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Minatorët e Bulqizës, alarm për shkatërrimin e minierës
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Laprakë, Tiranë

Tel: +355 4 22 50 480
Cel. 068 20 36 394

Leja e dhënë nga bashkia e Pesh
kopisë për ndërtimin e një pal-

lati, ka rrezikuar me shembje dhje-
tra shtëpi private të këtij qytetit, përf-
shirë edhe ish shtëpinë e pritjes.

Fill pas zgjedhjeve vendore të 8
majit, ngjitur me shkollën e mesme
të përgjithëshme “Said Najdeni”u
hap një gropë e madhe poshtë rrugës
që të çon në lagjen Kamen të këtij
qyteti.  Pikërisht hapja e kësaj grope
solli për pasojë rrëshqitjen e një ko-
dre të tërë të mbjellë me pisha e
bashkë me të edhe të rrugës së as-
faltuar që të çon në lagjen Kamen.
Ndërkohë veç kësaj kjo ka bërë që
të rrezikohen seriozisht dhjetra sh-
tëpi private banimi pasi rrëshqitja
ende vazhdon. Familiarët e këtyre
shtëpive kanë bërë ankesa të një-
pasnjëshme në bashki, por të gjitha
këto ankesa deri më tani kanë
rënënë vesh të shurdhët. Madje thu-
het nga banorët se pranë organeve
të qeverisjes vendore, bashki dhe
prefekturë, kanë shkuar mbi 200
ankesa nga ana e banorëve të cilët
rrezikohen seriozisht nga rrëshqit-
ja e tokës.  Por, deri më tani nuk
kanë marrë asnjë përgjigje për
zgjidhjen e këtij problemi. Jo zyr-
tarisht thuhet se pallati që ndërto-
het nga njerëz fantazmë, nuk ka as
leje ndërtimi, por vetëm një mira-
tim gojor. Por edhe nëse ka leje,
mungon ajo më kryesorja studimi
gjeologjik i truallit të ndërtimit të
këtij pallati. Aktualisht banorët e
shtëpive të rrezikuara, vazhdojnë të

Masakër urbane në “qytetin e blireve”

ki, për këtë problem, ju përgjigjen
me mbyllje të derës së kësaj bashk-
ie, ku njëri nga nënkryetarët e saj,
tha se është i gatshëm të na presë në
zyrë në rast se keni për të derdhur
tatime. Banorë të këtij qyteti që nuk
duan të identifikohen me emër për
arsyet që dihen pohojnë se në qyte-
tin e Peshkopisë ndërtimet me dhe
pa leje në cdo anë e skutë të tij, kanë
shkaktuar një masakër të vërtetë ur-
bane të këtij qyteti. Bulevardi krye-
sor I qytetit që para viteve ’90 ka
spikatur me lulishtet e bukura me lule
shumëngjyrëshe, sot si ka mbetur
asnjë e tillë, pasi janë zaptuar nga
ndërtimet, duke ja prishur ndjeshëm
bukurinë këtij bulevardi. Nuk bëhet

fjalë më edhe për hapsira mes pal-
latesh. Ndërkohë ish lulishteve të
bukura të këtij qyteti në të dyja anët
e bulevardit kryesor nuk u ka mbetur
siç thotë populli as nami as nishani,
pasi janë të zaptuara nga ndërtimet
me dhe pa leje. Ku nuk kanë “mbirë”
pallate të reja, madje edhe ngjitur
me godinën e ish komitetit të par-
tisë, sot godinë qendrore ku janë
sistemuar institucionet më të rëndë-
sishme edhe në rang qarku si bash-
kia, prefektura, këshilli i qarkut, drej-
toria rajonale arsimore etj, po ndër-
tohet një pallat 10 katësh ngjitur me
të, pa respektuar kështu ligjin urban-
istik për distancat mes pallateve. Të
“sulmuara” nga ndërtimet me dhe pa

leje janë edhe shkollat. Kështu jo
vetëm shkolla e mesme e përgjiths-
hme që në të dy krahët e saj është
zaptuar nga këto ndërtime, ku ky I
fundit solli edhe katrahurën e shem-
bjes së rrugës dhe rrezikimin e dhje-
tra shtëpive, por këtyre “sulmeve”
nuk u ka shpëtuar as shkollat 9-vje-
care Demir Gashi dhe Selim Alliu,
ku po përgatitet një tjetër masakër
urbane. Ndërtime kudo brënda dhe
në periferi të këtij qyteti kanë rritur
ndjeshëm ndotjen e tij, duke e bërë
kështu nga një qytet tejet I spikatur
për gjelbërimin dhe blirët e tij, në
një qytet të betonizuar e të ndotur
për banorët.

H.LIKDISHA

jetojnë me tmerrin e shëmbjes së
shtëpive, ndërsa banorë të lagjes
Kamen për të shkuar në shtëpi u du-
het të gjejnë rrugë dytësore.

Sekretari i Përgjithshëm i Prefek-
turës Dibër, Hajri Begu, thotë për
gazetën “Rruga e Arbërit”, se kemi
marrë ankesa nga banorët për këtë
problem, por kjo çeshtje nuk na
takon neve si Prefekturë.  Madje ai
edhe pse pohon se është një prob-
lem vërtet shqetësues për banorët,
asnjë nga Prefektura, përfshirë edhe
atë vetë, nuk është shqetësuar për të
parë nga afër këtë rrëshqitje edhe pse
dhjetra familje gdhijnë e ngrysen me
ankthin e kësaj rrëshqitje.

Ndërsa interesimit tonë në bash-

Në qytetin e Peshkopisë ndërtimet me dhe pa leje në
çdo anë e skutë të tij, kanë shkaktuar një masakër të
vërtetë urbane të këtij qyteti. Nuk bëhet më fjalë më
për hapsira mes pallatesh. Ish lulishteve të bukura të
këtij qyteti në të dyja anët e bulevardit kryesor janë të
zaptuara nga ndërtimet.
Ndërtimi i një pallati pranë gjimnazit “Said Najdeni”
shkaktoi shembjen e rrugës dhe masivit me pisha duke
rrezikuar dhjetëra shtëpi. Të “sulmuara” nga ndërtimet
janë edhe shkollat 9-vjeçare “Demir Gashi” dhe “Selim
Alliu”, ku po përgatitet një tjetër masakër urbane.

Grevë kundër abuzimit
Lajme të mira
nga Bulqiza…

EDITORIAL

Nga: AFRIM KAROSHI

Në dhjetë vitet e fundit nuk kam
dëgjuar asnjë lajm të mirë nga Bulqiza.

Të afërmit e mi në atë qytet jetojnë në varfëri
e në tension social. Varfëria, puna e lodhs-
hme dhe mungesa e shpresës e rëndojnë mend-
jen e njeriut dhe shtojnë konfliktet. Si shumë
të tjerë, të afërmit e mi rrojnë nga puna në
minierë.

Lajmet e tjera të hidhura vijnë nga mediat.
Këto të fundit i kanë pasqyruar gjerësisht
“lajmet e këqija” nga Bulqiza.

(Lexoni në faqen 2)

Mbi 20 minatorë janë në një grevë
urie dhe qindra të tjerë i mbështes-
in në hyrje të galerive, me besimin
dhe shpresën se do ti jepet njëherë
e mirë fund abuzimit me pasurinë
kombëtare, duke rritur investimet
në minierë, të cilat do të ndikojnë
dukshëm në rritjen e cilësisë së
jetës së banorëve të qytetit të
ftohtë dhe jetëgjatësinë e minierës.
Kërkesat e minatorëve: Rritje inves-
timesh, siguri në punë, rritje page
dhe të ndalet abuzimi me firmat
fantazmë të mbledhjes së kromit
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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!

Lajme të mira nga Bulqiza…

Nxjerrja e minatorëve nga 1400 metrat thellësi ku janë future në grevë është një operacion shumë pak më i kushtueshëm se
operacioni kilian. Zyrtarë të lartë shqiptarë mund të vizitojnë minatorët, të nxisin ACR-në të rrisë pagat siç e meritojnë punëtorët,
të mos lejojnë asnjë lloj shkelje të plan-programit të investimeve në minierë dhe përfundimisht të dënojnë abuzuesit me pasurinë
kombëtare.

Nga: AFRIM KAROSHI

Në dhjetë vitet e fundit nuk kam
dëgjuar asnjë lajm të mirë nga

Bulqiza. Të afërmit e mi në atë qytet
jetojnë në varfëri e në tension so-
cial. Varfëria, puna e lodhshme dhe
mungesa e shpresës e rëndojnë
mendjen e njeriut dhe shtojnë konf-
liktet. Si shumë të tjerë, të afërmit e
mi rrojnë nga puna në minierë.

Lajmet e tjera të hidhura vijnë nga
mediat. Këto të fundit i kanë pas-
qyruar gjerësisht “lajmet e këqija”
nga Bulqiza. Nuk ndalem te kro-
nologjia e ngjarjeve. Sa për faktet,
me siguri keni dëgjuar që 700 mina-
torët e minierës së kromit në Bul-
qizë kanë lënë punën prej disa jav-
ësh. Ata kërkojnë 20% rritje page.
Kërkojnë mirëmbajtjen dhe mirësh-
frytëzimin e minierës së kromit.
Kërkojnë përmirësimin e kushteve të
sigurisë në minierë. Kërkojnë inves-
time. Me siguri keni dëgjuar për ko-
mpaninë austriake ACR që është
“pronarja” e minierës, keni dëgjuar
për rreth 300 milion dollarët që fi-
tohen në vit nga kjo kompani, keni
dëgjuar edhe për korrupsionin në
menaxhimin e kësaj pasurie ko-
mbëtare nga njerëz të veshur me
pushtet lokal e kombëtar, keni dëg-
juar edhe për nja dy tentativa të min-
istrisë së ekonomisë për të pezulluar
pjesërisht punimet në Zonën D dhe
për një gjobë të vendosur kompanisë
ACR për mosmbajtje të premtimeve
për investime në minierë – dhe në
gjithë ato që keni dëgjuar me siguri
ju ka rënë në vesh heshtja e dukshme
e qeverisë dhe e kompanisë ACR.

Meqë të gjitha këto i keni dëgjuar
unë po hedh një këndvështrim tjetër
mbi grevën e minatorëve që ndoshta
s’jua a ka zënë shumë syri e veshi…

LAJMI I PARË I MIRË:
“ZANAFILLA E SHPRESËS”

Herën e parë që i pashë në ekran
minatorët në këtë grevën e fundit ish-
te dita kur zbarkuan në Tiranë. Kam-
era kishte fiksuar një grup prej 30 a
40 prej tyre që rrinin të heshur në
pritje të zyrtarëve të ministrisë. Nga
pamja mu kujtua një dokumentar i
kanalit TV amerikan ABC, dokumen-
tar i cili flet për Shqipërinë e vitit
1991. Kur pashë dokumentarin u
trondita nga “stili” i keq i veshjes së
shqiptarëve të asaj kohe, nga flokët
e palara e të pakrehura të të rinjve,
nga gjurmët e thella të vuajtjes në
fytyrat e njerëzve. Atëherë ishte viti
1991 dhe Shqipëria kishte dalë nga
një izolim i tmerrshëm. E megjith-
atë u trishtova nga fytyrat e mina-
torëve se më përngjasuan me atë
pamje. Veçse këtë herë jemi 20 vjet
më vonë. Por nuk është çudi që
mjerimi të dallohet në fytyrat e mi-
natorëve. Ata paguhen pak, kalojnë
një pjesë të mirë të ditës në thellësitë
e 1400 metrave nën tokë, bëjnë një
punë të rëndë, me siguri me pagën
që kanë nuk përballojnë koston e
lartë të jetës në qytetin gri të Bul-
qizës, punojnë në të njëjtën mënyrë
si në vitin 1990 “duke nxjerrë krom
me karroca dore si atëherë” siç tha
një minator, dhe përditë ndërsa dër-

rmohen nën këto kushte pune, fla-
sin për “pronarët” e rinj të minjerës
që pasurohen për ditë. Si të mos
mjaftojë barra e rëndë e punës në
minierë, minatorët dërrmohen nga
mungesa e shpresës kur shikojnë abu-
zimin që i bëhet minierës dhe atyre
vetë. A është ky lajm i mirë? Greva
e minatorëve më rikthen përshtypjen
se aty ku shpresa zhduket e asgjë e
mirë nuk duket në horizont, pikër-
isht aty në varfërinë ekstreme lind
shkëndija se dikush do të reagojë.
Minatorët kanë vendosur të reagojnë.

LAJMI I DYTË I MIRË:
TË SAKRIFIKOHESH

“PËR TË TJERËT”

Në listën e kërkesave të mina-
torëve dallohet kërkesa për rritje page
prej 20%. Nëse një punëtor i thjeshtë
miniere paguhet 30.000 lekë të reja,
ai po kërkon që paga e tij të bëhet
36.000 lekë të reja. Si ka mundësi
që një kërkesë kaq e thjeshtë finan-
ciare nuk plotësohet dot kur pronar-
ët konçesionarë fitojnë rreth 300
milion $ në vit nga eksporti i kromit?
Sikur minatorët të kishin kërkuar
vetëm rritjen e pagës kërkesa e tyre
do të ishte përmbushur tashmë. Por
minatorët kanë kërkesa të tjera: rritje
sigurie në punë, ndalimin e shfrytë-
zimit abuziv dhe korruptiv në zonën
e pasur D të minierës, dhe in-
vestimin në minierë në mënyrë që
ajo të shfrytëzohet mirë dhe të ketë
jetëgjatësi. Këtu mendoj që kompa-
nia ACR është vënë në vështirësi.
Përpara 3 viteve minatorët ishin
përsëri në grevë për të njëjtat kërke-
sa. Atëherë kompania vendosi të bëjë
investimet e nevojshme por duket se
në tre vjet nuk ka mbajtur premtimet.
Kuptohet që investimi në minierë ka
kosto të lartë përballë oreksit të pam-
barimtë për të shfrytëzuar gjithçka për
përfitim të shpejtë personal. Në Sh-
qipërinë e 20 viteve të fundit duket
se gjithkush do të fitojë shumë jo në
funksion të punës së lodhshme e

parimeve të tregut, por në kurriz të
më të dobtëve dhe me mashtrim.
Këtu e ka zanafillën, mendoj, gjithë
përpjekja korruptive e zyrtarëve të
kësaj kompanie konçesionare dhe
gjithashtu heshtja e pakuptimtë e
zyrtarëve shtetërorë rreth mungesës
së investimeve.

Minatorët vendosin të vetë sakri-
fikohen në një grevë urie sepse ko-
mpania private ACR nuk ka investu-
ar për shfrytëzimin afatgjatë të mini-
erës. Ky më duket se është një lajm i
jashtëzakonshëm që nuk gjendet
shpesh në motivet e grevave të këtij
lloji – e me siguri kjo është arsyeja
që greva e minatorëve ka arritur edhe
në dyert e mediave ndërkombëtare.
Në Shqipëri edhe lëvizjet qytetare
kanë pasur zanafillë egoiste dhe për-
fitimi personal. Greva e minatorëve
të Bulqizës më duket nga të pakta
lajme të mira ku dikush vendoset të
sakrifikohet për përfitimin e të
tjerëve.

LAJMI I TRETË I MIRË:
MINATORËT KUNDËR

KORRUPSIONIT

Minatorët me siguri shpresojnë që
pagat e tyre do të rriten. Në të njëjtën
kohë ata vetë e kanë kuptuar që kor-
rupsioni është një plagë e rëndë që
dëmton jetën e tyre tani dhe të ardh-
men e fëmijëve të tyre.

Në rastin e Bulqizës abuzimi dhe
korrupsioni i kanë lënë vend shfrytë-
zimit pa kriter të galerive më produk-
tive të minierës (siç është Zona D).
Abuzuesit nuk mjaftohen vetëm me
vjedhje. Por janë aq të pangopur sa
janë gati të shkatërrojnë edhe të ardh-
men e minierës. Me fjalë të tjera,
“të ha unë për vete, pas kësaj gjithë
bota le të shembet”. Dukshëm kor-
rupsioni dhe abuzimi nuk shkojnë
me ardhmërinë e një punëtori në
minierën e Bulqizës – ashtu siç nuk
shkojnë me të ardhmen e askujt. Kjo
është një arsye tjetër që e bën këtë
grevë unike: punëtorët shqiptarë të

minierës së Bulqizës, përveçse janë
në një grevë për interesat e tyre famil-
jare, janë vënë në ballë të shoqërisë
shqiptare për të reaguar ashpër ndaj
korrupsionit që megjithëse direkt nuk
duket se na prek ne të tjerëve, në të
vërtetë shkatërron shpresën tonë për
një të ardhme më të mirë.

GREVA E TYRE,
GREVA JONË

“Të punosh në galeri, do të thotë
të zbresësh në ferr”, i tha një mina-
tor një të përditshmeje shqiptare.
Kësaj rradhe një grup i vogël mina-
torësh me mbështetjen e gjithë të
tjerëve kanë zbritur përsëri “në ferr”.
Kjo zbritje, në ndryshim nga monoto-
nia e përditshme e punës së mina-
torëve, përçon një mesazh që shkon
përtej galerive të minierës së Bul-
qizës. Kjo zbritje “në ferr” është një
thirrje për shoqërinë shqiptare për ta
kuptuar peshën e rëndë të korrup-
sionit që e vuajmë të gjithë pavarë-
sisht se nuk na duket, është një thir-
rje për ta dëgjuar mirë heshtjen e
zyrtarëve që gjithashtu na e rëndon
jetën të gjithëve, edhe është një
zbritje që në thelb, formëzon më në
fund, një lajm të mirë që vjen nga
Bulqiza.

EPILOGU I DËSHIRUAR:
A MUND TË KETË

LAJME MË TË MIRA?

Rreth një vit më parë një grup
minatorësh ngecën në nëntokën e
vendit të punës. U deshën 69 ditë
që këta minatorë të nxirreshin në
sipërfaqe të tokës në një operacion
që tërhoqi gjithë vëmendjen e botës
dhe sipas CNN kushtoi rreth 20 mil-
ion dollarë. Presidenti i Kilit, Pin-
era, i cili ishte i përfshirë direkt në
operacionin e shpëtimit të mina-
torëve ju tha kamerave në ditën e
shpëtimit se “miniera nuk duket të
kishte funksionuar në gjendjen e
mjerueshme që ishte” dhe se në
minierë “kishte pasur një histori të
gjatë shkeljesh”. Menjëherë pas këtij
operacioni Pinera deklaroi gjithash-
tu se qeveria do të merrte masa për
të mos lejuar shkelje të tilla të sig-
urisë dhe investimeve të ndodhnin
përsëri në Kili.

Epilogu i historisë sonë do të ish-
te shumë më i thjeshtë. Nxjerrja e
minatorëve nga 1400 metrat thellësi
ku janë future në grevë është një
operacion shumë pak më i kush-
tueshëm se operacioni kilian. Zyr-
tarë të lartë shqiptarë mund të viz-
itojnë minatorët, të nxisin ACR-në
të rrisë pagat siç e meritojnë punë-
torët, të mos lejojnë asnjë lloj sh-
kelje të plan-programit të investimeve
në minierë dhe përfundimisht të
dënojnë abuzuesit me pasurinë ko-
mbëtare.

Ky do të ishte lajm i mirë për
Bulqizën e shenjë shprese për gjithë
Shqipërinë. Dhe ashtu si Presidenti
kilian deklaroi  se ishte “krenar që
ishte kilian” ne mund të themi me
plot gojën se “jemi krenarë që jemi
shqiptarë”.
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e ditës
Mbi 20 minatorë janë në një grevë urie dhe qindra të tjerë i mbështesin në hyrje të galerive, me besimin dhe shpresën se do ti
jepet njëherë e mirë fund abuzimit me pasurinë kombëtare, duke rritur investimet në minierë, të cilat do të ndikojnë dukshëm

në rritjen e cilësisë së jetës së banorëve të qytetit të ftohtë dhe jetëgjatësinë e minierës. Kërkesat e minatorëve: Rritje inves-
timesh, siguri në punë, rritje page dhe të ndalet abuzimi me firmat fantazmë të mbledhjes së kromit

Grevë kundër abuzimit
Nga: HYSEN LIKDISHA

Që nga 4 korriku 2011, 700 minatorë të Mini-
erës së Bulqizës, më e madhja në vendin tonë
dhe më gjërë për nxjerrjen e mineralit të kromit,
janë hedhur në grevë të përgjithshme, për kush-
tet e punës së tyre në këtë minierë.  Ata
kërkojnë rritje pagash, përmirësim të kushteve
të punës dhe sigurisë në punë në galeritë e
thella të nëntokës, hapjen e thellësisë së mini-
erës sipas kontratës së nënshkruar me konçen-
sionarin për t’i dhënë kështu frymëmarrje mini-
erës dhe largim të firmave fantazmë nga terri-
tori i minierës, etj.

Me grevën e përgjithshme të minatorëve të
Bulqizës janë solidarizuar edhe minatorë e
metalurgë të tjerë si nga Burreli, Elbasani,
Mirdita etj.  Kështu lëvizja sindikaliste e mi-
natorëve të Bulqizës, ka marrë përmasa të gjëra,
pasi gëzon edhe mbështetjen e opinionit të
gjërë publik.

Bulqiza është zona më e pasur krom-
mbajtëse e vendit.  Prej gati një shekulli ajo
është shfrytëzuar për nxjerrjen e mineralit duke
rritur eksportet, gjë që ka patur një ndikim të
dukshëm në ekonominë kombëtare të vendit
tonë.  Ndërkohë kjo minierë vazhdon të mbe-
tet edhe në ditët e sotme dhe vitet që do pa-
sojnë, një burim i madh të ardhurash valutore
për ekonominë e vendit, si dhe për ekonom-
inë e brishtë të familjeve të minatorëve që
vazhdojnë të punojnë me përkushtim e
heroizëm në galeritë e thella të kësaj miniere.

Regjimi diktatorial komunist edhe pse dek-
laronte me mburrje se Miniera e Bulqizës, jep
32-37 për qind të të ardhurave në shkallë ven-
di, e shfrytëzoi barbarisht këtë minierë për
nevojat e veta, duke e lënë atë në kushte të
mjerueshme.  Një gjendje e tillë i detyroi qe-
veritë shqiptare të pas viteve ’90-të, që të
mendojnë edhe për privatizimin e minierave
të kromit, pasi i konsideronin ata si barrë mbi
shpinë të tyre.  Ata nuk kishin mundësi të in-
vestonin në miniera për t’i mbajtur të hapura,
ndaj në rastin më të parë që dikush u afrua për
t’i marrë me konçension, qeveritarët nxituan
për t’i hequr qafe ata.

Historia e konçensioneve në minierën e
Bulqizës, ishte dhe vazhdon të mbetet trish-
tuese.  Korrik 2001, afrohet firma italiane
Darfo, e cila u zotua se do bëjë investime të
fuqishme në minierë me kaq e aq vlerë, jo
vetëm për ta vënë atë në punë, por edhe për të
përmirësuar dukshëm kushtet e punës për mi-
natorët në proçesin e nxjerrjes së kromit.  Kësaj
firme që ishte e mbeti fantazmë, ju vunë në
dispozicion të gjitha asetet kombëtare që kishin
lidhje me kromin, si minierat dhe uzinat e
pasurimit dhe shkrirjes së mineralit në Burrel
dhe Elbasan. Darfo nuk realizoi asnjë lek in-
vestime, por rendi vetëm në shfrytëzimin e
rezervave të gatshme duke e çuar minierën
drejt vetmbylljes.

Në të tilla kushte kjo firmë zhduket duke ia
dhënë minierën me konçension një tjetër firme
të huaj konçensionare (austriake), e cila edhe
kjo përsëriti dhe vazhdon të përsërisë të njëj-
tin avaz si paraardhësja e saj për të investuar
në minierë, por këto investime kanë mbetur
vetëm në kuadër të premtimeve të bëra prej
saj.  Kështu sipas kontratës së nënshkruar në
2001, duhej që brenda 7 viteve të investoheshin
21 milion euro kryesisht për hapjen e thellë-
sisë duke e thelluar pusin nga niveli i 16 deri
21.  Jo vetëm në investime, por edhe në plotë-
simin e kushteve më minimale të punës për
minatorët, ACR-ja e cila aktualisht menaxhon
minierën nuk ka bërë asgjë.   Madje në disa
drejtime puna ka shkuar mbrapsht, kur në galeri
në vend të vagonave përdoren karrocat e dorës
si në vitet e para kur miniera ka nisur nga puna.
Në shkeljen e kontratës, firma konçensionare
ACR, ka gjetur edhe mbështetje nga METE,

kur në vitin 2009 në marrëveshje me të ndry-
shojnë kushtet e kontratës duke shtyrë kështu
për në kalendat greke planin e investimeve prej
miliona dollarësh në Minierën e Bulqizës.

Ndërkohë ACR-ja, gjatë këtij viti ka dhënë
me konçension Zonën D të minierës e cila
zotëron një krom të një cilësie tejet të veçantë
prej 55%.  Kjo ka krijuar tek minatorët dy-
shime të forta për aktivitetin e kësaj firme.
Minatorët thonë se firma austriake, kërkon të
lëshojë me konçension edhe “copa” të tjera të
majme të kësaj miniere edhe pse edhe vetë e
ka marrë me nënkonçension këtë minierë.

Ndërkohë brënda territorit të shfrytëzimit
të minierës nga firma e ACR-së, ushtrojnë ak-
tivitetin e tyre edhe firma të vogla private që
shfrytëzojnë për llogari të tyre galeri private
kromi veçanërisht në Zonën D.  Dhe e gjitha
kjo thonë minatorët bëhet mbi bazën e një
marrveshje të heshtur mes administratorëve të
ACR-së dhe këtyre firmave private.  Kështu
ndodhur në këto rrethana, kur degradimi i
Minierës së Bulqizës për shkak të keqmenax-
himit nga firma e huaj konçensionare, po
bëhet realitet i pashmangshëm, minatorët të
detyruar u hodhën në grevë të përgjithshme.
Që nga dita e nisjes së kësaj greve, më 4 kor-
rik, pati një solidarizim të opinionit qytetar,
si dhe të minatorëve e metalurgëve nga Burre-
li, Elbasani e Mirdita që dërguan në tubimet e
zhvilluara në qendër të qytetit të Bulqizës,
përfaqësues të tyre për të përshëndetur këtë
grevë.  Greva erdhi në përshkallëzim, duke
zbritur nga ambientet e ndërmarrjes në qendër
të qytetit drejt e në Tiranë, në bulevardin Dësh-
morët e Kombit para kryeministrisë. Dhe nga
dera e kryeministrise Minatorët shprehen të
vendosur për t’i shkuar deri në fund protestës
së tyre deri sa qeveria te angazhohet ne menyre
serioze per plotesimin e kerkesave qe tashme
i kane parashtruar publikisht.

GREVA NË TIRANË

Sipas grevistëvem vetem kryeministri dhe
nderhyrja e tij mund t’i jape zgjidhje situates
se krijuar, qe po shpie ne mbylljen e punes ne
miniere dhe kercenon perdite jetet e minator-
eve.  Kreu i Konfederatës së Sindikatave të
Shqipërisë, Kol Nikollaj ka bere me dije se
minatorët do të protestojnë derisa qeveria të
gjejë një zgjidhje për situatën e krijuar, kush-
te me te mira pune, siguri ne pune e page me
te mira. Sipas tij, kryeministri ka premtuar që
METE do zgjidhe situatën, do mbyllen firmat
e paligjshme, por kjo nuk eshte bere deri më
tani.

Nikollaj paralajmëron se keqpërdorimi i
shfrytëzimit teknik të minierës rrezikon vend-
burimet e kromit. Sipas studimeve me ekspertë

që ka kryer konfederata e sindikatave, keqpër-
dorimi, shfrytëzimi, mos kryerja e investimeve
dhe veçanërisht keqpërdorimi i Zonës D, rrez-
ikon mbylljen e minierës brënda një afati prej
15-18 muajsh, ndërkohë që kjo minierë është
ndër më të mëdhatë jo vetëm në Shqipëri, por
edhe në Europë, tha Nikollaj.

Taf Koleci, kreu i sindikatës së minatorëve
të Shqipërisë, tha se protesta e nisur e mina-
torëve do vazhdojë përpara METE-s dhe kryem-
inistrisë, si dhe TVSH-së, i cili nuk ka dhënë
asnjë lloj kronike për grevën e minatorëve edhe
pse jemi taksapagues të tij.  Por ndërkohë do
protestojmë edhe para komunitetit europian
në Tiranë. Protesta do jetë pa ndërprerje dhe
do vazhdojë për çdo ditë, do të flemë jasht
deri sa të ulemi dhe të bisedojmë me përfaqë-
sues të METE-s dhe drejtuesit e ACR-së. “Mi-
natorët bëjnë thirrje për paqe sociale, nuk thye-
jnë xhama, nuk çohen mbi policinë, janë sh-
kalla më e lartë e civilizimit që bëjnë protesta
të ndershme, ekonomike për liritë dhe të
drejtat themelore, bukë, ujë, dinjitet dhe jete
normale. Nuk lëvizim, do te jemi ketu dhe do
presim deri sa të zgjidhni kërkesat, ndryshe
do flijohemi para derës suaj të mbyllur, i drej-
tohen minatorët protestues firmës ACR  dhe
qeverisë.

Kompania ACR është dorëzuar përballë
kërkesave të  minatorëve të saj, duke deklaru-
ar se është e gatshme të ulet për të diskutuar
rreth kërkesave, në momentin e parë që do të
braktiset rruga e protestës. Përfaqësuesi i ko-
mpanisë, Xhorxh Bedineishvili, është shpre-
hur në një konferencë për shtyp se kompania
ka një marrëveshje koncesionare të shfrytëz-
imit të minierës së Bulqizës dhe se do të ulet
të diskutojë me përfaqësuesit e minatorëve për
kërkesat e tyre edhe pse fillimisht theksoi se
marrëdhënia me minatorët është përcaktuar me
një kontratë kolektive që skadon në 2013-n.
“Që të mos keqkuptohemi, nuk po them që
çdo gjë që është e fiksuar në kontratën kolek-
tive apo në kontratën e koncesionarit nuk mund
të rishikohet. Diferenca është që ne jemi të
hapur të rishikojmë e ridiskutojmë këto kush-
te dhe të rivendosen. Ne, ka vijuar ai në fjalën
e tij, do t’i përgjigjemi çdo çështjeje që ka të
bëjë me punën e marrëdhëniet në punë dhe
unë jam i gatshëm që, nëse greva përfundon,
të ulem që nesër madje do më pëlqente të
ulesha me përfaqësuesit e vërtetë të punon-
jësve në Bulqizë dhe jo me ndërhyrjet nga Ti-
rana”, tha përfaqësuesi i ACR-së.  Me këtë
deklaratë ai dha sinjalin pro diskutimit të kërke-
save të minatorëve për rritje pagash dhe rish-
ikim të kushteve në të cilat punohet.  Mina-
torët e Bulqizës po vazhdojnë prej ditësh pro-
testën e tyre, duke kërkuar rritje të pagave me
20 për qind, si dhe përmirësimin e kushteve
të punës, kushte teknike dhe sociale.

ZHVILLIMET E FUNDIT

ACR rrit pagat me 20 perqind
ACR akuzon drejtues te sindikatës se po e
keqperdorin greven per përfitime te ngush-
ta personale dhe jo ne interesin e
punonjesve. “Ne rritëm pagat me 20 për-
qind dhe sindikata nuk ia komunikuoi mi-
natorëve. Kjo tregon qartë se krerët e sindikat-
ave punojnë për ca politikanë në Tiranë dhe
jo për interesin e punonjësve të Bulqizës.
Nëse dikush do të qëndrojë në grevë urie që
Kolë Nikolla të pasurohet, atëherë ky nuk
është problemi ynë”, tha drejtori i ACR-se.

Minatorët shtojnë kërkesat
Në ditën e katërt të grevës së urisë nën

tokë, minatorët protestues kanë vendosur
që t'i thellojnë kërkesat e tyre.

Komisioni i grevës, duke theksuar se
askush nga Qeveria apo kompania ACR nuk
i vizitoi për të dialoguar rreth kërkesave të
bëra më dije, tashmë ka vendosur që të sh-
tojë kriteret që duhen përmbushur.

Në listë është shtuar kërkesa për largimin
e administratorit dhe drejtuesit Medat Zogu,
si dhe rritja e pagës jo më 20 përqind, por
40 përqind.

METE gjobit ACR-ne
Ministria e Ekonomise vendosi dje pe-

nalizimin e shoqërisë koncesionare ACR me
një vlerë prej 56 milionë lekë për shkak të
mosrealizimit të investimeve të parash-
ikuara. Në një njoftim të kësaj ministrie
thuhet se kompania nuk ka realizuar inves-
timet për vitet 2007 dhe 2008 dhe në 2009
nuk ka realizuar asnjë investim.

“Kontrollet e ushtruara nga ana e Agjen-
cisë Kombëtare të Burimeve Natyrore kon-
statojnë se për periudhën 2007-2008, sho-
qëria ACR ka investuar 3 090 000 USD ne
Minieren e Kromit Bulqize, ndërkohë që
investimet e kryera në bazë të kontratës
koncensionare që METE ka lidhur me ACR,
duhet të ishin 3 400 000 USD. Gjithashtu,
nga kontrollet e ushtruara rezulton se për
vitin 2009 nuk ka pasur asnjë investim në
minierën e kromit të Bulqizës nga shoqëria
koncensionare “Albanian Chrome”. Për këtë
arsye, METE vendosi sot aplikimin e penali-
tetit prej 56 milionë lekësh për shoqërinë
ACR, i cili duhet të shlyhet nga ACR bren-
da 20 ditësh nga marrja e njoftimit”, thek-
son njoftimi i ministrisë.

Lajmi që presim...

Ndërsa kjo gazetë

po shtypet, shpresojmë

që minatorëve tu jenë

plotësuar kërkesat dhe të

kenë dalë nga greva.

Të bindur se sakrificat

e tyre do të dëgjohen,

dhe kërkesat e tyre

do të plotësohen....
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“Bulqiza, një minierë me histori”

Në Bulqizë e kemi bërë zakon që 18 shkur
tin ta quajmë festën e minierës. Në fakt

kjo ditë konsiderohet si data e fillimit të pun-
imeve në minierë.

Është viti i pesëdhjetë që jetoj e punoj në
Bulqizë. Para syve të mendjes më kalojnë bre-
za të tërë burrash që punuan dhe e themë me
bindje, bënë heroizma në këtë minierë që ka
prodhuar deri tani rreth 13. 5 milion ton min-
eral kromi. I kujtoj ato njerëz që përballuan
vështirësi të pa numërta, pa u ankuar, një pjesë
dhanë edhe jetën, vetëm për të realizuar ob-
jektiva. Sa më shumë kalojnë vite, aq më
shumë më ngacmojnë ndërgjegjen për t’i shk-
ruar këto kujtime, për ti përmendur ata burra
që e krijuan dhe e rritën Bulqizën, për ta shly-
er këtë borxh që u kam shokëve të mij të dikur-
shëm e të sotëm.

Në ceremonitë që organizohen mbahen fjal-
ime, përshëndetje, janë mbajtur edhe referate
e kumtesa ku është folur për arritjet e sukseset
e kësaj miniere, por gjithmonë më është dukur
se sado të flasësh për këtë minierë gjithmonë
ke thënë shumë pak. Miniera e Bulqizës është
një gjigand që ka mbushur 62 vjet punë dhe
gjatë kësaj kohe ka shënuar arritje të mëdha,
por ka patur edhe probleme të mëdha. Ndon-
jë i “ditur” ka thënë ndonjëherë se Bulqiza
nuk është rentabile. Por të lind pyetja: kush
më tepër se Bulqiza ka qenë rentabile?

Më kujtohet, në vitin 1961 erdhi nga Tira-
na një i dërguar, me porosi të ministrit, të
merrte nga fondi i drejtorit të minierës së Bul-
qizës 70 milion lekë për të paguar ndërmarjen
e ndërtimit që ndërtonte pallatin ekulturës në
Tiranë, sepse nuk i kishin xhiruar paratë të huajt
që e patën marrë përsipër. Edhe më vinte keq
që po iknin këto para nga ndërmarja edhe
krenohesha me fuqinë e ndërmarjes që është

Hyrja e libritHyrja e libritHyrja e libritHyrja e libritHyrja e librit
në gjendje të realizojë financime të tilla.

Bulqiza mbajti në kurriz për shumë vjet një
pjesë të madhe të buxhetit të shtetit. Por shumë
pak u bë për vetë Bulqizën. Miniera është vërtet
një vepër gjigande që e bënë mijëra burra dhe
ajo u dha emër shumë prej tyre.

Askush nuk e ka llogaritur saktë fuqinë kri-
juese të njerëzve e cila, e vënë në përdorim
herë veç e veç e herë së bashku krijoi qytetërime
të mahnitshme në botë, kështu pak nga pak u
krijua edhe miniera e Bulqizës.

Me raste festash e përvjetorësh presidentët
e vendit tim ndajnë dekorata e vlerësime të
larta si “Mjeshtër i madh”etj. dhe këto deko-
rata i marrin artistë e sportistë, dhe mirë bëhet.
Por shpesh më lind pyetja:-Si nuk dekorohet
një inxhinier miniere apo një minator, nga ato
qindra të tillë, që ose kanë vdekur ose janë të
mbaruar nga shëndeti, të cilët me djersë e me
gjak mbajtën në kurriz peshën e ekonomisë,
mbajtën vendin me bukë.

Qyteti i Bulqizës me baraka dërrase ka fil-
luar në vitin 1949-50. Në vitet50-60 u ndër-
tuan disa ndërtesa njëkatëshe. Pas vitit 1960
filloi ndërtimi i ndërtesave dykatëshe dhe
vetëm pas vitit 1970 nisën të ndërtohen godi-
na banimi tre e deri pesë katëshe. Shumë njerëz
këtë e lidhin me nënvleftësimin që i bënte
shteti këtij qyteti dhe unë nuk marr përsipër të
vërtetoj të kundërtën por një gjë është e qartë:
Në vitet e para perspektiva e Bulqizës ishte
krejt e pa sigurtë, Kërkim –zbulimi i këtij vend-
burimi është bërë krahas shfrytëzimit dhe
kërkimi nuk ka përfunduar edhe sotas në thellë-
si dhe as nga krahët. Prandaj dhe qyteti u rrit
me zor krahas rritjes së zbulimit të rezervave.
Miniera dhe qyteti janë lidhur në mënyrë të
pa zgjidhëshme: Ka minierë, ka qytet! S’ka
minierë, s’ka qytet!

Nga: GAFUR MUKA

Ishte vjeshta e vitit 1977 kur unë e kam takuar
për herë të parë inxhinier Hamzanë. Por për të
kisha dëgjuar që kur isha nxënës në shkollën
tetëvjecare të Zerqanit. Ai ishte një nga emrat
e grupit të atyre djemve që fshati i kishte nisur
“për shkollë”. Dhe “të niseshe për shkollë” në
ato vite do të thoshte jo vetëm të futeshe në
rrethin e njerëzve që do të bëheshin diçka por
edhe të ishe model për më të rinjtë që ëndër-
ronin të bëheshin dikushi. Atëbotë emri i
Hamza Gurrës përmendej së toku me emrat e
Medi Canit, Zenel Sulës, Veli Zogut, Ahmet
Kamberit, Përparim Sinanit, Luftim Kukës e
plot të tjerëve që, pas studimeve kishin arritur
të bëheshin djem të zot. Kujtoj, që kur këta
djem, psh me rastin e festës së vitit të ri, kthe-
heshin në fshat, vetë fshati merrte tjetër nur.

Sidoqoftë, në vitin tashmë të largët 1977 unë
kisha filluar stazhin e punës si inxhinier mark-
shejdër në Minierën e Bulqizës, biles në një
nga sektorët më të mëdhenj të saj-sektorin e
dytë të Zonës D. Ditën kur takova inxhinier
Hamzanë më erdhën në mendje gjithë kujtimet
e moshës shkollore dhe, më së pari, shijova
kënaqësinë e realizimit të dëshirës për të njo-
hur një person impresionues, jo vetëm nga kuj-
timet e hershme por edhe të një inxhinieri tash-
më vërtet me emër. Hamzai me trupin e tij të
ngjeshur, disi të shkurtër, me fytyrën e qeshur
dhe humorin e këndshëm binte në sy edhe me
flokët e tij kacurrela por, ama, krejt të thinjur.

Këtë cilësinë e fundit e kisha, natyrisht pa
dashjen time, edhe unë.

-Unë jam Hamzai- tha shkurt ai, dhe vazh-
doi: flokët nuk i kemi krejt njëlloj por, si-
doqoftë, në këtë pikë jemi shumë afër njëri
tjetrit.

-Dhe të dy jemi nga e njëjta krahinë- shto-
va unë. Biles, si nip Zerqani, mund të shpresoj
të kem favore më të mëdha se flokët- vazhdo-
va më tej.

-Favore thua, as që bëhet fjalë për to. Më
mirë thuaj kemi një rrugë të përbashkët, pasi
rrugës njihen tamam huqet- vazhdoi ai me një
humor vërtet të këndshëm.

Dhe, në rrjedhën e viteve unë mendoj se
kam njohur shumë “huqe” të inxhinier Hamza-
it. Me këtë rast më lejohet ti përmend disa
prej tyre….

Hamza Gurra është një inxhinier që e ka
bërë “jetën dhe veprën” në galeritë e Bulqizës.
Jo vetëm pse ka punuar e jetuar “50 vjet në
Bulqizë”, siç shkruan vetë ai në këtë libër por,
në rradhë të parë sepse me punën e tij ai është
evidentuar gjithnjë si inxhinier i zoti. Nuk janë
vetëm shokët dhe miqtë e tij që e vlerësojnë
kështu por, edhe ato që e kanë pasur “ferrë”
në realizimin e prapaskenave janë të detyruar
ta pohojnë këtë. Mendimet e pjekura profe-
sionale, erudicioni i madh, gatishmëria për të
marrë përsipër punë të vështira dhe për tua
dalë mbanë, njëkohësisht edhe për të ndih-
muar të tjerët, rigoroziteti në punë por edhe
çiltërsia në komunikim, zëri i tij i lartë në
biseda dhe e qeshura gurgulluese në situata
humori, portretizojnë mbi të gjitha një indi-
vid për tu respektuar. Duke u bërë një nga
miqtë e tij unë i kam njohur edhe një “huq”
të vecantë: atë të të pasionuarit pas muzikës
klasike. Unë e di se cfarë kanë “hequr” Betho-
veni, Vivaldi, Verdi e plot të tjerë në galeritë
e Bulqizës. Me këtë pasion Hamzai demos-
tronte një shpirt të veçantë artisti.

Jam I bindur se ka qenë vetëm koha (kupto
sistemi) ai që e mbajti vendosmërisht larg

ëndrrës për tu bërë njeri i skenave. Sidoqoftë
ai hyri në skenën e nëntokës… Dhe këtu shpal-
osi angazhimin e tij për të bërë më të mirën.
Edhe pse qe- tani na lejohet ta themi troç-
inxhinier “ me njollë” pse i ati kishte bërë
burg, vetëm për fajin se ishte njeri i kulturuar,
tamam në kohën kur kultura jashtë skemave
të rregjimit ishte mëkat i madh, ai arriti me
punën e tij të fitonte atë rrespekt që lind vetiu
tek njerëzit që të rrethojnë dhe jo rrespektin e
të emëruarit në poste e të ushtruarit të posteve.

Po ja, një “huq” nuk ia paskam njohur .
Pikërisht këtë të të shkruarit. Jo se më befasoi
shumë kur më tha se dua të shkruaj diçka për
qytetin e Bulqizës por, kur ma dha të përfun-
duar dorëshkrimin përjetova emocionin e një
dhurate që nuk e prisja. Tani që e kam lexuar
jam i kënaqur që nuk më kishte shkuar mend-
ja për këtë. E para sepse ndjeva kënaqësinë e
një suprize të këndshme dhe e dyta sepse
mësova plot histori të dobishme.

Hamza Gurra e ka shkruajtur këtë libër më
së pari me ndjesinë e një artsti. Ai ka ekspo-
zuar në të këndvështrimin e tij ndaj punës e
jetës në minierë dhe në gjithë peisazhin so-
cio-kulturor të zonës. Qyteti i Bulqizës me
banorët e tij , Zerqani, Fushë Bulqiza, Maqel-
lara, Shupenza, Luznia, Mirdita e… gjithë Sh-
qipëria hyjnë natyrshëm në gjeografinë e për-
shkrimit. Të njohurit e miqtë e tij, së toku me
plot bashkëkohës popullojnë po natyrshëm
lagjet e kujtesës së autorit. Përditshmëria e
aktivitetit brenda e jashtë minierës, vështër-

sitë e një pune gjithsesi të pavlerësuar, vetë
jeta e kuadratuar në ecejake rutinë po edhe
me tragjizmin e humbjes së saj, lënë gjurmë
emocionuese në kujtesën e lexuesit. Portretiz-
imet e thjeshta dhe të ngrohta, të shkurtëra
dhe të qëlluara, me pamje nga larg apo në
ambiente pune, fokusohen tërësisht në an-
gazhimin njerzor për të bërë detyrën edhe pse,
shumë prej tyre e humbën jetën pikërisht  atje
ku ata derdhën djersën për të mbajtur gjallë
familjet e tyre. Libri është një homazh i mer-
ituar për ta. Ai vjen edhe si një dhuratë modeste
për të gjithë ata që punuan e jetuan në Bul-
qizë si punonjës miniere apo të punësuar në
aktivitetet e tjera në shërbim të minierës.

Hamza Gurra e ka shkruajtur këtë libër edhe
me përgjegjësinë e specialistit. Ai është an-
gazhuar ta paraqesë të plotë Bulqizën si një
trevë me pasuri të shumta ku, padyshim, min-
erali i kromit është më i rëndësishmi dhe
njëkohësisht më i çmuari. Duke e lexuar lib-
rin informohesh me saktësi inxhinierike mbi
gjeologjinë e vendburimit, strukturat mineralm-
bajtëse , sistemet e shfrytëzimit e… plot të
tjera. Në këtë paraqitje duket sikur inxhinier
Hamzai është akoma atje në zyrën e tij me
merakun për të bërë një projekt sa më të mirë,
duke i inventarizuar të gjithë faktorët ndikues
dhe duke llogaritur me laps në dorë gjithë çfarë
i duhet për këtë. I papërtueshëm të japë shpje-
gime mbi idetë e tij edhe në libër bie në sy
përkushtimi për të thënë e argumentuar gjiths-
hka duke i dhënë përmbajtjes natyrë të spika-

tur inxhinierike.
Hamza Gurra e ka shkruajtur këtë libër edhe

me angazhim qytetar. Bulqiza dhe qytetarët e
saj kaluan një kohë bukur të gjatë kur vlerësi-
mi për kontributin e tyre ishte thjesht një “kar-
tolinë respekti”. Në këtë “kartolinë” binte
menjëherë në sy slloganiteti standart. Shpër-
blimi për qytetin ishin vetëm ato pallatet ku
mund të strehoheshe sa për të mos qenë jash-
të, ndërsa shpërblimi për “heronjtë e kohës”
ishte thjesht mbijetesa. Produktin e këtij vlerë-
simi e konstaton kushdo që e viziton Bulqizën.
Por, për ata që kanë punuar e jetuar në Bul-
qizë ajo mbetet Hirushja e Andersenit që,
gjithsesi pret ti vijë ndonjë ditë “djali i
mbretit” për ti dhënë gjithë çfarë ajo meriton.
Libri i inxhinier Hamzait është një mesazh,
përmbajtja e të cilit informon qartazi për
shumëçka ka dhënë Bulqiza por edhe për
shumëçka ajo ofron, duke mbetur akoma në
pritje të….”djalit të mbretit”.

Hamza Gurra e ka shkruajtur
këtë libër edhe me angazhim
qytetar. Bulqiza dhe qytetarët
e saj kaluan një kohë bukur të
gjatë kur vlerësimi për kon-
tributin e tyre ishte thjesht një
“kartolinë respekti”. Në këtë
“kartolinë” binte menjëherë
në sy slloganiteti standart.
Shpërblimi për qytetin ishin
vetëm ato pallatet ku mund të
strehoheshe sa për të mos
qenë jashtë, ndërsa shpërblimi
për “heronjtë e kohës” ishte
thjesht mbijetesa.
Libri i inxhinier Hamzait
është një mesazh, përmbajtja
e të cilit informon qartazi për
shumëçka ka dhënë Bulqiza
por edhe për shumëçka ajo
ofron, duke mbetur akoma në
pritje të….”djalit të mbretit”.

Për opinione dhe komente mund të na shkruani në adresën:  “rrugaearberit@gmail.com”. Tel. 00355 4 22 33 283.
OPINIONET DHE KOMENTET E BOTUARA NUK SHPREHIN DOMOSDOSHMËRISHT QËNDRIMIN E REDAKSISË

Hamza Gurra e ka shkruajtur këtë libër edhe me përgjegjësinë e specialistit. Ai është angazhuar ta paraqesë të plotë
Bulqizën si një trevë me pasuri të shumta ku, padyshim, minerali i kromit është më i rëndësishmi dhe njëkohësisht
më i çmuari. Duke e lexuar librin informohesh me saktësi inxhinierike mbi gjeologjinë e vendburimit, strukturat
mineralmbajtëse , sistemet e shfrytëzimit e… plot të tjera.
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Branko Manojlovski tregon të
vërtetën sa i përket origjinës së të
parëve të tij, shqiptarëve ortodoksë
të Rekës. Pohon se vazhdimisht ësh-
të ndier dhe ndihet shqiptar, edhe
pse zyrtarisht është evidentuar në
dokumente si maqedonas. Në shen-
jë sensibilizimi për ngritjen e
vetëdijes kombëtare, sidomos për
shqiptarët ortodoksë të anës së Re-
kës, në një rrëfim ekskluziv për
gazetën "KOHA", Manojlovski thotë
se do ta përshkojë rrjedhën e lumit
Vardar në muajin gusht

Branko Manojlovski, shtatëdh-
jetëvjeçari nga fshati Kiçinicë i Re-
kës së Epërme të Gostivarit, i cili
publikisht pranoi origjinën e të
parëve duke pohuar se vazhdimisht
është ndier dhe ndihet shqiptar, edhe
pse zyrtarisht është evidentuar në
dokumente si maqedonas, ka vendo-
sur që të përshkojë rrjedhën e lumit
Vardar nga burimi në fshatin Vërtok
e deri në derdhje në Detin Egje.

Këtë e bën në shenjë sensibilizi-
mi për ngritjen e vetëdijes ko-
mbëtare, sidomos për shqiptarët
ortodoksë të anës së Rekës, të cilët
nga rrethana të ndryshme i janë nën-
shtruar asimilimit nga ana e shtetit.
I emocionuar gjatë gjithë kohës, në
momente të caktuara edhe me lot në
sy, me dialektin gjuhësor të anës së
Rekës, Manojlovski nuk fsheh gux-
imin dhe dëshirën që gjeneratave të
reja t’u rrëfehet e vërteta.

NJË VAKT NA BËNIN KAUR
E TURK, E JO VËLLEZËR TË

NJË GJAKU

"Idenë për të përshkuar rrjedhën
e lumit e kam pasur ndërmend që
fëmijë. Është lumë shumë i bukur
dhe i mirë. Por jeta dhe punët që
më prisnin e bënë të vetën, harro-
hesh disi. Mirëpo erdhi vakti që ta
realizoj këtë dëshirë. Para disa ditëve
isha ulur me do miq në një restorant
ngjitur buzë lumit Vardar, rrugës prej
Gostivarit për në Mavrovë. Duke e
parë lumin, falënderova miqtë që më
dërguan në atë vend. Është një lum i
madh dhe i bukur, dhe këtë aven-
turë nëse mund ta quaj, e bëj në
ditëlindjen time të shtatëdhjetë me
radhë, pra 19 gusht.

Me këtë mision, dua t’u bëj me
dije njerëzve se sa gabime janë bërë
mes njëri-tjetrit, madje vëlla me vël-
la. Dua të tërheq vëmendjen për t’iu
kthyer rrugës së drejtë, ashtu siç ësh-
të rrjedha e lumit Vardar, të kthjel-
lohemi. Një vakt na bënin kaur e turk
e jo se kemi qenë vëllezër të një

Dëshmi e gjallë për shqiptarët ortodoksë të Rekës.Një rrëfim
ekskluziv i zotit Branko Manojlovski , i cili premton se do ta

përshkojë rrjedhën e lumit Vardar gjatë muajit gusht

Në Kiçnicë, gjithçka frymon shqip

gjaku. Kur flas për këtë temë, më vjen
të qaj, dua të përçoj mesazhin për
gjithë ato njerëz, të rrojmë bukur e
mirë ashtu siç na ka falur perëndia.
Mendoj se vetëm kështu, rruga jonë
nuk do të ketë telashe, do të jetë çdo
gjë në rregull", shprehet i emocionuar
Manojllovski.

"Lumi Vardar ka qenë lumë i
shenjtë për ilirodardanët dhe iliro-
makedonët. Por ndonjëherë ka qenë
dhe më bëhet sikur është edhe tani
kufi simbolik për hasmëri shoviniste
e fetare mes të dy popujve tanë", kjo
është porosia që ai pretendon se e
ka dëgjuar nga një zë hyjnor teksa ka
qenë i shtrirë buzë gurre, para Kullës
së tij në fshatin e tij të lindjes, e që
i ka ngjasuar si zëri i nënës së tij,
Zafirës. Deri më tani, për bash-
kudhëtim i janë bashkangjitur dy
kunatat Nada dhe Ruzha, si dhe disa
nga miqtë e tij. Vendosmëria e tij
për ta thënë të vërtetën është e mad-
he. Shpreh bindjen se e vërteta du-
het të dalë në shesh edhe pse me një
vonesë të madhe. Është i vetëdijshëm
për perkusionet që mund të lindin,
por hyjnore, sipas tij, mbetet e vërteta
dhe vetëm e vërteta e cila duhet thënë
sido që të jetë. "Punët janë tepër të
kthjellëta, puna dihet dhe është e
çiltër si uji, në këto vise flitej shqip
dhe çdo gjë buronte nga motivet
kombëtare. Por asimilimi e bëri të
vetën, ndikoi fuqishëm në këto anë.
Kishte shumë influenca prej anësh,
shumë faktorë. Na thirrshin turq e
kaurë. Kjo ishte çmenduria, sikur të
mos flitej për vëllezër të një gjaku.
Reka e Epërme edhe me gjuhë, edhe
me traditë e doke, edhe në çdo as-
pekt tjetër mbetet shqiptare. E ndiej
si një forcë nga ana e perëndisë që
ta them të vërtetën pikërisht tani,
sepse këtë të vërtetë një vakt nuk
mund ta thuaje, quhej veprimtari
kriminale e armiqësore, shkoj edhe

në hapsane. Fort mirë e mbaj mend
edhe pse kanë kaluar 70 vjet që kam
lindur. Ne nuk dinim të flisnim asn-
jë fjalë në gjuhën maqedonase, me
prindërit komunikonim vetëm në
gjuhën shqipe. E tani dikush thotë
mos thuaj ashtu se është turp, e pse
të jetë mbarë kur e thotë të vërtetën.
Ishte interesant, pasi e dhashë me-
sazhin se ndihem shqiptar si të parët
e mi. Merrja thirrje në telefon nga
shumë vëllezër e miq të kësaj ane,
më përgëzonin për të vërtetën që
fola. Unë e kam ditur se është ashti,
edhe çdokush tjetër e ka ditur, mirë-
po çështja është se duhet të dëfto-
het. Gjeneratat e reja që lindin du-
het ta dinë këtë. Tash çdokush e ka
të drejtën e vete se si ndihet, mirëpo
është mirë të dihet kjo. Edhe lumë
prej perëndisë e arrita këtë ditë që ta
them këtë të vërtetë", vazhdon
Manojlovski.

“NGA TI BRANKO,
BËHESH SHQIPTAR”

Misioni i tij nuk është dhe aq i le-
htë. Edhe pse i vendosur ta çon punë
deri në fund, nuk fsheh brengën se
disa çështje janë aq të koklavitura sa
rënd mund të rikthehen në binare.

"Kjo është një punë e thellë dhe
se di se sa do të sensibilizohet opin-
ioni, bëhet fjalë për asimilim, ka
martesa të përziera mes religjioneve
dhe nacionaliteteve, shumë rëndë
është të ndërrohet diçka. Mirëpo kjo
porosi përçon dritë, të dihet e vërte-
ta dhe se ku i kanë rrënjët e veta.
Ato të vegjël që lindin tashti duhet
ta dinë këtë. Janë të pakët ato njerëz
që e dinë këtë të vërtetë. Në një ndeje
me disa të rinj vitin e kaluar, ishin
shumë 12 veta dhe të gjithë të kësaj
ane, u thashë se neve këtu nuk kemi
ditur maqedonisht, ato habiteshin

me këtë që ua thashë, bile njëri nga
ato tha që kjo s'ka rëndësi. Ua kthe-
va përgjigjen se kjo ka shumë rëndë-
si. Kishte dhe të tillë që u pajtuan
me këtë që thashë unë dhe kërkonin
ta dinë të vërtetën e kësaj pune. Tash-
ti se do të ketë efekt kjo punën, nuk
mund ta di, ama një gjë e di shumë
mirë. Ashtu siç më tha një profesor
i historisë, nëse dëshiron të ecësh 1
mijë kilometra, lypet të nisesh nga
metri i parë, ku do arrish nuk dihet,
mirëpo je nisur. Edhe ky mesazh i
imi është nisur për diku e tashti ku
do arrin nuk e di. Mirëpo, jam shumë
i lumtur që perëndia ma mundësoi
dhe që marr mbështetje nga gjithë
ju që të dalë në shesh dhe të eviden-
tohet diku kjo e vërtetë. Unë nuk zija
besë se do ta shoh këtë ditë, mirëpo
ja që erdhi. Shumë veta më thonë se
nga ti Branko Manojlovski bëhesh
shqiptar, mirëpo ne realisht ato
jemi", potencon Manojlovski.

KONVERTIMI DHE
ASIMILIMI

Konvertimet dhe asimilimi i një
pjese të mirë të popullatës shqiptare,
ai e sheh me sy kritik edhe nga roli
që ka luajtur religjioni. Edhe pse
shpreh simpatinë e tij për njerëzit e
fesë, nuk ngurron të thotë se pikër-
isht ndasitë mes njerëzve në aspek-
tin fetar, kanë ndikuar që vëlla me
vëlla të shihen me sy tjetër, madje
edhe të ndihen ndryshe nga njëri-
tjetri edhe pse kanë qenë të një gjaku.
"Në fakt, fajin nuk e ka askush, por
edhe e ka gjithkush. Ma problem i
madh ka qenë religjioni. Të më fa-
lin hoxhallarët dhe priftërinjtë se kam
respekt të madh për ato dhe zë besë
në perëndi, por vërtet ka pasur
paragjykime, ishin të pashkolluar,
thirreshin turk e kaur. Kjo bëri shumë
dëm të madh. Thirreshim mes veti,
erdhi ky turku ose erdhi ky kauri, a
ishim vëllezër", shton Manojlovski,
i cili duke përshkruar një rast të
vërtetë që ka ndodhur para do kohe
në një fshat të Rekës së Epërme,
mundohet të dëshmon atë që e po-
hon, origjinën e të parëve.

"Në fshatin Sencë ka një dru arre,
edhe arrat qëndrojë gjatë, 2 apo 3
qind vjet, në atë arrë kanë shkuar
Muhamedi dhe Marku ta mbledhin,
kanë qenë dy vëllezër. Ato vazhdu-
an drejtimet e tyre të jetës dhe har-
ruan se çka janë. Pas një kohe u kuj-
tohet fjala e të parëve, të kthehen
sërish tek arra për ta mbledhur. Tako-
hen në vendin e vet dhe pyeten mes
veti se kush janë. Thonë që janë
kushëri mes veti e jo se vëllezër. Ky
është rast i vërtetë. Kjo realisht
shumë na ka dëmtuar, sepse shkonim

pas religjionit dhe jo pas kombit siç
në fakt jemi. Do të duhej të ishte
ashtu siç tha Pashko Vasa: Mos
shikoni kisha e xhamia, feja e sh-
qiptari asht shqiptaria. Ta dëgjonim
ne atë, nuk do të kishte problem,
gjithë do ishim shqiptarë, mirëpo
nuk e dëgjuam dhe u bëmë turq e
kaurë. Është koha për vetëdijesim, të
dihet e vërteta se e vërteta është po
aq e mirë sa edhe e rëndë. Dikush
më porositi se mos po të vrasin,
kujdes. Unë ia ktheva se mua mund
të më vrasin, por jo edhe të vërtetën",
shton Manojlovski.

NË KIÇNICË, GJITHÇKA
FRYMON SHQIP

Dy kullat e ngritura në oborrin
familjar, janë tipike shqiptare. Dy-
ert, dritaret dhe çdo element tjetër i
vendosur në kullat e familjes
Manojlovski burojnë nga tradita e
vjetër shqiptare. Nga vizita e bërë te
familja Manojlovski, rreth e mban
shtëpisë dhe fshatit, çdo gjë frymonte
shqip. Kjo dëshmon që banorët që
nuk u shpërngulën nga vatrat stërgjy-
shore të kësaj krahine, me një fana-
tizëm të paparë i ruajtën shenjat dal-
luese të kombit shqiptar. E ruajtën
gjuhën jo vetëm në shtëpitë e tyre,
por edhe në ritet dhe besimet fetare.
Mesha jepej në gjuhën shqipe, madje
edhe pas shumë tentimeve për asi-
milimin e tyre gjatë gjithë kohës.
Fshati Kiçinicë është një nga 18 ka-
tundet e luginës së Rekës. Reka kon-
siderohet si krahinë e Dibrës, e cila
është ndarë në Dibrën e Poshtme dhe
në Dibrën e Epërme.

NUK KA MARRË BILETË
KTHYESE PËR NË SHBA

Në vitin 1969, Branko Manojlovs-
ki vendos të shpërngulet nga
vendlindja duke udhëtar drejt Çika-
gos së Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, ku dhe aktualisht është
duke jetuar familja e tij. Është baba
i tre fëmijëve, dy djemve dhe një
vajze, që të tre këta të martuar.
Manojlovski është gjysh i gjashtë
nipërve dhe mbesave. Pas pension-
imit, thuajse pjesën më të madhe të
vitit e kalon në vendlindje. Çdo vit
biletën kthyese e ka marrë për 6
muaj afat kthimi, sivjet nuk ka ve-
pruar ashtu. Ka ardhur me biletë, por
vetëm për një drejtim. Thotë se ka
vendosur të qëndron më tepër se
viteve të tjera. Branko Manojlovski
është edhe kryetari nderi i shoqatës
"Josif Bageri" me seli në Tetovë, e
cila javë më parë mbajti të parin sim-
pozium shkencor kushtuar veprës së
kësaj figure kombëtare.

B A S H K Ë P U N O  E D H E  T I
<  r r u g a e a r b e r i t @ g m a i l . c o m  >
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ÇIDHNA,
vështrim etnokulturor

Nga: HAKI PËRNEZHA

Ashtu si kudo në Malet e Dibrës edhe
në Çidhën trashëgimia gojore për çdo
segment të jetës së malsorve, është
ruajtur dhe pasuruar duke na ardhë
në ditët tona në formë këngësh,
vajesh, ritesh, traditash, etj.Kjo pa-
suri gojore çidhnake në veçanti dhe
ajo e Dibrës në përgjithësi,  në hull-
inë e trashëgimisë  shqiptare, po vlerë-
sohet nga studiues të etnokulturës dhe
“pak nga pak po zë vendin e vet në
programet e rendit parësor të UNES-
KO-s” si një ndër  “pasuritë elitare të
njerëzimit” (1). Të flasësh a shkruash
për këtë trashëgimi është sfidë mjaft
e madhe, megjithatë po përpiqemi që
të themi diçka rreth traditave në
Çidhën, duke shpresuar se do të gjen-
det dikush tjetër që do mbledhë dhe
sistemojë këtë visar të florinjtë që prej
shekujsh endet në gojën e
çidhnakëve.Nisur dhe nga ajo çka
konstaton Prof. Shaban Sinani për
trashëgiminë gojore, se “eposi sh-
qiptar është ruajtur vetëm në thellësitë
malore të vendit”(2) dhe se “Evolu-
cioni i kulturës gjatë shekujve shpre-
het edhe në normat e pashkruara, të
trashëguara brez pas brezit, që pasqy-
rojnë gjendjen ekonomiko-shoqërore
të krahinave të ndryshme...”(3) Për
këtë arsye mendojmë se njohja, vjel-
ja dhe grumbullimi e sistemimi i
pasurisë gojore të Çidhnës, është kon-
tribut, pos tjerash dhe me vlerë ko-
mbëtare. Eshtë e vërtetë se kjo kra-
hinë në rrafshin gjeohistorik përbën
njërin nga  të nëntë malet e Dibrës,
por duke pas parasysh se përgjatë shek-
ujsh, që nga mesjeta e në vazhdim,
kjo krahinë i ka dhënë tonin jetës
politiko shoqërore gjithë  trevës di-
brane dhe më gjërë; na bën të pra-
nojmë se, gjuha, tradita, këngët vajet
etj të kësaj krahine, përbëjnë “kër-
thizën” e eposit dibran.Pa dasht me
u marrë me traditën gojore të çdo mali
tjetër të Dibrës  në veçanti, dhe as
me ngjashmërinë  e kësaj trashëgim-
ie ndër malet e Dibrës, po cekim disa
gjëra që bëjnë të “veçantat” në
Çidhën. Njëra syresh është mënyra e
organizimit të vetqeverisjes në këtë
Krahinë . Çdo krahinë në Diber, por
dhe më gjërë, prej shekujsh , janë or-
ganizuar e qeverisur sipas disa rregul-
lave të gjithëpranuara. Në Çidhën, ky
organizim, megjithë pluhurin e shek-
ujve, ende ruhet në formë perfekte.
Shpesh në odat çidhnake “ndizen”
debate rreth vetëqeverisjes së dikur-
shme. Ato janë shumë të dobishëm
se mbajnë gjallë e freskojnë këtë vlerë
shpirtërore.

ORGANIZIMI KRAHINOR
NE ÇIDHEN

Organizimi krahinor ne Çidhën
lidhet ngushtësisht me të drejtën za-
konore shqiptare e cila është shumë
e lashtë dhe përbën “një nga sistemet
juridike më të vjetra në Evropë”.(4)
Kjo e drejtë zakonore (dokësore) para-
qitej në formën e rregullave ta pashk-
ruara ose jo të cilët “ u bënë baza e
rregullit vetqeverisës”.(5)  Sipas
shumë studiuesve,qytetet (ato që
mund të quheshin qytete) u bënë baza
e krijimit të rregullave të shkruara për
qeverisjen. “Në shek XIV, me dëbimin
e bizantit, anzhuinëve, serbëve,
shumë qytete u bënë të pavarur në
administrim”(6). Ndërsa në qytete

përpjekjet për konsolidimin e formave
të vetqeverisjes në kushtet e reja të
krijuara pas pushtimit turk, ndonëse
më ngadalë, e njëjta frymë ndihej
edhe në male.Sipas Aleks Budës ren-
di fisnor kishte filluar të prishej pas
të cilit erdhi periudha e forcimit të
krerëve feudalë “...krerët e fisve po
shndërroheshin në pronarë të mëdhenj
tokash” e megjithatë Pukëvil konsa-
ton:” Ata (malësorët H.P.) udhëhiqen
nga disa ligje zakonore që kryetarët e
fiseve i zbatojnë  në çeshtje civile dhe
ato kriminale(7). Gjat dhe pas push-
timit osman, u rigjallëruan format e
lashta të organizimit fisnor, e bashkë
me to edhe e drejta zakonore e cila
mori zhvillim shumë të madh në
shekujt e pushtimit osman aq sa
Pukëvil thot se “ administrimi civil
tek malsorët shqiptarë mbështete mbi
zakonet e moçme”.(8).  Pikërisht në
këtë “hulli” u formësua dhe funksion-
oi në shekuj vetëqeverisja në krahinë.
Vetqeverisja në krahinë ka funksion-
uar nëpërmjet një “strukture”  e cila
bënte të mundur realizimin  e saj
megjithë presionin e qeverisë turke
për tua hequr atë. Forma të vetqever-
isjes shqiptarët i kanë  gëzuar  “qysh
në pushtimin romak”(9). Ndërsa Zhan
Klod Faveirial , vetëqeverisjen  e lidh
me Sulltan Mehmetin II dhe e quan
atë si “të drejta ta posaçme që këto
fise (shqiptarët H.P) i gëzojnë” sipas
së cilave “administrimi civil tek malë-
sorët shqiptar mbështetej mbi zako-
net e moçme”(10)dhe se vetqeverisja
“...ishte një e drejtë “popullore”, za-
konore që u jepte një farë mbrojtjeje
shtresave të ulëta të popullit, kundër
petendimeve gjithmonë e më të
mëdha të zotërinjëve feudalë” (11)
Ndërsa Kristo Frashëri vëren se “Or-
gani më i lartë i vetëqeverisjes ...në
Dibër u monopolizua kolegjialisht
nga paria e maleve” (12)  Megjithëkëtë
organizimi shoqëror në këtë krahinë
e më gjërë  bëntë të mundur plotë-
simin e nevojave imediate në mobi-
lizimin dhe organizimin e fshatarë-
sisë në luftë çlirimtare. “Ky organiz-
im, vëren Kristo Frashëri,i dha forcë
luftës për liri dhe bëri të mundur rua-
jtjen e vetqeverisjes, duke mos lejuar
vendosjen e drejtpërdrejtë të pushtetit
osman dhe të sistemit të timarit”. (13)
Në periudhën e luftës kundër Refor-
mave të Tanzimatit u shtuan shumë
përpjekjet e malsorëve për ruajtjen e

autonomisë  vetqeverisëse sipas së
cilës malsorët ishin të përjashtuar nga
taksat dhe “nga rekrutimi”(14).Situata
e krijuar i detyroi malet të jenë në
përpjekje të vazhdueshme për  t’iu
shmangë sa më shumë vendosjes së
pushtetit osman.Kjo vërtetohet edhe
nëpërmjet një dokumenti të kohës i
cili tregon për një periudhë të gjatë
që gjithë Dibra e Poshtëme ishte në
kryengritje të përvitshme dhe të vazh-
dueshme dhe Qeveria turke detyro-
het që të ndërtojë kalanë e Zhugjrit
në Dardhë(15). Çdo mal përpiqej të
krijonte dhe përcaktonte  formën e
realizimit të vetëqeverisjes krahinore
duke përfshirë edhe  buajarët-feudalë
të cilët u vunë në ballë të kësaj lëvizje-
je për ruajtjen e vetqeverisjes e cila
“përkthehej” me ruajtjen e privi-
legjeve të tyre në krahinë.Ishte kjo
arsyeja që paria dibrane vihej në krye
të kryengritjeve malsore kundër refor-
mave centralizuese turke.Sa e sa herë
banorët e këtyre Krahinave (Maleve)
ishin ngritur në luftë duke kundërsh-
tuar me armë përpjekjet e pashal-
larëve osmanë për të zbatuar rregul-
lat (reformat) turke, të cilat gjithnjë
shoqëroheshin me shtimin e taksave
apo detyrimeve të reja. Ata tashmë
kishin kuptuar se çdo reformë e trum-
betuar, edhe pse paraqitej si
“demokratike”, në fund të fundit,
sillte rrjepje të mëtejshme të
popullit.Në fillimet e shek. XIX roli i
parisë së Dibrës po bëhej gjithnjë e
më i madh. Reformat e Tanzimatit,
kërkesa për nizamë etj i bëri ata që si
asnjëherë të viheshin në ballë të
lëvizjeve kundërshtuese të armatosu-
ra. Gjithë Dibra po kalonte një peri-
udhë të rëndë, të trazuar dhe vitet
rrokulliseshin  vrullshëm. Në
drejtimin dhe udhëheqjen e malsorëve
duhej më shumë operativitet. Pikër-
isht këtë detyrë morën përsipër paria
e maleve. Kjo është koha kur në  krye
të masave popullore çidhnake u vunë
dhe shkëlqyen udhëheqës popullor si
Vesel Lusha, Sali Noka,Sali Demir
Alia, Abaz Repa, Sulë Hasani, Llan
Kaloshi etj.etj. Në të Nëntë Malet e
Dibrës ndjehej kundërshtimi i hapur
e mospranimi i qeverisjes sipas ligjeve
osmane, të cilët kufizonin autonom-
inë e malsorëve. Pas viteve 1700  në
krahinë  organizimi i brendshëm ish-
te i tillë sa të sjell në mend një “min-
ishtet” ku rolin udhëheqës  e kishte

“paria” (agallarët) të cilët ishin edhe
krerë të krahinës. Këta krerë, sipas
Brestovcit, u shndërruan në nëpunës
për mbledhjen e të dhjetës(16), punë
e cila u sillte mjaft përfitime e në këtë
mënyrë ata, arritën të shndërrohen në
persona të fuqishëm ekonomik dhe
të drejtonin edhe jetën politike në
zonë.  Kjo ishte dhe arsyeja që këta
bujarë-pari në çdo mal, me kohë gru-
puan rreth vetes të gjithë fiset duke i
futur nën ombrellën e  “konakut”.
Reçjanët (fiset e Reçit) bënin të vet-
min konak, atë të  Trocit, derjanët
bënin konakun e Ndreut në Dardhë,
katërgrykasit bënin konakun e Kazi-
hanit etj. etj. Ndërsa në Muhurr, edhe
pse ishte një krahinë e vogël,  kishim
dy konaçe, i Epërmi dhe i Poshtëmi
d.m.th.  i Pirës dhe ai i Hoxhës. E
njëjta gjë vërehet edhe në Çidhën e
cila duke qënë mali me sipërfaqe më
të madhe në Dibër dhe duke pasë një
popullsi shumë më të madhe se sim-
otrat e saj ka pasur pesë konaçe  (Në
një konak bënin pjesë të gjithë fiset e
krahinës, në krahinat e vogëla), ose
disa fise të caktuara formonin një
konak (si në Çidhën). Në krahinat e
vogla konaku identifikohej me “mal-
in” p.sh konaku i Reçit thuhej edhe
“mali i Reçit” apo konaku i Dardhës
për mali i Dardhës etj. Në malet e
mëdhenj siç ishte Çidhna konaku
mund të konsiderohej “fshat” pasi
fiset përbërse të një fshati pothuajse
formonin një konak.Numri i madh i
fiseve, në çdo fshat apo konak, tre-
gon se ata kanë ardhur në kohë të
ndryshme dhe nuk kanë  lidhje gjaku.
Këtë gjë vëren edhe Prof A. Buda kur
thotë se:”Në Dibër...s’kemi të bëjmë
me fise me kuptimin e plotë, d.m.th
me bashkësi të një gjaku por me Bash-
kësi Territoriale, të formuara në kush-
tet e pushtimit osman.” (17) Ajo që i
bashkoi fiset e ndryshëm çidhnakë,
aso kohe, ka qënë nevoja e mbrojtjes
nga pushtuesit osmanë. Kështu  “fs-
hatrat”(18) e hershëm, të Çidhnës
malore  formuan  Malin e Çidhnës  i
cili i ka “rrënjët” që në kohën e Gjon
Kastriotit. Ai vendosi “themelet” e
këtij mali dhe e organizoi “ushtarak-
isht” fillimisht Çidhnën e më vonë
edhe Dibrën duke krijuar bashkësi më
të gjërë ndërkrahinore. Kristo Frashëri
vërën: “Gjat pjesës së parë të shekul-
lit XV, presioni i madh osman e ndi-
hmoi Gjon Kastriotin t’i shkrinte

malet e Dibrës, Matit, Kurbinit në një
bashkësi”.(19) Pra na lind e drejta të
mendojmë e konkludojmë se në
formimin e organizimin e Malit të
Çidhnës rol parësor ka pasur bujari-
feudal Gjon Kastrioti. Ndërsa pas
ardhjes së Skënderbeut, Çidhna si Mal
nuk përmendet pasi ajo ishte tashmë
pjesë përbërëse e “bashkësisë politike
kombëtare në shtetin e pavarur sh-
qiptar”(20). Gjatë kësaj kohe në
Çidhën perfeksionohet organizimi
shoqëror, e drejta dokësore (zakonore)
pasurohet duke  bërë që kjo krahinë,
të mbetet një ndër më të organizuar-
at edhe pas vdekjes së Skënderbeut,
për shumë breza deri në ditët e sot-
me. Ajo edhe pse u dogj e u rrënua
në Masakrën e Çidhnës (1466), ruajti
e përcolli brezave të mëvonshëm atë
traditë të shkëlqyer të periudhës së
Skënderbeut.Ndërsa pas vdekjes së
Mbretit, ndryshe nga pjesët tjera të
Dibrës, në Çidhën nuk kish pushuar
asnjëherë rezitenca kundërosmane.
Dokumentet turke flasin për kryeng-
ritjen e banorëve të Dibrës së Posh-
tëme, kryesisht të Çidhnës në shkurt
dhe prill 1560, shtator 1613, shkurt
1714 etj.(21)  Edhe në këto kushte
“Çidhna ishte qendra a përfaqësuesja
e gjithë Dibrës në takimet mes Ma-
leve të Shqipërisë Veriore”.(22) Ishin
çidhnakët  të udhëhequr nga paritë e
tyre që kishin marrë në dorë fatet e
tryre pas vdekjes së Skënderbeut, në
kushtet e krijuara nga pushtimi
turk.Fshatrat çidhnakë tashmë ishin
plotësuar edhe me shumë ardhës të
tjerë .Fiset e hershme kanë qënë  të
vendosur në pjesën malore të Krahinës
e cila, sipas Defterit 1467 përbëhej
nga: Çidhna e Epër (sot G. Nokë),
Çidhna e Poshtme,  Sina e Epër dhe
ajo e  Poshtme, Shashari, Mustafe,
Arras,dhe Krrash.Po të shfrytëzojmë
idenë e S.Pulahës për përcaktimin e
fshatrave dhe katuneve mund të ha-
mendësojmë se Shashari dhe Krrash
kanë qënë katune (banorë që mer-
reshin vetëm me blegtori) ndaj dhe si
të tillë ata, dhe për shkak të jetës no-
made, kanë lëvizë nga njëri fshat tek
tjetri.Në dobi të këtij mendimi është
edhe prania e p.sh. mbiemrit Shashari
në shënimet e bëra në fshatin  Çidhën
e Epër dhe të Poshtëme.Në këto teri-
tore, fshatra, u vendosën fiset e her-
shme të cilët pas viteve 1600 u  gru-
puan e formuan fshatrat e sotëm dhe
mbi to, më vonë në vitet 1800,u for-
muan konaçet.               (Vijon)
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Çereneci, fshati ku historia ka lënë gjurmë

Nga: Bashkim LILA*

Është një ndër 19 fshatrat e Grykës
së Vogël, shtrihet në skajin lin-

dor të saj. Kufizohet me Viçishtin
në lindje, Gjoricën në veri, me
Lubaleshin në jug e Sofraçanin në
perëndim. Ka kufi lumor (Drinin e
Zi) me ish Repuplikën Jugasllave të
Maqedonisë dhe me zallin e Oksh-
tunit e të Bulqizës. Ai zë një sipër-
faqe prej 25 km2, ku gjysmë e zënë
pyjet kurse pjesa tjetër është tokë
bujqësore. Ka klimë kontinentale me
dimër të ftohtë e verë të thatë.

Pak studime arkeologjike janë re-
alizuar në këtë zonë, megjithatë
mund të themi se ka disa gjurmë që
tregojnë se në këtë treva kanë banu-
ar ilirët siç janë disa enë prej balte,
qeramikë etj madje disa shenja të
çojnë se ne Çerenec ka pasur pun-
ishte të prodhimit të qeramikës.

Në defterin emëror Turk të via-
jetit të Dibrës (1467) Çereneci
rregjistrohet me pesë shtëpi ku krye-
familjarë të tyre ishin: Petro Kolcevi-
qi, Kaloshino Viljanoviqi, Do-
brosllavi i biri i Nikollës, Mineci i
biri i Dobrosllavit dhe Dujçini i vël-
lai i Minecit. Vendosja e sundimit
osman në tokat shqiptare u shoqërua
me ndryshime të thella jo vetëm në
fushat politike, shoqërore dhe
ekonomike por edhe në strukturën
fetare të popullsisë shqiptare (pjesër-
isht në ritin ortodoks dhe në atë ka-
tolik) filloi të cencurohej në dobi të
islamit, fe zyrtare e shtetit osman 1).
(Prof. Ferit Duka, gazeta “Shekulli”
22.06.2010)

Politika e shtetit osman nëpërm-
jet taksave mbi popullsinë e trevës
së Dibrës ishte një nga rrugët e is-
lamizimit të popullsisë; natyrisht
taksat vendoseshin kryesisht në gru-
rë, elb, tërshërë, thekër të ndara si-
pas prodhimit dhe familjeve. Sot
kultivohet gjithashtu edhe misri,
perimet, duhani e jonxha. Një pjesë
e mirë e fshatit merret me mbarësh-
trimin e blegtorisë. Në vitin 1994,
Çereneci u nda në dy fshatra I Sipërm
dhe I Poshtëm. Sot ka rreth 200 sh-
tëpi. Pas viteve ’50 të shekullit XX u
ndërtuan shtëpi të reja si dhe u rritën
kërkesat për shërbim shëndetësor dhe
përmirësimin e mënyrës së jetesës.

Sipas pleqëve të vjetër Xhemail
Mjeshtri, Ali Miftari, Muharrem
Xhepa etj, emri i fshatit Çerenec vjen
nga fjala Çere (pamje, fytyrë e bukur)
Këtë Çere (pamje) fshatit ja japin
kodrat, terracat, lumenjtë, përronjtë
dhe pozicioni i tij gjeografik, ku gër-
shetohen tarracat me kodrat, luginat,
lumi, fusha, mali.

Fiset më të vjetra të fshatit janë
Doda, (Çereneci i Sipërm), LLuci në
Mallkastër (Lagje), Koçi i vendosur
në trojet e Dode. Nga Dodët ka dalë
fisi Muharremi që më vonë u qua-
jtën Muke. Këtu migruan edhe Licët
nga Selishta.

Në Çerenec të poshtëm Marku e
Losha, Lilët (vendosur në trojet e vje-
tra të Markut ardhur nga Mati ku
ndahen në dy degë në Sofraçan (Cani
dhe Roçi). Xhepa ardhur nga Zërqani
vëlla me Navakun, Miftarët ardhur
nga Zogjet. Mjeshtri e Gjura (Gurra
e madhe) ardhur nga Mati. Vargu e
Kotili ardhur nga Lubaleshi, Rusi
ardhur nga Homezhi dhe Çela ardhur
nga Strikçani.

Çereneci ka qenë arenë e shumë
luftrave, aty janë zhvilluar shumë

beteja me turqit, serbët,bullgarët,
astrohungarezët, italianët e gjer-
manët. Kodrat e Çerenecit ishin pikë
strategjike për mësymjen e ushtrive
të huaja për në brëndësi të Shqipërisë
por njëkohësisht edhe si vijë e parë
e mbrojtjes sonë ndaj pushtuesve.

Janë vrarë nga serbët Haziz Lila,
Liman Mjeshtri, Adraman Doda, Nus
Xhepa i vjetër, Destan – Ram – Adra-
man Gjura, bashkë me diegiet, plaç-
kitiet e herë pas herëshme, ërtetojmë
ato ç’ka thamë më sipër.

Kontribute me vlera kanë dhënë
Çerenetasit gjatë lufës Nacional Çir-
imtare. Afër 30 vetë kanë qenë pjes-
marrës në formacionet partizane të
rregullta. Tre baza të luftës (të shpal-
lura me pllakë përkujtimore) Sibe
Gjura, Ali Miftari dhe Isuf Koçi. Në
Çerenec u vra dhe Tercilio Cardina-
li, komandanti i batialionit Italian
(Antonio Gramshi) i cili pas kapit-
ullimit të Itaisë u bashkua me forcat

Nacional Çirimtare kundër gjerman-
eve. Në një pikë zotëruese të fshatit
është ngritur një përmendore për të
përjetësuar veprën e tij.

Fshati është shquar për unitet e
pa konflikte mes fiseve. Si rrezultat i
drejtimit të mirë nga kryeplëqtë por
edhe nga merita e vetë fshatarëve.
Ndihmesë për këtë kanë dhënë, Sha-
qir Xhepa, Izer Miftari, Izet Izvira,
Adem Xhepa, Hysen Lila, Ali Mif-
tari, Liman Mjeshtri, Hysen Rusi,
Islam Lica, Rifat Miftari, Xhemal
Izvira, Nevruz Xhepa e deri tek më
të rinjtë si Maksim Muka, Ramazan
Miftari, Liman Mjeshtri, Bajram Lica,
Fasli Muka e Rexhep Koçi.

Çerenecasit janë arsim dashës.
Më 1946 në shtëpinë e Faik Myftarit
dhe më vonë në atë të Izer Myftarit
u çelen klasat e para të shkollës.
Mësuesit e parë ishin Andrea Sen-
gjini (nga Shqipëria e Jugut), Apos-
tol Prendi, Refili Tafanxhiu dhe Ze-
nepe Gjata nga Elbasani e cila krijoi
dhe familjen në fshtain Çerenec (U
martua me Aqif Miftarin).

Në vitin 1946 e deri më sot në
Çerenec kanë punuar 43 mësues ven-

Është një ndër 19
fshatrat e Grykës së
Vogël, shtrihet në
skajin lindor të saj.
Kufizohet me Viçishtin
në lindje, Gjoricën në
veri, me Lubaleshin në
jug e Sofraçanin në
perëndim. Ka kufi
lumor (Drinin e Zi) me
ish Repuplikën Ju-
gasllave të Maqedonisë
dhe me zallin e Oksh-
tunit e të Bulqizës. Ai
zë një sipërfaqe prej
25 km2, ku gjysmë e
zënë pyjet kurse pjesa
tjetër është tokë bujqë-
sore. Ka klimë konti-
nentale me dimër të
ftohtë e verë të thatë.

das nga Osman Sinani (Shupenzë),
Ali Lila, Ferit Neziri, Shkëlqim Dis-
ha, Selim Hoxha (Zërqan), Latif
Manjani, Hajrie Delishi, Fisnik Man-
jani (Homezh), Demir Lleshi, Shkël-
qim Shehu, Ramazan Kolici
(Gjoricë), Fiqirete Lila (Cani), Bash-
kim Lila, Ilmi Gjura, Razie Gjura,
Advie Miftari e deri tek më të rinjtë
Liljana Miftari, Rudina Miftari, Ru-
dina Rusi, Ardian Balla, e Klodi
Dumani.

Nga fshati ynë kanë mbaruar ar-
simin e lartë dhe kanë punuar si drej-
tues të aftë në mjaft sektorë të ekon-
omisë, arsimit dhe kulturës. Kështu
Sami Vargu pas mbarimit të shkollës
në Rusi ka punuar në shumë sektorë
drejtues e pedagog në Universitetin
e Tiranës, Xhavit Miftari mjek i njo-
hur në Dibër, Besnik Xhepa oficer,
Zenel Koçi e Liman Izvira agronomë,
Fariz Koçi e Shqipe Koçi ekonomistë,
Agim Vargu inxhinier miniere, Ar-
ben Muka jurist, Shaban Izvira e Bler-
im Lila mësues. Rreth 20 bashkëv-
endas kanë mbaruar shkollën e Mes-
me Petagogjike, bashkë me shumë
të tjerë që sot ndjekin shkollat e lar-

ta e filialet e Universitetetit në Pesh-
kopi, Durrës, Shkodër e Tiranë tre-
gojnë se shkolla tashmë është bërë
pjesë e jetës së bashkëfshatarëve të
mi. Shumë të rinj punojnë në emi-
gracion në shumë vënde të Europës.
Ata respektohen në komunitetin ku
punojnë e jetojnë dhe kanë ndërtuar
marrëdhënie shumë të mira me
qytetarët europian.

Pjesë e kulturës së fshatit tim janë
edhe Toponimet. Emërtimet e ko-
drave, fshatrave, pronave, fiseve, etj
janë një pasuri e madhe dhe me
vlera. Kështu kodra e Dodës, kodra
e Lile, kodra e Allaman Miftarit,
kodra e Mullirit, vreshtat e Izerit,
dardha e Allamanit, botat Izvire,
listat e Mallkastrës, Rrasa e Koçit apo
vëndet me emërtime fetare si livad-
het e Priftit, Mitepi, ke Xhamia,
bunari i Tartarit, (në kodër të
Çerenecit një kompani Jeniçerësh me
komandant Tartarin tentuan të hap-
nin një pus), tregojnë që historia ka
lënë gjurmë. Merita janë është ti ru-
ajmë e zbulojmë ato nga brezi në
brez.

* Mësues pensionist

Njoftim për bashkëpunëtorët
Të nderuar bashkëpunëtorë
Prej muajsh, redaksia ruan në arkivin për botim disa materiale, të cilat po të boto-

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

saj, se shkrimet që sillen për t’u botuar, duhet të jenë jo më shumë se 5 faqe të
daktilografuara (përafërsisht 10000 mijë karaktere, pa përfshirë hapësirat). Materialet
që vijnë me email ose në çdo lloj forme elektronike, duhet të jenë në Word, me fontin
Times New Roman, të madhësisë 12pt  dhe me hapësirë 1.5. Gjithashtu, kujtojmë se
materialet e pranuara në formë elektronike duhet të kenë patjetër germat “ë” dhe “ç”.

Çdo material i gjatë do ti nënshkrohet redaktimit dhe shkurtimit për tu botuar në
versionin e shtypur të gazetës. Versioni i pa shkurtuar do të botohet çdo muaj në
internet në adresën: www.rrugaearberit.com. Autorët mund ti shkurtojnë vetë shk-
rimet dhe të na i përcjellin në redaksi me dy versione botimi: për gazetë dhe për
internet.

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

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

REDAKSIA.

Çereneci. Foto Zabit Lleshi
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Radomira hapi krahët

Nga: JAHE DELIA (SELMANI)

“Radomira hapi krahët”. Këto ishin
fjalët e skalitur me aq merak mbi një
sfond madhështor që tregonte një
pamje nga Korabi. Në xhamin e
pasmë të çdo makine ishte ngjitur
një pamje e tillë e punuar me aq
kujdes nga Hajredini përmes komp-
juterit. Secili kërkonte një të tillë për
makinën e tij atë mëngjes të 25 qer-
shorit para lokalit të bukur e mik-
pritës “AHMATI” të cilin, pronari
zemërbardhë, Hajredin Ahmati e vuri
në dispozicionin tonë shumë e
shumë herë këto dy vite ashtu siç bënë
edhe djemtë e Amirit nga Çernjeva
me lokalin e tyre të ri e të mobiluar
plot shije përballë shkollës “H.
Fults”. Ishte dita e shumëpritur që
tani hyri në radhën e atyre festave që
shpesh lindin ashtu, spontanisht, por
shpejt bëhen të dashura e të zakon-
shme. E bëmë edhe vitin e kaluar, e
bëmë edhe këtë vit, do të bëhet për
jetë e mot, se është festa e
vendlindjes, e Korabit, e Radomirës.

KTHIM NË KOHË

Dhe vjen një ditë kur çdo gjë sh-
kon në shtratin e vet dhe, në kushtet
e sotme, vjen më e bukur, më e për-
sosur. E kam fjalën për këtë festë,
ajo nuk lindi sot, por ka qenë në
shekuj, por ndofta i ka munguar
vetëm emri. Ne që kemi njëfarë
moshe nuk i harrojmë ato ditët e para
të qershorit kur stanet në Korab ish-
in ngritur, ishin mbuluar me atë
kashtën ngjyrë floriri prej thekre që i
mbronte aq mirë banorët e rinj që
do të kalonin  verën në Korab e
kundërmonte erën e këndshme prej
bereqeti. Me tufat tona modeste të
dhenve që ishin kthyer nga shtegti-
mi e që kishin kaluar ca ditë në mer-
atë pranë fshatrave, merrnim rrugën
për në bjeshkë, afroheshim pranë
staneve ku na dilte para përgjegjësi,
që na merrte në mbrojtje nga qentë
e mëdhenj e na ulte plot mirësi në
të dy anët e atij oxhakut ku digjeshin
dëllinjat që ngrohnin një kusi me atë
qumështin që vetëm me erën e tij të
kënaqte, lëre pastaj kur e shijoje.
Përgjegjësi dilte të numëronte dhentë
në vathë e t’i ndante sipas llojit, me
ne merrej baçi, kështu quhej ai që
organizonte gjithë punët brenda stan-
it nga ushqimi deri te prodhimi i
bulmetit e, sidomos,  i atij djathit
të famshëm të Korabit që tani zor se
e gjen, por, dhe kur e gjen, nuk e ka
atë shijen e të parit që prodhohej me
një mënyrë krejt origjinale e të vjetër
sa vetë jeta në këto bjeshkë. Dilnim
nga stani me atë mbresën e pashlye-
shme të të qenit mysafir i privileg-
juar, se në stan edhe pritja kishte të
veçantën e vet. Ne fëmijët sikur çliro-
heshim nga një barrë jo e vogël,
dilnim dhe luanim e vraponim në
Fushën e Korabit, dëgjonim edhe
meloditë e bukura të fyejve të
çobanve të shpërndarë në tufat e tyre
dhe vonë fillonim kthimin. Dhe kthi-
mi kishte të veçantën e vet. Bjeshka
na ofronte lloj-lloj lulesh dhe
shpërndaheshim për të mbledhur si
në garë kush e kush më shumë e me
lloje të ndryshme, ku vendin e parë
e zinte Bjeshkatorja si trëndafil i ver-
dhë e Fjolla e bardhë që dridhej nga
era si stolitë e bardha të nuseve të
reja, se, në fund kjo lule e veçantë
do të stoliste dhomat e nuseve pasi

u jepnin ngjyra të bukura. Nuk har-
ronim Maravën që me erën e saj të
dehte e ishte e zgjedhura e parë që
parfumonte arkat me petkat e nuseve.
Dhe, ashtu duke luajtur e kënduar,
ktheheshim në shtëpi, ku bënim dhe
një përzgjedhje të fundit të luleve.
Shkonim edhe gjatë verës në stan,
mikpritja nuk mungonte, merrnim
dhe djathin apo gjalpin që na takon-
te. Kalonte vera me kënaqësitë e veta,
por dhe me lodhjen që sillte ruajtja
e dhenve. Vinte vjeshta bashkë me
përgatitjet për shtegtim. Tufat e
mëdha në nëntor merrnin rrugën e
gjatë për t’u kthyer në pranverë. Para
Çlirimit ato udhëtonin më së shum-
ti në Selanik, pastaj në fushat tona,
traditë që vazhdon dhe sot. Bëmë
pak retrospektivë vetëm për të treguar
se qershori, në forma të ndryshme e
kishte brenda festën që ne e bëjmë
në një ditë të caktuar.

Këtë vit edhe me shoqatë Ideja
për t’u organizuar në një shoqatë
shpejt u kthye në një dëshirë për ta

realizuar sa më parë. Realizimi me
sukses i takimit të parë të Radomirës
më 27 qershor të vitit të kaluar ishte
një tregues më shumë në dobi të kësaj
ideje dhe grupi i dashamirësve shto-
hej nga dita në ditë. Të shtunave e
të dielave vlonin debatet te
lokali”Ferati” e “Ahmati”, tavolinat
e mëdha me pijet e rastit ku Rama-
zani rrallë na jepte mundësinë për
të paguar, ishin plot. mblidhje, dis-
kutime, debate... Përvoja e Hafuzit,
Saimirit, Zaimit, Vehapit, Shazivarit,
Ajetit në hartimin e një dokumenta-
cioni sa më të mirë i dha frutet.

U hartua një statut bashkëkohor
e, bashkë me dokumentet e tjera, u
depozituan në gjykatën e Tiranës.
Shoqata u themelua më 24 tetor
2010 dhe u miratua më 11 shkurt
2011. Përveç emrave të më sipërm
në kryesi qenë dhe Petrit Gjorgji e
Xhevdet Hima nga Sterdoku, Hajre-
din Madana nga Tejsi, Bashkim De-
mallari e Lulzim Daku nga Radet,
Adem Domi e Hasan Domi nga

Derbaçi, Limon Kupa nga Çernjeva.
U mendua që Shoqata të kishte

shtrirje në gjithë Kalanë e Dodës, por
mundësia për të komunikuar me fs-
hatrat e tjerë në kushtet e një shpërn-
darjeje të tillë ishte e vështirë dhe se
Radomira me shtrirjen, madhësinë
e problemet e veçanta e mundëson-
te një shoqatë në vete. Por u la e
hapur mundësia për organizim të
mëvonshëm.

Ngjarja e parë në kuadrin e
Shoqatës”Korabi-Radomirë” ishte
dita e promovimit të saj me datë 6
qershor. Lokali “Ahmati” atë ditë priti
dasmorë të një lloji të veçantë, u
mbush me Radomiras të të gjitha
moshave, monitori në duart e Hafuz
Domit, nënkryetar i Shoqatës sho-
qëroi gjithë aktivitetin me ato pam-
jet brilante të Radomirës e të Korabit
të marra nga ajri nga Florani, muzi-
ka e ëmbël e interpretuar nga Arif
Madana e Murat Gjoniku ia shtonin
hijeshinë takimit. Përshëndetje
zemre nga shumë Radomiras, tani

anëtarë shoqate, përshëndetje për
punë të mbarë nga të ftuarit. Me
shumë interes u dëgjua materiali njo-
hës për Radomirën përgatitur nga z.
Adem Domi. U dhanë porositë e
fundit për ditën e 26 qershorit.

Në fund një koktejl i sponsorizuar
nga lokali, ndarje për t’u takuar
përsëri, gjithçka nën objektivin e
kameras depërtuese të Shefit Gjoni-
kut që do të na shoqërojë edhe në
Korab për të na dhuruar diskun e
shumëpritur.

PROVA E PARË

Kryerja e një veprimtarie më
konkrete në dobi të Shoqatës ishe si
një test për atë punë të kryer deri tani.
Korabi, për ata që e kanë njohur,
mbart vlera që s’i gjen kund.

Të shkosh deri te Fusha e Korabit
me këmbë, nuk është e lehtë, pran-
daj shkurtimi i kësaj distance duke
vazhduar xhaden nga Tejsi drejt Ko-
rabit ishte një nga dëshirat e para të
të gjithëve. Dhe puna filloi me
ndërtimin e Urës së Izvairit. Vetë
fshatarët e Tejsit grumbulluan lekët.
Materialet i çuan me kuaj, të gjithë
bënë ç’munden duke  filluar nga em-
igranti Emin Baloshi deri te më i fun-
dit. Dhe ura u bë sipas kërkesave.

Ajo urë që në pranverë shpesh
rrëmbente bagëti nga të imtat deri te
kuajt se nuk e përballonte ujin e
shumtë tani është me parmakë hek-
uri. Shumë keqardhje ndiejmë  kur
shohim që nën këtë urë tani kalon
aq pak ujë, bile në korrik e gusht
thuajse thahet,  se është futur në tub
duke u bërë shkas për tharjen e
shumë tokave të Tejsit, Derbaçit e
Çernjevës. Me atë ujë vaditnin disa
fshatra të Kukësit. E keqja nuk qën-
dron te futja  e ujit në tub pa pyetur
kënd, se ai shuan etjen e mijëra
vëllezërve dibranë, por diku tjetër:
kushdo e di që nuk mund të bëhen
mina te burimet e ujit, por babëzia
e bëri dhe këtë veprim duke bërë të
humbë mëse gjysma e ujit. Duhej
lënë një sasi për tokat, siç qe prem-
tuar. Do të kishte ujë të mjaftueshëm
jo vetëm për Dibrën, që Radomira e
respekton aq shumë, por dhe për
Kalanë e Dodës e Kalisin. Të na falë
lexuesi që e cekëm këtë problem, por

E keqja nuk qëndron te
futja e ujit në tub pa
pyetur kënd, se ai
shuan etjen e mijëra
vëllezërve dibranë,
por diku tjetër: babë-
zia e investitorëve
duke përdorur minat
për punimet, ka
prishur strukturën e
tokës dhe tani ka
humbur më shumë se
gjysma e ujit.... Po të
bëheshin punimet me
kujdes, do të kishte
ujë të mjaftueshëm jo
vetëm për Dibrën, por
dhe për Kalanë e
Dodës e Kalisin.
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aktualitet
thjesht ndihemi keq kur shohim se
po krijohen probleme që duhet të
marrin sa më shpejt fund e të respe-
ktohet dhe e drejta e atyre që jetojnë
atje.

Një urë me parametrat e duhur
ishte në mes të një rruge ku nuk ka-
lon makina, prandaj anëtarët e
zgjedhur të 5 fshatrave filluan punën,
e shtruan problemin e mbledhjes së
lekëve për udhën. Të gjithë u treguan
të gatshëm, duke filluar nga shuma
më modeste prej 1000 lekësh deri te
50 mijë të reja. Mund të mblid-
heshin dhe më shumë, por koha për
komunikim ishte e shkurtër. Rama-
zani me Xhevdetin donin ta spon-
sorizonin, por kryesia e Shoqatës nuk
qe dakord, se duhej sensibilizimi i
anëtarëve të tjerë. Duhet pranuar se
udha nuk u bë si duhet, u bë me
ngutje, nuk ishte kontrolli i duhur
dhe sipërmarrësi  abuzoi hapur duke
dhënë një shije jo të mirë te Ra-
domira. Vërejtja miqësore e kryetar-
it të komisionit të Radomirës Idriz
Ahmati për një bashkëpunim më të
mirë ishte shumë e drejtë. Pak mak-
ina u ngjiten deri në Shpella. Por ka
rëndësi se puna filloi dhe besimi se
gjithçka mund të arrihet është më
konkret.

RADOMIRA

Makinat e parkuara që në orët e
para të mëngjesit e prishëm qetës-
inë e shkurtër të pritjes dhe u rresh-
tuan për udhën e gjatë e të dëshiruar
nga të gjithë. Në krye është  Melaim
Lala me kamionin e vogël që sh-
këlqen si asnjëherë, se në të prin Fl-
amuri Kombëtar që Radomira e pati
përherë në ballë si në luftë, si në
dasma. Shenja e parë e fillimit të
dasmës ishte flamuri dhe heqja e tij
tregonte mbarimin e dasmës.

E ruajti me fanatizëm flamurin
edhe kur regjimi monist urdhëronte
të mos përdorej në dasma, bile, ka
dhe disa ngjarje që tani nuk është
vendi për t’i thënë. Në makinë  ësh-
të dhe kameramani, Shefiti, që nga
karroceria filmonte pa pushim. Rreg-
ullit për të ecur jo me shpejtësi e në
kolonë shpesh nuk u bindeshin shof-
erët, ata i kishte rrëmbyer dëshira për
të ecur sa më shpejt dhe Rruga e
Kombit ta impononte dhe më shumë.

Dhe Kukësi shfaqet më shpejt se
vitin e kaluar, nuk ka më radhë para
tunelit madhështor, dy urat e vëna
në funksion e shkurtojnë dhe më
shumë udhën. Një ndalesë e  plani-
fikuar në Kukës, në sytë e kuresh-
tarëve njerëzit shpërndahen në
lokale, pinë kafe e hanë drekë dhe
në orën një kolona niset. Nga Bicajt
te Qafa e Kolesjanit punohet në
rrugë, kalohet më mirë se vjet.
Kalojmë para lapidarit që përkujton
ditët e mëdha të nëntorit 1912 ku
Luma e ndihmuar dhe nga Dibra i
tha: JO! Sërbit, i cili la 12 mijë pa
varre. Nga kabina e makinës së po-
etit Munir Hoxha vijnë tingujt e
këngës së tij me muzikë të E. Zhula-
lit e ta kënduar me art e ndieshmëri
nga N. Dida: “Luma e Dibra” ku  të
bëjnë për vete vargjet-kushtrim: Që
nga Qafë e Kolesjanit, / Deri poshtë
te Drini i Zi, / Jo, s’kalon biri Dush-
manit, /So ktu i thonë Shqiptari.

Shumë simbolike në këto mo-
mente solemne që ne sivjet i kalu-
am në lëvizje me një shpejtësi shumë
të vogël. Shoqata, në objektivat e

vitit të ardhshëm ka plan të veçantë
për këtë ngjarje madhore me përmasa
kombëtare në 100-Vjetorin e saj. Do
të bashkërendojë punën dhe me
pushtetin vendor për ta përkujtuar si
duhet, se gjaku i derdhur në këtë vend
na e kërkon këtë detyrim, se Bajraku
i Radomirës dha shkëndinë e pare
duke dhënë dhe dëshmorin e parë,
Brahim Haxhi Gjorgjin që ishte në
krye. Ndofta organet vendore kanë
menduar dhe për përmirësimin e lap-
idarit.

Vargani i makinava gjarpëron në
kthesat e Lapave, ngjitet me lehtësi
në Bushtricë,  kalon lehtë atë kthesën
e Gjegje që vjet i lodhi aq shumë
makinat, se xhadje është bërë gati
për shtrim e po i jep gjallëri kësaj
zone të izoluar dikur. Dhe shfaqet si
në një ekran Kalaja e Dodës me fs-
hatrat e mbuluar nga gjelbërimi.
Ndalesa e zakonshme te Qafa e
Kalasë, aty na presin me lodra, për-
shëndetjet e mirëseardhjes, një radhë
e gjatë valleje në një skenë të
magjishme sikur vjen nga mitologjia.
Kërcejnë pasardhësit e këtij vendi me
histori lufte e me toponime të tilla.
Toponimi “Kala” është i lashtë sa vetë
jeta, por përcaktori “e Dodës” vetëm
afro 400-vjeçare kur Zenel Agë Doda
nga fisi i lashtë i Dode në Ploshtan
e mori në mbrojtje atë që kishte
mbetur nga lavdia e Kalasë së dikur-
shme. Shumë e vonuar është arke-
ologjia për këtë vendbanim. Nisja
për Radomirë, pak ndalesë në Cer-
en, përshëndetje me të ardhurit nga
fusha, që kanë arritur para nesh dha
do të ngjiten në Corokol të organi-
zuar. Sa nismë e bukur! Ndofta
shumë shpejt dy xhadet e bjeshkës
do të takohen te Fusha e Korabit e të
gëzojmë bashkë se edhe kemi luftu-
ar e vuajtur bashkë. Te Gjuri i Gjatë

e para shfaqet Çernjeva me sfond
gipsin e me radhë Derbaçi, Radet,
Sterdoku e, në fund, Tejsi ku edhe
kemi ndalesën e fundit. Aty krijojmë
dhe njëfarë ideje se sa shumë maki-
na kanë ardhur por akoma s’është
numri i fundit, se ato do të vijnë edhe
në orët e natës, dhe në mëngjesin e
së dielës.

Nga Tejsi në Sterdok sheh maki-
na të parkuara e në klubet e Haxhiut
e të Sutkiut gjallëri si asnjëherë. Per-
shëndetje, vizita ku mikpritja është
me zemër, pak shqetësim për kohën
që është e ftohtë. E të mendosh se
në Tiranë vapa ka pushtet të plotë!

Nisja për Korab, pak vetë me
makina deri në Shpella e shumica
në këmbë. Ora dhjetë na gjen në
Korab, një gjelbërim i paparë, më
shumë se vjet, shuajmë etjen te Kroi
i Rrafshës. Dikush pushon në grupe,
ndonjë kureshtar a mysafir
“eksploron”më tej këto vende të
magjishme, mbush duart me borën
që ka ndërmend të presë të renë.
Kanë ardhur miq të të gjitha
moshave. Me Hysen Tabullin ka
ardhur dhe kryetari i komunës së
Macukullit që edhe do të përshëndesë
mikpritësit, ka ardhur dhe Selim
Fana që me Kasam Himën, Ethem
Madanën, Selim Gjorgjin, Miftar
Domin e shumë të moshuar flasin,
përkujtojnë, falënderojnë… Në Ko-
rab kanë kaluar natën e ftohtë disa
të ardhur që i kanë marrë çadrat nga
Tirana. Hajredini, Nurishi, Blerimi
e Gjurani janë pajisur me të gjitha
mjetet dhe kalojnë natën në Fushën
e Korabit. Kur arrijmë ne, ata po pres-
in qengjat që gjatë gjithë ditës do të
ushqejnë njerëzit me mishin e tyre.
Dhe çdo fshat kështu veproi, e orga-
nizoi në vete ushqimin e shijshëm
ku mishi i qengjit e djathi me nam

zënë vendin e parë. I vjen koha një
organizimi të përbashkët, këtë vit
Rexhep Gjoniku arriti ta sjellë nga
Tirana gjeneratorin, siguroi dhe dix-
hein dhe njerëzit, përveç valleve me
lodra, dëgjojnë e këndojnë këngët e
bukur të Korabit ku vendin e parë,
padyshim, e zë “Moj Fushë e Ko-
rabit”, për të vijuar me këngët e
Murat Gjonikut e Arif Madanës.

Me një foni të organizuar mirë
bëhen shumë përshëndetje, por
ngrenë dhe probleme për të ardhmen
e turizmit në Korab. Korabi, edhe në
kushtet e një infrastrukture të tillë
po vizitohet nga turistë vendas e të
huaj. Por duhet bërë më shumë si
nga vetë bijtë e Radomirës brenda e
jashtë vendit, ashtu dhe nga organet
e zgjedhura. Shprehet bindje se shpe-
jt Korabi do të jetë një qendër shumë
e preferuar për turizmin veror e
dimëror,  por xhadja e hotelet pritëse
mungojnë. Konsideratat e shprehura
nga turistët për bukuritë të e mah-
nitshme të zonës e mikpritjen e ban-
orëve janë shumë të larta.

Veteranët Mehmet Duma e Feh-
mi Ahmati porosisin brezin e ri që
të mos e braktisin këtë vend të bukur,
por të mendojnë se ç’do të bëjnë për
të. Megjithëse po shkojnë te 90 vitet,
sot ndihen më të rinj se kurrë e sjell-
in në mikrofon copëza nga jeta, vua-
jtjet e luftërat që i jetuan e për të
cilat kontribuan. Lodrat e dixhei sho-
qërojnë kohën e lirë e drekën, nuk
mungojë dhe ndeshjet mes të rinjve
të fshatrave që nuk kanë harruar edhe
të stampojnë bluza me emrit e fsha-
trave. Dikush vendos të qëndrojë dhe
një natë, por shumica marrin udhën
e kthimit për të qëndruar edhe një
natë në fshat apo për të udhëtuar
përsëri për në Tiranë e Durrës. Përsëri
nuk mungon urimi i përzemërt:”Për
shumë vjet!”

E rruga e kthimit bëhet sipas pref-
erencave për të parë sa më shumë
vende: dikush nga Preshi, dikush nga
Gjustavaica e të tjerë drejt Çishkravës
së bukur si një ballkon madhështor.
Mjetet e fonisë ikin të fundit duke i
shoqëruar ata që po largohen me
vargjet e këngës së A. Madanës që
mbartin dhe premtimin për të ardhur
prapë:

“Radomirë, Radomirë,
Siç ke qenë, ashtu ke mbetë,
Kurrë nuk t’themi:”Lamtumirë”,
Ktu na ke vjet për vjet. “

Radomirasit ngritën problmet e zhvillimit të
turizmit në Korab. Edhe në kushtet e një infras-
trukture të tillë po vizitohet nga turistë vendas e
të huaj. Por duhet bërë më shumë si nga vetë
bijtë e Radomirës brenda e jashtë vendit, ashtu
dhe nga organet e zgjedhura. Korabi do të jetë
një qendër shumë e preferuar për turizmin
veror e dimëror.

LAJME QË
S’DUHET TË
VIJNË NGA
KALAJA...
Nuk kanë kaluar as dy javë
nga lajmi se kryetari i komu-
nës së Kalasë së Dodës u
rrah nga votuesit e tij, kur
një lajm tjetër më i dhimb-
shëm dhe që sgjendet fjalë
për tu shkruar vijn nga
Kalaja: Dy turistë cekë janë
rrahur dhe grabitur, duke i
dhënë një shkelm të rëndë
turizmit malor në Dibër dhe
një thikë pas shpine për
dhjetra banorë të Kalasë që
jetojnë me ëndrrën për
turizëm.

LAJMI 1
Rrihet kreu i Komunës

Kreu i komunës së Kalasë së
Dodës, Bajram Hima është plago-
sur nga banorë të zonës gjatë një
konflikti lidhur me ndërtimin e
ujësjellësit të ri.

50 banorë, të grupuar së bashku,
janë rreshtuar duke kundërshtuar
fillimin e punimeve të rikonstruk-
sionit të ujësjellësit.

Ky akt mes banorëve dhe forcave
të policisë ndodhi në komunën Kala-
ja e Dodës, ku në konflikt e sipër
banorët e revoltuar kanë goditur kry-
etarin e kësaj komune.

Banorët e zonës kundërshtuan me
protesta punimet e firmës dhe nuk
kanë lejuar që asnjë makineri të vi-
jojë normalisht punën. Pasi kanë
parë bllokimin e punimeve, janë sin-
jalizuar menjëherë forcat e policisë,
të cilat ndihen të pafuqishme për të
vepruar.

LAJMI 2
Dhunohen dhe grabiten dy
turistë çekë

Dy turistë çekë të cilët udhëto-
nin në vendin tonë mësohet të jenë
grabitur.

Turistët mësohet të kenë qenë
duke udhëtuar në zonën mes Kukësit
dhe Peshkopisë dhe grabitja ka
ndodhur në komunën Kalaja e
Dodës.

Nga burimet e para mësohet se
turistët çekë janë dhunuar dhe gra-
bitur në zonën e Dibrës ndërkohë
që policia ndodhet në vendngjarje.

LAJMI 3
Nuk ka ardhur akoma...
Shkruajeni vetë kur ta dëgjoni...
Shpresojmë të jetë një lajm që
dënohen dy shkaktarët që
krijuan dy lajmet e para...
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Edicioni i dhjetë   i Festivalit “Teatri Sh
qiptar në Maqedoni - Dibra 2011” që zg-

jati nga 28 qershor gjer më 4 korrik në Dibër
të Madhe,   ku morrën pjesë trupa teatrore nga
Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova, qe festë
kulturore për tërë artdashësit dibranë dhe
mysafirët pjesëmarrës. Secili artdashës do ta
kishte dëshiruar të jetë në sallën e madhe të
Qendrës për Kulturë  në Dibër të Madhe në
këtë eveniment kulturor  ku u shfaqën 10
shfaqje.

Ky festival përfundoi  me shfaqjen  “ Par-
fumeria” të Teatrit “Dodona” - Prishtinë, me
tekst të   A. Mulliqi. dhe me regji të  Elmaze
Nura, si edhe me shfaqjen përshëndetëse “ Zoo
Story “ të Teatrit “Qemal Ajdini” - Dibër, me
tekst të   E. Ollbee dhe me regji të  Ylber
Nuredinit.

Milto Kutali, regjisor nga Tirana anëtar i
jurisë, duke shpallur  më të mirët e festivalit,
vlerësoi lartë vlerat e këtij festivali me traditë
të vyer që nderon dhe kultivon teatrin dhe ar-
tin shqiptar. Çmimi i publikut dibran i takoi
Teatrit “Vojdan Çernodrinski”  nga Prilepi.
Çmimi aktorja më atraktive e festivalit i takoi
aktores Naime Azi, nga Teatri i Tetovës. Çmi-
mi aktori më atraktiv i festivalit i takoi aktorit
Fatmir Xhelilit nga Teatri “Bylis” - Fier. Ak-
torja joprotagoniste e festivalit u shpall Esmer-
alda Metka  nga “Teatri i “Metropolit – Tiranë
dhe aktori joprotagonist  i festivaliut u shpall
Labinot Lajçi, Teatri “Istref Begolli” - Pejë.
Çmimin “Qemal Ajdini” si  aktore më e mirë

Nga: Rexhep TORTE

ANALISTËT PËR FESTIVALIN
TEATROR  NË DIBËR TË MADHE:

Si vitet e kaluara edhe këtij viti Festivalin
“Teatri shqiptar në Maqedoni - Dibra 2011” e
ndoqën kritikët dhe analistët më të mirë të
artit skenik. Pas përfundimit të festivali ne
morrëm për “Faktin” mendimet e tyre për këtë
festival.

Prof. Dr. Nebi Islami -
Prishtinë, deklaroi se, “
Festival i Dibrës së Mad-
he tashmë është shndëru-
ar në  një festival
mbarëkombëtar, që ka tu-
buar aktorët, regjisorët, ve-
primtarët e kulturës dhe
njerëzit e tjerë që merren

me çështjet e dramaturgjike e skenike. Ky dh-
jetëvjetor jubilar  ka patur prurje të reja, lara-
mani shfaqjesh, metodash krijuese, dhe akt-
rim cilësor të shkollave të ndryshme,  qoftë
ato që zhvillohen në Akademitë e Arteve në
Tetovë e Shkup, në Fakultetin e Dramës në
Prishtinë ose  në Akademinë e Arteve në Ti-
ranë,  E vaçanta është se gjatë dhjetë viteve të
gjithë aktorët më të mëdhenj të hapësirës sh-
qiptare, doajenët, por edhe këta të rinjtë kanë
marë  pjesë në këtë festival. Nuk ka mbetur
asnjë aktor shqiptar i njohur nga Shqipëria,
Kosova e Maqedonia që nuk i ka  dëshmuar
cilësitë e tij në këtë skenë,  duke ndikuar në
ngritjen e vetëdijes, ndërgjegjes kulturore, sken-
ike,  në këtë Festival. Dibra e Madhe gjatë
ditëve të festivalit  shndërohet në qendër të
kulturës shqiptare. Këtu  edhe përmes debat-
eve, kritikës për shfaqjet, për cilësinë e tyre,
përparimet apo ngecjet,  është dhënë një kon-
tribut në ngritjen e kulturës së spektatorit. Për
spektatorin dibran mund të themi se  është i
mrekullueshëm, i edukuar, i kulturuar,  që din
ta përjetojë estetikisht teatrin.  Mendoj se për-
shtypjet pozitive për publikun dibran  përmes
misionarëve të ndryshëm të komunitetit artis-
tic, janë shpërndarë  në mbarë hapësirat sh-
qiptare, gjë që është kontribut fisnik për zgjer-
imin e horizontit të kulturës skenike dhe për
ngritjen e kulturës së përgjithshme  në hapë-
sirën tonë kombëtare.  Jam i sigurtë se ky ësh-
të festivali më i mirë shqiptar pa marë parasy-
sh se kemi qendra si Tirana, P:rishtina apo
Tetova, Ky është  festivali më i mirë, më
presigjioz e më me vlerë në hapësirën  etnike
shqiptare”.

Prof. Dr. Josif Papagjo-
ni - Tiranë,  shtoi se, “ Ky
është edicioni i dhjetë i
Festivalit të Teatrit sh-
qiptar në Dibër të Madhe
. Ky festival është në
rrjedhë të synimeve të tij,
festival që  promovon
vlerat më të çmuara  të
dramës e teatrit shqiptar në

tërë hapësirën tonë etnike. Në këtë edicion më
ka bërë përshypje  konkurimi i regjisoreve fem-
ra, disa prej të cilave u vlerësuan edhe nga
juria, që don të thotë se në fushën e regjisurës
si arti më i vështirë në teatër,  po ofrohen tal-
ente të reja që  dëshmojnë njëkohësisht një
zhvillim edhe të  komunitetit të aktorëve  të
teatrit. Në festival pati drama shqipe të tra-
ditës dhe drama shqipe moderne e postmod-
erne. Nga ana tjetër pati edhe  disa tekste të
shquara  të dramaturgjisë botërore. Po ta
shikojmë si një panoramë Festivali i Dibrës së
Madhe ndërton një kostelacion veprash, vlerash

Dibër  e Madhe - Përfundoi Festivali i dhjetë  “Teatri Shqiptar në Maqedoni-
Dibra 2011”

Festivali më prestigjioz në trojet shqiptare

nga dramaturgjia botërore dhe ajo shqiptare,
nga aktorët brënda  Shqipërisë dhe aktorët në
Kosovë e Maqedoni. Këta aktorë elaborojnë
eksperienca të reja,  aplikime gjuhësh  teatrore
të reja  në fushën e regjisë, në fushën e akt-
rimit, por  më pak në skenografi.  Si vlerë të
këtij festivali do të veçoja  edhe traditën e
mbarë ku spektatori merr pjesë aktive si per-
ceptues i vlerave që ofrohen nga skena. Kjo
në vetvete dëshmon përveç dashurisë së këtij
publiku ndaj teatrit, emancipimin e mëte-
jshëm të tij  estetik e kulturor  për të përvetë-
suar vlera edhe më të larta nga drama, regjia,
akrimi, skenografia dhe komponentë të tjerë
të teatrit.  Kjo  krijon atmosferën e asaj që

quhet festë e artistëve dhe përtej artistëve, që
publiku dibran i mirëpret me kënaqësi zhvil-
limet e festivalit, duke  uruar  që festivali të
vazhdojë edhe më turje dhe të lartësojë vlerat
tona më të mira teatrore”.

Prof. Dr. Selajtin Sa-
lihu -  Tetovë,  u shpreh
se, “Mendimi im është
se Festivali teatror në
Dibër të Madhe nga viti
në vit ka shënuar  rritje.
Ka shënuar një cilësi me
prurje të reja  nga të
gjitha dimensionet e te-

atrit. Ky vit jubilar rrumbullakëson thjesh-
të një sukses të këtij festivali.  Bindja ime
është se ka qenë një organizim shumë i mrë
përgjatë këtyre edicioneve. ka patur një
fluks të shfaqjeve shumë  interesante, shumë
të realizuara.

Mendoj se edhe publiku ka ditur t’i vlerë-
sojë. Është një publik shumë i ngritur,
shumë i kulturuar dhe  shumë i kultivuar.
Të gjitha këto elemente e përbëjnë atë që
mund ta quajmë një ngjarje shumë të rëndë-
sishme kulturore për një festival shumë
prestigjioz të teatrit jo vetëm në Maqedoni
por edhe në mbarë hapësirat shqiptare”.

Vendin e parë Teatri i “Metropolit” - Tiranë
-Shfaqja më e mirë që fitoi çmimin “Sulejman Pitarka” , u shpall “
Hiqe ministrin nga priza”- Teatri i “Metropolit”  - Tiranë, çmimi
regjia më e mirë u takoi dy regjisoreve, Adelina Muça nga Teatri
“Aleksandër Mojsiu” - Durës dhe  Elmaze Nuka nga Teatri  “Dodona”
- Prishtinë,  aktorë më të  mirë që fituan  çmimin “Qemal Ajdini”, u
shpallën  Drita Krasniqi, për rolin  në  shfaqjen “Duke pritur
Godonë”, Teatri Kombetar - Prishtinë dhe Alfred Trebicka, për rolin
në shfaqjen “Lojë martese’, Teatri i Akademisë së Ateve – Tiranë

e festivalit e mori  Drita Krasniqi për shfaqjen
“ Duke pritur Godonë” nga  Teatri Kombëtar -
Prishtinë,  dhe çmimin si aktori më i mirë i
festivalit  e mori Alfred Trebicka për shfaqjen
“ Lojë martese” nga Teatri i Akademisë së
Arteve - Tiranë. Çmimin regjia më e mirë e
festivalit e morën Adelina Muça për shfaqjen
“Romancë në ditën e krimit” nga Teatri “Ale-
ksandër Mojsiu - Durrës dhe Elmaze  Nura për
shfaqjen “ Parfumeria” nga Teatri “Dodona” -
Prishtinë. Çmimi “Sulejman Pitarka” si shfaqja
më e mirë e festivalit i takoi  shfaqjes “Hiqe
ministrin nga priza” nga Teatri i “Metropolit”
– Tiranë. Me regji të Arbër Jaklari.

Drejtoria e festivalit, çmimin e karierës ia
dha Ahmet Jakupit, regjisor nga Shkupi, me
motivacionin për kontributin e tij në zhvil-
limin e teatrit shqiptar,  si regjisori i parë
shqiptar në Maqedoni  dhe  për nxitjen dhe
mbështetjen e tij në konstituimin dhe

hapërimin e Festivalit të teatrove në Dibër të
Madhe.

Para shpalljes së fituesve të këtij  festivali
para shikuesve u praqit grupi i vajzave nga If i
Francës me këngë të bukura frenge, të inter-
pretuara me një pjeshtri dhe profesionalizëm
mahnitës.

Argëtim Fida, kyetar i Komunës së Dibrës
së Madhe, që ishte edhe sponsorizuesi krye-
sor i festivalit, përshëndeti të pranishmit që
me praninë e tyre madhëruan këtë festival,
dhe  tha se ky festival do të vazhdojë edhe në
vitet që vijnë me cilësi dhe krijime teatrore të
reja.

Ylber Nuredini, drejtor i festivalit, duke e
deklaruar të mbyllur këtë festival, falenderoi
aktorët, regjisorët, kritikët për shpalosjen e
vlerave teatrore, duke ju dëshiruar suksese dhe
pjesëmarrje  edhe në të ardhmen.

R.TORTE
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bujqësi
Qysh ne vitin 2006, nepermjet SNV-se, me nje grup pune te ak-

toreve lokal te Dibres u konkludua se ekonomite me fitimprurese
ne bujqesi jane molla, arrat dhe bimet mjekesore

Nga: DALI HORESHKA

Prej me se dy vjetesh nuk kam shk-
ruar me per “ekonomine e bimeve
mjekesore”. Kisha vendosur qe nuk
do shkruaja derisa nje shprese se
bimet mjekesore do te kultivohen
dhe ne Diber te kthehej ne realitet.
Shembujt e kultivimit i gjejme duke
filluar ne Klos me Behar Hoxhen qe
kultivon shpatore, me Munir
Markeçin ne Trepçe qe kultivon ter-
fil te kuq dhe Adem Salkurtin qe
kultivon sherbele. Ky realitet ka fil-
luar te duket dhe mua me lindi e
drejta te rishkruaj, sa po SNV neper-
mjet programit ProMali vendosi te
mbeshtese kultivimin e bimeve
mjekesore.

VESHTRIM HISTORIK
Qysh ne vitin 2006, nepermjet

SNV-se, me nje grup pune te aktor-
eve lokal te Dibres u konkludua se
ekonomite me fitimprurese ne bujqe-
si jane molla, arrat dhe bimet mjeke-
sore. Pare ne kendveshtrimin e
kerkeses se tregut si madhesi, qen-
drueshmeri dhe standart por dhe nga
rendesia ekonomike, bimet mjeke-
sore renditen te parat.

PERSE KULTIVIMI
Nje numer i madh i bimeve

mjekesore me rendesi ekonomike
dhe natyrore jane keqshfrytezur e mbi
shfrytezuar. Bime te tilla jane Gen-
tiana Lutea(shtara), dellina, sherbe-
la, aguliçja, meshtekna, shtogu, sal-
epi, rrushi i ariut, lulebasani, çaji i
malit, rigoni i kuq dhe molla e eger.
Ky regres ekologjik dhe ekonomik
mund ti pakesoje efektet dhe te nder-
pritet vetem ne se fillon dhe çohet
me perpara kultivimi i bimeve
mjekesore. Aresy tjeter qe e dikton
kultivimin eshte ajo ekonomike.
Struktura mesatare e kulturave te fer-
mes anon kryesisht nga kultura me
efektivitet te ulet, treg jo te garantu-
ar dhe mundesi te pakta te sigurimit
ne kohe e me cilesi te inputeve. Jo
vetem kaq por nje sasi prej 18000
ha ne Diber dhe 150000 ne shkalle
vendi nuk jane “nen kulture” ose
“jane jashte vemendjes per tu
shfrytezuar”. Eksperienca ne profesio-
nin tim, me llogarite qe bej, me thote
se kjo siperfaqe e pashfrytezuar nuk
eshte me e paket se mundesia per tu
siguruar pune 18.000 punetoreve ne
Diber apo 150.000 punetoreve ne
shkalle vendi.

CILAT JANE BIMET ME TE
KERKUARA NE TREG?

Ne konsultimet me specialist e
tregtare te bimeve mjekesore rezul-
ton se bimet me te kerkuara nga tregu
jane sherbela, mentja, qumeshtorja,
gentiana (shtara), shpatorja, aguliç-
ja, kamomili, terfili i kuq, delli i

Bimët mjekësore, alternativa e ditës edhe për fermerin dibran
gjere, trendafili i eger, molla e eger
dhe mellaga e bardhe (althaea offi-
cinalis).

CILET JANE DISA NGA
TREGUESIT EKONOMIK TE

BIMEVE MJEKESORE TE
KULTIVUARA?

Nje ha i mbjelle me sherbele prod-
hon jo me pak se 60 kv ose afro
800.000 leke dhe kerkon nje pune
te gjalle jo me shume se 200 dite
pune apo nje punetor. Nje familje e
angazhuar e angazhuar me grum-
bullimin e sherbeles ne gjendje te
eger, per tre muaj me tre veta ose
270 dite pune grumbullon 18-20 kv,
ose 260.000 leke. Llogaria eshte e
qarte: me 70% me pak fuqi pune-
tore se me pare, merren tre fishi me
shume se me pare. Ne total, bimet
mjekesore te kultivuara kane me pak
kerkesa per tokem, sherbimet dhe
shpenzimet materiale (apo siç i qua-
jne sot inputet).

Sa toke e destinuar per kultivimin
e bimeve mjekesore, eshte afersisht
e mjaftueshme per te siguruar te
ardhurat vjetore qe mbajne nje famil-
je, e cila harxhon 400-500.000 leke
ne vit?

Jane afersisht te mjaftueshme 5
dynym terfil i kuq, ose 7 dynym sher-
bele, ose 3 dynym shpatore ose 5
dynym qumeshtore, mente, bar
blete, apo mellage e bardhe.

Investimi baze per faren ose fida-
nin mund te kushtoje: per 5 dynym
terfil-10 kg fare ose 10.000 leke; per
7 dynym sherbele-1.5 kg fare ose
30.000 leke; per tre dynym shpatore-
7 kv zhardhok ose 42.000 leke dhe
per 5 dynym qumeshtore, mente,
barblete ose mellage e bardhe-
20.000 leke.

A EKZISTOJNE MODELET E
KULTIVIMIT TE BIMEVE

MJEKESORE?
Per te qene real ne pohim, duhet

thene se ekzistojne raste te kultivimit,
por jo modele. Rajonet e Shkodres,
Kukesit, Elbasanit ka vite qe vazh-
dojne te merren me kultivimin. Per
aresye te rendesise qe ato kane ne
permiresimin e  te ardhurave te famil-
jes , SNV Shqiperi nepermjet pro-
gramit te saj Pro-Mali, ka nisur
ndertimin e modelit te kultivimit te
bimeve mjekesore me sherbelen.
Ndertimi i ketij modeli konsiston ne:

a) Zgjedhjen e nje sasie te
kufizuar siperfaqeje dhe familjet ku
do to mbillet sherbelja. Ne Diber ajo
do te mbillet ne Çidhen dhe Reç me
tre nje nje ha. Tokat do te zgjidhen
kryesisht gelqerore dhe me eksspozi-
cion nga juglindja.

b) Fidanat e çertifikuar, prej
4500-5000 cope per dynym do te

jepen falas per fermeret e zgjedhur.
c) Fermeret do te keshillohet

per menyren e kultivimit nga special-
ist te kontraktuar nga SNV, duke perf-
shire menyren e pergatitjes se fidan-
ave, mbjelljen, sherbimet, vjeljen,
tharjen dhe me teper. Gjate ketij pro-
cesi, fermeret do te pajisen dhe me
broshura qe pershkruajne menyren e
kultivimit te sherbeles.

d) Mbi kete baze, duke krijuar
nje pervoje rezultatesh te dokumen-
tuar, do te zhvillohen takime lokale
dhe kombetare, per ta shnderruar
kultivimin e bimeve mjekesore ne
strategji kombetare. Projekti do te
synoje krijimin e nje dialogu kombe-
tar me Ministrine e Bujqesise dhe
ate te Ambientit, per te krijuar bind-
jen se kultivimi i bimeve mjekesore
eshte alternativa e permiresimit te
flores dhe te te ardhurave te familjes
dhe per kete aresye duhen politika
stimuluese, duke krijuar mekanizma,
institucione e fonde perkatese.

PSE TE MOS PRODHOJME
SHERBELE “BIO”.

Per te prodhuar sherbele bio kerko-
het te ndiqen standarte per jje peri-
udhe te caktuar e cila ndiqet dhe
çertifikohet nga institucione te
veçanta si “Albinpect”, “Instituti i
prodhimeve biologjike”, “Shoqata e
Bujqesise Organike”. Diskutohet
diferenca e çmimeve midis prodhi-
meve bio dhe jo bio. Kjo diference
shpesh eshte me 1.5-2 fishin. Cile-
sia e prodhimit ne vjelje, tharje dhe
te qenit bio i certifikuar , nga ferm-
ere te organizuar, eshte motori i
vetem qe e ben fermen lider edhe
ne treg.

Kjo eshte plotesisht e mundur per
tu bere.

RRJETET LOKALE
te nxitjes dhe shkembimit te ideve
e problemeve qe lidhen me bimet
mjekesore.(Klubet lokale te bimeve

mjeksore)
Pa hyre ne detaje te analizes se

organizimit dhe funksionimit te or-
ganizatave ekzistuese te fermereve,
mbeshtes opinionin se ato deri tani
kane patur me teper nxitje te jash-
teme per tu krijuar dhe karakter ko-
mbetar ose rajonale sa i perket
drejtimit dhe kurre nuk kane perfaqe-
suar realisht problematiken e fermes
apo fshatit. Nevoja per te shkemby-
er praktika dhe eksperienca qe nuk
jane te pakta, duke filluar nga ato ne
nivel fshati, komune, rrethi apo ra-
joni, o behet shume e domos-
doshme. Mekanizimi me te cilin ato
mund te realizohen jane klubet/ rr-
jetet lokale te shkembimit te ideve.
Nga ketu, pas formimit te nje ekspe-
rience, mund te fillohet me nxitjen
e krijimit te grupeve prodhuese.

AGJENCITE RAJONALE TE
ZHVILLIMIT (ARZH-TE)
Eshte e kuptueshme se krijimi i

rrjeteve lokale/klubeve te shkembimit
te ideve, per te qene funksionale dhe
te qendrueshme, kerkojne kosto dhe
mbeshtetje. Kjo mbeshtetje mund te
vije nga Agjencite Rajonale te Zh-
villimit, nepermjet projekteve. Fat-
keqesisht, ne rajonin e Dibres nje
agjenci i tille nuk eshte krijuar/nuk
ekziston. Por, po kaq e vertet eshte
se Qarku i Dibres, me mbeshtetje te
SNV, ka ne funksion

ALCDF OSE FZHKL (FON-
DACIONI I ZHVILLIMIT TE
KAPACITETEVE LOKALE).

Fondacioni ben te mundur mb-
eshtetjen e zhvillimit te ideve edhe
per kultivimin e bimeve mjekesore.
Ne se nje organizate lokale, qever-
isje vendore , fermere apo biznes ka
objektiva te tilla, nepermjet ketkij
fondi, sipas procedurash dhe afatesh
te percaktuara, duke paguar vetem
20% te kostos, mund ti beje realitet
ide te tilla. Nepermjet gazetes, dua
me perzemersi te pershendes drej-
tuesit e komunave Zerqan dhe Xiber
per aplikimet e tyre tek ky fondacion
dhe te lidhura me Bimet Mjekesore.
Vizioni i drejtuesve te komunave per
zhvillimin duhet ndihmuar per te
shkuar me lart. Fatmiresisht, menax-
her i ketij fondacioni ne Diber eshte
Zenulla Mehmeti, nje specialist me
mjaft pervoje dhe formim zhvillimi,
i prirur per te bere te pamunduren
ne funksion te zhvillimit.

PARTNERET E ZHVILLIMIT
NUK JANE PAK

Ne se idete e zhvillimit behet te
qarta dhe ekzistojne rrethanat per ta
ngritur/zhvilluar kete ide ne ferme,
biznes apo komunitet, mbeshtetja
financiare eshte e mundur te siguro-
het. Jane bere te njohura rastet kur
idete “stisen” per te siguruar nje
mbeshtetje financiare ne vend qe
idete te argumentojne zhvillimin.
Pikerisht pse ndodh edhe keshtu
mjaft banka jane vene ne veshtiresi
dhe mjaft blloqe me kultura bujqe-
sore dhe te financuara jane thare.
Edhe pse ndodh edhe keshtu, ka
mjaft fermere, biznese , organizata
lokale e qeverisje vendore qe
vleresojne idete e sigurta ne fillim
dhe financen si mekanizem.\

Agjencia e Zhvillimit te Zonave
Malore MADA, ka mbeshtetur pro-
jekte te zhvillimit te bimeve mjeke-
sore. Ketej e tutje do te sugjeroja qe
ta perfshije perseri rajonin e Dibres
ne skeme, duke shpresuar se do te
paraqiten aplikime per kultivimin,
kerkimet, eksperimentet etj.

Une personalisht, kam opinionin

se qeverisja vendore mund te jete nje
partner shume i fuqishem i mbesh-
tetjes se zhvillimit. Me te drejte lex-
uesi mund te shtroje pyetjen SI dhe
une po i pergjigjen duke sjelle nje
shembull. Praktika e filluar e kul-
tivimit te terfilit te kuq tregon se 6
dynym te mbjelle me terfil te kuq
kerkojne nje investim fillestar prej
12 kg fare dhe qe kushton 12.000
leke, sa çèshte dhe ndihma
ekonomike minimale e nje viti per
nje familje. Nga 6 dynym te mbjelle
me terfil te kuq, nga viti i dyte deri
ne te gjashtin, mund te merren 24-
30 kv ne vit, te barabarta me 500-
700 mije leke ne vit. Ky fermer qe u
mbeshtet me 12000 leke dhe qe tani
merr deri ne 700 mije leke ne vit,
une nuk besoj se do ti drejtohet me
zyres se ndihmes ekonomike. Komu-
na, ne se vepron keshtu, merton kesh-
tu prej fermerit nje SHUME FALE-
MINDERIT.

QTTB-TE DHE DREJTORITE
E BUJQESISE DUHET TE
KTHEHEN NE FAKTOR

KRYESOR I MBESHTETJES
SE KULTIVIMIT TE BIMEVE

MJEKSORE.
Drejtorite Rajonale te Bujqesise

kane treguar interesin dhe perkush-
timin maksimal qe kultivimi i bi-
meve mjekesore te futet te “hullirin”e
zhvillimit. Vendosja e nje specialis-
ti te veçante vetem per bimet mjeke-
sore, mbeshtetja e QTTB-ve per te
trajnuar keto specialiste, fillimisht
vetem per kater rajonet e ProMalit
(Diber, Korçe, Kukes e Shkoder), do
te ishte nje mbeshtetje e metejshme
dhe garanci per te nesermen.

Mentaliteti i fermerit per fermen
ne favor te bimeve po ndryshon. Esh-
te koha qe edhe mekanizmat politik
dhe ekonomik dhe shkencor te ndry-
shojne mentalitetin e tyre. Ata du-
het mbeshtetur ne kete ndryshim.
Une besoj se kjo mbeshtetje po u
jepet nga programi i SNV-se Pro-
Mali.

E gjitha sa eshte shkruar me sip-
er, eshte diskutuar ne Diber me dat-
en 6 korrik 2011 ne nje takim me
specialist, kultivues, grumbullues,
pushtetin vendor, te cilet mbeshteten
programin e SNV-se per kultivimin
2011-2012.

Pa marre persiper qe gjithçka e
shkruar nga une pefaqeson me te
miren, une do te ftoja specialiste qe
njohin bimet mjekesore te shkrua-
jne artikuj ne gazeta per njohjen e
tyre, vendet ku ato rriten e zhvillo-
hen, vlerat tregtare e kurative,
menyren e tharjes dhe kultivimit,
menyren e industrializimit,  mbasi
te tilla shkrime bejne te mundur
ndryshimin e njerezve dhe i ndih-
mojne ato.
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“Sekreti” i gjimnazistëve të Maqellarës
Nga: ZAMIRA GJELESHI

Pa dyshim mund të themi se koha
në të cilën jetojmë paraqet mo-

mentin e ambicies për arsimim. Fja-
la edukim, arsim ka fituar kuptimin
e vet modern.

Ne jetojmë në kohën e dy re-
aliteteve. I pari është realiteti i
“Pajtimit”.Ne mendojmë se gjërat
janë reale, sepse na kanë thënë se
ashtu janë.Realiteti i dytëështë i
Eksperiencës.Gjërsat i shohim nga
përvoja jonë. Mundet çdokush të
vlerësojë diçka, por po qe se e ke
kaluar keq e di vetë. Një gjëështë se
çfarë thonë të tjerët dhe tjetër si e
kemi përjetuar.

Sot të rinjtë kanë të drejtë të kon-
trollojnë dhe drejtojnë drejtëpërdrejtë
mësimin e tyre, të vendosin se
çfarëduan dhe çfarë nuk duan të
mësojnë, kur, ku, si, sa, sa shpejt,
me çfarë duhet të ndihmojnë më-
simin, kush t’i mëson, sa orë duhet
të qëndrojnë në shkollë.

Të rinjtë e sotëm gjithnjë e më
tepër të ndjehen si qytetarë të botës.

O njeri, njihe veten!
Koha e profesorit “Zot i vogël”

kaloi. Ne duhet të bëhemi të zotë të
përparojmë dhe gëzojmë Shqipërinë
e integruar europiane.

Ndërtimi i profilit të ri të nxënësit
është misioni themelor i Gjimnazit
të Maqellarës.

Një përgatitje e shëndoshë dhe e
begatëështë parakusht për tu bërë i
suksesshëm.

Vizioni i Gjimnazit të Maqel-
larës:

-.Çdo nxënës të ndjehet i sigurtë
dhe i vlerësuar.

-.Të realizohet një mësim i
dobishëm.

-.Mësimi të jetë një përvojë pozi-
tive.

-.Të jenë krenar për arritjet e tyre.
-.Ambasadorë të shkollës né uni-

versitete dhe institucione.
-.Qytetarë të arsimuar të shoqërisë

globale.
Shkolla ka një atmosferë frymë-

zuese, ku nxënësit dhe mësuesit
punojnë né mënyrë efektive. Shkol-
la që nga drejtuesit, mësuesit,
nxënësit dhe prindërit përshkruhet si
frymëzuese dhe tenton suksesin.
Korridoret dhe muret ekspozojnë
punimet e nxënësve. Nxënësit
konkurrojnë né konkurse kombëtare,
marrin pjesë né workshope me OJQ
si ‘Ardhmëria’, ‘Patrnerë për Fëm-
ijët’, ‘World Vizion’, ndeshen me
ekipe të të rinjve të kategorisë sé parë,
arrijnë rezultate akademike.

Gjimnazi është kryeqendra kultur-
ore, ku janë zhvilluar shumë aktiv-
itete si drama, ekspozita, sesione
shkencore, workshope, eskursione,
nisma, projekte dhe ceremoni diplo-
mimi. Ministria e Arsimit e ka vlerë-
suar me Medaljen ‘Naim Frashëri’.

Nxënësit, që kanë mbaruar sh-
kollën e mesme të Maqellarës sot i
gjen né universitete dhe institucione
duke qenë ambasadorë të denjë të
saj dhe tepër të suksesshëm.

Gjimnazi jo vetëm ka mbështe-
tur reformat arsimore, aq më tepër
Kurrikulën e re të gjimnazit e ka bërë
pjesë të tij dhe projektet janë kthyer
né traditë.

Mbyllja e këtij viti shkollor para
nxënësve, personelit pedagogjik, për-
faqësuesve të DAR Peshkopi, për-
faqësuesve të Komunës Maqellarë,
miqve dhe prindërve u kurorëzua me
shfaqjen e dokumentarit “Sekreti”.

E ndjeja se duhet të shfaqja para
nxënësve të mi një Sekret të Madh –
Sekretin e jetës. Ai ështé një libër
100 vjeçar.

Nisa të ndjek gjurmët e Sekretit
në histori. Ishte e pabesueshme sa
shumënjerëz e kishin ditur. Ishin më
të mëdhenjtë e historisë: Platoni,
Shekspiri, Njutoni, Hygo, Bethoven,
Linkoln, Emerson, Ajnshtajni.

“E pabesueshme! Pse nuk e dinë
të gjithë Sekretin?

Po më përvëlonte dëshira të nda-
ja me nxënësit dhe me gjithë botën
Sekretin.

Sekreti përmban mençurinë e
mësuesve të ditëve moderne. Zbu-
lim i pabesueshëm, që do t’ia
ndriçojë jetën kujtdo, që do ta për-
jetojë.

Me ekipin tim nisëm udhëtimin
për të kërkuar njerëzit, që ishin ende
gjallë dhe që e dinin Sekretin. Ata
filluan të shfaqeshin një e nga një.
Ishim bërë si magnet: Qëkur kishim
filluar kërkimet, kishim tërhequr
njëri pas tjetrit mjeshtrit e mëdhenj,
që ishin ende gjallë.

Kur takonim një mësues, ai na
lidhte me tjetrin- si një zinxhir i
përkryer.

Nëse ishim duke ndjekur rrugën
e gabuar, diçka tjetër na tërhiqte vë-
mendjen dhe nëpërmjet kësaj
çoroditjeje shfaqej mësuesi tjetër i
madh. Nëse duke kërkuar në inter-
net shtypnim”pa dashje “ linkun e
gabuar”, ai do të na çonte drejt një
informacioni shumë të rëndësishëm.
Vetëm brenda pak javësh kemi nd-
jekur gjurmët e Sekretit ndër shekuj
dhe kemi zbuluar praktikuesit e tij
në ditët e sotme.

Ideja për të shfaqur Sekretin
nëpërmjet filmit na është ngulitur
keq në mendje.

Brenda disa javësh ekipi ynë e
mësoi Sekretin. Ishte e domos-
doshme që të gjithë anëtarët e ekipit
ta dinim Sekretin, sepse në të kundërt
do të ishte e pamundur ajo që

përpiqeshim ta provonim.
Tani e dinim Sekretin dhe nga

aeroporti “Nënë Tereza” fluturuam
në të gjitha vendet dhe trojet sh-
qiptare për tu takuar me Avatarët e
Mëdhenj dhe për të filmuar
Sekretin.Besojmë se vetëm nëpërm-
jet arsimit do t’ia qepim hartën Atd-
heut, do të bëhemi faktorë paqeje e
stabiliteti në Ballkan dhe qytetarë të
denjë të shoqërisë globale.

Brenda javës ekipi i Sekretit real-
izoi 12 orë filmime.

Hap pas hapi dhe frymë pas fryme
e përdorëm Sekretin për të krijuar
Sekretin.

Me kuptimin e plotë të fjalës
bëmë për vete gjithçka dhe gjithkënd.

Avatarët e mëdhenj dhe profesorët
e nderuar në trojet shqiptare kanë
ndarë me ne mençurinë, dashurinë
dhe karakterin hyjnor. Kemi ecur nën
hijen e madhështisë së tyre dhe me-
sazhet e tyre kanë qenë frymëzues.

Zamir Dika, Rektor i UEJL-së
Tetovë:

“Nëse pyesni në Shkup, Tetovë,
Gostivar, Prilep, ..., Manastir, të
gjithë do të thonë se bazat arsimi
shqiptar i ka nga Dibra. Kjo do të
thotë se arsimi është bërë një traditë,
ajo traditë mbetet dhe shpërndahet
në çdo mjedis.

Më vjen mirë, që nga Shqipëria
na vijnë nxënës të talentuar dhe ësh-
të mirë të vazhdojnë atë traditë që
ka patur Dibra, ta kultivojnë dhe
shpërndajnë tek të tjerët.

Arsimi ka një mision të shenjtë
mbi vlerat materiale, zhvillimi i sho-
qërisë, zbulimi i dijes, novacionet,
...

Lufta me studentët në të gjithë
botën i motivon profesorët të jenë
të suksesshëm.

Këtë betejë e kemi nisur dhe ne.
UEJL është një institucion modern
dhe besoj se do ta mbajmë të tillë.

Vazhdoni kështu me sukses dhe
çilen vetë dyert!”

Mimoza Gjokutaj, profesore në
Universitetin e Tiranës, Fakulteti
Histori-Filologji:

“ Sot bota është bërë si një fshat i
vogël, ku dijet fluturojnë mbarë glo-
bit me shpejtësi marramendëse dhe

cilësia e të nxënit ka ndryshuar...
Sot gjen informacion në njësinë

e kohës dhe bota ndodhet në lëvizje
dhe ndërveprim, ku ligjet e fizikës
duhet të ndalojnë dhe të pyesin se
çfarë po ndodh kështu me botën?

Ne jemi ai brez, që jemi emi-
grantë të botës dixhitale, por fëm-
ijët kanë lindur në botën dixhitale.
Këta fëmijët e botës dixhitale duhet
të na e përkthejnë këtë botën dixhi-
tale.

Me modesti duhet të pranojmë
ndërveprimin ndërmjet brezave.
Nëse pranon ndërveprimin ndërmjet
brezave i bën një spastrim ekologjik
vetes .

Sot, kur bota dhe njerëzimi i kanë
ofruar shoqërisë njerëzore këtë lloj
mënyre të të nxënit të dijeve, ne sig-
urisht e kemi kuptuar fitimin në kohë
dhe e kemi për detyrë jo vetëm të
mbushim trurin e nxënësve, por të
ndërtojmë trurin e nxënësve e stu-
dentëve.

E ardhmja nuk ndërtohet me
mendësi të vjetra. Në këtë botë dix-
hitale mësuesit dhe profesorët janë
para sfidave të mëdha. Po e mbyll
me fjalët e Majkëll Fullan, këtij
edukatori të madh të përmasave
botërore:

Problemet janë miqtë tanë, le t’i
trajtojmë me butësi, dashuri dhe
humanizëm, sigurisht ato do të kenë
një zgjidhje . Në fushën e edukimit
ofrohen zgjidhje kaq humane.”

Abuzer Ajdin, gazetar turk dhe
Kryetar Bordi i Gjimnazit në
Malatya:

“Shumë më keni befasuar dhe
habitur, nuk e kisha imagjinuar. Nuk
e meritoj, asgjë s’kam bërë për ju,
por unë jam sonte në Maqellarë
vetëm për ju.

Unë jam i gëzuar që jam mes
jush, në qoftëse zemrat tona janë afër
rruga nuk është e gjatë. Që nga taki-
mi në Stamboll kam dashur të vij,
por nuk ka qenë mundësitë.

Falenderimi i takon Zotit, që na
bëri të mundur të takohemi në këtë
darkë.

Kam shëtitur në shumë vende të
botës, por është hera e parë që më
presin me buqeta trëndafilash, sepse
ju vetë jeni trëndafila.

Ka vite që kam dashur të vij në
Shqipëri, dhe për tre ditë vizitova
Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedon-
inë duke parë sa më shumë vende
për dokumentarin “Tre ditë në tre
shtete”, dhe Maqellara ka qenë pika
ime më e rëndësishme.

Me njerëz si ju nuk mund ta
nxjerrësh mallin për një orë, apo për
një ditë, për gjithë jetën derisa të
vdesësh.

Tani bota është zvogluar dhe viz-
ita e ardhshme do të jetë bashkë me
këta djem të mrekullueshëm në
Stamboll. Tua jap mundësinë të sho-
hin Universitet e Turqisë para se të
vendosin për të ardhmen e tyre.”

Bujar Kapexhiu, profesor i Uni-
versitetit Evropian të Tiranës:

“ Është kënaqësi të flasësh për
nxënësit,, për të gjithë ata, që me
dëshirë, pasion dhe përkushtim vazh-
dojnë shkollën. Pa dyshim me
njëëndërr në jetë për t’u bërë diçka.
Të bëhen për vete, familjen Atdhe-
un. Ky mund i madh për të realizuar
rezultate sa më të mira, në jetë do të
arrijnë të bëhet një djalë ose vajzë
me vlerë për të realizuar qëllimet e
jetës, për të kontribuar për vete dhe
shoqërinë.

Pa dyshim të bëhesh një njeri i
njohur është e vështirë. Them të
bëhesh i njohur me punën tënde, me
krijimtarinë tënde, me mundin tënd
duhet çdo nxënës të mësojë mirë, të
punojë shumë, të realizojë detyrat
dhe ëndrrat e tij. Kjo është e vetmja
armë u them studentëve të mi.

Të gjithë studentët janë njëlloj
për profesorin, por kur midis tyre
dalloj ndonjë student ose studente,
që më thotë jam nga Dibra, të them
të drejtën ndjej diçka të veçantë, që
jo vetëm më emocionon, por më kuj-
ton prejardhjen, vendin nga kam
ardhur unë.

Kam dëshirë që këta studentë qof-
shin nga çdo vend i Shqipërisë, por
sidomos studentët dibranë të reali-
zojnë sa më bukur, sa më mirëën-
drrat e tyre që dhe unë të krenohem
dhe të them: Ja një student nga Di-
bra, që arriti rezultate të tilla.

Pa dyshim për të gjithë duam që
ato të bëhen njerëz të vlefshëm, të
ditur që t’i japin atdheut atë, që
meriton Atdheu dhe ata gjithmonë
do të jenë të nderuar!”

Më 14 Qershor “Sekreti” trans-
metua.

Njerëzit e kanë përdorur Sekretin
për të shfaqur dëshirat e tyre për sh-
tëpinë e përkryer, makinën, studimet
në universitetin e dëshiruar, shokun
e jetës, punën, karrierën, zhdukjen e
sëmundjeve, kalimin e pengesave,
dhe arritjen e gjërave që gjithkush i
cilëson si të pamundura.

Ka pasur histori prekëse, që kanë
çuar në krizë identiteti, por që e kanë
gjetur sërish vetveten dhe janë në
paqe me të.

Disa prej historive më fantastike,
që kemi marrëkanë ardhur nga
nxënës dhe studentë, që e kanë për-
dorur Sekretin për t’i bërë të vetat
gjërat që i dëshirojnë, përfshi nota
të mira dhe miq.

Sekreti ka frymëzuar mjekët për
t’i ndarë dijet e tyre me pacientët,
universitetet dhe shkollat të bëjnë të
njëjtën gjë me studentët dhe nxënësit
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Shpirti i butë e i dhimbshëm, i Venka Capës

e tyre, qendrat me klientët, xhamitë,
kishat dhe qendrat psikologjike e
shpirtërore me njerëzit e tyre.

Në të gjithë botën mbahen festa
të Sekretit, ku njerëzit ua përçojnë
të shtrenjtëve të tyre dhe njerëzve të
familjes.

Sekreti është përdorur për të
tërhequr lloj – lloj gjërash nga një
notë e mirë deri në miliona Euro.

Kur filluam me Sekretin, qëllimi
jonë ka qenë që Sekreti të sjell gë-
zim për nxënësit, studentët dhe
bashkëmoshatarët tyre të ngërthyer
nga kthetrat e krizës së identitetit
anembanë botës.

Ekipi i Sekretit po e përjeton real-
izimin e këtij qëllimi dita – ditës

Falenderoj nga thellësia e zemrës
çdo person, që më ka prekur, më ka
frymëzuar dhe më ka ndiçuar me
praninë e tij.

Klevi T dhe Erilda T, Fëmijët e
Mrekullive, për zemërgjerësinë me
të cilën kanë ndarë me ne historinë
e tyre. Aksidentin me makinë e
shndrruan në dhuratën më të bukur
për realizimin e ëndrrave të tyre.
Lorenc L dhe Merjem M, që kanë
udhëtuar me mua për realizimin e
Sekretit dhe që më ndoqën hap pas
hapi.Esmeralda B, Rovena Xh, Ger-
ald N, Manuela I, Evelina K, Adri-
ana L, Mardalena Z, Silvana O, për
intepretimin dinjitoz dhe përcjelljen
e imazhit si ambasadorë të Gjimna-
zit në të gjitha vendet. Foto- studio
“Ardit” dhe Video- montazh “Arbi”
për fotot dhe montazhin fantastik si
dhe për injektimin në të të thelbit të
Sekretit. “Gazmend Tours” për ndi-
hmën e paçmuar në trojet shqiptare
në Maqedoni dhe Mentor D, për
udhëtimet në Shqipëri.Valdrina M,
i detyrohem për fillimin e këtij
udhëtimi dhe që më transformoi
jetën time, duke më dhënë forcë dhe
energji për të patur sukses.

Kujtimi i tim ati, drita dhe dashu-
ria e të cilit vazhdojnë të ndriçojnë
rrugën time.

Të gjithë këta përbëjnë ekipin e
mrekullueshëm të Sekretit dhe janë
gurët e çmuar të suksesit. Të gjithë
emetojmë mirënjohje të thellë e të
përzemërt në çdo çast dhe kjo është
bërë mënyra jonë e jetesës.

* * *
Gjithë këtë shkrim mund ta përm-

bledh me tri fjalë:
Mendimet bëhen gjëra!
Sipas Ligjit universal të tërheqies:

I ngjashmi tërheq të ngjashmin!
Mendimet janë magnetike, ato i

lëshuam në Univers dhe futen në
interferencë me mendime të tjera të
ngjashme dhe Universi na i kthen me
të njëjtin origjinalitet. Ky origjinalitet
është gazeta “Rruga e Arbèrit”. Rru-
ga e Arbërit është bërë një kullë trans-
metimi në Univers dhe më e fuqish-
mja se çdo kullë tjetër. Frekuenca,
që transmeton shtrihet përtej
qyteteve, vendeve dhe nga kryeqen-
dra shqiptare jehon në të gjithë Uni-
versin duke dhënë pamjen reale të
Dibrës. Nëse duhet të ndryshojmë
diçka, ndrysho kanalin dhe
frekuencën duke ndryshuar men-
dimet. Gjithmonë do të themi:

Kemi bërë pak për Dibrën!

Poetja me shpirt të madh e sy të kaltër

Venka, me Muratin

Nga: Prof. MURAT GECAJ

1.
Jorrallë, njihemi me një njeri fare

rastësisht dhe pastaj bëhemi miq të
mirë, me respekt të ndërsjelltë.
Megjithëse jemi në moshë të ndry-
shme, kështu ka ndodhur edhe në
njohjen time, me poeten Venka
Capa, me origjinë nga Glloborda e
Dibrës dhe me banim në Tiranë. E
kam thënë edhe më parë, por nuk e
kam “zbuluar” unë këtë gjë, se In-
terneti po i lidhë njerëzit, si asnjë
mjet tjetër komunikimi. Aty e ka
zanafillën edhe njohja ime me këtë
poete të talentuar. Ajo kishte pub-
likuar një poezi (nuk më kujtohet
mirë, se cila ishte ajo) në një faqae
Interneti dhe poshtë saj bëra një
shënim të shkurtër e dashamirës. Ajo
ishte prekur nga fjalët e mia dhe më
shkroi një mesazh, me nderim e res-
pekt.

Kështu, pastaj, mesazh pas me-
sazhi, duke patur në mes dhe të njo-
hurin e përbashkët, shkrikmtarin e
publicistin Pilo Zyba, me banim në
Athinë, por i kudogjendur, jemi
takuar në përurime librash, në Muze-
un Historik Kombëtar të kryeqytetit
dhe në mjedise të tjera. Kujtoj këtu
edhe një takim të këndshëm tonin,
në shoqërinë e kolegeve Raimonda
Moisiu e Kozeta Zavalani dhe poet-
it Bajazit Cahani. Nuk e kam të sak-
të, por besoj se me Mondën shi-
heshin për herë të parë, pasi ajo je-
ton në Nju Jork. Ndërsa “gjurmët” e
mëtejshme të lidhjeve të tyre i kemi
edhe nga një mesazh i ngrohtë, që
ajo i ka kthyer Venkës. Në të, shkru-
hen këto fjalë domethënëse: “Edhe
unë të përqafoj, shumë e dashur. Jam
e lumtur dhe krenare, që  të takova
ty, Venka Capa, Poeten me shpirt të
madh e sy të kaltër, si thellësia e
detit dhe mjaft ekspresivë, që trego-
nin se brenda tyre ka jetë e dritë.
Suksese e urime! Të përqafoj fort:
Monda” .

Ndërsa po i rendis këto radhë,
gjithashtu, unë e kam para syve
Venkën, me atë pamjen e buzëqe-
shur e plotë dritë jete. Bashkë e
me kolegë të tjerë, kemi bërë dhe
fotografi, të cilat i kam kujtim të
rrallë. Tashmë, në njohjen e
miqësinë tone, kemi dhe një të
afërme timen, që na lidhë. Ajo
është vajza nikajmërturase, me
emrin e bukur, Dukate Bushgjo-
ka. Jetojnë së bashku në një zonë të
Tiranës dhe problemet e tyre shën-
detësore kanë bërë, që jetën ta për-
ballojnë me guximin, optimizmin
dhe mirësinë, që rrezatojnë ndaj të
tjerëve.

2.
Ai, që i ka lexuar fjalët e më-

sipërme për Venka Capën, sigurisht,

pret që të flasim e të shkruajmë diç-
ka për të edhe si poete, me ndjesi të
holla e frymëzim të bukur. Në dorë
kam vëllimin e saj të ri me poezi, i
cili mban titullin simbolik, “Unë prek
me frymë”, ku ajo më ka bërë shën-
imin e ngrohtë të zemrës, si bija për
prindin: “Babushit! Me shumë res-
pekt, Venka për Ju. Tiranë,
26.06.2011”.

Libri në fjalë
fillon me shënimet vlerësuese për
Venkën e krijimet e saj, nga Fatime
Kulli (redaktore), Krishtaq  F.Shabani,
Prend Buzhala (kritik letrar, nga Ko-
sova) e Pilo Zyba. Ndërsa në koper-
tinën e fundit janë shënuar këto fjalë
të Fatimes: “Ky libër tregon, në çdo
kohë ,se edhe njerëzit me aftësi të
kufizuara, janë njerëz me të drejta

të barabarta.Venka Capa, me
vëllimin e dytë me poezi, “Unë prek
me frymë”, tenton të lërë një shenjë
në poezinë shqiptare”.

Nuk mund të lë pa përmendur
këtu edhe faktin se, në tubimin e siv-
jetëm mbarëkombëtar të poetëve, në
Vushtri të Kosovës, Venka Capa u
nderua me “Çmim të veçantë”, për
krijimet e saj të arrira.

Në këtë libër të dytë të saj, janë
përmbledhur 67 poezi të
frymëzuara. Sigurisht, është
e pamundur të  jepet përm-
bajtja e tyre dhe as të anali-
zohen ato, në një shkrim të
shkurtër. Por dëshiroj të thek-
soj se tematika e tyre është e
larmishme, buron nga ndjen-
jat e çiltëra të kësaj poeteje,
që jeta ia ka kufizuar disa
gjëra, por jo shpirtin e pasur e
të pastër. Natyrshëm, poezitë
e saj nuk mund të shpëtonin
nga një hijë pesimizmi, si “re-
voltë” ndaj padrejtësisë së fatit
të saj. Megjithatë, në radhët e
poezive të saj gjen forca
shpirtërore, që të ngrihet mbi
fatkeqësitë dhe jetën ta jetojë,
ashtu si i është paraqitur.

Poetja kërkon mbështetje edhe
te vargjet, te poezia e saj: “Poez-
isë i dhashë gjakun e frymëzim-
it,/vargut i dhashë timbrin e për-
flakur,/heshtjen e ofshëmës së
dhimbjes, rimën” (“Hapësirave të
shpresës”). Venka është e
ndjeshme ndaj bukurive të natyrës

dhe dëshiron që ato të bëjnë strehë
në shpirtin e saj: “Vjeshta e artë më
ka trokitë në sy,/nga kopshti në tav-
olinë,/vështroj një kokërr shegë e ca
mollë,/ car rush të zi e lajthi,/ sikur
duan të thonë:/Jemi këtu, për
ju…”(“Flaka e oxhakut”). Ndërsa në
poezinë “Dritësim, në oborrin tim”,
ajo shkruan: “Pranëvera në oborrin

…Tani, kur po i mbylli
këto pak radhë, para më
del përsëri pamja e
buzëqeshur e kësaj poeteje
të re, me ndjenja ta pastra
e të forta për jetën, por
edhe me dhimbjen e sh-
kaktuar nga aftësitë e
kufizuara shendetësore.
Ajo ka  virtyte të larta
njerëzore, një botë të
pastër e të pasur
shpirtërore, me dashurinë
e respektin për cilindo, që
njeh e miqësohet me të.

tim ka shtri magjinë e ylberit,/rrezja
e diellit më fton në ngjyrën e
argjendë,/portokalli lulen ka çelë në
mirënjohje,/ zambakët e bardhë në
dyluftim me krenarinë…”.

Në fillim të këtij shkrimi fola për
cilësi e virtyte të mira të poetes Ven-
ka. Por edhe ajo vetë shkruan, me
sinqeritetin e njeriut zemërgjerë:
“Jam e dashur,/bëj shumë për sho-
qëri,/ fali gjithçka për miqësi…/ Di
të fali shumë dashuri”. Nëpër varg-
jet saj, ajo kudo kërkon gëzim e lum-
turi, të cilat i ka pak të kufizuara nga
jeta: “Botës do t’i bija përqark,/në
shpirt do të ndizja zjarr,/gjithçka do
e lija peng,/ lumturisë t’i gjeja
vend!...” (“Për pak lumturi”). Pastaj
shkuan për çaste të gëzuara të
jetës,(te vjershat “Më nungon” ,
“Vetëm një çast”, “Shpirt margari-
tar” etj.): “Shikoja hënën në sy,/ e
krejt pakuptuar, i dashur,/mendja më
shkonte tek ty…” dhe më tej: “Vetëm
shpirtin e dua të lirë,/ të endem bash-
kë me të,/ e pranë teje të vij!”

Me shpirt të ndejshëm poeteja
dhe me “zemër të pastër”, e privuar
vetë edhe nga disa gjëra në jetë, ajo
këshillon me sinqeritet:”Mbaje afër
gotën e dashurisë,/ pi herë pas here
në të,/kërko nektarin e lumturisë,/
qesh e gëzohu pa zë!” Dhe, si për ta
përmbledhur tërë botën e pasur
shpirtërore të saj, Venka Capa shk-
ruan vargjet e bukur e domethënës:
“Ndiçon natyra e shpirtit të kadiftë,/
brenda magjisë së syrit jeshil…”.

…Tani, kur po i mbylli këto pak
radhë, para më del përsëri pamja e
buzëqeshur e kësaj poeteje të re, me
ndjenja ta pastra e të forta për jetën,
por edhe me dhimbjen e shkaktuar
nga aftësitë e kufizuara shendetësore.
Ajo ka  virtyte të larta njerëzore, një
botë të pastër e të pasur shpirtërore,
me dashurinë e respektin për cilin-
do, që njeh e miqësohet me të.
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Që në fillim të librit autori, kryetari i Sho
qatës “Stebleva” Mersin Hoxha bën një

thirrje për të gjithë bashkëqytetarët e tij stebl-
evas kudo që ndodhen për të bërë gjithçka që
është e mundur për fshatin e tyre, për këtë
bukuri të rrallë natyrore, dhuratë të përëndisë.
Në pjesën e parë të librit të titulluar :”Natyrë
e virgjër, dhuratë përëndie, dalin në pah buku-
ritë e rralla të këtij vendi të bekuar që është as
më shumë dhe as më pak një perlë e natyrës
shqiptare që mund të krahasohet pa frikë me
Lurën, Thethin, Valbonën, Llogaranë etj. Dhe
pikërisht tani kur kanë kaluar të paktën 20 vjet
nga fillimet demokratike dhe largimet de-
mografike, kur fëmijët e steblevasve janë nga
2-20 vjeç është më shumë se e domosdoshme
që këta fëmijë të njohin vendlindjen e tyre ,
prejardhjen e baballarve dhe të gjyshërve të
tyre dhe ta përjetojnë krenarinë e të qënit nga
Stebleva. Libri është i pajisur edhe me një fash-
ikull prej 16 faqesh me fotografi me ngyra ku
shpalosen bukuritë mahnitëse të  Steblevës.
Në Steblevë është edhe Liqeni i Draganit, një
liqen natyral i rrallë për nga bukuria dhe ven-
dosja e tij mes maleve. Shkëmbi i Draganit i
përbërë nga dy kanione gëlqerorë është unikal
për nga bukuria dhe veçantia.  Liqeni i Draganit
duket sikur buron nga shkëmbi. Dhe në të
vërtetë nga shkëmbenjtë buron. Bukuritë naty-
rore të këtyre viseve janë të rralla dhe të pash-
pjegueshme. Këtu, gjatë verës vijnë shumë
pushues sezonalë, ditorë me çadra dhe me
ushqime me vehte. Ka edhe tenda për treg-
tarët për tu ardhur në ndihmë pushuesve. Ky
turizëm malor është i ngjashëm me atë të Liq-
eneve të Lurës, një turizëm dhe një natyrë e
virgjër, e paparë, mahnitëse, befasusese,
çlodhëse, argëtuese. Ka gjithashtu edhe livad-
he e lëndina të gjëra pambarim, kullota al-
pine me bimësi të larmishme, me lule të buku-
ra e të veçanta.

Vende me bukuri të veçantë në Steblevë
  FUSHA E STEBLEVËS, E PËRSHKRUAR

NGA UJËRA PA MBARIM
 MALI I RADUÇIT, ME NJË LARTËSI 2082

METËR
 MALI I DRAGANIT, (SHKËMBI I

DRAGANIT)
 LIQENI I DRAGANIT, KANIONET E

LIQENIT
 GËSHTENJAT E EGRA,
 LULET TEK FUSHA E 30-ës,
 ÇAJRET E THATA,
 LIVADHET E VISHARICËS,
 KALLKANI, ME MAJËN E TIJ 2134

METRA
 MALI I STRATORIT DHE BURIMET QË

RRJEDHIN PREJ TIJ,
 PYJET E MLLAÇËS,
 PYJET E KUSARIT,
 PËRROI I GOVATAVE,
 ÇEZMA E ATATURKUT
 VAKËFI I STEBLEVËS, FUSHA DHE PYJET

RRETH TIJ etj

Të gjitha këto vende krijojnë një ansambël
të pakrahasueshëm bukurish.

Libri vlerëson ata që i mbrojtën këto pasuri
natyrore nga barbarët e pyjeve dhe të kullo-
tave, ata që nuk u larguan nga Stebleva, por
që qëndruan me stoicizëm në vendlindje
ndonëse me sakrifica ekonomike, ata që u kthy-
en dhe që kthehen duke ndërtuar dhe rindër-
tuar në Steblevë. Një pasuri të rrallë të pallog-
aritëshme përbën tapia e vitit 1937 dhe lista
me pronat dhe pronarët e tokave dhe pyjeve.

Në pjesën e dytë të librit të titulluar :”Tokë
e përgjakur” vendin kryesor e zënë luftërat e

Djali i dy nënaveDjali i dy nënaveDjali i dy nënaveDjali i dy nënaveDjali i dy nënave
Skicë nga Dr. SELMAN MEZIU

Ishte i vogël Besa kur kulloste delet me
gjyshin. Nuk kishte mësuar ende të shk-
ruante e lexonte. Babai e mixha bisedu-
an gjatë, urtë e butë një mbrëmje. Pas
darke i banë za :- Dëgjo or voci em, nga
ki minut e tutje ti do ta thirrësh  Nanë,
Jetëmirën - i tha i ati me një zë të qetë.

Ai vetëm lëvizi kokën në shenjë prani-
mi. Urdhëri iu duk disi i çuditshëm, bren-
da tijë u krijua një shtresë e ftohtë si një
gjë e padeshirueshme. Ishte një e papri-
tur, që për momentin e shushati.

Kishte drojtje, e zëri që pëmbante
fjalën Nanë me zor i dilte nga goja, si i
shqimur e pa vlagë dashurie. Megjithatë
kur kthehesh nga dita e lodhshme me
delet ai iu afrohesh e i përqafonte të dyja
Nanat. Ata e përkdhelnin në flokët e sh-
kurtëra e  faqet e njoma me mollëzat e
skuqura nga vapa apo veriu brisk i ftohtë.

Dalëngadalë filloi të lëshonte rrënjë e
degë pema e dashurisë. Më pas ajo dha
lulet plotë bardhësi e bukuri në bisqet
sajë, si dhe hidhte shtat, çdo muaji e  vit.
Fanella me motive të Mazrekave e por-
tave prej shkëmbinjsh të Çukës të  thuru-
ra deri në zemër të natës duke lëvizur me
gishtrijt e saja garthajat e thurur kështu
rrjesht pas rrjeshti, bariun e vockël  e
mbante ngrohtë. Besa rritesh në trup e
gjymtyr, ai dëgjonte përrallat e gjyshit e
çuditesh kur shqerrat rriteshin e bëheshin
dele e deshën me brinja të kthyeme me
majë.

Nana i grinte bukën e mrume me miell
nga misri gjushtak, pastaj përsheshët i
ujiste me kosin e trashë, ndërsa renat e
petat me prasë e lakna, notonin në tlien-
in e shishëm të deleve bardhoshe e
kokëulura, të racave reçka e ruda. Kjo
bashkë me lëndinat plotë barë e bimë me
lule përbënin poezinë e jetës. E gjithë këto
i ujisnin shpirtin e njomë fëminor dhe i
ledhatonin zemrën. E kështu Besa rritesh
duke thithur të pastrin ajër e pirë ujrat
qelibar të burimeve të arës së Kurte e të
Bollës. Çuditërisht natyra dhe vogëlushi
ishin shkrirë në një; me emrues të për-
bashkët dashurinë.

Në dyqanin e fshatit babai bleu një
metër  has.  Nana ua ngjiu me gjethet e
arrës, më pas i qepi torbat me nga një baçë
për tu varur në qafë. Pasi i bani hazër të
dyja, pra edhe të së bijës, i thirri dhe iu
tha:- Kjo është çanta e halleve, nesër do
të shkoni të merrni abetaret. Te dy panë
njëri tjetrin në sy e u larguan pa ba za.

Vitet kalonin si kokrrat e tespijëve të
gjyshit njëri pas tetrit të cilat ai i mbante
në duar e lëviste me gishtërijt. Nana i lan-
te e shpërlante fëmijët. Petkat i fuste në
një kazan ku hithte brënda me një copë
rizë të lidhur hirin e marrë nga votra e
zjarmit. Më pas i valonte mirë e mirë  dhe
i varte në tela ose degët e pemëve, por
tanimë ato ishin, borë të bardha. Edhe
opingat e lopës i bënte ajo, nga lëkura e
kësaj kafshe të bekueme. Ndërsa qeshnën
për pantallona e setren vinin nga leshi i
deleve bujare, e nëna derthte mjeshtrinë
në rasbujë po kështu në prerjen e qepjen
e tyre. Kjo ishte zejtaria e sajë e përvit-
shme e ngjizur  me dashurinë për femijët
që tashmë sa lindnin nga nëna e tyre e
thirrsnin Nanë. Duke ngrohur kështu
shpirtin e zmadhuar zemërmirësinë e
Jetëmirës.  Se fëmija kopjon, e është siç i
thoshte vetë gjyshi qeleshe bardhë:
paqyra e  prindërve, duke u mëkuar me
dashurinë e edukatën e Nanës

Besa e shikonte dhe e kuptonte, se ajo

lodhesh, por kurrë nuk ankohesh. Ajo
gatuante, shtronte e ngrinte sofrat për çdo
vakt ngranie. Hymjet e daljet ishin të
shpeshta në këtë shtëpi bujare. Nana i
priste me buzëqeshje e fjalë të amla e plotë
thjeshtësi. Tundte kosin në mtenin e
rathuem me mjeshtëri, bante djathin, e
ftollonte birekun, pregatiste revaninë e
bante gjella oreksësjellëse me mushkritë
e zorrët, kokla e coprat e mishrave të
pjekura apo të ziera me qumësht, të gjitha
këto ishin që të shkriheshin në gojë e të
shtonin nepsin për ngranje. Ujët e ftohte
e merrte me bucelën prej druri të ngarkuar
në shpine, një orë larg edhe pse frynte
veriu  i ngarkuar me flokë bore, apo binte
shiu sa hekuri i pushkës. Puna nuk e
mposhte ose trashiste ndërgjegjen, por e
fisnikëronte  madje brënda sajë forcë i
jepte dashuria për fëmijët e familjen e
madhe, kështu të paktën e mendonte Besa
ma i madhi i cullëve. Ai vetëm magazi-
nonte gjithëçka rreth karakterit të sinçertë
e  kulturën e sajë.

Kur u largua larg me shkollë në qytetin
e Trojës ai vinte për Vit të Ri. Ajo digjesh
nga malli edhe kur mixha e babai shkrua-
nin letra, ajo iu thoshte me ndjesi Nane:
thoni nja dy fjalë nga unë. Në arkën e
sajë binte erë ftue e molle, që i runate
deri kur vinte. I piqte puptesha që i
mbillte, rriste e korrte duke i ruajtur
veçanërisht për Besën. Ndësa në pushimet
verore i ruante degën e fundit të qershisë
apo të manit me llojin e zi e të bardhë,
shartuar tridhjetë vjetë më pare në të njëj-
tin trup. Kjo ishte përkujdesja e Nanës,
ajo jo vetëm bante detyrën e sajë por rriste
pemën e dashurise brënda sajë në lofkën
e zemrës e në tisin e shpirit të amël.

Ra nje murtajë, që Nana e quante  kur-
bet  është e tillë thoshte ajo që as të vdes
e as të mbanë gjall. Ai futi fitilat e helmë-
ta te çdo zemër nane,  duke shkatërruar
shpirtërat e pergjakur zemrat dhe mbjel-
lur pemën e thatë pa lëngë jete, të cilat
në këto vise e kanë emnue: Mall. Ishte
pikërisht ky që e torturoi Nanën pa mëshir
në rreshpen e dy dhjetëvjeçarëve, ku lotët
e nxehta edhe të kripta e mbanin trupin e
sajë si një skelet i një peme të fosilizuar.
Djemtë e sajë e të vajzës humbën nëpër
botën  e paanë. Ku ajo nuk i shihte, nuk i
puthte e ledhatonte, vetëm iu dëgjonte
zërin. Por kjo ishte shumë pak apo më
mirë aspak për të mbajtur në jetë lisin
shumëdegësh: dashuri Nane.

Mosha po thyhej e vitet rrëshqisnin si
dielli që për ditë lindte në kreshtat e Ko-
rabit e perëndonte në ato të Runjës, duke
përshkuar kupën qiellore. E kjo e fundit
herë vishte rroben e zezë të vransinave, e
herë lotonte pa ndërpremje, ndërsa bora
trufullonte bashkë me veriun e akullt nga
gryka e luginës së Drinit, kjo zakonisht
sipas stinëve. Nana filloi të tretej fizikisht
nga sëmundja e azmës si qiriu që shkrin
me ngadalë nga flaka e pamërshirshme,
njëkohesisht edhe nga malli që  e digjte
duke shtuar edhe vitet që i peshonin pam-
ëshirshëm e lëngueshëm në çdo organ e
qelizë të qënies së sajë.

E një natë ajo e zgjoi vajzën që i rrinte
tek koka, ndërkohë hodhi sytë përrreth,
sikur kërkonte diçka të humbur, s’kishte
njeri, oda iu dukë e ftohtë, e trishtueme,
e pa shpirt,  e hidhur, pa bulëza jete, rrot-
ulloi edhe dy herë sytë, e shfryu lehtë, ishin
prurjet e fundit  të ajrit që kishin mush-
kërit e zemra nuk i hapi e mbylli
dhomëzat për të ujitur pemën e jetës.

Firence 07.07.2011

S T E B L E V A ,
NATYRË E VIRGJËR, TOKË E PËRGJAKUR,

NJERËZ TË MREKULLUESHËM

kësaj treve atdhetare dhe arsimdashëse si dhe
figurat kryesore historike të saj. Lufta e Ste-
blevës e vitit 1920 kundër serbve tashmë ka
hyrë në historinë e Dibrës dhe të Shqipërisë.
Rrallë  kanë ndodhur në Shqipëri masakra bar-
bare si ajo e Qafës së Përvallit.

Një vend të rëndësishëm në këtë libër zë
figura e Mustafa Qemal Ataturkut dhe e e
origjinës së tij të herëshme nga treva e Ste-
blevës dhe e Sebishtit.

Stebleva, si rrallë çdo fshat apo trevë tjetër
ka figura historike që kanë lënë gjurmë në his-
torinë tonë kombëtare. Kështu në libër do të
gjesh jetën dhe veprën e Hoxhë Hazis Lilës,
delegat i Kongresit të Manastirit dhe i Kon-
gresit të Dibrës, Hoxhë Hasan Moglicës, del-
egat i Lidhjes së Prizrenit,  i Kongresit të El-
basanit dhe të Dibrës, do të gjesh të dhëna të
panjohura për jetën e heroit të Popullit Qe-
mal Stafa dhe të vëllait të tij shkrimtarit Dr.
Veli Stafa. Në libër do të njihesh me gratë
trimëresha të këtij fshati dhe të kësaj zone që
u masakruan nga serbët me bajoneta. Vahid
Kormaku, pa dyshim përbën një figurë të fu-
qishme të arsimit dhe të ekologjisë shqiptare,
duke vazhduar më tej me Islam Hoxhën, të
këtij arsimtari që përveç punës së tij të pal-
odhur në arsim mblodhi dhe sistemoi his-
torikun  e kësaj zone patriotike.  Në libër do
të njihesh me inxhinjerin Selman Mersa që
ndërtoi rrugët e Milanos, por edhe të Sh-
qipërisë, me Kadri Tamizin që i tha Ndal Ko-
misionit Ndërkombëtar të Kufijve se këtu ësh-
të Shqipëri dhe flitet shqip, me Adem Bojax-
hiun kryeplakun në 30 vite që mbrojti të drejtat
e Steblevës dhe të steblevasve duke filluar që
nga tapia e vitit 1937.

Më e udhës për cilindo që lexon këto shën-
ime për këtë libër, gjëja më  e mirë që do të
bënte ishte ta kishte këtë libër në bibliotekën
e tij, që ky libër me vlera të jashtëzakonshme
njohëse dhe edukative për brezin e sotëm dhe
për brezat që do të vijnë  të ribotohet e të
shpërndahet si një hajmali për çdo banor të
kësaj zone me njerëz të mrekullueshëm.

Libri flet edhe për njerëzit e thjeshtë , por
që lanë gjurmë me punën e tyre në dobi të
fshatit dhe të komunitetit, flet edhe për figura
të fuqishme ta arsimit, kulturës dhe të shkencës
si regjizori i mirënjohur Esat Musliu, doktori
Ferhat Rada etj

SAKIP CAMI
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Kisha dëgjuar të flitej në odat e Dibrës si nëpërm
jet legjendave për patriotin, atdhetarin  dhe

mërgimtarin e parë nga Selishta Qazim
Cemenja.Në ato vite kudo flitej me respekt për
djaloshin e guximshëm që këputi telat me gjem-
ba të kufirit dhe u gjend matanë ku vërtet jeta
ishte ndryshe jo se çfarë flitej e trumbetohej në
ato vite tek ne. Duke ardhur tek unë si nëpërmjet
legjendës kisha shrehur dëshirën e madhe që kur
të kthehej ndonjë herë në vendlindjen e tij (pas
viteve nëntëdhjet ai vinte shpesh në vendlindje )
do ta takoja pa tjetër. Mirëpo fati nuk u tregua
bujar me mua këtë radhë.Kur prisja verën e sivjet-
shme e bashkë me të do të takohesha dhe me
Qazim Cemenjen mora vesh  se atje larg në dhe
të huaj, në Broklin të Amerikës Qazimi vdiq.Jo
vetëm për mua por për të gjithë, për banorët e
Katër Grykëve në veçanti kjo fjalë erdhi si një rrufe
nga qielli .Megjithëse unë nuk pata fat ta takoja, të
bisedoja me të , ta pyesja për shumë e shumë
ngjarje që kishte përjetuar këtu por dhe atje në
kontinentin e largët, për jetën e vështirë të Qazim
Cemenjes mësova shumë.Jeta e tij nuk erdhi e
lehtë por mjaft e vështirë e Qazimi si njeri me
kurajo e vullnet të fortë i përballoi të gjitha sfidat e
jetës.   Selishta, një nga fshatrat e krahinës së Katër
Grykëve është vendlindja e Qazim Cemenjes i
cili pikërisht këtu në një familje të njohur e patri-
otike lindi në vitin 1924.U rrit dhe edukua në
këto troje legjendare, në këto kulla prej guri, në
mjediset e odave dhe mençurisë, aty ku flitej për
bëmat e heroizmat e  patriotëve dhe atdhetarëve
të vërtetë që pushkën me gjalmë nuk e kishin
hequr kurrë nga supet për të mbrojtur trojet dhe
vatanin.

Këtu i mori njohuritë e para ai që do bënte
vërtet epokë në ato vite ku kalimi i kufirit ishte
tabu .Qazimi ishte një nga nxënësit e parë në
vitin 1936, kur u hap për herë të parë shkolla
shqipe në Selishtë por nuk ishte e thënë ta për-
fundonte pasi pas dy vjetësh shkëputet nga sh-
kolla se i ra barra e familjes mbi supe. Kishte një
trup mjaft të lidhur e kështu punës nuk i bënte
bisht asnjëherë dhe punonte në fronte vërtet të
vështira për moshën që kishte. Gjatë luftës së dytë
botërore u njoh me nacionalistë të rrallë dibranë
si Fiqiri Dine, Dilaver Dine, Hysni Dema etj. Ai e
kuptoi fare mirë se vendin vetëm nacionalizmi e
shpëtonte ndaj dhe filloi të trumbetojë me të mad-
he pikëpamjet e tij për nacionalizmin.Në vitin
1946 arrestohet dhe dënohet për agjitacion e pro-
pagandë si dhe bashkëpunim me grupe armiqë-
sore për rrëzimin e pushtetit popullor me 30 vjet
burg, dënim të cilin e kreu me punë shumë të
vështirë në Maliq të Korçës , për tharjen e kënetës,
por dhe nën përçmimin e papërshkruar të regjim-
it të asaj kohe. Por në vitin 1949 përfitoi të lirohet
nga burgu si rezultat i një amnistie të asaj kohe,
dhe deri në vitin 1952 vendosi përsëri lidhjet me
miqtë e tij që kishin mundur të largoheshin jashtë
vendit pa rënë në dorë të ish-sigurimit të shtetit si
Abas Tonuzi, Zeqir Neziri, Fiqiri Dine, Abdulla
Kaloshi, Qazim Lusha Demir Manuka Lazim Pre-
thi et. Me 18 qershor 1952 në moshën 28 vjeçare
së bashku me nënën Laze Cemenja (Totraku) dhe
bashkeshorten Beglie Cemenja (Miha) arratiset me
ndihmën e shokëve të tij drejt Maqedonisë ku
vendoset në kampin famëkeq të Gerovës per 4
vite me radhë. Në vitin 1956 familjarisht së bash-
ku me shumë të tjerë lëvizin drejt Belgjikës, ku
dhe aty nuk pushojnë së takuari e biseduari me
shumë nacionalistë për çështjen shqiptare, jo
vetëm në Shqipëri. Pas 5 vitesh qëndrim në Bel-
gjikë, në vitin 1961 përsëri çvendoset, por tani në
vendin model të demokracisë, në Amerikë dhe
vendoset perfundimisht në Brooklyn të Neë York
ku me 10 Mars 2011 dhe ndërroi jetë.

Gjatë 50 viteve qëndrimi në Amerikë Qazimi
punoi fort dhe në punë të vështira, si gjithmonë
ballë djersitur, njeri i traditave i urtësisë, i përmal-
luar për Selishtën, gjithmonë i thjeshtë, bujar e
atdhetar demokrat, kurdoherë në radhët e para
me nacionalistë të njohur Shqiptar, për çështjen
shqiptare e Kosovën martire, një antikomunist i
betuar duke ndihmuar dhe kontribuar për çësh-
tjen Shqiptare. Mezi priti ardhjen e pluralizmit në

Na mungon shumë o Qazim Cemenja!

Shqipëri. Në fillim të viteve 1990 ai priti shumë i
gëzuar së bashku me shumë miq të tij drejtuesit e
parë të PD-Sali Berisha, Azem Hajdari, Gramoz
Pashko etj. Gjatë kohës kur ishte gjallë dhe nëna
Laze (ose siç i thonin mjaft emigrantë-nëna e sh-
qiptarëve) shtëpia e tij priti artistë dhe mjaft sh-
qiptarë që nuk gjenin strehim me një bujari të
paparë.Shtepia e Qazim Cemenes qe baza e të
gjithë nacionalistëve që punonin për çështjen
shqiptare. Menjëherë sapo u duk një e çarë e
diktaturës 1990 ai dërgoi në Atdhe djalin
(Hazizin)dhe bashkëshorten Beglijen, dhe vetëm
një vit më vonë pra në vitin 1991, erdhi dhe vetë
në vendlindje pas 39 vitesh mall të papërshkruar.
Ishin vërtet momente mjaft të bukura por dhe
prekëse e lotët jo vetëm Qazimit por dhe të pra-
niushmëve u tradhëtonin e u rrëshqisnin nga
sytë.Moment malli, krenarie, mallëngjimi, dhim-
bje për njerëzit e tij të dashur që nuk i gjeti por
dhe gëzimi që mori fund absurdi komunist i
ndarjes për së gjalli i njerëzve nga njerëzit, i
ndarjes së bijve nga nëna, i dënimit total, i luftës
së klasave etj.Qazimi nga viti 1991 deri në vitin
2008 pati ardhur në Shqiperi çdo vit dhe rrinte
nga 6 muaj, ku u çmall me të gjithë njerëzit që e
patën deshur dhe i pati deshur shumë. U çmall
me malet, gurët, burimet , rrugët drurët, livadhet
etj. Nuk la vend pa vizituar e njeri pa parë për
kohën që rrinte në Shqipëri, i respektuar i dëg-
juar, bujar i komunikueshëm. Në mjaft takime që
bënte në oda, lokale , dasma etj. kishte një komu-
nikim të jashtëzakonshëm,  tolerant, i vëmend-
shëm dhe gojëmbël.

Demokracia në Shqipëri dhe pavarësia e Kos-
ovës qenë dy gëzimet e mëdha të Qazimit si njeri
patriot e atdhetar në këto 20 vitet e fundit të jetës
së tij. Ai gjeti gjallë vetëm motrën e madhe Mude
Lasku(Cemenja) nga tre motra që kishte lënë në
Shqipëri. Gjeti gjallë të vetmin kushëri Seitin me
të cilët u çmall për gjithë kohën që kishte mun-
guar mes tyre.Vdekja e Qazimit është përjetur me
dhimbje të thellë nga të gjithë njerëzit që arritën ta
njohin atë sidomos nga kushërinjtë Luani, Haliti
e Mustafa Cemenja, nipat Ramadan e Iljaz Cani,
Llan e Aqif Kazani, dajat e tij Mustafa Totraku etj
si dhe Hasan Miha që e kishte kushëri. Në Selish-
të shtëpia ku lindi Qazimi në lagjen Marke , më e
vjetra e Katër-Grykëve dhe sot banon Mustafa
Cemenja hapi dyert për të pritur ngushëllimet e të
afërmëve dhe gjithë Katër-Grykasve, e në Tiranë
njerëzit i priti për ngushëllime Luan Cemenja në
shtëpinë e tij në Laprakë ku bisedat për të i sho-
qëronte dhe me fotot e videot që mban Luani si
gjënë më të shtrenjtë kur ishte gjallë Qazimi në
vizitat e tij në Atdhe. Trupi i Qazimit prehet sot
pranë varrit të nënës së tij Lazes në Brooklyn Neë
York. Si një njeri i thjeshtë me vlera të pa arrit-
shme njerzore, patriot e atdhetar, familjar i sh-
këlqyer, i dashur dhe i respektuar nga të gjithë,
do t’ju mungojë jo vetëm njerëzve të tij të afërt
por të gjithë atyre që e kanë njohur nga afër dhe
kanë biseduar me të.Dhe sot edhe pse vetëm pak
kohë ka që ka vdekur njerëzit e tij të dashur
shprehen:”Na mungon shumë o Qazim Cemen-
ja!

MEVLUD BUCI

Rifan Methasani, Luftëtari i lirisë
Dibra bën pjesë në shqipërinë veri-lindore,

edhe paraqitet me vazhdimësi territori nga shteti
amë.Ajo është një ndër trevat më të lashta Iliro-
Peneste. Në ketë trevë përfshihet dhe zona e Kas-
triotit me fshatrat e saja të njohura, ku brenda saj
shtrihet dhe fshati Sohodoll. Historia e kësaj zone
është e mbushur me plot beteja e akte trimërie.
Në ketë fshat jetojnë 15-16 fise, të cilët pjesa më e
madhe e tyre janë bërë të njohur në këtë trevë e
më tej.

Veçojmë fisin METHASANI, nga ku pinjoll i tij
ishte dhe Rifani.Ai rrjedh prej një familje të njo-
hur për punë e vepra të mira në rrethin shoqëror
e miqësor. Me një kod familjar të dëshiruar e të
rrespektuar në fshat, krahinë e më gjerë. Aktiviteti
i burrave të këtij fisi është i hershëm, ku është
bërë i njohur që nga viti 1850, ku Mahmudi mori
pjesë së bashku me krerët e maleve të dibrës tek
Gjurra e Marzhicës ku organizuan betejën luftar-
ake kundër forcave pushtuese turke të uh-
dhëhequra nga Nezir Hysni Pasha.

Këtë aktivitet patriotik e vazhdoi dhe Rifani. Ai
e priti me indinjatë pushtimin e vendit. Ashtu të
grupuar me shokët e tij në shkollë, bënin mbledhje
e plane se si t’i dilnin zot vendit, por pritën sa
mbaruan shkollën. Edhe pse në moshë të re sapo
mbaroi “Internatin” e Kastriotit, së bashku me
shumë djem të tjerë Dibranë e Matjanë, hodhi
pushkën krahut, dolën në mal e iu bashkua
forcave çlirimtare në batalionin e Dibrës. Ai diti të
përthithte vlerën e lirisë, ç’ka shqiptarët, mbas
shekujsh robrie, pothuajse e kishin humbur si
koncept. Kështu që u bë efektiv i këtij batalioni që
në korrikun e vitit 1944. Ai luftoi për të qenë i lirë
e i pavarur. Me krijimin e brigatës 18 – Sulmuese
në Sllatinë të Dibrës, Rifani u bë efektiv i batalionit
të katërt, duke drejtuar dhe organizatën e Rinisë
të këtij batalioni.

Ja si e përshkruan bashkëluftëtari i tij Selman
Shyti krijimin e kësaj brigate më 20 gusht 1944
në Sllatinë. Në zjarrin e luftës ndaj okupatorit dhe
reaksionit u bë e mundur krijimi i kësaj brigate,
ku në ceremoninë e inagurimit gumzhinte si asn-
jëherë tjetër zona e “ Ujë e M’ujës” Formacioni i
kësaj brigate kishte skuqur vendin, dukej si një
kopësht me lulëkuqet e Afganistanit. Pasi përsh-
endeti i deleguari i Shtabit të Përgjithshëm Haxhi
Lleshi, filluan përshendetjet me përfaqsues të çdo
batalioni. E kujtoj atë djaloshin Sohodollas Rifan
Methasani, ku mbajti një fjalim të shkurtër në emër
të organizatës së Rinisë të batalionit të katërt, ku
ibënte goja si bilbil.

Më vonë u njohëm në aktivitetet që vazh-
donim, si një njohjen e situatave politike e ato për
mësim e shkrim, pasi pjesa më e madhe ishim
autodidakt, ndërsa Rifani kishte mbaruar “Inter-
natin “ e njohur n ë atë kohë si e vetmja shkollë e
mesme në Dibër. Në dhjetorin e vitit 1944, neve
u shkëputëm pasi detyrat e batalionit të tretë ku
unë isha inkuadruar, i vazhduan luftimet në trote
etnike ish Jugosllavi.

Pas çlirimit të vendit Rifani se hoqi pushkën
nga krahu, ku u aktivizua në Divizionin e
Mbrojtjes popullit në Jug të vendit. Më vonë vazh-
doi studimet në shkollën ushtarake Tiranë e u
titullua oficer, ku sherbeu në ushtri deri në vitet
1955, kohë të cilën u lirua nga ushtria, ku lirimi i
tij ishte i paqartë. Rifani ishte i përgatitur për jetën.
Ai filloi punë në ndërmarjen e ndërtimit të 21
Dhjetorit në Tiranë pu punoi pë disa kohë në
administratën e kësaj ndërmarje. Më vonë kthye
pranë familjes, duke filluar punë në ndërmarjen
Gjeologjike si furnitor në sektorin e kërkimeve e
të rilevimeve të zonës së Korabit.

Rifani përjetoi me dhimbje pushkatimin e kush-
ëririt të tij Mexhitit, i cili flijoj jetën e tij, për mikun.
Kur organet e kohës e kapën djalin e tij duke ndi-
hmuar me ushqime djemt e fisit Kaloshi që ishin
miq të shtëpisë por kishin dal por kishin dalë në
mal, Mexhiti paraqitet në gjykatën e rrethit dhe
shprehet se s’keni punë me djalin pasi ai ka kryer
detyrën që i kam dhënë unë. Kështu denimin e
djalit me pushkatim e mori përsipër vetë. Mexhiti
u pushkatua dhe djali i tij u dënua rendë, por ky

veprim bëri bujë në të gjithë trevën. Këto janë
tiparet e një fisi me emër, të cilët kanë lenë mbre-
sa të thella, e janë në njohur për besë e patri-
otizëm.

Rifani si gjithmonë i pa përtuar jepte kontribu-
tin e tij jo vetëm si punonjës por dhe në rrethet
shoqërore, ku shpesh herë bëhej pjesë e stafit të
këtij sektori. Rifani ishte dhe një kryefamiljar i de-
votshëm, duke u aktivizuar në të gjitha punët, por
s’linte pas dhe ato miqësore, deri sa doli në pen-
sion pleqërie. Gjithashtu bëri pjesë dhe në Orga-
nizatën e Vateranëve të Luftës Nacionalçlirimtare
deri në ditët e fundit të jetës së tij.

Për veprimtari gjatë luftës Nacinalçlirimtare e
gjatë punës është dekoruar me medaljen e çlirim-
it, të trrimërisë e të kujtimit, si dhe me medaljen e
“Yllit të kuq të klasit tretë.”

Rifani qe një bashkëshort e prind shembullor.
Së bashku me të shoqen Danen linden, rritën me
edukatë e qytetari pesë fëmi.

Rifani ndikonte dhe jepte ndihmën e tij të pa-
kursyer dhe tek fëmijët, nipat dhe mbesat, për të
vazhduar shkollat e për t’u bërë të denjë për vete
e për shoqërinë.

Ai kënaqej kur shikonte Dëfrimin e Meleqin,
që ju vinin rendësi mësimeve, ku pasi mbaruan
shkollat e mesme ju drejtuan fakulteteve, duke u
bërë të njohur e duke u bërë pinjoll me reputa-
cion të këtij fisi të njohur jo vetëm në treve, por
dhe jasht vendit sidomos në diasporë.

Me ndryshimin e sistemit, Rifani i përkrahu
proceset demokratike, së bashku me fëmijët e pje-
starë të trungut të tij duke dhanë kontributin e
tyre.

Vjen data 14 prill 2010, Rifani nga një sëmund-
je e rëndë u nda nga jeta. Familja dhe të afërmit
humbën njeriun e saj të dashur e të respektuar.
Organizata e Veteranëve humbi kolegun e tyre
që gradualisht një e nga një po i larghe kësaj or-
ganizate përgjithmonë. Por lufta që ata bënë për
liri, demokraci e çlirim kombëtar s’do harrohet
nga brezat. Ai ngelet i paharruar për vellain Shua-
ip, për fëmijët, nipat e mbesat që e kujtojnë me
mjaft respekt, për miqtë dhe shokët. Të afërmit e
tij gjetën kurajon qytetare për ta përballuar këtë
dhimbje, dhe u bënë pjesë e realitetit të krijuar
mjaft dinjitoz. Pavarsisht se ç’ndjejnë e ç’ruajnë
në zemra e tyre.

Me respekt i kujtojnë vellezërit e tyre të ndarë
nga jeta Samiun e Rifanin, Shuaipi e Mahmudi,
kur bashkohen në Sohodoll. Shuaipi me fëmijë
jeton në Tiranë, por se harron vendlindjen. Sa
herë që vjen në vendlindje për pushime apo viz-
ita, shkojnë në vorreza duke kujtuar të afërmit e
tyre duke u vënë buqeta me lule.

Në çdo 14 prill në nderim të jetës së luftëtarit të
lirisë, njeriut të tyre të afërm familja MKETHASANI
përkujton ndarjen nga jeta, babait, vellait, bashk-
shortit, gjyshit të nderuar Rifan.

Në këtë foto të dalë vitin e fundit të jetës tij,
ashtu me atë shkrimin e bukur prej “ Internatasi”
shkruan me dedikim duke menduar për djemt e
vajzat e fëmijët e tyre, si dhe për nipat e mbesat.

YMER KETA
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