pacientit dhe gjendem ballëpërballë
me vdekjen, më duket sikur gënjej dyfish edhe veten edhe të sëmurin. Ata, në shumicën e
rasteve, janë në një moshë të re, në moshën më të bukur, kur do të thuren ëndrrat për jetën.
Kanë pothuaj një vështrim të mençur dhe, tek të shikojnë, sikur të thonë “Faleminderit
doktor. Ju po bëni të pamundurën, por ne e dimë që e keni të vështirë, tepër të vështirë.” Ky
lloj vështrimi na jep kurajo, duke na shfajësuar në një farë mënyre, për atë të pamundurën
tonë.

Kur shkoj në shtëpi në të tilla gjëndje, nëna më kupton tashmë. Më afrohet pranë, më
ledhaton ballin pa më pyetur për asgjë. Ajo e di që, shqetësime të tilla, nuk janë të rralla
në klinikën tonë. Përveç pacientëve të Tiranës, këtu vijnë raste tepër të rënda nga e gjithë
Shqipëria.

Kërkova analizat e fundit të dy pacientëve të saposhtruar dhe të Petritit. Lexova analizën
e tij dhe e hodha mbi tavolinë, ndërsa me gishtërinjtë e dorës së majtë, fërkova lëkurën tek
balli, si për t’u marrë me diçka, që do të vendoste tek unë një ekuilibër të brendshëm. Një
tufë pëllumbash fluturuan pranë dritares së dhomës, duke guakur me atë zërin e tyre të
bukur dhe u ulën në selvinë përballë. Oborri ynë i spitalit ka kaq shumë pëllumba, sa do të
na mungonte diçka e madhe, sikur një ditë të mos ua dëgjonim zërin.

Mora përsëri në dorë fletë-analizën e Petritit.  U përqëndrova tek formula leukocitare.
Në kuadrin e gjakut dalloja tri seritë të ulura poshtë çdo kufiri. Ajo paraqiste devijime të
theksuara, me forma të reja. Në fund mjekja laborante e shoqëronte analizën me shënimin:
“Trombocite të rralla. Vërehen granula toksike në preparat”.

Gjendja e pacientit, ishte mjaft e rëndë. Pacienti kishte një këputje të përgjithshme dhe
dhimbje në ekstreme. Me këtë gjendje, do të ishte e vështirë të dilte nga dhoma e reanima-
cionit për një muaj. Ndërsa laboratori fliste çdo ditë për rëndim të mëtejshëm të gjendjes,
ndodhte që kur e pyesnim, ai na përgjigjej me një buzagaz të lehtë: “Jam më mirë doktor”.
Profesori çuditej me përgjigjen e tij, ndërsa unë, që kisha punuar për vite të tëra mjek i
përgjithshëm në ato anë, dhe i njihja mirë malësorët, e dija se Petriti e fshihte gjendjen e
tij të vërtetë. Më kishte ndodhur gati incident me një rast, ku i sëmuri për pak na iku nga
duart, pikërisht për këtë fshehje të gjendjes së tij.

Që prej një jave, Petriti ishte keqësuar së tepërmi dhe ne njoftuam prindërit e tij. I ati
erdhi brenda natës. Në vështrimin e tij kishte dëshpërim e shpresë përzier bashkë dhe diçka
tjetër që nuk arrija ta kuptoja, sado që mburresha me përvojën e punës në alpe.

Gjithmonë qëndrimi i malësorëve ndaj fatkeqësive të tyre ka qenë i mbështjellë me një
tis “enigme”. Bile kam pasur momente që këtë stoicizëm e kam quajtur antinjerëzor. Dhe
kjo më ndodhte, sepse unë nuk e dalloja dot dhimbjen e madhe që fshehin ata në thellësi,
parimin që udhëhiqet nga deviza e jetës së tyre: “Sa më e madhe fatkeqësia, aq më e madhe
qëndresa”

Rrëfimi i një mjeku
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Babai i Peritit qëndronte në korridor dhe mua më dukej sikur ishte zvogëluar

brenda një nate. Profesori i hodhi dorën në sup miqësisht dhe i foli: “Të shohim
çdo na japë mjekimi i ri. Hë për hë gjendja e tij është mjaft e rëndë , është… - dhe

profesori hapi krahët, sikur të kërkonte mbështetje tek ai, dhe ashtu i mbajti një copë herë,
ndërsa shprehja e fytyrës së tij u bë më e menduar.

- Ju po bëni mjaft për të. Ndoshta kështu është e thënë- sikur fliste qëndrimi i tij.
Tek vështroja të atin e Petritit, më doli parasysh lama që pata ekzaminuar para tri ditësh

, me trombocitet fare të rralla, pothuajse të papërfillshme, të shformësuara krejtësisht,
ndërsa në sfond më ravijëzohej fytyra e zbehtë e Petritit. “Pak shpresa kemi”, mendova dhe
hyra në dhomën e mjekut. Bashkë me kolegen time, filluam të plotësonim kartelat e të
sëmurëve.

- Profesori së fundmi arriti në të njejtin mendim me hematologen e huaj, - foli Vjollca,
ndërsa vazhdonte punën, pa i ngritur sytë nga kartelat. U vendos të vihet më shpejt mjekimi
i ri i pacientit, -vazhdoi ajo.

“-Çdo vonesë do të ishte me pasoja, ndaj u arrit në këtë përfundim, ndonëse ekzaminimi
i mëtejshëm do të jetë fort i vështirë për gjendjen në të cilën ndodhet pacienti.  Megjithatë
u këmbëngul që të respektohej rigorozisht disiplina shkencore, ku terapia është momenti
më i rëndësishëm”- përfundova arsyetimin.

- Doktor! Të kërkojnë, - dëgjova të thërrisnin. Dola nga kabineti e vazhdova të ec, paprit-
mas u ndodha ballëpërballë me Shpresën në korridor. Ajo, veshur me bluzën e bardhë të
studentes, se pse m’u duk edhe më e këndëshme… I futa krahun dhe dolëm në korridorin e
gjatë të spitalit.

- Erdhe në një moment kur kisha nevojë për dikë të afërt.
- E po kështu jam unë, gjuaj të të nxjerr nga apatia. Erdha që erdha këtej nga njëshi,

thashë të hidhem një minutë të të shoh dhe pastaj…. Shoqet më shkelën syrin sapo u ndava
prej tyre.

Ecnim ashtu krah njëri-tjetrit dhe sado që ndihesha i lodhur, po më krijonte një atmos-
ferë ndryshe.

- Doktor, Petriti ka epistaxis, - më foli Drita, infermierja e pavionit, që vinte me nxitim
në drejtimin tonë.

Mirupafshim Shpresa, - i thashë dhe u ktheva me hap të shpejtë në drejtim të dhomës
numër tre. “Pritej kjo nga çasti në çast”, fola me vete.

“Episktaxis abondant… kjo do ta vështirësojë shumë punën”, i shtova mendimit të parë.
Hyra në infermjeri dhe i telefonova mjekut otojatër. “Një tampon i dyfishtë, dhe duhet

filluar sa më parë transfuzioni i gjakut”.
Mendime të ndryshme më kapluan trurin. Vështrimin e përqendrova në dritare nga ku tej

në horizont, një mjergull e bardhë si tym kishte mbështjellë Dajtin. Imazhi i fshatit të
Petritit atje në malësi, m’u fanit si në një ekran, pastaj babai i tij në gjëma…

Do të mblidheshin njerëzit dhe do të nisnin vajet e tyre karakteristike. E dëbova këtë
mendim dhe u mundova të rikujtoj përsëri imazhin e atij vendi, për të cilin flitej se ishte

ndër vendet më të bukura dhe pastaj përsëri më dolën si në vegim sytë e Petritit. Në
ata sy pata dalluar një dashuri të madhe, të madhe për jetën dhe pata thënë me
vete: “Ai do të jetojë, se s’ka se si të ndodhë ndryshe. Por ja që…”

- Se si është ai djalë këto ditë?! - më pati thënë kolegia Vjollca. Pastaj kishte vazhduar:
- Diçka ka me atë Dritën, një si lidhje…po ajo budallaçkë Drita, nuk di se ç’bën?
- Ç’flet kështu moj ! Ne kemi probleme të tilla të vështira për të përballuar, sa po na luan

tepeleku i kokës ndërsa ti….
- Uff…muhabet po bëjmë.
Drita është vajzë e mençur.
- Po, po. Ama të vendosësh për një gjë kaq të rëndësishmë për jetën, me kaq mendjele-

htësi, se si më duket! Këtë rininë e sotme nuk e kuptoj fare!
- Unë po të them që është e mrekullueshme...
- Epo heronjtë në këtë lloj marrëdhënie, nuk i konceptoj, më duken jashtë realitetit.

Ndonjëherë kam menduar se ajo vajzë ndoshta jeton në një realitet artistik ku  modeli është
personazh, ndryshe s’kam si ta shpjegoj guximin e saj. I ati i saj është shumë i shqetësuar.

- Pse mendon kështu Vjollca? Ne të gjithë themi se “dashuria nuk njeh kufinj”, “Zemra
ka ligjet e veta.” E kur vjen puna në jetën tonë, bëjmë llogari, jemi tepër racionalë. Unë nuk
jam kurrë për këtë qëndrim tuajin.

-Doktor, ji pak me realist, -foli Vjollca
- Ja ku po ta them se…nuk e di…mos na lodh me këto arsyetime , Vjollca! Mos fol ashtu,

të lutem. Ti nuk e njeh fare atë djalë.
- Uf…, - përfundoi Vjollca.
- Ai e do jetën dhe do ta jetojë atë gjer në fund. Këtij i them guxim unë.
Vjollca nuk foli më tej, ndërsa unë solla ndërmend bisedën me Dritën, ditë më parë.

S’do t’i harroj kurrë sytë e saj në të cilën vezulloi një pikë loti i nxehtë.
“-Si do ti vejë puna Petritit doktor?”-pati pyetur ajo.
Petriti sapo i kishte kaluar të njëzetat. Kishte një fytyrë të ëmbël, të imët, me një push të

lehtë, të bardhë që mezi dukej. Ishte i qeshur. Diçka kisha dëgjuar se, ai dinte shumë gjëra
për sëmundjen e tij, ndaj i kishte thënë Dritës një mbrëmje: “Drita, dua që shoqëria jonë të
mbetet një shoqëri pa mabarim,e bukur”.

Ndërsa Drita pati ulur kokën e pezmatuar ai kishte vazhduar:
“- Ti je një vajzë e shkëlqyer. Do të doja me gjithë shpirt që gëzimet ti kishe pa fund- e

pat mbyllur bisedën Petriti me një buzëqeshje të tillë, nga ato që rrallë i shikon në jetë.
Një tufë pëllumbash kishin zënë vend në pishën përballë. Petriti si për të ndryshuar

gjendjen, vazhdoi:
“- Sa të bukur janë pëllumbat, Drita! Se ç’kanë diçka joshëse këta shpend. Gjithmonë kur

i shikoj ndjej një si dhimbje për ta, sikur jeta e tyre është e pasigurt, sadoqë e di se janë të
butë dhe për ta kujdesen njerëzit. Në qëndrimin e tyre nëpër selvi, në mënyrën si gugasin,
si fluturojnë, ashtu disi të trembur, më duket se kanë diçka nga njerëzit. Ke dëgjuar për
pëllumbat postjerë? Që nga lashtësia ata i kanë kryer këtë shërbim njeriut dhe ka qëlluar t’u

shpëtojnë jetën, po, po! Kam udhëtuar me një shofer që mbante një pëllumb
postier. Sa i bukur ishte, veç ta shikoje!...”

* * *

Drita hyri rrëmbimthi në dhomë dhe lajmëroi për një konsultë urgjente. Ne mblodhëm
kartelat me nxitim dhe shkuam tek dhoma e pritjes. Aty zakonisht zhvillonim konsultat
kryesore të pavijonit, që prej një viti. Në korridor nuk kishte lëvizje, siç duket ne ishim të
fundit. Zumë vend në tryezën e madhe në formë T-je, dhe po prisnim të vinte hematologia
e huaj.

Ajo erdhi me hap të nxituar dhe zuri vend në ballë të tryezës, pranë profesorit. Diçka i
foli përkthyesit, i cili më kërkoi me sy.

- Të fillojmë me pacientin e dhomës nr. 3, - foli me zë të ulët. - Në mos gabohem quhet
Petrit?

Unë miratova me kokë dhe sakaq dola në korridor.
- Të vijë Petriti! - i thashë Dritës
Ajo nxitoi me shpejtësi në dhomën nr. 3. Hematologia e huaj qëndroi gjatë me Petritin,

pastaj se çfarë i pëshpëriti profesorit. Unë munda të kap vetëm fjalën e fundit “splenak-
tomi”. Profesori palpoi pacientin, aty ku ngulte këmbë mjekja e huaj, me atë lloj palpimi
të veçantë të tijin, të cilin ia kishim zili.

- Të shkojë pacienti, - i foli ajo përkthyesit.
Petriti doli. Midis nesh pllakosi një qetësi, e cila kishte gjasa të vazhdonte. Këtë e

shikoja tek përpjekjet e profesorit për ta ruajtur atë.
Ajo iu drejtua profesorit:
- Jeni me mendimin e djeshëm, koleg?!
- Po, mendimi juaj është  përcaktues, - u përgjigj profesori dhe vështrimin e hoqi nga

dera ku pak më parë doli pacienti.
Le t’i provojmë mjekimin e ri pacientit, pastaj mund të flitet për  splenektomi. Ndërhyr-

jet e tjera do të shkojnë bashkë me ekzaminime të përjavshme, ndonëse mjaft të vështira
për pacientin , pasi organizmi i tij është i dobët.  E mira do të ishte të transportohej diku
gjetiu në ndonjë klinikë më të kualifikuar, por realisht kjo është e  pamundur.  Nuk di sa do
të mund ta përballojë pacienti këtë terapi bashkë me ekzaminimet. - përfundoi mjekja e
huaj.

Profesori mendoi i përhumbur, tek i hodhi vështrimin koleges së huaj. - “E nijhni ven-
dim tim zonjë, njerëzit e tij. Sikur t’ju flisnim gjithë ditën, ju nuk do ta konceptonit dot,
atë ndodhi gjatë Luftës Nacionalçlirimtare, me partizanin që iu nënshtrua operacionit pa
narkozë, dhe në vend të bisturisë që s’gjendej, u përdor sharrë e zakonshme. Me siguri nuk
do ta besonit këtë ndodhi, do ta quanit një ‘fantazi moralizuese”. Këtë bluante në mendje
profesori, ndërsa u bë shkak gjendja e rëndë e  pacientit.

- Kryesore për ne është t’ua lehtësojmë vuajtjet këtyre pacientëve. Nëse arrijmë
këtë, nuk kemi bërë pak, - foli mjekja e huaj.

Profesori ndërhyri me shumë kujdes në anglisht:
- Ju kolegë e dini fort mirë se, ka edhe përjashtime, ndaj na takon të luftojmë deri në

fund. Pastaj dy ditët e fundit na japin të drejtën të mendojmë kësisoj. Të flasim konkre-
tisht. Jetëgjatësia e eritrociteve është normale. Pancitopenia do të korrigjohet…

- Mjekimi i ri do të korrigjojë shumë parametra të tjerë, - aprovoi hematologia e huaj
dhe shikimin e përqendroi diku jashtë, aq sa e lejonte dritarja.

Unë shikoja profesorin. Atij i shkëlqente balli plot rrudha. Ndezi një cigare dhe u
drejtua nga mjekia e huaj:

- Të pimë një kafe kolege!

* * *

Kishim plot dy orë që punonim në laborator. Profesori ngriti kokën nga mikroskopi, na
buzëqeshi dhe foli:

- Nuk dalloj asnjë formë të re në lamën e Petritit. Eritrocitet dhe trombocitet kanë
trajtën e tyre. Verifikoje pak të lutem, - m’u drejtua.

- Po profesor, ashtu është. Domethënë mjekimi i ri dha rezultatet e pritura.
- Kështu më duket. Megjithatë të shohim ç’do të na sjellë e ardhmja. A do të ketë më

riaktivizime apo…unë jam i bindur se gjithçka do të shkojë mirë.
Ne shtrënguam duart me njëri-tjetrin. Shpresa kishte hyrë brenda në laborator dhe shikon-

te e habitur, pa ditur shkakun e gëzimit tonë. U kujtova se atë mbrëmje, i kisha dhënë
fjalën se do të shkonim në teatër, për të parë një dramë të Artur Milerit. Dolëm në
korridor. Petriti me Dritën qëndronin në ballkonin e dhomës dhe po soditnin atë prag
mbrëmje të bukur vjeshte. Një tufë pëllumbash gugatnin në oborrin e spitalit. Tek shikoja
Petritin mundohesha të sillja ndër mend fytyrën e tij të zbehtë muaj përpara, por asnjë
gjurmë nuk gjeja më. Që të dy, ndoshta kishin pikasur diçka për shëndetin e Petritit, këtë
e pasqyronin fytyrat e tyre.

“Sikur ta dinin se, laboratori kishte “folur” aq mirë prognozën e sëmundjes, ndoshta do
të bëheshin me flatra”, mendova dhe pashë Dritën me një lloj admirimi.

Ajo e vështronte e gëzuar dhe herë pas here i pëshpëriste ndonjë fjalë.
 “Ç’vajzë e mrekullueshme!” - mendova dhe se ç’kisha dëshirë t’i shikoja gjithnjë pranë

njëri-tjetrit. Ishin të lumtur...
Në korridor më priste Shpresa.

1980- 1990

5 6

7 8

“Sikur ta dinin se, laboratori kishte “folur” aq mirë prognozën e sëmundjes, ndoshta do të bëheshin me flatra”,
mendova dhe pashë Dritën me një lloj admirimi.

Ajo e vështronte e gëzuar dhe herë pas here i pëshpëriste ndonjë fjalë.
 “Ç’vajzë e mrekullueshme!” - mendova dhe se ç’kisha dëshirë t’i shikoja gjithnjë pranë njëri-tjetrit. Ishin të lumtur...
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Qytetari shqiptaro-belg, Sakip Shaqir
Derti, lindur në Blliçe të Dibrës, em-

igrant politik, i vendosur me banim të
përhershëm në Bruksel qysh prej vitit 1960,
edhe pse me nënshtetësi belge prej më
shumë se 40 vjetësh, e pati të pamundur
për të arritur në kohën e duhur në cere-
moninë e varrimit të nënës së vet, zj.Selvi
Derti (Marku), e cila ndërroi jetë në mua-
jin maj të këtij viti në Nju-Jork të SHBA-
së, ku bashkëjetonte me djalin e saj më të
madh, Hazizin. Një pamundësi e tillë ish-
te pasojë e kohëzgjatjes së veprimeve bu-
rokratike të ambasadës amerikane në Bruk-
sel, të cilat zgjasin jo më pak se 5 (pesë)
ditë, për të marrë një vizë hyrëse në SHBA,
qoftë edhe për raste vdekjeje, si i lartëpër-
menduri. I ndodhur në kushte të tilla,
z.Sakip Derti u detyrua që ceremoninë e
parë përmortore për pritjen e ngushëllimeve
ta bënte në Bruksel, duke e ndarë dhimb-
jen me miqtë e shokët dhe bashkëatdhetarët
shqiptarë të Belgjikës, në të njëjtën kohë
kur ceremonia e varrimit të nënë Selvisë
zhvillohej në Nju-Jork nga vëllezërit Haz-
izi, Nazmiu, Dina, e motrat Kafilja, Rrush-
ja e Majunia dhe kushërinjtë Ramadani,
Remziu e Mehdiu së bashku me miqtë e
shokët nga bashkëatdhetarët shqiptarë që
banojnë në SHBA.

Në ditët e mëpasme, pas vizitës ngush-
ëlluese në Amerikë tëk vëllezërit e motrat,
Sakipi së bashku me Rrushen vendosën që,
me rastin e 40-ditëshit të nënës Selvi të
organizonin një ceremoni përkujtimore
edhe në Shqipëri, në shenjë nderimi e res-
pekti jo vetëm për nënën e tyre, por edhe
për më të afërmit nga kushërinjtë e fisit
Derti në Blliçe, dhe nga dajat, d.m.th. nga
nipat e mbesat e nënë Selvisë nga fisi Marku
në Fushë-Alie e Laçes, të cilët e kishin të
pamundshme shkuarjen në Bruksel e Nju-
Jork për një vizitë ngushëllimi. Në këtë
kuadër, pas ardhjes së tyre në Tiranë, në
takimin e parë që bëra disa ditë para datës
së caktuar lidhur me organizimin e cere-
monisë, Sakipi dhe Rrushia më sqaruan se
pritjen e ngushëllimeve do ta bënin në qy-
tetin e Peshkopisë me datën 03.07.2011,
në orën 1200, në një lokal dhe në një vend
jo shumë të dukshëm, larg publicitetit. Në
atë moment, në bashkëpunim edhe me
Elmi Spatën, një i afërm i familjes Derti
dhe mik shtëpie i fisit Marku, hartuan listën
e të ftuarve nga përfaqësuesit më kryesorë
nga kushërinjtë prej fisit Derti në Blliçe,
të familjes së vëllezërve Shaqir, Ahmet e
Hamit Derti, dhe nga të afërmit e nënë
Selvisë në fisin Marku në Fushëalie etj, një
përfaqësues nga dajat e nënë Selvisë në fi-
sin Tërshalla në Çidhën, një përfaqësues
nga fisi i dajave të Nazmiut e Dines nga
fisi Kaloshi në Sinë, dhe një përfaqësues
nga dajat e djemve të Hamitit, d.m.th. një
nga vëllezërit e nënë Kafiles nga fisi Noka
në Grykë-Nokë, dhe një nga dajat e nënë
Kafiles, të cilët i përfaqësoja unë, shkruesi
i këtyre rradhëve. Pra, u hartua një listë
modeste prej rreth 100 vetësh, përfshirë
këtu edhe imamin e katundit Blliçe.

Pyetjes sime se “Përse nuk doni ta bëni
këtë ceremoni përkujtimore në Blliçe, në
shtëpinë tuaj, e cila është e restauruar dhe
e kompletuar nga Shaqiri, i cili pasi erdhi
nga Amerika jetoi aty derisa vdiq, të cilit i
keni bërë një ceremoni madhështore, që
edhe sot e kësaj dite mbahet mend prej
kaq vjetësh? Kësaj pyetje Sakipi e Rrushia,
vëlla e motër, u përgjigjën me një gojë:
“Për të shmangur çdo lloj publiciteti dhe
çdo lloj keqinterpretimi. Në rast se do ta
bënim atë pritje në Blliçe, atëherë do të
na e merrnin për mendjemadhësi. Ne kemi
ardhur këtu vetëm për të respektuar dhe
për të ngushëlluar njerëzit më të afërt të

(Vijon nga faqja 19)

Tagri i djalit:
Djali ka tagër me mendue per martesë të

vet po s’pat prind.
Djali sa të ket prind s’ka tager:
a) Me mendue per martesë të vet;
b) Me shenjue shkuesin
c) M’u perzie në fejesë të vet;
d) As në shej, as në petka, as në këpucë,

e as në të prem fejet.

Tagri i vajzës:
Vajza, edhe në mos pasët prind, ajo s’ka

tager me mendue për martesë të vet, tagri në
dorë të vllaznve a të kushrijve.

Vajza s’ka tager (të drejtë)
a) Me zgjedh fatin e vet; do shkojë per

atë, per të cilin t’a fejojn;
b) M’u perzie në shkusi as në fejesë,
c) As në këpucë as në petka.
Tregimet shkojnë deri në pikën mitike të të

rrëfyerit e tillë është edhe legjenda mitike:
“Vorret e Dragojve”. Si fillim për këtë çështje
po shpjegojmë diçka në lidhje me termin mit
duke ju referuar Segalit i cili thotë: “Miti nuk
është si letërsia, por duhet studiuar si letërsi
më tepër se historia, sociologjia, ose diçka
tjetër jo letrare”.

Në të vërtetë marrëdhënia më e dukshme, e
drejtpërdrejtë, midis Mitit dhe letërsisë është
përdorimi i miteve në veprat letrare.

 Mitet nuk kanë realitet historik, ata drej-
tojnë emocionet, mobilizojnë dëshirat tona, i
japin qëllim tërë asaj që ne jemi.

Miti është jo intelektual, ai i takon epokës
së oralitetit dhe për nga shprehja është i tipit
të imazhit. Gjuha e tij krijon imazhe të cilat
janë shprehje e përshtypjeve të para, një për-
vojë e drejtpërdrejtë dhe pa ndërmjetësime.
Shumë herë është shënuar që lidhja intelektu-
ale midis gjuhës dhe mitit është metafora.
Burimi real i metaforës është parë herë në kon-
struktin e gjuhës, herë në imagjinatën mitike;

“Miti i malit i përcjellë përmes
gurrës së legjendave popullore”

ndonjëherë është supozuar të jetë ligjerata, e
cila nga gjuha e saj origjinale e natyrës
metaforike paraqet nismën e mitit.

Sipas studiuesit francez Gilbert Durand kon-
ceptin e mitit e sheh në këtë mënyrë: “Kon-
cepti i mitit, pohonte ai, përfshinë mitin në
kuptimin e drejpërdrejtë, dmth një rrëfim, i
cili vërteton ndonjë besim magjik ose religjioz,
një legjendë  dhe impulset e saj eksplikative,
rrëfimin popullor apo romanesk, duke e plotë-
suar edhe më shumë me konstatimin se mba-
si miti është sintezë kësisoj në mënyrë impe-
rialiste përmbledh në vetevete kuptime nga
më të ndryshmet e mundshme”.

Prandaj është e kotë përpjekja që të shpje-
gohet ndonjë mit dhe të transformohet në një
gjuhë të pastër semiologjike. Sipas këtij kon-
statimi ajo që do të mund ta quanim fushë
semantike e mitit konsiderohet gati-gati e pa-
kufishme dhe përbrenda saj interferojnë edhe
dukuri të tjera si besimet magjike e religjioze,
legjendat, rrëfimet popullore, madje edhe ato
romaneske. Sërish kthehemi në pikën e fillim-
it, sikur në një rreth të mbyllur: “Përpjekjet
për shpjegimin e mitit dhe transformimin e tij
në një gjuhë të pastër semiologjike janë të të
kota”.

“I shikon, grua, fëmijët tanë? Po luftojnë
që të çlirojnë ujët e fshatit nga kucedrat. Hajde
ikim tani se po zbardh dhe beteja tani përfun-
don. Të shikojmë fëmijët tanë në djep, të cilët
do të shkojnë shumë kohë para nesh. Në qoftë
se do të kenë shenjë në ballë janë të vdekur,
përndryshe i kemi gjallë. Kur vajtën në shtepi
gjetën dy djemtë në djepe. Secili kishte nga
një shenjë në ballë. Njoftuan fshatin për këtë
fat që i kishte gjetur dhe i varrosën të dy bash-
kë në një kodër, larg varrezave të fshatit. To-
ponimi në fshat ende quhet “Vorret e
dragojve”.

Mallkimi është një tjetër paralele mes Kutelit
dhe studiuesit Skarra, kjo na del tek legjenda:
“Ofshamat e Drinit të Zi”. Të shumtën e herës,
rrëfimi dhe ideja e studiuesit në legjendat e e

Jennifer Xheka ka lindur në qytetin e Grazit
në Austri më dt. 02.07.1997. Jennifer është
vajza e Ilirjan dhe Vera Xheka (Hida) të lin-
dur dhe të rritur në Bulqizë dhe Fushë Bul-
qizë. Ilirjani dhe Vera janë larguar nga Sh-
qipëria në vitin 1991 dhe që prej asaj kohe
janë vendosur në një qytet të vogël në afërsi
të Grazit në Landin e Steiermarkut ose siç
quhet nga antikiteti (Styria) në qytetin e Weiz-
it. Jennifer ka filluar mësimin e pianos në
moshën 7-vjeçare në shkollën e muzikës ko-
mbëtare që organizohet në çdo dy vjet në
Austri, konkursin Prima la Muzika. Jennifer
u vlerësua me çmimin e parë për fëmijët deri
në moshën 9 vjeç. Në vitin në vazhdim ka
marrë pjesë në disa koncerte të organizuara
nga bashkia e Weizit dhe e Grazit. Në moshën
10 vjeçare merr pjesë përsëri në konkursin
Prima la Muzika ku u vlerësua me çmimin e

tij, vazhdimisht ndodhen të sforcuara nga for-
mulat, përkatësisht edhe nga format e shkru-
ara të krijimtarisë gojore, siç janë fjalët e urta,
mallkimet etj.

“Çdo gjë është e lidhur me dashurinë e dy
të rinjve, që ishte pikërisht Drini ai që ua përm-
bysi ëndrrat e gjithcka. Përmbyesi dashurinë e
saponisur mes dy të rinjve. Maria nuk e nd-
jente fare se ujët e turbullt të Drinit i kishin
mbuluar kërcinjtë e këmbëve dhe ekuilibri i
saj nuk po qëndronte dot më. Sakaq, një dallgë
tjetër e fuqishme e rrëmbeu dhe e mori me
vete. Motra e pa gjithë këtë skenë tragjike që i
ndodhi Maries, por ishte e pafuqishme që ta
ndihmonte. Kur vajti në breg të Drinit, cdo
gjë kishte marrë fund. Vetëm delet kullosnin
qetë=qetë sikur të mos kishte ndodhur asgjë.
Atëherë mallkoi Drinin: “Dri, o Dri, u bafsh i
zi!. Mallkimin e motrës për motrën e dëgjuan
të gjithë e , që në atë kohë, i mbeti Drini i
Zi.”

Duke e përfunduar këtë shkrim po japim
më poshtë disa nga fjalët më të përdorura nga
populli  dhe që autori i ka  përzgjedhur me
kujdes ato që ka vendosur në këtë libër si:
“Gruaja e ve si arra në rrugë”,”Borxhi i vonë
gëzon të zonë”,” Kush asht mësue nuk rraj
pushue”, “Zanatin po e lae një ditë, të len një
vit”, “Pak tamaf, shumë  zijan. Shumë tamaf,
krejt haram”,”Shoqnia duhet me karar se ndry-
she llafi bëhet pazar”, “ Ma mirë një djalë e i
hallallit se sa pesë e të haramit”,”Fjala e gjalit,
pushka e ballit, fjala e resë kokra e  rrfesë”.”Atij
që nuk ka vlla, kurrkush frajkën nuk ja
ka”,”Shojë e vdorë  raftë e dimën mos u baftë”.
Fjalët e urta popullore që shpesh nga banorët
thuhet: “Fjalë që i kanë lanë pleqni të parët”,
ose shprehje tjetër tipike është “Mirë ka thanë
ai i pari”, i pari thuhet në kuptimin e
paraardhësve tanë shumë të hershëm që pastaj
këto fjalë të urta kanë ardhur gojë më gojë nga
njerëzit sipas situatës dhe nevojës që i është
paraqitur.

R. Vata

Pianistja
Jennifer
Xheka

parë për Landin e Steiermarkut (Styria) dhe
çmimin e dytë në shkallë kombëtare. Po në
këtë vit mori pjesë në konkursin shumë pres-
tigjioz që organizohet nga firma gjermane e
prodhimit të pianove, firma Bluthner. Në këtë
konkurs Jennifer mori çmimin e dytë, në këtë
konkurs morën pjesë 120 konkurrues. Një vit
më vonë mori pjesë në konkursin shumë të
njohur në Austri Wendeling&Lung nga 140
pjesëmarrës ajo arriti vendin e tretë. Gjatë
kësaj kohe përveç konkurseve ajo ka marrë
pjesë në shumë koncerte dhe aktivitete të ndry-
shme të organizuar nga bashkia e qytetit Weiz

dhe Graz. Në moshën 13 vjeçare Jennifer mori
pjesë në konkursin Prima la Muzika dhe arri-
ti vendin e parë për Landin e Steiermarkut
(Styria). Në vitin 2010 mori pjesë në konkursin
e organizuar nga Top-Channel Albania got
Talents dhe arriti deri në fazën gjysmë finale.
Përveç muzikës Jennifer vazhdon gjimnazin
në qytetin e Weizit dhe është një nxënëse
shumë e mirë. Këtë vit ajo do të paraqitet në
konkursin Prima la Muzika me një trio me
bashkëmoshatarët e saj që do të luajnë në vi-
olinë dhe violincel.

INA dhe ERTA DISHA
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homazh
Një ceremoni përkujtimore në dy kontinente e tre shtete

Homazh për nënën Selvi Derti (Marku)

nënës sonë, kryesisht nipat e mbesat
e saj, d.m.th. dajallarët dhe kush-
ërinjtë tanë etj, të cilët e kanë të
pamundur që të vinin për të na
ngushëlluar neve në Bruksel e Nju-
Jork etj. Ndryshe qëndronte puna me
Shaqirin. Ai erdhi nga Amerika me
synimin që atë pjesë të jetës që i
kishte mbetur ta mbyllte dhe të var-
rosej këtu, në Shqipëri, prandaj për
atë ishim të detyruar që ta kryenim
atë detyrë”. Më pas, Sakipi më po-
rositi mua që të informoja të ftuarit
që ata të mos hidhnin asnjë lekë në
tabaka, sepse “ne nuk kemi ardhur
për “biznes”, por vetëm për të res-
pektuar nënën tonë dhe të afërmit
tanë”.

Një parantezë: Me këtë rast, e
gjykoj të arsyeshme që të theksoj këtu
se i ndjeri Haxhi Shaqir Derti vetëm
nga pensioni i vet dhuroi mbi 5000
dollarë amerikanë dhe u bë nismë-
tari për ndërtimin e xhamisë së fs-
hatit Blliçe si dhe me kërkesën këm-
bëngulëse të tij bëri që Luftim Hasan
Mata (Nuzi) nga Bresti i Epër, me
banim në Nju-Jork, dhuroi 3 dynym
tokë në Brest për ndërtimin e
Xhamisë së Kastriotit (deklaratën
noteriale të së cilës me dëshmitar
Din Dertin dhe Ali Hoxhën, të not-
erizuar në Nju-Jork, në muajin maj
1995, e kam sjellë vet personalisht
nga Nju-Jorku, një kopje të së cilës
e kam depozituar në Myftininë e
Dibrës dhe në Kryesinë e KMSH) dhe
vetëm me kontributin e tij, prej rreth
20 mijë dollarësh të tjerë të pension-
it të vet ia hapi themelet e asaj
xhamie, muret e së cilës, me rreth 1
metër lartësi, u ndërprenë njëherazi
me vdekjen e Shaqirit, duke u kthyer
në një “relikë” arkeologjike. Dashtë
Zoti që të dalë ndonjë donator për
të përfunduar atë vepër kulti.

Duke u kthyer në retrospektivë
sqarojmë lexuesin se vëllezërit Sha-
qir e Hamit Derti, si kundërshtarë të
sistemit të regjimit komunist u ar-
ratisën familjarisht qysh në vjeshtën
e vitit 1948, së pari në ish-Jugosllavi
së bashku edhe me Dr. Shyqyri
Çupishtin nga Vlora, kirurgun e fam-
shëm, i cili në atë periudhë ishte
internuar si mjek në Spitalin e qy-
tetit të Peshkopisë. Pasi vuajtën disa
vjet në kampet e përqëndrimit të
emigrantëve politikë si në Zelenikave
të Maqedonisë etj, nga viti 1958
emigruan në Itali e Belgjikë dhe qysh
prej vitit 1960 emigruan në SHBA,
ndërsa prej tyre vetëm Sakipi qën-
droi në Belgjikë (Bruksel) ku jeton
edhe sot. Familja Derti është e
mirënjohur në gjithë Dibrën e Posh-
tme, si një familje e fisme dhe me
tradita atdhetare. Edhe në emigrim,
kur endej nëpër Evropë, ashtu edhe
pasi u shpërngul në SHBA në vitin
1960, familja Derti nuk e pushoi
kurrë veprimtarinë patriotike në shër-
bim të Atdheut. Në këtë aspekt mjaf-
ton të kujtojmë këtu se djali më i
vogël i Shaqirit, Din Derti, në vitin
1981 erdhi nga Amerika dhe u bë
njëri nga drejtuesit më aktualë të
demonstratave të studentëve koso-
varë, në Prishtinë, kundër diktaturës
së shovinistëve serbë të periudhës së
Sllobodan Milosheviçit. Më vonë,
për një periudhë një vjeçare, Din
Derti ka qenë njeri nga drejtuesit e

federatës atdhetare “Vatra” të
Amerikës, dhe në vitin 1990, është
anëtari i delegacionit të parë zyrtar
që Departamenti i Shtetit të SHBA
dërguan në Shqipëri të përbërë nga
senatorët Tom Lantosh e Xhozef Di-
oguardi. Dina është i pari emigrant
që erdhi në Dibër, bile në Blliçe, në
plotësimin e amanetit të nënës dhe
mori një grusht dheu nga Sina, të cilin
ia dërgoi nënës së vet, Bajde Kalosh-
es, në Nju-Jork, e cila lëngonte në
shtrat, e përmalluar për atdheun e
vet, për tokën shqiptare. Akti historik,
sa human aq edhe patriotik i Din
Dertit, në gusht-shtator të vitit 1990,
kur u shkëput nga grupi i delegacionit
të parë zyrtar të Senatit Amerikan në
Tiranë dhe shkoi deri në Blliçe të
Dibrës vetëm për dy orë kohë, sigur-
isht, me lejen e qeverisë shqiptare
dhe në masat e rrepta të sigurimit të
shtetit, vetëm për të çuar në vend
amanetin e nënës, për të marrë një
grusht dheu nga vend-lindja dhe për
t’ia dërguar nënës së tij plakë, zon-
jës Bajde Kaloshi nga Sina, e cila po
lëndonte në shtrat nga pleqëria, e
përmalluar nga dashuria për tokën-
mëmë, Shqipërinë, të paparë prej saj
prej 45-vjetësh, bëri një bujë shumë
të madhe në gjithë Dibrën, aq sa je-
hona e të cilit edhe sot e kësaj dite,
pas më se 20-vjetësh, nuk është shuar
në “odat”e Dibrës.

Për të kuptuar nga brezi i sotëm
vlerat e asaj vizite, kushtet historike
në të cilat u zhvillua ajo vizitë e sh-
kurtër 2 orëshe e Din Dertit në Blliçe,
që është me të vërtetë historike për
kohën kur u bë ajo vizitë dhe që ia
rrit vlerat e saj, mjafton të përmen-
dim këtu një fakt sa tragjik aq edhe
komik, por që ka ndodhur me të
vërtetë: njëri nga bashkëpunëtorët
vullnetarë të ish-sigurimit të shtetit,
në fshatin Blliçe, kur kishte dëgjuar
për vizitën e Din Shaqir Dertit në
Blliçe, në atë çast, i alarmuar, kish-
te vrapuar në zyrën e telegrafës në
Fushëalia, dhe kishte “njoftuar” De-
gën e Punëve të Brendshme të Pesh-
kopisë se “armiku” Din Shaqir Derti
paska ardhur nga Amerika dhe në
mes të ditës ka hyrë në fshatin Blliçe
...”(!)

Një fenomen i tillë tragjikomik,
që sot shumëkujt mund t’i duket si
trill artistik, por që në fakt ka
ndodhur me të vërtetë, nuk ka nevojë
për koment. Besoj se vetëm kaq ësh-
të e mjaftueshme për të përceptuar
situatën politike të asaj kohe në ven-
din tonë.

* * *

Duke marrë shkak nga ajo cere-
moni përkujtimore që Sakip Derti
me banim në Bruksel dhe e motra e
tij, Rushie Dosku (Derti), bash-
këshortja e z.Ferit Dosku nga Librazh-
di, edhe ai emigrant politik, me
banim në Nju-Jork, SHBA, e organi-
zuan në Peshkopi me datën
03.07.2011, e cila, për mendimin
tim ka vlera shoqërore pozitive më
të mëdha se sa për një rreth të ngush-
të familjar, por më gjerë, pra, për
mbarë shoqërinë, shembulli i të cil-
it, mendoj se jo vetëm duhet përgë-
zuar, por edhe duhet përgjithësuar,
sepse ata, si emigrantë politikë, edhe

pse të larguar nga Shqipëria dhe të
shpërndarë në shumë shtete e konti-
nente prej më shumë se 60-vjetësh,
i kanë ruajtur të pastra të gjitha tra-
ditat zakonore të Dibrës, ndërsa, ne
dibranët e këtushëm në Shqipëri, i
kemi cunguar shumë nga traditat
tona të vyera, dhe kemi marrë shumë
nga zakonet e huaja disa prej tyre
edhe pse janë krejt të panevojshme,
ndër të cilat, përmendim këtu, gjas-
htëmujorët e përvjetorët, si dhe
kthimin e varrezave në “piramdia”e
idhuj.

Në këtë aspekt përmendim këtu:
në Dibër qarkullon një proverb pop-
ullor: “Bëje mikun (krushqinë) aq sa
të ta kap gryka e pushkës”, me
nëntekstin që mikun të mos e bësh
në një largësi aq të madhe nga fshati
ku ti banon, por aq sa që në rast të
ndonjë nevoje të ngutshme, në mos
paç mundësi për t’i dërguar lajmin
sipas traditës me fjalëtor atij, atëherë
e njofton atë duke i dërguar sinjalin
me tri të shtëna me pushkë në
drejtim nga e ka shtëpinë fshati i
mikut, të cilit i kërkon ndihmë.
Përmbajtja e këtij proverbi duket
anakronike, e tejkaluar për brezin e
sotë, që rriten me celularë pranë
veshit qysh “në bark të nënës”. Pra,
ai proverb është për një kohë tjetër
të kaluar, që ne, brezi më i vjetër,i
sotëm e kemi përjetuar.

Ndryshe nga e kaluara për të cilën
aludon proverbi i lartëpërmendur, sot
koha jonë, d.m.th. kushtet e reja pas
zhvillimeve politike dhe ekonomike,
pas vitit 1990 përveç sistemit poli-
tik, kanë ndryshuar edhe konceptet
për jetën. Për pasojë edhe jeta e sh-
qiptarëve ka ndryshuar edhe djemtë
e vajzat tona, për arsye të ndryshme,
kryesisht për të siguruar një jetë më
të mirë, kanë emigruar dhe janë
shpërndarë në të pesë kontinentet e
botës. Por, siç dihet, jeta ka ligjet e
veta: ashtu siç ka lindje e gëzime
(dasma etj.), ka edhe vdekje, pra dhe
ceremoni mortore etj. Me këtë rast
dua të trajtoj një problem shoqëror:

Shumë nga djemtë tanë kryesisht,
që kanë emigruar jashtë vendit kanë
pasur edhe vdekje aksidentale, apo
natyrale, por duke i lënë prindërit apo
pjestarët e tjerë të familjes këtu, në
Shqipëri. Procedurat administrative
për të transportuar një xhenaze, siç
dihet, janë më të komplikuara se me
të gjallët, pa anashkaluar këtu çmim-
in shumë “të kripur” d.m.th. të pa-
përballueshëm për xhepin e një
familjeje shqiptare. Nga rastet e
shumta që kanë ndodhur me vdekjet
aksidentale, apo edhe natyrale të
emigrantëve shqiptarë jashtë atdheut,
kemi mësuar se transportimi i arki-
volit të një xhenazeje jo vetëm që
ka zgjatur edhe me javë të tëra, por
në shumë raste janë hapur edhe fus-
hata për ndihmë nga të gjithë emi-
grantët shqiptarë, që kanë qenë në
atë vend, deri sa është arritur shuma
e caktuar për shpenzimet e transpor-
tit të arkivolit, qoftë me rrugë ajrore
apo tokësore, duke shkaktuar kështu
një shqetësim dhe duke u bërë prob-
lem shoqëror për një rreth shumë më
të gjerë se sa ai familjar e miqësor i
personit përkatës.

Pra, në rrethana të tilla, nisur nga
shumë faktorë socialë dhe ekonomikë

të kohës sonë, e gjykoj që, edhe ne
shqiptarët, nuk do të thyenim ndon-
jë tabu, që, për raste të tilla, kur
mund të na ndodhë ndonjë fatkeqë-
si e tillë, që një emigrant, apo qoftë
edhe kur ai person ka shkuar për
kurim jashtë shtetit, në rast se ai vdes
atje, mendoj se nuk do të kishte as-
gjë të keqe dhe në qoftë se ai do të
varrosej në shtetin ku ai ka vdekur,
sigurisht, duke ia kryer atij nga sho-
qëria pranë tij atje të gjitha ritet si-
pas fesë që ai i përket.

Për raste të tilla, në mbështetje të
këtij sugjerimi, kemi precedentë
edhe nga tradita shqiptare, edhe nga
sheriati, ligji Islam, d.m.th. është e
përligjur që personi të varroset atje
ku vdes. Pra, që i vdekuri të varroset
atje ku vdes, është krejtësisht i për-
ligjur edhe për shumë shkaqe të tjera
sa shkencore (higjenike), sociale dhe
juridike aq edhe fetare, të cilat nuk
është vendi për t’i përmendur këtu.
Një rast i tillë ilustrohet me varrosjen
e haxhinjve atje ku ai vdes, kur ras-
tis që ndonjëri të ndërrojë jetë gjatë
kryerjes së haxhit. Në këtë aspekt,
përmendim këtu një fakt tepër
domethënës: një shok imi nga Kos-
ova, më ka treguar se në Kosovë, për
haxhinjt kur nisen për të bërë pele-
grinazhin në Mekë, në Qabe, për ata
që janë në moshë të thyer ka një
urim specifik: “Shkofshi e mos ardhs-
hi”, d.m.th. me kuptimin që të vdes-
in në krye të detyrës duke bërë adhu-
rimin për Zotin që të fitojnë gradën
e shehidit, të dëshmorit që ka rënë
në krye të detyrës së shenjtë dhe të
varrosen në atë vend të shenjtë, pra
jo në vendlindje.

Sipas traditës, dëshmorët e luftës
varrosen në fushën e betejes ku kanë
rënë. Sipas një thënieje profetike,
edhe emigranti ekonomik që vdes në
kurbet për të sigururar mjetet e jetesës
së familjes, vlerësohet në gradën e
shehidit (dëshmorit). Pra, edhe në
këtë aspekt është krejtësisht e përlig-
jur që edhe emigranti të varroset atje
ku punoi dhe dha jetën për të sigu-
ruar mjetet e jetesës së familjes së
vet, të cilën e ka lënë në atdhe. Pra,
dua të theksoj se familja e tij nuk ka
asnjë arsye as për t’u mërzitur, aq
më pak për t’u turpëruar nga opinio-
ni, nëse ajo e ka të pamundshme,
apo edhe të vështirë tërheqjen e arki-
volit (xhenazes) së të afërmit të vet
për ta varrosur në vendlindje, ndërsa
ceremoninë përkujtimore të mund ta
bëjë edhe pa praninë e xhenazes. Në
këtë aspekt, theksojmë faktin se edhe
në rastet kur ka ndodhur që kanë
ardhur xhenazet e emigrantëve të
vdekur në kurbet, arkivolet e tyre nuk
janë hapur dhe as që mund të hapen
për arsye shkencore, higjenike, për
të ruajtur të gjallët e pranishëm nga
infeksioni i mundshëm prej erës së
kufomës së dekompozuar. Pikërisht
në këtë kuptim, sipas sheriatit (ju-
risprudenca islame) për të ruajtur të
gjallët e pranishëm nga infeksioni,
xhenazja e dëshmorit të luftës dhe
as e ndonjë të vrari të gjetur disa ditë
pas vrasjes nuk lejohet të lahet, por
i bëhet vetëm ceremonia, riti i faljes
së xhenazes, duke qenë i pa larë, por
futet në arkivol ashtu siç është gje-
tur pasi të mbështillet me qefin (bezi)
ose me batanije apo thes najloni etj.

Po kështu, po për të njëjtin qëllim
veprohet edhe për një person të mby-
tur në ujë, kur nuk dihet dita e
mbytjes, apo kur kufoma e mbytur
gjendet disa ditë më vonë.

U zgjatëm pak, për të theksuar
faktin se përderisa arkivoli i një em-
igranti nuk hapet për ta parë e për
t’u çmallur të afërmit, atëherë ndry-
shimi nuk është i madh në rastin e
mungesës së arkivolit. Për raste të
tilla, edhe namazi i xhenazes mund
të falet në mungesë, në distancë, duke
ia plotësuar kështu të gjitha ritet, si-
pas traditës, kur ke dyshim se ai
mund të mos jetë kryer atje ku ai ka
vdekur.

Gjithashtu edhe lidhur me varrin
nuk duhet të ketë shqetësim për
familjen dhe të afërmit, përderisa ai
e ka një varr atje ku ka vdekur, dhe
se nderimet e para ia kanë bërë shokët
e tij të punës dhe bashkëatdhetarët e
ndodhur atje. Edhe në këtë aspekt,
theksojmë këtu, se sheriati islam le-
jon që varri i njeriut duhet ruajtur
vetëm për një periudhë të shkurtër
disa vjeçare, por jo për një kohë
shumë të gjatë dhe as që duhen ndër-
tuar e kthyer në “kështjella” apo në
“idhuj” siç po ndodh këto kohët e
fundit në vendin tonë, nën ndikimin
e krishtërimit perëndimor. Pa u
ndalur këtu në shpenzimet
ekonomike krejtësisht të tepërta e të
panevojshme, për ndërtimin e atyre
varreve “piramidë”, të cilat nuk u
sjellin asnjë dobi të vdekurve,
përkundrazi, atyre u bëjnë vetëm
dëm, sepse ato varre, në atë formë
kthehen në idhuj për të afërmit e tyre,
gjë kjo, që është në kundërshtim fla-
grant me parimet e Fesë Islame, së
cilës ne i përkasim. Në këtë aspekt,
theksojmë këtu, se asnjë person të
vdekur nuk e bën të famshëm varri i
tij që i është ndërtuar nga pasardhësit.
Që historia ta përmendë për mirë
dhe të bëhet i famshëm e i përjet-
shëm, njeriun e bën vetëm puna e
mirë dhe veprat e dobishme që ka
bërë në shërbim të atdheut e të sho-
qërisë sa ka qenë gjallë, shpërblimin
e të cilave do ta gjejë me siguri edhe
në botën shpirtërore, pas vdekjes,
nëse e ka besuar atë.

Duke përfunduar, në këtë aspekt
përmendim për ilustrim rastin e di-
jetarit dhe atdhetarit të madh sh-
qiptar, rilindasit Hoxhë Hasan Tah-
sinit, nga Filati i Çamërisë, i shekul-
lit të 19-të, të cilit edhe pse i ka
humbur varri në varrezat e pjesës
aziatike të Stambollit, ku ka qenë
varrosur, emri dhe vepra e tij për-
mendet me respekt të madh si nga
historia e kombit shqiptar ashtu edhe
në historinë e Perandorisë Osmane,
për veprat e dobishme që ai ka bërë
në shërbim të kombit, të njerëzimit
e të shkencës.

Së fundi përmendim këtu se vep-
rimi që bëhet gjatë varrimit të një
personi, kur gjithësecili i lëshon nga
tre grushta dheu apo tre lopata me
dhe, ka kuptimin simbolik se “ne,
njerëzit nga dheu kemi ardhur, dhe
do të bëhemi dhe prej dheut do të
ringjallemi”, ndërsa shpirti dhe ve-
prat tona mbeten të pavdekshme, të
përjetshme.
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