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Por kur do të mbarojë, zoti Kryeministër!
Kryeministri Berisha takon përfaqësuesit e pushtetit lokal në Dibër. Flet për decentralizimin, zhvillimin e turizmit,

bujqësisë dhe energjisë, por nuk thotë asgjë se kur do mbarojë Rruga e Arbërit, e cila është zgjidhja e të gjitha zgjidhjeve

Bekuar qofsh, o
dritë e bardhë!

Reportazh nga NAIM PLAKU

Hidrocentrali i Selishtës është një vepër
hidroteknike që bën pjesë në realizimin e

planeve perspektive të qeverisë për shfrytëzimin
e pasurive hidrike që ka vendi ynë, shfrytëz-
imin maksimal të atyre resurseve energjetike që
i ka falur natyra. Dibra është një ndër krahinat
më të pasura me burime hidrike të përshtat-
shme për të tilla vepra. Janë ndërtuar e presin

të ndërtohen disa hidrocentrale në lumenjtë
malor që ushqejnë Drinin duke filluar që nga
Ostreni, Trebishti, Zerqani, Bulqiza, Lura, Sel-
ishta, Kalaja e Dodës, etj. Këta lumenj e për-
renj duke u ndodhur në vende të përshtatshme
e duke pasur pjerrtësinë e duhur e ujëra të
bollshëm ushqyes kanë qenë përherë të lak-
mueshëm që të shfrytëzohen për këtë qëllim.
Hidrocentrali i Selishtës po ndërtohet mbi pru-
rjet e Murrës, një lum i vogël që zbret nga

lartësitë e Kacnisë e të Lunarës dhe derdhet në
Dri. Këtë po e ndërton kompania I.R.Z. me
drejtues ligjor e administrator z. Ramazan Biba,
e cila aktualisht po kryen punime në këtë hidro-
central. Është projektuar me tre turbina. Ka një
keoficent prodhues 3 MW. Punimet filluan më
1janar 2011. U ngrit një kantier në afërsi të
vendpunimeve dhe u siguruan mjetet dhe fu-
qia punëtore, e cila ka angazhuar gjer tani mbi
80 forca pune.                  (Lexoni në faqen 3)

Pas grevës shpërthen gazi
Vdes në minierë një nga ish minatorët grevistë, Naim Shyti. Plagosen 8 të tjerë. Pushohen nga puna dy specialistë.  ACR
gjobitet me 500 000 lekë. RISHM: Shpërthimi nga një gabim njerëzor ose shkëndijë. Prokuroria po vazhdon hetimet

NGJARJA

VENDLINDJA

Komuna Qendër -
Tomin, perspektivat
e zhvillimit
Nga: FATBARDH CENA -  FAQE 12-13

Bibliotekës së lexuesit dibran, si një zë i vonuar,
iu shtua dhe libri i autores Hatixhe Erebara

INVESTIME

Kryeministri nuk tha asgjë të re për qarkun e
Dibrës. Të gjitha ato që cituam nga vizita e
Kryeministrit Sali Berisha në Dibër, nuk janë
gjë tjetër veçse premtime që qeveria ua ka
premtuar banorëve të rajonit ndër vite. Kryem-
inistri pranoi se të ardhurat kombëtare nuk janë
ndarë në mënyrë të drejtë dhe nga kjo është
më i prekuri qarku i Dibrës. Statistikat zyrtare
flasin për nivelin më të ulët të investimeve
dhe po ashtu qarku i Dibrës është një ndër më
të varfrit e vendit.

Kryeministri foli për nevojën e përdorimit
të ujërave në energji, por nuk foli asnjë fjalë
për Skavicën. As për ndërtimin e saj, as për
mosndërtimin, as për përmbytjet që sjell dhe
as për efektet pozitive në ekonomi.

Ai foli për përdorimin efektiv të tokës
bujqësore, por nuk tha asgjë se Dibra është
një nga të paktat qarqe që e ka ruajtur me fa-
natizëm tokën bujqësore, e ka punuar dhe e
ka mbjellë, por nuk ka përfituar aspak nga “kjo
sakrificë”.

Ai u bëri thirrje kryetarëve të komunave për
hartimin e strategjive të zhvillimit, por asn-
jëri prej tyre nuk pati guximin t’i thoshte se
Qarku i Dibrës, ndryshe nga çdo qark në vend,
me mbështetjen e SNV, ka hartuar planet e
zhvillimit deri në vitin 2013.

Ai foli për potencialet turistikë të qarkut,
por nuk foli asgjë për dëmtimet që po i bëhen
pyjeve dhe maleve të Dibrës, me shfrytëzimet
pa kriter. Mjaftojmë të kujtojmë Parkun Ko-
mbëtar Lurës, duke mos folur këtu për liqenet
e Kacnisë, Balgjajt, malit të Korabit, etj.

Kryeministri foli për infrastrukturën mod-
erne të Peshkopisë, por nuk përmendi aspak
se qyteti po degradon nga pikëpamja urbanis-
tike. Oborret e shkollave po kthehen në mar-
kete e pallate, ndërsa gjelbërimit të dikurshëm
të qytetit i kanë mbetur vetëm blirët.

(Lexoni në faqet 4-5)

“PAS NDËRTIMIT TË RRUGËS SË ARBËRIT, PESHKOPIA SHNDËRROHET NË NJË QENDËR TË FUQISHME TË ZHVILLIMIT RAJONAL”

OPINION

Çfarë nuk tha
Kryeministri!
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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!

39 vjeçari Naim Shyti është përcjellë në banesën e fundit nga miq e familjarë.
Vdekja e tij ndodhi si pasojë e kushteve jo të mira të punës - njëra prej kërkesave
që Naimi kishte në grevën e tij dymujore.

NGJARJA
Një minator u vra dhe 8 të tjerë u
plagosën nga shpërthimi i gazit në
një galeri të minieres së kromit në
Bulqize.

Shpërthimi ndodhi mëngjesin e
datës 18 tetor dhe viktima është 39
vjeçari Naim Shyti, punonjës i gru-
peve te ajrimit. Shyti ishte një nga
pjestarwt e rregullt protestave dymu-
jore të minatorwve tw Bulqizës.

Grupi është futur në nivelin 16
për të vendosur sistemin e ajrimit të
këtij niveli. Gazmatësi ka diktuar
nivele shumë të larta të hidrogjenit
dhe ka kërkuar që minatorët të dalin
me shpejtësi, por fatkeqësisht një
shkëndijë e ka ndezur atë dhe ka sh-
kaktuar shpërthimin tragjik.

Ekipet e shpëtimit i kanë nxjerrë
minatorët nga nëntoka. Fillimisht
dolën 8 prej tyre, njëri prej të cilëve
i vdekur, ndërsa më vonë u gjet edhe
minatori i nëntë i plagosur.

Të dëmtuarit pësuan fraktura dhe
djegie të mëdha dhe u nisën për në
spitalin e qytetit. Tre prej tyre në gjend-
je të rëndë dhe u dërguan në spitalin
ushtarak në Tiranë me helikopter.

Në Bulqizë, minatorët tregojnë
për minutat e vështira që kaluan nën-
tokë ndërsa ndodhi shpërthimi.

“Në momentin e parë u futën tre
punonjësit e ajrimit, me pajisjet që
ishin dhënë nga drejtoria. Më mo-
ment kur ka ndodhur shpërthimi i
parë, me të dytin nuk ndiemë më
asgjë fare. Pasi u shpua një vrimë
për në nivelin e 21-të, doli hidrogjen,
i cili është shumë më i rrezikshëm
se gazi metan, pasi ka veti shumë
shpërthyese. Incidenti ndodhi kur po
largoheshim pasi gazmatësi tregoi se
do të ishte shumë e rrezikshme të
qëndronim”, shprehet Agim Përko-
la, një prej minatorëve të plagosur.

Në minierë ka shkuar edhe zv/
ministri ekonomisë, Neritan Aliba-
li. “Bashkë me interesimin për mi-
natorët e plagosur, kemi ardhur këtu
edhe për të konstatuar se çfarë ka
ndodhur realisht. Të jeni të sigurt se
të gjithë do të mbajnë përgjegjësitë,
sipas pjesës së tyre të fajit”, tha ai.

Ish-drejtuesi grevës së urise, mi-
natori Baki Bajraktari pretendon për
shkelje që sollën edhe aksidentin e
rëndë: “Në këtë front as që duhet të
ishte punuar fare, sepse nga 0,5%
që duhet të ketë nivelin e tij gazi,
kishte shkuar në dy. Kur gazmatësi
tregon dy, puna duhet të ndërpritet
menjëherë deri sa të zbresë në 0,5%,
por ata i detyruan dhe shikoni si sh-
koi. Tre muaj këtë kërkuam ne, sig-
uri në punë dhe ja ku jemi”.

NË SPITALIN USHTARAK
Tre nga minatorët e plagosur nga

shpërthimi i gazit në minieren e
kromit Bulqizë janë dërguar për
kurime të mëtejshme në Spitalin
Amerikan në Tiranë disa ore pasi
morën ndihmën e urgjencës në Spi-
talin Ushtarak.

Kirurgu Kenan Bajrakci shpjegon
se ndodhet jashte rrezikut per jeten
minatori Basri Toska, ndersa dy te

Pas grevës shpërthen gazi
Vdes në minierë një nga ish minatorët grevistë, Naim Shyti. Plagosen 8 të tjerë. Pushohen nga puna dy specialistë.

ACR gjobitet me 500 000 lekë. RISHM: Shpërthimi nga një gabim njerëzor ose shkëndijë. Prokuroria po vazhdon hetimet

demtuarit e tjere do t’i nenshtrohen
nderhyrjeve kirugjikale.

“Per Zaimin mund te them se e
ka kaluar rrezikun per jeten eshte ne
gjendje me stabel tani, mushkeria
eshte me mirë sa sa ishte dje dhe do
na lejoje ta operojme. Pacienti i
trete, qe eshte akoma ne rrezik per
jeten,Hajri Koci eshte ne reanima-
cionin e spitalit ne Laprake.

Ai ka demtime serioze në kokë,
thyerje të kranuimit, thyerje të kla-
vikulës së majtë,të këmbës së djath-
të dhe ndërkohë ka edhe pneume-
toraks. Pacienti tjeter Basri Toska
eshte ne gjendje me te mirë nga te
tre pacientet. Nuk do kete nevoje per
ndërhyrje kirugjikale si dy te tjeret,
por mbahet nen kujdesin tone”, tha
mjeku. Nena e Zaim Perkoles e cila
ka mberritur ne spital menjehere
pasi i biri u transportua per t’u kuru-
ar ne Tirane tregon se djali i saj ka
20 vjet qe punon ne kete miniere e
madje se fundmi ai ishte perfshire
edhe ne greven e minatoreve.

Minatoret e Bulqizës, pas tragje-
disë,  bojkoktuan punën në minierë.
Po ashtu u zhvillua edhe ceremonia
e varrimit te minatorit qe humbi
jeten, Naim Shyti.

Asnje punetor nuk ka punuar qe
nga momenti aksidentit, ndersa ne
Drejtorine e Minieres se Bulqizes
kane mberritur prokuroret e Dibres,
te cilet sekuestruan te gjitha doku-
mentacionin qe lidhet me punen ne
galerite e dhena me koncesion ko-
mpanise austriake ACR.

VEPRIMET E
PROKURORISE

Prokuroret kane marre edhe do-
kumentacionin e punes se kompan-
ise ACR, për të parë nëse janë respe-
ktuar rregullat dhe procedurat e sig-
urisë.  Janë marrë në pyetje drejtues-
it e kompanisë, por edhe minatorët.
Prokuroret kanë dale nga galeritë disa
orë më vone pa dhene detaje rreth
hetimit, i cili po vijon ende.

Nderkohe ish-drejtuesit e greves
se urise se minatoreve thone se edhe
pse ka patur urdher pezullimi, ne disa
nivele eshte punuar.

Nderkohe kompania ACR ka

sqaruar se ka permbushur te gjitha
urdheresat e dhena nga Ministria e
Ekonomisë dhe i eshte permbajtur akt
inspektimit të RISHM-it në veprim-
tarinë e saj për kthimin e minierës
në kushte pune. Deri tani ACR ësh-
të në pritje të raportit përfundimtar
të RISHM-it për rrethanat që shkak-
tuan aksidentin tragjik.

ACR ka vënë në dispozicion të
grupit hetimor dokumentacionin e
nevojshëm dhe ka krijuar të gjitha
lehtësitë për hetimin e kësaj çësh-
tje. RISHM-i në bashkëpunim me
strukturat e ACR-së kanë marrë masa
dhe po bëjnë eliminimin e avarisë.

Edhe pse ACR është e bindur se
ka vepruar brenda të gjitha urdhëre-
save dhe raporteve të mëparshme do
të jetë në pritje të një raporti përfun-
dimtar për përcaktimin e shkaqeve
të aksidentit. Prokurorët që po he-
tojnë shpërthimin kanë marrë edhe
dëshmitë e të plagosurve që po kuro-
hen në Spitalin Amerikan.

Duke qene se dy minatoret e pla-
gosur  konsiderohen si deshmitare te
rendesishem okulare per llogari te
hetimeve te nisura, fillimisht
prokuroret kane marre ne pyetje mi-
natorin Zaim Perkola. Behet e ditur
se i plagosuri ka thene se nuk mban-
te asgje mend dhe se ne kohen qe
kishte ndodhur shperthimi ai ka qene
i ulur ne nje stol pothuajse 100 me-
tra larg vatres se shperthimit.

Pprokuroret kane tentuar te mar-
rin deshmine edhe te minatorit Bas-
ri Toska, i cili sapo ka dale nga gjend-
ja e komes.

Duke qene se ai mbahet ende ne
reanimacion dhe ka demtime ne
koke, mjeket kane gjykuar qe i dem-
tuari te mos pyetet per mos ta tron-
ditur psikologjikisht. Ne dalje te spi-
talit kryeprokurori Hysni Vata u pyet
per raportin e nje dite me pare te
Repartit të Inspektim Shpetim Mini-
erave, te cilet kane dale ne perfundi-
min se shperthimi i gazit te
hidrogjenit ka ardhur si pasoje e nje
gabimi njerezor.

RISHM: Gjobë për ACR!
Shpërthimi i gazit të hidrogjenit

në minierën e Bulqizës ka ardhur si
pasojë e mosrespektimit të rregullave

të sigurisë teknike nga ana e punë-
torëve.

Ky është konkluzioni i ekspertizës
që ka nxjerrë grupi i ekspertëve të
Repartit të Inspektim Shpëtim Mini-
erave (RISHM), pas tragjedisë ku
humbi jetën një punëtor dhe u pla-
gosën 8 të tjerë.

Në një intervistë, drejtori i
RISHM-it, Sajmir Zeka, ka deklaruar
se nga verifikimi i urdhërave të punës
nuk bëhet fjalë për shkelje të tyre nga
ana e drejtuesve të firmës.

Por, nga kontrolli në nivelin e 16
ku ndodhi dhe aksidenti, mund të
thuhet se shpërthimi i gazit u pro-
vokua nga një flakë e jashtme.

“Shpërthimi është provokuar nga
40-50 metra nga balli i fronit. Duke
qenë se bëhet fjalë për gazin
hidrogjen, nuk mund të provokohet
vetvetiu. Vatra e burimit duhet të jetë
detyrimisht një vatër e krijuar nga një
gabim njerëzor ose shkëndijë. Nga
verifikimi, në zonën e shpërthimit
janë gjetur bishta cigaresh, paketa dhe
çakmakë të hedhur”.

“Kemi marrë ndëshkimin maksi-
mal për kompaninë, pasi edhe nëse
bëhet fjalë për neglizhencë, janë
punonjësit e saj që e kanë kryer. Është
vendosur dënimi 500 mijë lekë të
reja për firmën, 150 mijë për kryeinx-
hinjerin dhe drejtorin, si dhe masa
të tjera financiare për shefin e ajrim-
it dhe brigadierin e turnit. Do të
bëhet gjithashtu largimi nga pozicio-
ni për njerëz që duhet të ishin më të
përgjegjshëm në vlerësimin e situ-
atës”, thekson Zeka. Sipas ekspertëve
të RISHM-it, pas aksidentit të shpër-
thimit të gazit, i është lënë detyrë
firmës koncesionare “ACR” që të
kryejë sa më parë investimet në
thellësitë e minierës, duke ndërruar
së pari sistemin aktual të ajrimit.

Drejtori i RISHM-it konfirmoi se
miniera e Bulqizës do të rehabilito-
het sipas një projekti të ri ku men-
dohet të punohet deri në nivelin e
23. Ekspertët e RISHM gjykojnë se
në aksident ka ndikuar dhe mbyllja
e minierës si pasojë e grevës një
mujore të minatorëve.

ACR shkarkon tre përgjegjës
“ACR” shprehu hidhërimin e

thellë për humbjen e jetës së punë-
torit të ajrimit Naim Shyti. Kompa-
nia ka mbajtur një mbledhje ku ka
analizuar aksidentin e ndodhur me
shpërthimin që vrau një minator dhe
plagosi 8 të tjerë.

Mbas diskutimeve dhe analizës
mesohet se është shkarkuar shefi i
brigadës së ajrimit të minierës, i ësh-
të dhënë paralajmërim për pushim
nga puna përgjegjësit të nivelit 16
dhe është shkarkuar bigadieri i këtij
niveli.  Këto janë disa nga masat që
ka ndërmarrë vetë kompania, por
nderkohë prokuroria po bën hetimet
për të nxjerrë shkaqet dhe shkaktarët
që sollën aksidentin e rëndë në
galeri.  

(Për përgatitjen e kësaj kronike u shfrytëzuan mate-
riale nga Top-Channel, Gazeta “Shqip”, Ministria
e Ekonomisë, Gazeta Panorama

Në foto: Minatorët duke nxjerrë nga galeria të plagosurit
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investime

Nga: NAIM PLAKU

NË LARTËSITË E MAJAVE
TË DRITËS

Udhëtimi nga Tirana për në Di-
brën e Poshtme, duke ndjekur rrugën
e vjetër që bënin të parët tanë në
këmbë,  është sa i këndshëm e
tërheqës aq dhe i vështirë. Rruga e
vjetër, si mbërrije në Burrel e të
kaloje lumin e Matit, merrte në të
majtë e pasi të kaloje Lisin fillonte
ngjitjen deri në lartësitë e Qafë-Mur-
rës, që ishin dhe kufiri ndarës me
krahinën e Matit. Këto lartësi nda-
nin, gjithashtu, dhe dy pellgjet ujëm-
bledhës të dy prej lumenjve më të
rëndësishëm të veriut të Shqipërisë,
Drinit dhe Matit. Vende të një buku-
rie të rrallë. por dhe të pasurive të
rralla. Pasuri natyrore.  Pasuri his-
torike. Pasuri të mbitokës dhe nën-
tokës sonë.

Sa të zbresësh qafën shfaqet Sel-
ishta me fshatrat e saj të mbështetur
sa andej këndej nëpër shpatinat e
maleve të ashpër. Ja, Kacnia e bukur
me liqejtë e kaltër të saj,me pyjet
shekullorë të pishave dhe ahut ku
s’depërtonin as rrezet e diellit, shëtis-
nin dikur lirshëm e të shkujdesur
arinjtë e murrëm, ujqërit e kaprojt,
lepujt e dhelprat. Lunara kjo luginë
e bukur dhe mjaft piktoreske  që i
jep një hijeshi dhe bukuri të veçantë
trevës së  Katër Grykëve ku dhe kryqë-
zohen katër rrugët që të çojnë në katër
fshatrat e kësaj   zone aq të njohur
në mbarë Dibrën. Qafë-Murra, vend
i historive të lavdishme. Pak metra
larg saj është Varoshi, rrënojat e qy-
tetit dikurshëm të Stelushit, karakoll
i ushtrisë së Skënderbeut. Ja, atje mbi
rrënoja lartësohet një shkëmb e mbi
të ndodhen gjurmët e kalasë së fam-
shme të Stelushit, një ndër fortesat
më të rëndësishme të Skënderbeut.
Stelushi i pamposhtur që shtrinte
krahët e tij viganë nëpër thellësitë e
guvave të  shkëmbinjve, për të mar-
rë ujin e burimit të bollshëm e të
ftohtë që rrjedh nën të e për të njo-
mur buzët e luftëtarëve që bënin roje
natë e ditë rreth mureve të kalasë  që
të mos binte në dorën e armikut dhe
rritnin mëza pak përtej në Fushën e
Pelave. Rritnin kuaj që kalorësia e
Heroit të ishte përherë e freskët, e
shëndetshme, e shpejtë, luftarake dhe
e fuqishme.

Ja, në kthesat që merr Murra
ngrenë kokë shkëmbinj graniti të kuq
me rrënjë po aq të thellë sa është
dhe lartësia e greminave nga fund i
përroit. Nuk janë shkëmbinj dosido,
por një prej mermerëve më të mirë

Bekuar qofsh, o
dritë e bardhë!

që  kërkohet gjithandej në tregjet e
botës. Sa e sa ndërtesa madhështore
ka veshur ky mermeri ynë i kuq me
përrenj të bardhë e shkëlqim  vezul-
lues! Sa keq që tash fle nën gërmadha
kjo bukuri e natyrës bujare! Dikur
këtu ishte një miniere që sot nuk
punon më…

Kur të zbresësh këtyre anëve dhe
të pyesësh se ku po ndërtohet hidro-
centrali i ri, gjithkush të tregon:

- Ja, tek e keni, poshtë Urës së
Lunarës! Po na e ndërton nji djali
ynë, e faltë zoti, e faltë!

DALSH FAQEBARDHË,
O RAMAZAN BIBA!

Të dëgjosh kur të flasin  për ve-
prat e dritës e aq më shumë t’i sho-
hësh si nisin e si rriten ata para syve
të tu, t’i shohësh me sy tek hedhin
shtat e mbërthehen mes malesh
kreshtabardhë, si ngjiten me thonj e
me duar mbi ata shpate e lugina të
thepisura, t’i ndjesh se si i përpijnë
e i thithin ujëvarat e bjeshkëve e të
dëgjosh uturimën e makinerive që
jehojnë me madhështi duke u dhënë
krahë e forcë çdo ditë, apo t’i prekësh
ata fund e majë, ka qenë dhe është
vërtet një privilegj që rrallë herë e
provon në jetë. Dhe kënaqësia e kre-
naria që të falin këto vepra  shtohet
qindfish kur ti je ndërtuesi i saj, kur
ti je ai që shkrin diçka nga trupi yt
për t’ua dhënë të tjerëve, për t’u
dhënë atë që vetëm syri ta jep, dritën
e bardhë. Atëherë, vërtet, ti je ai qir-
iu që shkrihet për t’u dhënë dritë të
tjerëve,  që nuk soset, por shndërro-
het, që e mbulon qenien tënde me
dritën e përjetshme. Privilegj dhe
kënaqësi është dhe t’i shohësh e të
shkruash për veprat e dritës e aq më
tepër të njohësh e të shkruash për
ndërtuesit e tyre.

Shumëkush e njeh në Dibër e Ti-
ranë e gjithandej një burrë fisnik,
plot gjallëri, shtatlartë, gjithmonë në
lëvizje, i qeshur dhe me një pamje
krenare si malet që e lindën dhe e
rritën. Nuk ishte më shumë se 20
vjeç, kur djaloshi nga Qafë-Murra një
ditë janari të vitit 1975 kishte zbri-
tur rrjedhës së Drinit dhe ishte ndalur
të punojë në veprën më madhore të
dritës, që po ndërtohej, veprën më
të rëndë energjetike që do të mbante
Lumi i Dritës mbi shpatullat e tij.
Ramazan Biba e kishte nisur dhe
punën dhe mësimin me shumë
dashuri duke u rritur vit për vit bash-
kë me dritën e dijes dhe të djersës, e
cila i dhuroi veç këmbënguljes, vull-
netit e durimit për të arritur më të
mirën, dashurinë dhe pasionin për

të  punuar në vepra të tilla. Ndosh-
ta, ishte dhe natyra që e kishte lin-
dur, ajo që tërhiqte gjithnjë e më
tepër drejt shtigjeve të dritës e sido-
mos në montimin e turbinave të
hidrocentraleve, pothuajse, në tërë
veriun e Shqipërisë gjer në vitin 1992.
Pavarësisht veprave të tjera që ndër-
mori e mbaroi me sukses më vonë si
ndërtime banesash, rikonstruksione
dhe ujësjellës e kanalizime, si dhe
bonifikime në zona të ndryshme të
vendit, ëndrra për të realizuar
ndërtimin e një vepre energjetike e,
aq më shumë të një hidrocentrali, e,
akoma më tej, për ndërtimin e një
hidrocentrali në vendlindjen e tij,
ishte dëshira më e madhe që u bë
realitet gati një vit më parë.

E, sot Ramazan Bibën, po ta
pyesësh për hidrocentralin  e Selish-
tës  që po ndërton, të flet në detaje
nga më të hollësishmet, fije  e për
pe, tamam si ajo nëna e mirë që tre-
gon për fëmijën e saj me një dashuri
të veçantë tërë belbëzimet, lëvizjet
e veprimet foshnjarake që bën nga
kërthi e gjer kur ngrihet në këmbë e
fillon të ecë. Po, po, kështu të flet
edhe Ramazani për këtë vepër nga
ëndërrimet e para, idetë, dëshira për
ta nisur atë, ndrojtja dhe shqetësim-
et që kishte në fillim për të zbatuar
projektin (Ing. Ramiz Plaku), nga
besimi që kishte në forcat e veta se
si do ta niste e ta realizonte me suk-
ses, nga tërë rruga që do të ndiqte
për ndërtimin e tij që nga financi-
mi, ngritja e kantierit, vepra e mar-
rjes, burimet  ujëmbledhëse që do
të disiplinoheshin me anën e kana-
leve dhe tunelit, digat, ujëvarat, por-
tat, salla e makinerive, deri tek ndez-
ja e llambës së parë. Llamba e parë
akoma nuk është ndezur, por që
pritet të ndizet së shpejti. Ky besim
tashmë është i patundur, sepse pje-
sa më e madhe e punimeve është
kryer. Për të ardhur gjer këtu Rama-
zanit i është dashur të vrapojë shumë,
shumë. Të vrapojë gjer në Kinën e

largët dhe të sjellë që andej makin-
eritë, turbinat e gjeneratorët e porosi-
tur posaçërisht nga më të përshtat-
shmit për këtë hidrocentral, sepse çdo
hidrocentral ka veçoritë dhe speci-
fikën e tij. I është dashur të vrapojë
andej e këndej, të ngjitet qindra herë
në lartësitë e Kacnisë e të Lunarës e
të zbresë përsëri në Tiranë e gjetkë
për të zgjidhur sa e sa probleme op-
erative, ekonomike e teknike, për të
siguruar specialistët, mjeshtrit, punë-
torët, pajisjet e  të nevojshme. Për
të ngritur një kantier ndërtimi në
majë të maleve nuk është gjë e le-
htë. Të ndërtosh një vepër hidroen-
ergjetike e, sidomos, në atë zonën
me një infrastrukturë rrugore teje të
varfër, por të pasur në burime energ-
jetike ujore ishte dhe pengesë, dhe
shtysë njëkohësisht. Tani guximi ia
ka lënë vendin përqendrimit të pun-
imeve në proceset kryesore.

Hidrocentrali i Selishtës është një
vepër hidroteknike që bën pjesë në
realizimin e planeve perspektive të
qeverisë për shfrytëzimin e pasurive
hidrike që ka vendi ynë, shfrytëzimin
maksimal të atyre resurseve energje-
tike që i ka falur natyra. Dibra është
një ndër krahinat më të pasura me
burime hidrike të përshtatshme për
të tilla vepra. Janë ndërtuar e presin
të ndërtohen disa hidrocentrale në
lumenjtë malor që ushqejnë Drinin
duke filluar që nga Ostreni, Trebish-
ti, Zerqani, Bulqiza, Lura, Selishta,
Kalaja e Dodës, etj. Këta lumenj e
përrenj duke u ndodhur në vende të
përshtatshme e duke pasur pjerrtës-
inë e duhur e ujëra të bollshëm ush-
qyes kanë qenë përherë të lak-
mueshëm që të shfrytëzohen për këtë
qëllim. Hidrocentrali i Selishtës po
ndërtohet mbi prurjet e Murrës, një
lum i vogël që zbret nga lartësitë e
Kacnisë e të Lunarës dhe derdhet në
Dri. Këtë po e ndërton kompania
I.R.Z. me drejtues ligjor e adminis-
trator z. Ramazan Biba, e cila aktu-
alisht po kryen punime në këtë hidro-
central. Është projektuar me tre tur-
bina. Ka një keoficent prodhues 3
MW. Punimet filluan më 1janar
2011. U ngrit një kantier në afërsi të
vendpunimeve dhe u siguruan mje-
tet dhe fuqia punëtore, e cila ka an-
gazhuar gjer tani mbi 80 forca pune.
Hidrocentali ka nisur fillimisht me
përgatitjen e terrenit dhe hapjen e
kanalit 1700 ml gjatësi, që ka nisur
nga Ura e Lunarës. Kanali është me
përmasat 1.7 m thellësi, me gjerësi
2 ml në fund të tij dhe 2.4 në krye.
Është tërësisht i betonuar. Janë
hedhur në të mbi 5000 m3 beton .
Janë bërë 70.000 m3 gërmime dheu
dhe gërmime në shkëmb të një sh-
kalle të konsiderueshme vështirësie.
Vepra ka patur dhe disa vështirësi të

tjera teknike. Ka një tunel 650 ml të
gjatë dhe që deri tani janë hapur mbi
450 ml, ose mbi 80% e tij. Tuneli
përgjithësisht kalon nëpër shkëmb
dhe aty ku nuk ka shkëmb është be-
tonuar në përmasat 2.5 ml lartësi dhe
2.2 ml gjerësi. Në veprën e marrjes
janë shtrirë 450 ml tubacione me
trashësi 8 mm dhe janë vendosur
katër porta, dy tek vepra e marrjes,
një te hyrja e tunelit dhe një te bas-
eni i presionit. Është projektuar të
punojë me tre turbina. fillimisht do
të punojnë dy prej tyre E gjithë ve-
pra ka një vlerë totale të llogaritur
në 300 milionë. lekë të reja, pra është
një investim serioz që po bëhet në
këtë zonë.

Siç shihet, kjo vepër energjetike
që po i shtohet Dibrës, jo vetëm që
do të shtojë prodhimin e saj në tërë-
si, por do të sjellë dhe përparim në
tërë zonën. Në radhë të parë ajo është
një pasuri e vetë banorëve të Selish-
tës, sepse këto jo vetëm që zbuku-
rojnë hartën energjetike të atdheut,
por dhe stimulojnë zhvillimin e
mëtejshëm të zonës duke krijuar dhe
një pavarësi furnizimi me energji për
tërë komunën.

- Hidrocentrali po mbaron, - e
pyetëm Ramazanin, - dhe ju dukeni
se jeni optimist. Parësore këtu është
drita, energjia, por dhe punësimi i
80 vetëve  nuk mbetet pas kësaj
rëndësie. Sa të punësuar të vazh-
dueshëm do të ketë më pas  hidro-
centrali?

Dhe Ramazani përgjigjet me atë
vendosmërinë që e karakterizon:

- Me këtë kapacitet që është men-
duar dhe shpresojmë ta realizojmë
së shpejti në këtë vepër do të ketë
tetë të punësuar, punëtorë të mirëm-
bajtjes dhe teknikë që do të shërbe-
jnë për  mbulim avarish të mund-
shme e roje.

* * *
Hidrocentrali më i ri që ka hedhur

shtat aty në lartësitë e Qafë-Murrës,
aty ku dikur bënte dritë në historinë
tonë qyteti famëmadh i Stelushit,
kështjella e pamposhtur e Skënder-
beut, shtegu legjendar i qëndresës
madhështore për liri, aty mes shkëm-
bejsh e grykash të thella, ku rrjedhin
burimet e ftohta të bjeshkëve tona,
mes syve të kaltër të Kacnisë, do të
hapë shpejt syrin e dritës kjo vepër e
re. Është vërtet një mrekulli. Mali i
bëzan malit, maja i flet majës, kësh-
tjella e historisë përshëndet kësh-
tjellën e dritës dhe duket sikur i
thonë njëra-tjetrës:

- Faleminderit! Të dhash lirinë, po
më jep dritën tani! Bekuar qofshi, o
male! Bekuar qofshi, o njerëz!
Bekuar qofshi dhe ju që ngjitni e
sillni në male veprën e dritës! Bekuar
qofsh ti, o dritë e bardhë!

Kjo vepër energjetike që po i
shtohet Dibrës, jo vetëm që
do të shtojë prodhimin e saj
në tërësi, por do të sjellë dhe
përparim në tërë zonën. Ajo
është jo vetëm një pasuri për
banorët e Selishtës, por dhe
stimulonë zhvillimin e mëte-
jshëm të zonës duke krijuar
dhe një pavarësi furnizimi me
energji për tërë komunën

Në foto: Pamje nga ndërtimi i infrastrukturës së hidrocentralit të Selishtës. Poshtë: Godina e hidrocentralit
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Investimet në qarkun Dibër : Në këto vite janë ndërtuar 395 km rrugë, 104 sisteme ujësjellësa

e kanalizime, 58 shkolla, 75 Ambulanca dhe 5 tregje agro- industriale. Në bujqësi dhe agro-
industri, janë investuar 500 milion leke.  Me subvencion janë mbjellë mbi 700 ha pemëtore,
arrorë  e vreshta dhe kanë përfituar 1510 bujq.

Gjatë vizitës në Peshkopi, Kryem-
inistri Berisha zhvilloi një takim të
zgjeruar, në Pallatin e Kulturës, me
kryetarët e njësive vendore, bashki
dhe komuna, të qarkut Dibër, me
praninë edhe të deputetëve të qarkut,
drejtuesve të administratës sh-
tetërore, përfaqësues të shoqërisë
civile që veprojnë në këtë qark. Taki-
mi kishte qëllim diskutimin mbi
forcimin e partneritetit dhe bash-
këpunimit në kuadër të zhvillimit
rajonal dhe decentralizimit. Kryem-
inistri Berisha u fokusua në dy çësh-
tje kryesore: thellimin e decentraliz-
imit dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

Kryeministri Berisha dëgjoi me
vëmendje problematikën e prezan-
tuar dhe kërkesat e parashtruara nga
përfaqësuesit vendorë, kryesisht të
lidhura me infrastrukturën në tërësi.
Kryeministri i siguroi për mbësh-
tetjen e plotë dhe pa dallim të qever-
isë, për çdo projekt të tyre që lehtë-
son e përmirëson jetën e banorëve
në qarkun e Dibrës, sikundër kudo
në vend.

Duke folur për rëndësinë e decen-
tralizimit dhe vendosmërinë e qever-
isë për ta thelluar më tej atë, Kryem-
inistri i njohu përfaqësuesit e push-
tetit vendor me vendosmërinë e
qeverisë për të ndërmarrë një hap të
madh të në drejtim të decentraliz-
imit fiskal, përmes transferimit të
taksave pushtetit vendor. Kështu, nga
27 taksat kombëtare, qeveria do të
mbajë vetëm 6 dhe të tjerat do t’ia
transferojë pushtetit vendor, po ash-
tu 25 për qind të çdo rente, do t’i
kalojë pushtetit vendor.  

Një çështje të një rëndësie jetike
për të ardhmen e vendit, Kryeminis-
tri konsideroi zhvillimin e qën-
drueshëm, duke e përcaktuar zhvil-
limin e qëndrueshëm “promotor i
ndërtimit të së ardhmes” për ata që
“vijnë pas nesh.” 

“Ne i kemi të gjitha potencialet,
si rrallë ndonjë vend tjetër, për të
ndërmarrë këtë proces historik për
vendin, për të bërë çdo hap në
drejtim të zhvillimit të qën-
drueshëm”, theksoi Kryeministri. 

Në funksion të arritjes së këtij
qëllimi, Kryeministri u bëri thirrje
drejtuesve vendorë të hartojnë pro-
gramin dhe strategjinë e zhvillimit
të komunës së tyre, ku të përparë-
sojnë burimet e tyre më të mira.
Kryeministri vlerësoi si potenciale që
mund të përparësohen në funksion
të zhvillimit të qëndrueshëm, bu-
rimet ujore, turizmi, zhvillimi i pro-
jekteve të drurëve frutorë etj..  

Kryeministri u ndal edhe në një

Berisha - komunarëve: merrni çdo lloj veprimi, për një territor të pastër

çështje të mprehtë, pastrimin dhe
mbrojtjen e mjedisit, duke u kërkuar
drejtuesve vendorë të ndërmarrin çdo
lloj veprimi, për një territor të pastër.

“Deri në vitin 2004, tha Kryemi-
nistri, Peshkopia ka trashëguar
sistemin më të shkatërruar rrugor dhe
përveç rrugës kombëtare, nuk ka pa-
sur asnjë kilometër rrugë tjetër të
standardeve të mira, të asfaltuara. Por
kjo nuk ka qenë vetëm në Peshko-
pi…”  “Në të gjithë qarkun kemi
ndërtuar e asfaltuar rreth 395 kilo-
metra rrugë, mbi 200 kilometra janë
në ndërtim e sipër nga Qafë Studel,
në kalanë e Dodës, në Skurraj, në
Komsi e kudo. Ne do t’i japim Di-
brës e mbarë Shqipërisë infrastruk-
turën më moderne, me të cilën çdo
qytetar dibran, çdo qytetar shqiptar
të kursejë 60 për qind të kohës për
të kapur metropolin dhe tregun e
madh të vendit.  

“Ka një moment historik për ne
dhe ky moment është të përqendro-
hemi e të projektojmë zhvillimin e
qëndrueshëm. Njëri aspekt është
zhvillimi, por detyrimi ynë është
zhvillim i qëndrueshëm. Kjo nënk-
upton zhvillimin për të ardhmen e
atyre që vijnë pas nesh. Një zhvil-

lim, që ata që vijnë pas nesh të mos
kenë nevojë të bëjnë prapaktheu, por
ta kenë si trashëgiminë më të mirë
këtë që bëjmë ne, sot dhe ta çojnë
më përpara për ata që vijnë. Një zh-
villim, promotor i ndërtimit të së
ardhmes dhe jo një zhvillim që ko-
mprometon të ardhmen. Ky është
zhvillimi i qëndrueshëm. Ne i kemi
të gjitha potencialet, si rrallë ndon-
jë vend tjetër, për të ndërmarrë këtë
proces historik për vendin, për të bërë
çdo hap në drejtim të zhvillimit të
qëndrueshëm. Ne jemi ndër vendet
më të pasura në ujëra. Me shndërri-
mi i këtyre ujërave në energji, pasi
energjia është një nga shtyllat më
kryesore e më përcaktuese në karak-
terin e llojin e zhvillimit, kemi
mundësi të shndërrohemi në vendin
e parë prodhuese të energjisë së rino-
vueshme dhe eksportuese të saj, çka
do të thotë një mjedis më i pastër
për shqiptarët. Ndaj duhet të
përpiqemi të shfrytëzojmë në mënyrë
racionale të gjithë potencialet ujore
që kemi, në funksion të zhvillimit
dhe kjo është në dorën tuaj. Çdo njëri
prej jush ka fjalën e tij në këtë zhvil-
lim. Në zhvillimin e qëndrueshëm,
ne kemi edhe një potencial tjetër

shumë të madh. Ne kemi sipërfaqe
të gjelbra. Por duhet të dalim nga
ajo që kemi trashëguar. Ne duhet të
imagjinojmë të paimagjinueshmen.”

“Ju bëj thirrje që të hartoni pro-
gramin, strategjinë e zhvillimit të
komunës, ku të përparësoni atë që
keni më të mirën. Mos mendoni sot
për sot a nesër, por sot për më tutje,
pasi Peshkopia, Mati, ju siguroj, pas
dy vjetësh do të jenë krejtësisht tjetër,
do të jenë pjesë unike e tregut të Ti-
ranës e më gjerë, pjesë unike e tregut
të Kosovës e më gjerë. Sot për sot
nuk them se është e tillë, pengojnë
rrugët, transporti, ka një seri penge-
sash, por këto do t’i eliminojmë me
shpejtësi. Ndaj në çdo fshat e ko-
munë përparësoni atë që keni më të
zhvilluar e të avancuar. Prodhimet e
kësaj treve janë ndër më të shkëlqy-
erat. Vitin që vjen, do të financojmë,
do të kreditojmë cilindo që do të
ngrejë industri përpunuese, ftohëse
për frutikulturën. Këtu, në Peshko-
pi, është krijuar një vështirësi që nuk
ekziston në Korçë, për shkak të im-
piante ftohëse gjatë gjithë vitit dhe
këtu do të jetë përqendrimi, mbi
bazën e iniciativës private. Le të per-
sistojmë në planet e zhvillimit në

zonat turistike, të hartojmë planin
urbanistik, në mënyrë që t’i zhvil-
lojmë në kushtet më njerëzore, më
të përshtatshme.  

Ne kemi ndërmend të ndërmarrim
një hap të madh të decentralizimit,
në taksa, në kompetenca e çdo gjë.
Ju jeni ata, të cilët mund të ndërtoni,
por edhe të zbatoni politika zhvilli-
more të komunave e fshatrave tuaja.
Ne do të ndërtojmë rrugë, ujësjellës,
shkolla, të tjerat janë e duhet të jenë
tërësisht atribut i juaji dhe komu-
niteteve ku jetoni. Ne kemi bërë
shumë për decentralizimin dhe më
shumë do të bëjmë. Nga 27 taksat
kombëtare, qeveria do të mbajë vetëm
6, të tjerat do t’ua transferojë juve,
kudo që ka rentë, 25 për qind do ta
keni ju. Ne do të përpiqemi që të
ardhurat kombëtare të ndahen shumë
më mirë, sesa janë ndarë deri më sot.

Një kërkesë të veçantë kam për
secilin prej jush dhe është çështja e
pastërtisë së mjedisit, një çështje
themelore. Tani janë miliona turistë
që vijnë në Shqipëri, shohin rrugët e
rrugicat tona dhe sa shohin plehrat,
mendojnë keq për ne. Si të zotët e
shtëpive të komunave, është në
detyrën tuaj më parësore që të merr-
ni çdo lloj veprimi, për një territor
të pastër. Në qoftë se ne nuk e ndry-
shojmë me shpejtësi këtë gjë, ne i
bëjmë vetes një dëm, të cilin, së
paku, një dekadë do të na duhet ta
riparojmë.

Në foto: Inagurime rrugësh në Kastriot, Kovoshicë dhe Zerqan.
Poshtë:  Kryeministri Berisha gjatë një takimi me të zgjedhur lokalë në
qeverisjen vendore.

“Nga Tirana, për të
ardhur në Peshkopi 
njerëzit sot e men-
dojnë se kjo është
mundim, por, pas
ndërtimit  të rrugës së
Arbërit, kjo do të jetë
kënaqësi dhe çlodhje.
Pas ndërtimit të rrugës
së Arbërit, përfundimit
të rrugës Kukës-Peshko-
pi, Peshkopi-Qafë
Studen, Peshkopia
shndërrohet në një
qendër të fuqishme të
zhvillimit rajonal në të
gjithë Shqipërinë veri-
lindore”.

Potencialet tuaja janë të mëdha, qarku juaj ka potenciale të jashtëzakonshme
turistike. Sapo të ndahem nga ju, do të kem një ndalesë të shkurtër në Peshkopi
dhe do të shkoj drejt  Kalasë së Dodës.  Miqtë e mi më ftuan për një drekë, por
ju thashë se para drekës dhe pamjes së Korabit, unë po zgjedh këtë të dytën.  Do
të bëjmë gjithçka që malet e Dibrës t’i njohin mbarë shqiptarët, t’i njohë e
mbarë Europa.  Bazuar në potencialet e tyre të jashtëzakonshme turistike, do të
bëjmë gjithçka që ujërat e Dibrës, ujërat  e këtij qarku, të shndërrohen të gjitha
në energji elektrike dhe të mos derdhen të fjetura në det.  Do të bëjmë gjithçka
që toka pjellore e mrekullueshme e këtij vendit të bëjë që qarku juaj të shndërro-
het  në prodhuesin  kryesorë  të frutave në Shqipëri.
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Kryeministri Berisha gjithashtu

mori pjesë në në inaugurimin
e investimeve publike me vlerë 1
miliardë e 100 milionë lekë.  Këtë
vizitë, Kryeministri e nisi me inau-
gurimin e rrugës Ura e Qytetit - Zer-
qan, një investim me vlerë 137 mil-
ion lekë, gjatësi  6.5 km dhe gjerë-
si   4.5 m, nga ndërtimi i të cilës
përftojnë 6000 banorë, si dhe të
gjitha fshatrat e Komunës  Zerqan. 
Ky segment rrugor  fillon nga rruga
nacionale Peshkopi – Tiranë dhe
përfundon në qendër të komunës
Zerqan.

Gjatë takimit me banorët e zonës,
Kryeministri i përgëzoi ata për rrugën
të cilën, siç u shpreh ai, e meritonin
plotësisht si dhe theksoi se me për-
fundimin e rrugës së Arbërit, kjo zonë
do të gjallërohet dhe do të arrihet
më lehtësisht.  Ai i shprehu atyre
mirënjohjen për kontributin që kanë
dhënë dhe vazhdojnë të japin.

Loti i i-rë “Maqellare - Grezhdan”
i rrugës Maqellarë - Peshkopi,  ishte
një tjetër investim i inauguruar nga
kryeministri Berisha. Ky aks rrugor,
me vlerë  600 milionë lekë, gjatësi
4.3 kilometra dhe gjerësi 9 metra,
do të shërbejë për lidhjen e banorëve
të rrethit Dibër me rrugën e Arbërit 
dhe mund të konsiderohet pjesë in-
tegrale e kësaj vepre të rëndësishme.

Më pas, Kryeministri Berisha ka
marrë pjesë edhe në ceremoninë e
inaugurimit të segmentit  Rrugë Na-
cionale - Kovashicë, një investim me
vlerë 18.5 milion lekë. Fshati
Kovashicë  është fshati i 6-te i kësaj
komune, që lidhet me rrugë të asfal-
tuar me rrugën nacionale.  Në ko-
munën Kastriot u inaugurua edhe
përfundimi i punimeve për sistemim-
in e asfaltimit të rrugës së fshatit
Kandërr, një investim me vlerë 26
milion leke dhe të rrugës së fshatit
Sohodoll  me vlerë 23 milion lekë.

Loti i 1-rë si rrugës Peshkopi -
Kukës, përkatësisht aksi “Grykë e
Gobenit - Përroi Kapsit”  ishte vepra
e fundit publike e inauguruar nga
Kryeministri në këtë qark. Nga ky aks
me vlerë 231 milion lekë, gjatësi
rreth 10 kilometra dhe gjerësi  7
metra do të përfitojnë rreth  15 mijë
banore.  Ky aks rrugor është pjesë
integrale e korridorit të verilindjes. 
Asfaltimi i rrugës ka shkurtuar edhe
kohën e lëvizjes së banorëve, nga
mbi një orë udhëtim që ishte më
parë, tani qyteti i Peshkopisë arrihet
në rreth 20 minuta. Në total  rruga
Peshkopi - Kukës, ka një gjatësi rreth
64 kilometra. Kjo rrugë u shërben në
mënyrë të drejtpërdrejtë komunave
Kastriot dhe Fushë Çidhen.  Në
mënyrë indirekte ajo ju shërben fs-
hatrave të komunave  Zall Dardhe,
Arras,  Sllovë dhe Kala e Dodës. 
Zona që i shërben kjo rruge njihet
për nivelin e lartë të prodhimeve
bujqësore, blegtorale dhe frutore.
është një zonë që ka shumë fermerë.

Gjatë fjalës së tij në Kastriot,
Kryeministri Berisha tha:  “Në këto
vite në qarkun e Dibrës, qeveria ka
ndërtuar dhe rindërtuar 395 kilome-
tra rrugë, rreth 200 të tjera janë në
ndërtim e sipër në të katër anët  e
këtij qarku, nga Skuraj,  Urakaj në
Kalanë e Dodës në Kufi në Qafë -
Studen.  Zotimi ynë solemn para jush
është se, aty ku jetoni ju, të keni një
infrastrukturë të njëjtë me të qyteteve
të vendit, të keni infrastrukturë

rrugorë, ujë, drita, njëlloj si fshatrat,
që janë në zonat e tjera rurale në
Europën e zhvilluar”.

“Nga Tirana, për të ardhur në
Peshkopi  njerëzit sot e mendojnë se
kjo është mundim, por, pas ndërtim-
it  të rrugës së Arbërit, kjo do të jetë
kënaqësi dhe çlodhje. Pas ndërtimit
të rrugës së Arbërit, përfundimit të
rrugës Kukës-Peshkopi, Peshkopi-
Qafë Studen, Peshkopia shndërrohet
në një qendër të fuqishme të zhvil-
limit rajonal në të gjithë Shqipërinë
veri-lindore”.

Qarku juaj ka potenciale të jash-
tëzakonshme turistike.  Do të bëjmë
gjithçka që malet e Dibrës t’i njohin
mbarë shqiptarët, t’i njohë e mbarë
Europa.  Bazuar në potencialet e tyre
të jashtëzakonshme turistike, do të
bëjmë gjithçka që ujërat e Dibrës,
ujërat  e këtij qarku, të shndërrohen
të gjitha në energji elektrike dhe të
mos derdhen të fjetura në det.  Do
të bëjmë gjithçka që toka pjellore e
mrekullueshme e këtij vendit të bëjë
që qarku juaj të shndërrohet  në
prodhuesin  kryesorë  të frutave në
Shqipëri.

Qeveritarët e Dibrës më infor-
muan se është tejkaluar në rrënjë
molle prodhimi dhe mbjellja e dikur-
shme, e pashë këtë dhe më krijuan
përshtypjen se kishin ndaluar tek ato
numra, por jo, ne duhet ti tre-
fishojmë.  Unë e di që  keni disa
vështirësi për tregun, por unë ju jap
fjalën  se  secilit që do të aplikojë
për ndërtim frigoriferësh dhe impi-
antesh për konservimin e frutave, ne
do ta financojmë me kredi të buta. 
Ndaj dhe ftoj biznesmenët e Pesh-
kopisë  të ndërtojnë këtu në Peshko-
pi, të njëjtin sistem ftohje që është
ndërtuar në Korçë dhe që ka bërë, që
të mos mbetet as edhe një kilogram
mollë pa u shitur.

Potencialet tuaja janë të mëdha.
Ju jeni një zonë ideale për arrën,
lajthinë , gështenjat në disa zona,
ndaj dhe ne le të mendojmë sëbash-
ku atë që nuk kemi menduar deri dje,
të krijojmë këtu në Peshkopi dhe
kudo, pyjet me arra, me lajthi, me
dru frutorë.  Qeveria do të financojë
rrënjë për rrënjë çdo gjë që ju do të
mbillni, por jam i bindur se nëse ju
vendosni , brenda një kohe shumë
të shkurtër, do të gjeni  të gjithë
mundësinë për të shumëfishuar
bahçet tuaja, drurët frutorë në tokat
tuaja. Le të përshtatemi  ne me rit-
met e zhvillimit.  Sot Peshkopia ka
universitet, i cili  do të vijë gjithnjë
në rritje.  Peshkopia së shpejti do të
ketë një nga infrastrukturat më mod-
ernë në  vend.  Ju garantoj se ujërat 
minerale të Korabit, të Stopanikës,
do të vijnë në çdo vatër familjarë këtu
në Kastriot  dhe në të gjithë rrethin
tuaj. Ne do të ndërtojmë sistemin
rrugor, ujësjellësat, kanalizimet,
sistemin e vaditjes , shkollat e stan-
dardeve më të mira. Këtu në Kastri-
ot, në Kala të Dodës  në çdo vend,
në çdo komunë të këtij vendi.

Ne do të bëjmë gjithçka që in-
vestimet në zonat malorë te
shumëfishohen.  8 vjet pa taksa se-
cili prej atij që vendos të investojë
në zonat malorë të Peshkopisë dhe
të mbarë Shqipërisë”, tha mes të
tjerash Kryeministri Berisha gjatë viz-
itës ë tij në Peshkopi.

Shënim: Për përgatitjen e këtij
materiali janë përdorur materiale të

marra nga www.km.gov.al
Përgatiti për botim: Bujar Karoshi

Zhvillim i qëndrueshëm
apo ëndërr e bukur

Nga: BUJAR KAROSHI

Kryeministri Berisha ishte në qarkun e Dibrës më
23 tetor, sipas faqes zyrtare të Këshillit të Minis-

trave, ku inauguroi investime publike në shumën 1
miliardë e 100 milionë lekë. Gjithashtu, kryeministri
pati edhe një takim me drejtuesit e komunave në qark
duke diskutuar me ta për projektet e zhvillimit të qën-
drueshëm të secilës komunë veçmas dhe qarkut në
përgjithësi, si dhe proceset e decentralizimit.

Si në diskutimet me kryekomunarët, ashtu edhe në
mitingjet dhe prerjet e shiritave, Kryeministri Berisha
veçoi disa nga pikat e zhvillimit rajonal të Dibrës dhe
potencialet ekonomike të saj, që janë të fjetura ose
shumë pak të zhvilluara.

ÇFARË THA KRYEMINISTRI?
Më poshtë, po citojmë në mënyrë të përmbledhur:

 “Do të përpiqemi që të ardhurat kombëtare të nda-
hen shumë më mirë sesa janë ndarë deri më sot”;

“Me shndërrimin e ujërave në energji kemi mundësi
të shndërrohemi në vendin e parë prodhues të en-
ergjisë së rinovueshme dhe eksportuese të saj”;

“Duhet të përpiqemi të shfrytëzojmë në mënyrë
racionale të gjithë potencialet ujore që kemi, në funk-
sion të zhvillimit dhe kjo është në dorën tuaj”;

“Për të pasur zhvillim të qëndrueshëm duhet të ecim
me vendosmërinë më të madhe drejt pyllëzimit me
dru frutorë”;

“Ju bëj thirrje që të hartoni programin, strategjinë
e zhvillimit të komunës, ku të përparësoni atë që keni
më të mirën”.

“Nga Tirana, për të ardhur në Peshkopi njerëzit sot
e mendojnë se kjo është mundim, por, pas ndërtimit 
të rrugës së Arbërit kjo do të jetë kënaqësi dhe çlodhje.
Pas ndërtimit të rrugës së Arbërit, përfundimit të rrugës
Kukës-Peshkopi, Peshkopi-Qafë Studen, Peshkopia
shndërrohet në një qendër të fuqishme të zhvillimit
rajonal në të gjithë Shqipërinë verilindore.”

“Potencialet tuaja janë të mëdha, qarku juaj ka po-
tenciale të jashtëzakonshme turistike... Do të bëjmë
gjithçka që malet e Dibrës t’i njohin mbarë shqiptarët,
t’i njohë e mbarë Europa.”

“Bazuar në potencialet e tyre të jashtëzakonshme
turistike, do të bëjmë gjithçka që ujërat e Dibrës, ujërat 
e këtij qarku, të shndërrohen të gjitha në energji elek-
trike dhe të mos derdhen të fjetura në det.”

“Do të bëjmë gjithçka që toka pjellore e mrekul-
lueshme e këtij vendi të bëjë që qarku juaj të shndër-
rohet  në prodhuesin  kryesor të frutave në Shqipëri.”

“Sot Peshkopia ka universitet, i cili  do të vijë gjith-
një në rritje”.

“Ne do të ndërtojmë sistemin rrugor, ujësjellësat,
kanalizimet, sistemin e vaditjes, shkollat e standardeve
më të mira”.

“Peshkopia së shpejti do të ketë një nga infrastruk-
turat më moderne në  vend.”

“8 vjet pa taksa secili prej atij që vendos të in-
vestojë në zonat malore të Peshkopisë dhe të mbarë
Shqipërisë.”

ÇFARË NUK THA KRYEMINISTRI?
Në fakt, Kryeministri nuk tha asgjë të re për qarkun

e Dibrës. Të gjitha ato që cituam më sipër nuk janë
gjë tjetër veçse premtime që qeveria ua ka premtuar
banorëve të rajonit. Kryeministri pranoi se të ardhu-
rat kombëtare nuk janë ndarë në mënyrë të drejtë dhe
nga kjo është më i prekuri qarku i Dibrës. Statistikat
zyrtare flasin për nivelin më të ulët të investimeve

Kryeministri Berisha takon përfaqësuesit e pushtetit lokal në Dibër.
Flet për decentralizimin, zhvillimin e turizmit, bujqësisë dhe energjisë, por nuk thotë
asgjë se kur do mbarojë Rruga e Arbërit, e cila është zgjidhja e të gjitha zgjidhjeve

dhe po ashtu qarku i Dibrës është një ndër më të varfrit
e vendit.

Kryeministri foli për nevojën e përdorimit të ujërave
në energji, por nuk foli asnjë fjalë për Skavicën. As
për ndërtimin e saj, as për mosndërtimin, as për përm-
bytjet që sjell dhe as për efektet pozitive në ekonomi.

Ai foli për përdorimin efektiv të tokës bujqësore,
por nuk tha asgjë se Dibra është një nga të paktat qar-
qe që e ka ruajtur me fanatizëm tokën bujqësore, e ka
punuar dhe e ka mbjellë, por nuk ka përfituar aspak
nga “kjo sakrificë”.

Ai u bëri thirrje kryetarëve të komunave për
hartimin e strategjive të zhvillimit, por asnjëri prej
tyre nuk pati guximin t’i thoshte se Qarku i Dibrës,
ndryshe nga çdo qark në vend, me mbështetjen e SNV,
ka hartuar planet e zhvillimit deri në vitin 2013.

Ai foli për potencialet turistikë të qarkut, por nuk
foli asgjë për dëmtimet që po i bëhen pyjeve dhe ma-
leve të Dibrës, me shfrytëzimet pa kriter. Mjaftojmë
të kujtojmë Parkun Kombëtar Lurës, duke mos folur
këtu për liqenet e Kacnisë, Balgjajt, malit të Korabit,
etj.

Kryeministri foli për infrastrukturën moderne të
Peshkopisë, por nuk përmendi aspak se qyteti po de-
gradon nga pikëpamja urbanistike. Oborret e shkol-
lave po kthehen në markete e pallate, ndërsa gjelbërimit
të dikurshëm të qytetit i kanë mbetur vetëm blirët.

Kryeministri foli për sistemin e ujësjellësve e kana-
lizimeve, por askush nuk i tha atij se qyteti i Peshko-
pisë ka kaluar një verë pa ujë dhe ujësjellësi i Peshko-
pisë që vjen nga Kalaja e Dodës është shpuar me plumb
kallashnikovi për të marrë banorët ujë për të vaditur
tokat. Aq më tepër, t’i thuhej Kryeministrit se për ujin
e pijshëm të Peshkopisë është ndërtuar një ujësjellës i
ri, por që uji doli i “papërdorshëm” edhe për vaditje.

Kryeministri foli për Universitetin e Peshkopisë,
por askush nuk i tha atij se Universiteti i ka të gjitha,
por mjedise dhe pedagogë nuk ka.

Kryeministri nuk foli asgjë për Bulqizën, krahinën
më të varfër të qarkut, por që vazhdon t’i japë ekono-
misë një nga mineralet më të çmueshëm: kromin.

Në fund, kryeministri foli për Rrugën e Arbërit,
por nuk tha asgjë për devijimet teknike dhe prishjen e
standardeve të saj. Zyrtarë lokalë të thonë në konfi-
dencë se Kryeministri paska  thënë dikur se “Unë e di
se kam financuar Rrugën e Arbërit, por kjo qenka rru-
ga e gjarprit”, duke nënkuptuar kështu devijimet e
rrugës e kthesat e shumta, të atij segmenti të ndërtuar
deri më tani, si jashtë standardeve evropiane të rrugëve.

Në fakt, Rruga e Arbërit, referuar Kryeministrit Ber-
isha që nga premtimet e vitit 2005, duhet të ishte
mbaruar. Por ajo as ka gjasa të mbarojë deri në vitin
2013, viti më i afërt, kështu që gjitha premtimet e
bëra edhe në vizitën e fundit, do të mbeten veç prem-
time.

“Pas ndërtimit të Rrugës së Arbërit, - thotë Kryem-
inistri, Peshkopia shndërrohet në një qendër të fu-
qishme të zhvillimit rajonal në të gjithë Shqipërinë
verilindore.”

Këtu ka të drejta plotësisht. Ama, vetëm pas për-
fundimit të Rrugës së Arbërit me standarde dhe
parametra bashkëkohorë. Por kur do të përfundojë?!
Kryeministri duhet të dëgjojë zërin e shoqërisë civile,
e cila ka qenë shumë aktive kohët e fundit, kundër
tentativave për të prishur standardet e rrugës. Ndry-
she, zhvillimi i qëndrueshëm i qarkut të Dibrës, sipas
premtimeve të Kryeministrit, do të mbetet veçse një
ëndërr e bukur.

ÇFARË NUK THA KRYEMINISTRI BERISHA NË PESHKOPI
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Nga: Haki PërnezHa

Stërpleqtë
Tani të sqarojmë se ç’ishin stërpleqtë 
dhe ç’ishin çekiçtë, pasi në jo pak 
raste kemi dëgjuar që të ngatërrohen 
në përcaktimin e tyre bile ka nga ata 
që njëjtësojnë stërplakun me çekiçin. 
Në Çidhën ndryshe nga malet tjera 
këto “tituj” kanë qënë dukshëm të 
ndarë dhe funksioni i tyre rreptë-
sisht i përcaktuar.Dallimi është ky: 
stërpleqtë janë të përcaktuar dhe e 
trashëgojnë këtë titull brez pas brezi 
ndërsa çekiçtë nuk janë të përcaktuar. 
Le të përpiqemi të sqarojmë rolin dhe 
funksionin e stërpleqëve në Çidhën. 
Ata kanë qënë fillimisht nga dy për 
çdo konak, pastaj pas njësimit të titul-
lit të agait me atë të plakut (pas viteve 
1800) dhe pas lëvizjeve të fisve në 
drejtim të lindjes,u bënë nga tre për 
çdo konak. Çdo konak kishte të për-
caktuar, fillimisht dy e më pas tre fise 
që nxirrnin nga një stërplak.Stërplaku 
ishte i përcaktuar vetëm si fis por jo 
si emër. Cilido person që thirrej nga 
plaku për të pleqëruar, gjyqi quhej 
i rregullt. Pra stërpleqtë thirreshin 
(përzgjidheshin) nga plaku i cili varë-
sisht nga natyra e problemit të paraq-
itur merrte herë njërin e herë tjetrin, 
por pa dalë nga fisi.Meqënëse në çdo 
konak kishim nga tre stërpleqë d.m.th 
tre fise dhe plaku i konakut, kishte të 
drejtën të zgjidhte më të mirin apo më 
të aftin ndër këto tre fise. Edhe në mes 
këtyre tre fiseve që nxirrnin stërpleqë 
kishte “hiearki”. Njëri nga fiset nxirrte 
stërplakun e parë tjetri të dytë dhe tje-
tri nxirrte të tretë dhe ishte në dorë të 
plakut të vendoste nëse do merrte në 
pleqërim një stërplak të parë , të dytë 
apo të tretë. Për ta bërë më të qartë 
këtë “hierarki” po shënojmë rendin e 
stërpleqëve në cdo konak:

Konaku i Alisë - stërplak i parë 
Xhika, stërplak i dytë Përnezha, stër-
plak i tretë Tota

Konaku i Kaloshit - stërplak i parë 
Loka, stërplak i dytë Bardhi, stërplak 
i tretë Koltraka

Konaku i Lushës - stërplak i parë 
Zhuka, stërplak i dytë Rasku, stërplak 
i tretë Derti

Konaku i Nokës- stërplak i parë 
Hisa, stërplak i dytë Skepi, stërplak i 
trëtë Leshi

Konaku i Spatës - stërplak i parë 
Nezha, stërplak i dytë Përgjegji stër-
plak i tretë Bitri.

Duhet kuptuar se kategorizimi në 
stërplak “i parë, i dytë apo i tretë” 
nuk kishte të bëjë aspak me zotësinë 
e tyre,JO, kategorizimi ka të bëjë me 
kohën në të cilën vetë konaku i ka 
pranuar si “gjyqtarë”. Dhe ky shtim 
i numërit të stërpleqëve ka ndodhur 
pas shtrirjes së fiseve (konaçeve) në 
fshatrat tjerë. Pas largimit të fiseve dhe 
“pushtimit” të zonave të reja në anën 
e djathtë të Drinit, krerët e konaçeve 
veç lëvizjes së kontolluar të fiseve, 
kishin menduar edhe për ruajtjen e 
“statusquosë” së konakut. Për çdo 
grup fisesh që u vendosën në fshatrat 
tjerë, u shtua numri i stërpleqve. P.sh. 
fisi Tota u shënua stërplak i tretë vetëm 
pasi lëvizi nga Fushalia për në Blliçe, 
i njëjti arsyetim shërben edhe për 
Koltrakën stërplak i tretë i Kaloshit, 
për Bitrin stërplak i tretë i Spatës, për 
Leshin stërplak i tretë i Nokës dhe për 
Dertin stërplak i tretë i Lushës. Shtimi 
i numrit të stërpleqëve nga 1-2 në 3 i 
krijonte plakut lehtësi të mëdha për të 
zgjedhë në tre fise, më të mirin a më 
“kompetentin” që do ta ndihmonte në 
dhënien e drejtësisë për rastin e thir-
rur. Secili plak sapo merrte kërkesën 
e dikujt për pleqërim, merrte dhe 

pengjet dhe pastaj bënte”hetimin” e 
problemit. Ai në vartësi të natyrës së 
problemit përcaktonte stërplakun që 
do të merrte si anëtar gjykate. Pavarë-
sisht nga rendi i tyre ( i parë , i dytë a i 
tretë) plaku merrte atë që ai e gjykonte 
se është më i aftëi në fushën që lidhej 
me rastin që do të gjykohej. Për këtë 
arsye plaku e thirrte stërplakun dhe 
i caktonte detyrë që dhe ai të bënte 
hetime e të merrte informacion mbi 
ngjarjen. Në rastet kur çeshtja që 
do gjykohej kishte edhe elementë të 
karakterit teknik, plaku kish të drejtë 
të merrte mendim “esnafëve”. Esnafët 
ishin njerëz me përvojë të gjatë në 
një fushë të caktuar si psh në bleg-
tori, bujqësi, gjueti etj. Këta njerëz 
dinin mirë psh. sa qumësht jep një 
lopë, sa barë duhet për një kafshë, sa 
prodhim jep një tokë, si ndahet gjahu 
mes gjahtarëve etj.etj. Këta njerëz thir-
reshin për të përcaktuar gjërat teknike 
dhe pastaj Plaku këto i reflektonte në 
vendimin që do të jepte.Esnafët thir-
reshin nga pleqtë edhe kur duhej për-
caktuar masa e dëmit të shkaktuar nga 
bagëtitë, masën e dëmit të shkaktuar 
në kullotë, në pyll, në bletë etj. etj. 
Ata ishin “teknicienë” të marrë gjithë 
jetën me atë punë. Edhe pse “esnafët” 
kishin rol të rëndësishëm në ndarjet e 
kanuneve, ata nuk njiheshin si “pari” 
apo “shtëpi të para”.

Çekiçtë
Tani le të shohim ç’janë çekiçët 

dhe cili është roli i tyre në pleqërime. 
Më lartë u tha se plaku dhe tre stër-
pleqtë e konakut janë të caktuar dhe 
e trashëgojnë këtë titull brez pas brezi 
ndryshe qëndron puna e çekiçve. 
Numri i tyre për çdo konak është 
gjithnjë dy, i palëvishsëm, por nuk 
ka nominim, d.m.th. nuk ka fis a 
person të caktuar që të mbajë titullin 
e çekiçit të konakut, siç ishte rasti me 
stërpleqtë.Megjithëse ata nuk janë të 
përcaktuar por në shumë gjykime ata 
janë të domosdoshëm në “gjyq”. Le 
të përpiqemi të sqarojmë se cili ishte 
roli dhe statusi i tyre.Duke e menduar 
pleqësinë e atëhershme si gjykatën e 
sotme, kishim këtë përbërje të trupit 
gjykues: plaku (kryetari), stërplaku 
(ndihmës gjyqtari) dhe çekiçi (këshill-
tari).Në çdo rast plaku duhej të kishte 
me vete një stërplak ndërsa çekiçin e 
zgjidhte nga njerëzit pjesëmarrës në 
grumbullimin e rastit. Kështu formo-
hej “trupa” gjykuese, prej tre vetësh. 
Kjo “trupë” gjyqësore formohej sa 
herë plaku thirrej për të ndarë kanun 
brenda konakut të tij por edhe në 
konaçet tjera brenda krahinës, por 
nuk mungonin edhe rastet jashtë 
Krahinës së Çidhnës. Imagjinoni një 
rast pleqërimi ku përveç njerëzve të 
interesuar, për të ndjekur zhvillimin 
e gjyqit vinin njerëz të shumtë dhe 

bëheshin dëshmitarë në një procesi 
drejtësie. Plaku dhe sërplaku, pasi 
kishin marrë informacionin e duhur 
njoftonin vendin dhe kohën e zhvillim-
it të gjyqit. Pas grumbullimit të njerëzve 
plaku konsultohej më sërplakun dhe 
vendosnin kë do të merrnin çekiç. 
Doemos ky do të ishte personi më i 
mirë, i njohur nga të gjithë për vlerat 
morale të tij. Ai ftohej nga plaku dhe 
zinte vend pranë “trupës” gjyqësore. 
Në momentin që ky person thirrej në 
trupën gjyqësore, figurativisht zihej si 
“pari”, statusi i tij, vërtet përkohësisht, 
por kishte ndryshuar duke u shënuar 
“shpi e parë”. Ky veprim pëlqehej 
shumë nga njerëzit e pranishëm, 
gjithkush dëshironte që të ishte në atë 
pozitë morale mjaft të lakmueshme: 
“në krye të vendit dhe i thirrur për 
të ndarë kanun”.Siç u përmend më 
lartë numri i çekiçve ka qënë gjithnjë 
i përcaktuar, dy për çdo konak. Edhe 
ky fakt e ka shpjegimin e tij. Në rastet 
kur çeshtja që do të gjykohej nuk ishte 
me shumë rëndësi, plaku njoftonte 
popullin dhe shkonte në pleqërim pa 
stërplak. Treshen gjykuese ai e plotë-
sonte me dy çekiç, me dy persona të 
zgjedhur nga populli i mbledhur. Pra 
“legjislativi” popullor e ka parashikuar 
dhe këtë rast “kur plaku nuk merr 
stërplak” atëhere “e drejta zakonore” 
ia njeh atij plotësimin e trupës gjyqë-
sore me dy veta nga pjesëmarrësit, e 
këto atëhere quhen çekiç. Pas për-
fundimit të një kanuni (pleqërimi), 
domosdoshmërisht ai bëhej objekt i 
analizës nëpër odat e çidhnakëve. Në 
këto oda pyetej:-kush qe plak?,-kë kish 
marrë stërplak? dhe së fundi -kë mori 
çekiç?. Çekiçtë pjesëmarrës në kanun 
përveç “petkut” të nderit që hidhnin 
mbi supe, bëheshin dhe pjesëtarë në 
përgjegjësinë e ndarjes së atij kanuni. 
Pikërisht për këtë arsye dhe për ta 
rritur edhe më shumë ndjenjën e 
përgjegjësisë tek këta njerëz, e drejta 
zakonore e krahinës i ka vlerësuar 
simbolikisht dhe i ka quajtur shtëpi të 
para. Pra çdo konaku, përveç agait, 
plakut dhe tre stërpleqëve, i njiheshin 
edhe nga dy shtëpi të para çekiç. Po 
sa shtëpi të para bëheshin në gjithë 
Çidhnën në vitet e para të shekullit 
XIX? Simbolikisht ata numëroheshin 
kështu:
konaku i alisë: 

Agai = 1 shtëpi të parë 
3 stërpleqë = 3 shtëpi të para
2 çekiçë = 2 shtëpi të para 
shuma 6 shtëpi të para 

konaku i kaloshit: 
Agai = 1 shtëpi e pare 
3 stërpleqë = 3 shtëpi të para 
2 çekiçë = 2 shtëpi të para
shuma 6 shtëpi të para
 

konaku i Spatës: 
Agai = 1 shtëpi të parë 

3 stërpleqë = 3 shtëpi të para
2 çekiçë = 2 shtëpi të para 
shuma 6 shtëpi të para 
 

konaku i nokës: 
Agai = 1 shtëpi të parë
3 stërpleqë = 3 shtëpi të para 
2 çekiçë = 2 shtëpi të pa 
shuma 6 shtëpi të para

konaku i Lushës: 
Agai = 1 shtëpi të parë
3 atërpleqë = 3 shtëpi të para
2 çekiçë = 2 shtëpi të para
shuma 6 shtëpi të para

Pra 5 konaçe nga 6 shtëpi bëheshin 
30 shtëpi të para, shto dhe Bajraktarin 
e Krahinës 1 shtëpi gjithësej bëhen 
31 shtëpi të para dhe në mënyrë 
simbolike thuhej së Çidhna kishte 31 
shtëpi. Bajraktari i Çidhnës është Loca 
fis i cili para rënies në Arras ka qënë 
në G.Nokë.. Këtu duhet bërë edhe 
një plotësim: shpesherë numërimi 
bëhej ndryshe, 5 pleqë , 25 dhè shto 
dhe Bajraktarin bëhen 31 shtëpi. Këtu 
25 dhè bëhen duke mbledhur 15 
stërpleqtë dhe 10 çekiçët e krahinës. 
Ata quheshin dhè ose dhetarë dhe 
në ato raste kur këta përfaqësues të 
popullit mblidheshin për të vendosur 
karare thuhej “është mbledhë dheu”. 
Nga emërtimi dhè-dhetarë vjen edhe 
përcaktimi “mbledhja e dheut” d.m.th. 
mbledhja e përfaqësuesve të pleqësisë 
së krahinës.Roli i dhetarëve në krahinë 
është cilësuar edhe nga Sh. Sinani i cili 
thekson se:” Kanuni nuk kish vlerë pa 
kuvendin, pa pleqtë e stërpleqtë, pa 
dheun që mblidhej për të ndarë të 
drejtën.”(29) Deri në fillimvitet e shek 
XIX ( viti 1800) numri i shtëpive të para 
të Çidhnës llogaritej 31. Pikërisht në 
këtë kohë filluan të ndihen pasojat e 
njëjtësimit (bashkimit) të titullit të agait 
me atë të plakut. Në tregimet gojore të 
pleqëve thuhet se: “kararet u prishën 
kur u bashkuan qakllajk e agallajk” 
që do të thotë se paria e vendit (agal-
larët) që me ndarjen e fshatrave dhe 
krijimin e konaçeve shtinë në dorë 
edhe pleqësinë e fshatit duke u bërë 
plak dhe aga.Në mënyrë të figurshme 
Qeveria mori dhe atributet e Gjykatës. 
Pikërisht në këtë kohë u përvijua 
“Djelmënia e Çidhnës”, e cila u për-
poq të ndihmonte në egzekutimin 
e vendimeve që merrte dheu si dhe 
kërkonte zbatimin e normave të së 
drejtës zakonore në krahinë.

Djelmënia e Çidhnës ose 
“70 shpite e Has Përnezhës”

Për djelmëninë e maleve kemi pak 
informacion. Në “E drejta zakonore 
shqiptare” thuhet: “ Djali i maleve 
është - bari, cub, luftëtar e punëtor”, 
ndërsa Nopça , shkruan se djelmënia 
është krijuar rreth viteve 1890 dhe 

e quan këtë si fitore të ideve më 
demokratike në mal(30) Me krijimin 
e kësaj djelmënie “ u thye fuqia e ba-
jraktarit dhe e pleqësisë dhe kaloi në 
duart e të parit të djelmënisë...”(31), 
megjithatë Rr. Zojsi mendimin se 
“djelmnia ishte një organizatë e 
vegjëlisë e ngritur kundër parisë...” 
e kundërshton dhe sqaron se:ajo 
(djelmënia) ishte një organ egzekutiv 
që zbatonte vendimet e kuvendit dhe 
normat e kanunit.”(32) Në një shtrat 
të till u ngrit edhe djelmënia çidh-
nake e cila kishte të njëjtën objekt si 
djelmënia e disa maleve të Shqipërisë 
së Veriut. Elementi më i rëndësishëm 
që na bën të vendosim shenjën e 
barazimit në mes asaj djelmënie 
për të cilën flasin Nopçe e Zojsi dhe 
“Djelmënisë së Çidhnës” është ng-
jashmëria në rregullin e anëtarësimit 
në djelmni. Le të krahasojmë : Sipas 
Nopçës, “Anëtarësia në djelmëni nuk 
ishte e trashëgueshme.”(33) por edhe 
në Çidhën, sipas traditës gojore “ 
Anëtarësia në djelmëninë e Has Përne-
zhës nuk ishte e trashëgueshme”. 
Kjo ngjashmëri na bën të arrijmë në 
përfundim se “djelmënia” në Çidhën 
u krijua në kohën kur krerët e kona-
çeve, agallarët, u shndërruan edhe 
në pleqë. Pikërisht në këtë kohë, në 
mesvitet e shek XIX djelmënia kishte 
filluar të organizohej. Përqëndrimi i 
dy “pushteteve” në një dorë,agallajk e 
plakllajk, linte shteg për shumë abuz-
ime në dhënien e së drejtës si dhe të 
mosegzekutimit të karareve të dheut. 
Ndoshta në këtë moment historik lindi 
dhe “lëvizja” popullore për të çuar 
deri në fund vendimet që merreshin 
në mbledhjet e dheut. Këtë “lëvizje” 
e drejtonte me shumë kujdes një nga 
të urtit e asaj kohe Hasan Përnezha. 
Ai pa prishur rregullin në krahinë, pa 
atakuar parinë e zonës, nxiste mbled-
hjen e gjithë popullit, “7 e m’70” 
dhe mbështeste egzekutimin e ven-
dimeve të saj. Doemos që mbledhje 
të tilla bëheshin për çeshtje shumë të 
rëndësishme ndaj dhe kundërshtimi 
i parisë nuk ndodhte, përkundrazi 
ata e mbështetën “djelmëninë” bile 
dhe e “shpërblyen” duke e quajtur 
pari. Djelmënia e krahinës kishte 
dy fusha veprimi, njëra ishte ajo e 
marrjes pjesë në luftë kundër turkut 
dhe e dyta kish të bënte me zbatimin 
korrekt të normave të kanunit. Hasan 
Përnezha duke qënë njëri nga demo-
nët e traditës e kanunit,ishte i njohur 
në krahinë si njohës i mirë i të drejtës 
dhe punonte edhe për sistemimin e 
normave të së drejtës zakonore që 
vepronte në Çidhën. (Sipas kumtit 
gojor të M.Murrës , Haziz Ndreu ka 
evidentuar në Çidhën rreth 80 norma 
kanunore të Has Përnezhës që janë 
në dorëshkrim.). Ky njeri i urtë ia 
kishte dalë që të “thithte” në trupën 
e “djelmënisë” shumicën e të rinjve 
çidhnakë të cilët kishin sjellje sho-
qërore dinjitoze dhe të merrnin “gjak 
në vetull”. Ai diti të ngrejë në zemrat 
e këtyre të rinjëve “pushtetin e nderit”, 
ndjenjën e sakrificës, dëshirën për të 
bërë të pamundurën, në shërbim të 
njerzve. Prandaj dhe kushti kryesor 
për tu anëtarësuar në djelmëni ishte 
se ata duhej të kryenin akte që të 
ishin në dobi të njerëzve, shoqërisë.
Këta djem, në fshatrat e tyre ishin të 
gjithkundgjendur, ndihmonin këdo 
që kish nevojë për t’i dhënë një dorë, 
hynin në mes të njerëzve të konfliktuar 
apo që ziheshin, mblidhnin ndihma 
për ata që kishin fatkeqësi, etj. etj. 
Ata sakrifikonin shumë nga vetja 
dhe veprimet e tyre shkonin deri në 
vetmohim aq sa shumë shpejtë popu-
lli filloi t’i thërrasë “Djemtë e 

Çidhna, 
vështrim etnokulturor
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Më 16 tetor  2011,  u bë përuri-
mi  dhe u lëshua në përdorim rruga
moderne që lidh fshatin Zepishtë të
Dibrës me kufirin e Republikës së
Shqipërisë. Në këtë ceremoni merr-
nin pjesë kryeministri i Maqedonisë
Nikolla Gruevski, ministri  Nevzat
Bejta, i pushtetit vendor, ministesha
Gordana Jankullovska, e punëve të
brendshme, Argëtim Fida, kryetar i
Dibrës së Madhe, Mukrem Mehme-
di, kryetar i Mavrovë - Rostushës,
drejtorë të institucioneve, këshilltarë
dhe  banorë të kësaj zone.

Nikolla Gruevski, me këtë rast,
theksoi se, “ përmirësimi i infrastruk-
turës rrugore do të jetë një  nga pri-
oritetet e Qeverisë së Maqedonisë.
Kam  kënaqësi të veçntë që e vizitoj
rajonin tuaj dhe të përurroj këtë rrugë
të re që lidh fshatin Zepishtë me
kufirin e Republikës së Shqipërisë
dhe me vendbanimet e atjeshme.. Për
këtë projekt Qeveria e Maqedonisë
ndau 28 milionë denarë. Me
ndërtimin e kësaj rruge krijohen
kushte normale për funksionimin e
vendkalimit kufitar Zepishtë - Trebi-
shtë, krijohet siguri për  vozitësit e
automjeteve, përmirësohen në
përgjithësi kushtet  e jetesës së ban-
orëve të Zepishtës dhe banorëve
tjerë”.

Lidhur me investimet tjera në in-
frastrukturën rrugore në  rajonin e
Dibrës, ai shtoi se, “ tashmë kemi
kryer rikontruimin e  njerës pjesë të
rrugës  rajonale Strugë - Dibër, ndër-
sa pjesa tjetër do të rikonstruohet
vitin e ardhshëm. Ndërkaq  ndërtu-
am edhe rrugën që lidh Dibrën me
fshatin Kojnarë, e së shpejti do të
fillojë edhe  ndërtimi I rrugës që lidh

Lidhje Maqedoni - Shqipëri: Kryeministri Nikolla Gruevski
përuroi rrugën rajonale Zepishtë – kufiri me Shqipërinë

Komunikim më të mirë mes banorëve

Dibrën me fshatin Bohmovë. Me
përmirësimin e infrastrukturës
rrugore, përveç  përmirësimit të kush-
teve për jetesë në këtë pjesë të ven-
dit,  do të ndikohet pozitivisht edhe
në zhvillimin e turizmit. Kjo pjesë
është veçanërisht e pasur me bukuri
natyrore që  duhet të shfrytëzohen
në mënyrën më të mirë. Rajoni
pitoresk i Dibrës dhe i Rekës, është

bukuri e cila ende nuk është eksploru-
ar tërësisht si nga turistët e huaj  ash-
tu edhe nga ata të vendit. Qeveria e
Maqedonisë në poeriudhën e ardhs-
hme planifikon të fillojë ndërtimin
e rrugëve për këmbësorë që këto
bukuri të arrihen më lehtë  në rreg-
ullimin multikulturor dhe në
ndriçimin e liqenit të Dibrës, si edhe
në zhvillimin e turizmit banjor,

nëpërmjet programeve par partneritet
publik privat  dhe për dhënien e loka-
cioneve  të reja  për investime në
ndërtimin e hoteleve në Banjat e
Dibrës”.

Në të njejtën kohë, shtoi ai,  “
vazhdojnë me  investimet tona në
zhvillimin rural  në bujqësi, arsim,
në sport, shëndetësi, dhe në të gjitha
fushat e tjera,  ku përpiqemi të arr-

ijmë sa më shumë dhe sa më mirë
për të gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Falenderoj të gjithë ata që ndihmuan
në realizimin e këtij projekti, që do
ta shfrytëzojnë banorët e këtij rajo-
ni, por edhe banorët që jetojnë në
anën tjetër të kufirit shtetas të Re-
publikës së Shipërisë, shumë prej tyre
edhe banorë etnikë maqedonas të
cilët rregullisht vijnë këtu për të bërë
pazar e  për tu shoqëruar, të cilët
kanë lidhje miqësore, familjare, shu-
mica prej tyre kanë edhe lidhje mar-
tesore të përziera  nga dy anët e ku-
firit. Kjo lidhje natyrore mes ban-
orëve të dy anëve të kufirit do tu ndi-
hmojë të kenë jetë më cilësore.dhe
komunikim më të mirë”, tha në fund
kryeministri  Gruevski.

Natasha Vallkanovskua, drejtore
e Agjensionit për rrugë rajonale, u
shpreh  se, “ Kjo rrugë me gjatësi
prej 1 kilometër e 300 metra, don të
thotë thellim dhe forcim te lidhjeve
mes dy vendeve fqinje, don të thotë
lehtësim i komunikimit  të përdit-
shëm të banorëve të këtij rajoni,
hapje të mundësive të reja dhe të
forcimit  të bashkëpunimit të
ndërsjellë rë relacioneve dhe mar-
rtëdhënieve në të gjitha segmented
e jetës shoqërore”, tha Vallkanovs-
ka.

Pas kësaj udhëheqësit nga Maqe-
donia shkuan në fshatin Trebishtë,
dhe siç lajmëruan mediat në Sh-
qipëri, kryeministri Gruevski, u
premtoi banorëve të këtij fshati se
Qeveria e Maqedonisë do të an-
gazhohet që t’I furnizojë me tëkste
shkollore për mësimin e gjuhës
maqedonishte.

Rexhep TORTE

ÇIDHNA, VËSHTRIM ETNOKULTUROR
Has Përnezhës”. Veprimtaria e studiuar dhe e
dobishme në fshatra shpejt ua rriti autoritetin
dhe vlerësimet ishin maksimale. Këta djem
ishin të gatshëm të merrnin pjesë në çdo luftë,
ishin trima dhe nuk ju dhimbsej jeta. Në
Çidhën nuk bëhej fjalë për të thyer fuqinë e
parisë dhe të pleqësisë së krahinës, por për ta
forcuar apo për ta plotësuar punën e tyre qoftë
në problemet e brendshme por edhe në vep-
rimet luftarake, sidomos në zbatimin e vendi-
meve të kuvendeve dhe normat e kanunit të
krahinës. Djelmënia e Çidhnës shkëlqeu në
luftën e udhëhequr nga Vesel Lusha e Sali Noka
më 1835 si dhe më 1871 në kryengritjen e
madhe kundër turkut, udhëhequr nga Abaz
Repa. Tani le të shohim si u bë “nominimi” i
“70 shpive të Has Përnezhës.Pas luftës kundër
Hajredin Pashës e deri në prag të viteve 1900
shumë pashallarë turq i janë drejtuar Çidh-
nës, secili më i egër se shoqi.Sipas
gojëdhënave: Rreth viteve 1880, Elmaz Pasha
kishte vendosur shatorret mbi Brest dhe përveç
taksave kërkonte edhe gra e vasha për harem
të Sulltanit. Kjo kërkesë prekte shumë rëndë
ndjenjat e krahinës dhe të djelmënisë çidh-
nake në mënyrë të veçantë. Për të gjetur
zgjidhje krerët e krahinës mbledhin tek Ferra e
Pashës burrë për shtëpi, ku pjesa më e madhe
ishin djelmënia e krahinës, të gatshëm për tu
përleshur me pashain.Has Përnezha propozon
që t’i shkohet pashait tek çadra dhe t’ia fil-
lojmë luftës atje e të mos presim që ai të or-
ganizohet e të vijë në trojet tona.Rrugë tjetër
nuk kishte. Mendimi u pëlqye nga të gjithë
krerët e krahinës por realizimi i këtij plani ishte
mjaft i rrezikshëm pasi ata që do shkonin mund
të mos ktheheshin të gjallë. Të gjithë pleqtë
pinin duhan mendueshëm e askuj s’ia bënte
zemra me folë. Në këtë kohë ngrihet Has Përn-
ezha i cili kërkon nga pjesëmarrësit që të dil-

nin 70 veta vullnetarë për të shkuar tek
pasha...drejt vdekjes. Kaq u deshtë dhe të gjithë
djelmënia ngrihet në këmbë, të gatshëm për
t’i shkuar pas trimit por ai përzgjodhi vetëm
70 djem. Kriteri qe u zbatua ishte që të mos
merrej asnjë djalë i cili ishte i vetëm në familje.
Të nesërmen në mëngjez, trimat e udhëhequr
nga Has Përnezha, ishin para çadrave të
pashait.Ata ishin porositur që secili të shën-
jojë nga një oficer dhe kur të kriste arma në
çadër edhe ata të vrisnin secili nga një. Nd-
jenja e lartë e përgjegjësisë dhe nderi i kishin
bërë këta djem të përsërisnin nëpër dhëmbë:
U bëftë ç’u bëftë!, nga një do ta vrasim e gja-
khupt nuk do shkojmë!!! Pashai priti në çadër
Hasanin vet i tretë dhe ai nëpërmjet tergjy-
menit i kumton vendimin e popullit: Çfar
kërkon Elmazi, s’e merr kurrë Sulltani! Atëherë
pashai i ka thënë -cila është manaja (kuptimi)
e këtij llafi. Po, i është përgjigjë Has Përn-
ezha- jo ti por edhe 10 pashallarë me ardhë
asgjë s’keni për të mund me i çue Sulltanit
veç kokave tona.Pashai e vlerëson situatën,
sheh rrezikun që i kanosej, hap fletën e çadrës
dhe sheh djemtë tjerë që ishin gati për luftë.
Po këto çfar janë? Këta - ia kthen Has Përn-
ezha -janë ata që na ruajnë mua dhe ty dhe
nëse nuk merremi vesh, këto e dinë se ç’duhet
bërë. Biseda mbaroi dhe pashai e përcolli
Hasanin duke mallkuar fatin që e solli në këtë
zonë. Djemtë u kthyen tek Ferra e Pashës ku u
pritën me brohorima e shtërngime duarsh. Atë
ditë dheu vendosi ti shpallë këta 70 djem sh-
tëpi të para të Çidhnës.Përsëri ndërhyn Has
Përnezha i cili propozon që numri 70 të jetë
simbolik e në këtë numër hyjnë të gjithë ata
burra që kryejnë akte të larta trimërie, që vi-
hen në shërbim të shoqërisë etj. Aty në atë
mbledhje u “krijua” edhe medalja e lartë
morale dhe e nderit: “70 shpitë e Has Përn-

ezhës!” Kjo “medalje” e lartë nderi është dhënë
me solemnitet deri në ditët e çlirimit. Ajo ende
përmendet sa herë dikush kryen ndonjë akt a
veprim të pëlqyeshëm në të mirë të njerzve.
Edhe pse procedura e “dhënies” së kësaj “med-
aljeje” ishte e thjeshtë , solemniteti ishte i
lartë kur oda çidhnake i deklaronte dikujt : Të
lumtë, me këtë që kë bërë, ke hyrë në 70 shpitë
e Has Përnezhës! Kaq mjaftonte dhe njerëzit
ndiheshin të vlerësuar maksimalisht. Por ka
pas raste që siç jepej kjo “medalje” ashtu edhe
hiqej. Nëse dikush kryente ndonjë veprim të
kritikueshëm a në dëm të dikuj, që nxiste për
keq dikë, që cënonte pronën e huaj etj, etj,
oda çidhnake e ndëshkonte me fjalët: Paç faqen
e zezë, ke dalë prej 70 shpive..!, do të thotë
nuk vlen për asgjë.Kjo ndryshe quhej “medal-
ja” e turpit. Siç u përmend më lart kuvendi i
dheut te Ferra e Pashës vendosi që në numrin
e shpive të para të Çidhnës të shtoheshin edhe
“70 djemtë e Has Përnezhës” të barabartë me
70 shtëpi të para, ku çdo çidhnak, varësisht
nga veprimet e tij hyn në këto shtëpi ose del
prej tyre.Pak kohë më parë , në luftën kundër
Hajredin Pashës, Sali Demiri, ishte nderuar
me titullin popullor , Agai i 9 Maleve duke e
çuar numrin e shpive të krahinës në 32 dhe
tani me “nominimin” e 70 shpive të
djelmënisë numri i shtëpive të para të Çidh-
nës shkoi nga 32 të tilla në 102, të cilat sim-
bolikisht emërohen si më poshtë:
1. 5 konaçe me nga një plak = 5 pleqë
2. 5 konaçe nga tre stërpleqë = 15 stërpleqë
3. 5 konaçe nga dy çekiçë = 10 çekiçë
4. “70 shpitë e Has Përnezhës” = 70 shtëpi
5. Agai i 9 Maleve Salë Demiri = 1 shtëpi
6. Bajraktari (flamurtari) = 1 shtëpi
Gjithësej = 102 shtëpi të para
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Si e ndjetë veten kur shkruat poezitë tuaja
të para, në çfarë moshe i keni krijuar ato dhe a
mund të kujtoni disa prej tyre?

Qysh në moshë të vogël, kam qenë i dhënë
pas leximit të librave, si të autorëve shqiptarë,
ashtu dhe të autorëve të huaj. Leximi sistema-
tik, kultura e vendit ku linda dhe u rrita, eduki-
mi patriotik i familjes, kontakti me njerëz të
mësuar dhe sidomos me krijues të sferave të
ndryshme, etj, më ushqyen frymëzimin letrar
dhe muzikor. Natyrisht, nxitësit e parë në kr-
ijimtarinë time të kahershme kanë qenë
prindërit e mi e sidomos xhaxhai, Xhemali
dhe halla Sanie, ndër mësuesit e parë të fs-
hatit, me të cilët ia vlen të krenohem. Por edhe
shkolla bënte një punë të mirë me nxënësit
me prirje. Kështu, mund të përmend mësuesit
e mi të atëhershëm, si: Rexhep Hoxha, Zeqir
Prapa, etj. Ndërsa redaktorë dhe botues të vjer-
shave të mia të para në “Ushtimën e maleve”
kanë qenë dy ish-gazetarët e talentuar të kësaj
gazete, redaktorë të kulturës, që të dy bashkëf-
shatarë të mi, Kamber Farruku dhe Hysni Bru-
ci. Më vonë më ka ndihmuar edhe shkrimtari
dibran Xhafer Martini. Kur isha në shkollën e
mesme artistike në Tiranë, me ndihmën e
Dritëro Agollit munda të botoj në gazetën
“Drita” vjershën time të parë, pastaj dhe cikle
e ndonjë tregim në disa revista e gazeta të tjera
letrare të kohës. Disa nga krijimet e para të
botuara në organet qendrore kanë qenë: “Një
fjalë e Lasgushit”, “Ma përmend fshati em-
rin”, “Njatjetani” e tjerë, tregimet: “Imazhi i
prishur”, “Dashuri në bjeshkë”, e ndonjë tjetër.
Qysh në fillim krijimi i poezive më kanë sh-
kaktuar kënaqësi të veçantë estetike. Unë vazh-
doj të shkruaj poezi të drejtpërdrejtë dhe të
tërthortë, konkrete dhe abstrakte. Shkruaj kësh-
tu për të kënaqur gjithë kategoritë e lexuesve
të mi, të cilët, tashmë, nuk janë të paktë. Anoj
nga poezia me rimë. Anglezët thonë: No to
rime it’s a crime - poezia pa rimë është një
krim.

Si e shpjegoni, që juve keni lëvruar prozën
e gjatë, poezinë e poemën, një dukuri kjo
shumë e rrallë tek krijuesit e letrave?

Kam nisur të shkruaj prozë të shkurtër dhe
të gjatë, pothuaj njëherësh me poezinë. Here
pas here matesha t’i përcillja për botim, por
s’e dija as vete se pse frenohesha. Qysh atëherë
mendoja se dhe ata që botonin prozë nuk tho-
nin diçka më shumë. Shkrimtarët më të mirë
të sotëm, thotë Gete, nuk janë ata që thonë
gjëra të reja, por të tjerë, të cilët gjërat e njo-
hura i paraqesin në mënyrë të tillë si të mos
jenë thënë kurrë më parë. Ndërsa Franc Kafka
tek “Trail” thotë se, ka shumë shkrimtarë të
preferuar, por shumë pak vepra që s’i hiqen
mendsh. Po të kisha parasysh këtë thënie, edhe
unë duhet të kisha botuar prozë të gjatë qysh
kur isha, se paku, njëzet vjeç. Sepse romanet
“Vetëvrasja e shpirtit” dhe “Bjeshkët e dashu-
risë” mund të them se i kam pas gati të për-

Naim Berisha: Në krijimtarinë
time ka realitet dhe fantazi

Keni shkruar edhe disa libra për fëmijë, në
prozë e në vargje, të cilat janë pritur shumë
mirë nga lexuesit e vegjël. Ku e keni gjetur
frymëzimin dhe a do ta vazhdoni krijimtarinë
në këtë fushë?

Është e vërtetë që kam shkruar disa libra
për fëmijë. Me kanë frymëzuar autorët e huajt
dhe shqiptarë. Unë edhe sot nuk ndihem as
poet e as shkrimtar përpara emrave të mëd-
henj si në letërsinë për fëmijë ashtu dhe në
atë për të rritur. Jam thjesht një mik i librave
të tyre. Libri im i parë për fëmijë dhe adolesh-
entë ka qenë “Lejlekët e lumit tim” që vjen
fill pas librit “Ngado sytë e vajzës”, libër me
poezi për të rritur, botuar në vitin 1993 nga
shtëpia botuese Enciklopedike. “Lejlekët e lu-
mit tim” kam ndërmend ta ribotoj se shpejti
bashkë me një libër tjetër me fabula “Grindja
e skeleteve” pasi nuk më kanë kënaqur para-
qitjet e tyre të jashtme. Natyrisht, do t’i pa-
suroj edhe në përmbajtje, edhe në ilustrimet
figurative. Ribotimi, thote Kadare, vjen nga
liria e vete veprës për t’u shpërfaqur në
mënyrën sa më dinjitoze.

Edhe librat për fëmijë nuk me janë pritur
keq. “Lejlekët e lumit tim” ka qenë më i
mirëprituri, ndoshta ka ndikuar edhe par-
athënia shumë e mirë e Odhise Grillos. Edhe
“Njëzet lumenj rrjedhin në klasën time” botuar
nga “Dituria” më 2007, është pritur mirë nga
lexuesit e vegjël dhe pothuajse është shitur
krejt tirazhi, po kështu dhe poemat fabulike,
etj. Do vazhdoj të shkruaj letërsi për fëmijë,
pasi këtë lloj letërsie e lexojnë edhe të rriturit.

Si autori me një krijimtari tashmë të
shumtë, a mund të na shpjegoni raportin në
mes reales e imagjinares në krijimet tuaja në
të gjitha zhanret?

Kësaj pyetjeje s’e kam aq të lehte t’i
përgjigjem shkurt, pasi është një pyetje e vësh-
tire dhe kërkon kohë dhe faqe të tëra gazete.
Për realen dhe imagjinaren janë shkruar mijëra
ese, studime dhe kërkime. Unë mund të them
se edhe fantazitë më të guximshme, madje
dhe ato që mund të shihen si jashtëtokësore e
kane një bazë, sado të padukshme, dhe ajo
është realja.

Në krijimtarinë time, si në prozë dhe në
poezi, mund të hasesh sa rill (kupto:realitet)
aq edhe fikshen (fantazi). Arti, dihet, s’është
vetëm pasqyrim, por edhe rikrijim. Jo vetëm
shkrimtarët, artistët, shkencëtarët, por edhe
boksierët duhet të kenë më shumë fantazi sesa,
forcë fizike. Për këtë mbase thoshte Muhamet
Ali, kush s’ka imagjinatë, nuk ka as krahë. Por
krijuesit me të mirë nuk duhet, mendoj, të
mjaftohen vetëm me fantazinë dhe talentin e
lindur. Të dyja këta të fundit, zbehen, veniten
e vdesin, nëse nuk ke vullnet të hekurt në
punën tënde, nëse  nuk studion dhe përvetë-
son kulturën e profesionit e, sidomos, nëse
nuk lexon sistematikisht. Ndaj rron aforizmi
francez: “kur lexova shumë, kuptova se s’kisha
ditur asgjë”.

Në një artikull të kohëve të fundit ju shkru-
ani: “Treva e Muhurrit edhe para kohës së
Dines (Hoxha)- theksoi profesor Zihni Sako-
ka qene treva me figurative e Dibrës pse jo
edhe e gjithë Shqipërisë”. A mund t’i shpje-
goni lexuesit se përse u shpreh kështu Profe-
sor Sako?

Nëse kam
sadopak talent si
në letërsi dhe në
muzikë, atë e kam
të trashëguar prej
dy prindërve të mi
të paharrueshëm.

funduara qysh atëherë. Sa për poemat, do
thosha, se nuk kanë ndonjë diferencë me poez-
inë. Bile në Angli, poemat pothuajse njehso-
hen me poezitë. Ai që shkruan vjersha, mund
të shkruaj edhe poema. Tjetër gjë se dikush
guxon e dikush jo. Megjithatë, është e vërtetë
se në këto njëzet vjetet e fundit poemat në
letërsinë shqipe, pothuajse, kanë munguar.
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Në një takim mes miqsh, shkrimtari dibran Naim Berisha, ka promo-
vuar më datë 5 tetor 2011, tek Akademia e Shkencave, salla “Aleks
Buda” dy libra: romanin në vargje  “Gurkështjella” dhe vëllimin poe-
tik “Vjershë e ndaluar”,  botime të Shtëpisë Botuese “Toena”. I lindur
në Peshkopi Naim Berisha prej 15-vjetësh  jeton e krijon në Londër,
ku ka një krijimtari të pasur në fushën e letërsisë artistike, duke lëvruar
shumë gjini. Ka shkruar shumë ro-
mane, vëllime me tregime, poema,
si dhe mjaft poezi. Në këtë veprim-
tari kishte të pranishëm mjaft sh-
krimtar, gazetar, poet e studiues të
ndryshëm. Ndodhej dhe Kryetari i
Shoqatës Lidhja e Intelektualëve Di-
branë Prof. Dr. Nuri Abdiu. Sh-
krimtarë dhe kritik  të letërsisë kanë
bërë vlerësime mjaft pozitive për
këtë krijimtari. Përmendim midis të
tjerësh, Dritëro Agollin, Teodor
Laçon, Fatos Arapin, Nasho Jorga-
qin, Xhevahir Spahiun, Odhise Gril-
lon, Bedri Deden, Ramadan Musli-
un, Mehmet Krajën e shumë të tjerë
pas tyre. Moderatori dhe gazetari i
njohur Defrim Methasani, e ktheu këtë aktivitet në një festë jo vetëm
të autorit, por të të gjithë pjesëmarrësve, shkrimtarëve, lexuesve,
dashamirësve të librit, të cilët e njihnin jo vetëm veprën, por edhe
autorin dhe shkëmbenin mendime me njëri tjetrin.

Në fjalën e saj, drejtoresha e shtëpisë botuese “Toena”, Irena Toçi,
shprehu se “kanë patur bashkëpunime me autorin që prej viteve 1996,
jo pak, pasi numërohen rreth 15 libra të autorit”. Shkrimtari  për fëm-
ijë dhe “Mësuesi i merituar” Bardhyl Xhama, në fjalën e tij e konsid-
eron autorin si një shkrimtar të afirmuar, që ka zënë vend të merituar
në radhën e shkrimtarëve shqiptarë të viteve të fundit.

Gjithashtu i pranishëm në këtë promovim ishte kompozitori i njo-
hur, Edmond Zhulali, pasi nuk mund të lihet pa u përmendur edhe
albumi i autorit me këngë dibrane të orkestruara nga po ky kompozi-
tor dhe tekste të Naim Berishës. Mondi u shpreh  se Naimi është një

Këtë gjë e kam thënë në përcjelljen që i
kam bërë romanit tim të tretë “Gurkështjel-
la”, i cili u publikua vetëm një muaj më parë
nga shtëpia botuese “Toena”.

Siç e them edhe në shkrimin e gazetës ‘’Rru-
ga e Arbërit,, profesor Zihniun vetëm atë rast
e kam takuar në gjithë jetën time. Ai tha ato
fjalë që përsëritni ju. Por ato fjalë u thanë në
kafene. Siç e kam theksuar dhe në përcjellje,
mua s’më bënë aq shumë përshtypje fjalët që
nënvizoni ju, sesa ato fjalë të tij  për Dine
Hoxhën, kur, siç e di edhe ti po aq sa dhe
unë. Dinja ishte një armik i shpallur me ger-
ma të mëdha nga partia në pushtet. Kështu që
unë, siç e them dhe në shkrim, u ndjeva keq,
pasi pata frikë se mos kisha të bëja me ndonjë
provokim.

Megjithatë, për merakun tënd dhe të lex-
uesit, mund të them se treva e Muhurrit, ësh-
të po aq figurative sa dhe trevat e tjera të Di-
brës. Tjetër gjë pastaj se midis tyre ka edhe të
përbashkëta, edhe veçanti, të cilat, gjithsesi,
gjykoj se nuk mund të bëhen të ditura në këtë
bisede të shkurtër.

Kohët e fundit keni dalë para publikut me
një album me këngë, me  tekst te shkruar,
kompozua dhe të kënduar nga ju vetë, edhe
kjo shumë e rrallë. Vetvetiu lind pyetja.  Kjo
ishte një shpërthim i çastit, një dhunti, apo
një mjeshtri që e keni patur para se të shtegto-
ni në Angli?

Po. Është e vërtetë që kam dalë kohët e fun-
dit përpara publikut edhe me një CD, përn-
dryshe, me një disk apo një album me këngë
popullore qytetare. Mua në jetën time të der-
itanishme, gjithmonë, më kanë interesuar letër-
sia, muzika dhe sporti. Qysh i vogël kam pasë
luajtur mirë futboll dhe vjershën e parë, çu-
ditërisht, e kam shkruar për sportistin. Kur s’ia
dola të bëhem futbollist, (kupto: i federuar
me ndonjë skuadër) iu vura muzikës dhe me
pas ose njëherësh, letërsisë. Këto dy të fundit,
mbeten, si me thënë, dy pasionet e mia, të
cilat, kohë pas kohe, jam rrekur t’i shaloj,
paçka sesa ia kam dale mbante. Kam kënduar

Qysh në fillim krijimi i
poezive më kanë shkaktuar
kënaqësi të veçantë estetike.
Unë vazhdoj të shkruaj poezi
të drejtpërdrejtë dhe të
tërthortë, konkrete dhe ab-
strakte. Shkruaj kështu për të
kënaqur gjithë kategoritë
e lexuesve të mi, të cilët,
tashmë, nuk janë të paktë.
Anoj nga poezia me rimë.
Anglezët thonë: No to rime it’s
a crime - poezia pa rimë është
një krim.

Arti, dihet, s’është vetëm pasqyrim,
por edhe rikrijim. Jo vetëm sh-
krimtarët, artistët, shkencëtarët, por
edhe boksierët duhet të kenë më
shumë fantazi sesa, forcë fizike.
Por krijuesit me të mirë nuk duhet,
mendoj, të mjaftohen vetëm me
fantazinë dhe talentin e lindur. Të
dyja këta të fundit, zbehen, veniten
e vdesin, nëse nuk ke vullnet të
hekurt në punën tënde, nëse  nuk
studion dhe përvetëson kulturën e
profesionit e, sidomos, nëse nuk
lexon sistematikisht.

Mua në jetën time të deritanishme,
gjithmonë, më kanë interesuar
letërsia, muzika dhe sporti. Qysh i
vogël kam pasë luajtur mirë futboll
dhe vjershën e parë, çuditërisht, e
kam shkruar për sportistin. Kur s’ia
dola të bëhem futbollist, (kupto: i
federuar me ndonjë skuadër) iu
vura muzikës dhe me pas ose
njëherësh, letërsisë. Këto dy të
fundit, mbeten, si me thënë, dy
pasionet e mia, të cilat, kohë pas
kohe, jam rrekur t’i shaloj, paçka
sesa ia kam dale mbante.

Promovimi në Akademinë e ShkencavePromovimi në Akademinë e ShkencavePromovimi në Akademinë e ShkencavePromovimi në Akademinë e ShkencavePromovimi në Akademinë e Shkencave

dhe jam i incizuar në Radio Tirana dhe Radio
Kukësi me disa këngë që në moshën pesëm-
bëdhjetë vjeçare, si: “Cila je ti që shkon bregut
të Drinit” këngë e Rexhep Hoxhës, “Kam gjet
një shami” këngë e Hilmi Kolgjegjës, etj. Pastaj
fitova me konkurs të drejtën e studimit në sh-
kollën e mesme artistike në Tiranë. Dhe më
në fund, kreva studimet për gjuhë letërsi në
UT. Kam kënduar me ansamblet e të gjitha
shkollave që kam kryer. Dhe qysh herët kam
pasë kompozuar këngë folklorike dhe popu-
llore kur isha mësues muzike në Qafë-Murre,
Selishtë, Kastriot, Sinë e sidomos kur punoja
në Peshkopi. Në rastin e fundit me ka pas
ndihmuar shumë kompozitori i shquar,
njëherësh, mik i vjetër imi, Përparim Tomçi-
ni. Edhe kur jetoja në Burrel kam pasë bash-
këpunime me një tjetër kompozitor të shquar
Naim Gjoshin. Më pastaj me Afrim Alinë,
Esat Rukën, Fatmir Lekën, Shefqet Merën, etj.

Por, nëse kam sadopak talent si në letërsi
dhe në muzikë, atë e kam të trashëguar prej
dy prindërve të mi të paharrueshëm.

Në vitin 1995 paraqita një këngë të muz-
ikës së lehtë në festivalin kombëtar të këngës
në televizion, kuptohet me tekst dhe muzike
të shkruar nga ana ime. Kënga, e cila m’u
kthye, titullohej “Të pata thënë”.
Mjeshtri Shpëtim Saraçi, atëherë më tha se ka
nevojë për pak shtrirje, pavarësisht se nuk hyri
në festival kësaj radhe, kjo s’do të thotë se
kënga nuk do të këndohet.

Në Londër, në vitet 1999-2001 kreva një
kualifikim në muzikë, i cili mendoj se më ka
hapur mjaft horizont se si mund të kompozo-
hen dhe këndohen këngët, sidomos ato popu-
llore dhe qytetare. Kështu edhe pse kam gati
pothuaj dy qind kënge të ndryshme, nuk jam
dhe aq i kënaqur. Ashtu si ne letërsi edhe në
fushën e muzikës dhe të këngës mendoj se
jam mjaft ambicioz.

Sidoqoftë, më gëzon fakti që, si albumi prej
dhjetë këngësh edhe tre vidio-klipet e përgati-
tura nga shtëpia diskografike Elrodi Music TV,
janë pritur mirë nga masa e gjerë e dëgjuesve,
por edhe nga specialistë dhe profesionistë

shumë të njohur të muzikës shqiptare.
Sa për atë qe ju thoni se edhe kjo është një

gjë e rrallë, unë, që të jem i sinqertë, nuk
mendoj kështu.

Dhe së fundi cilat janë planet krijuese në
të ardhmen, mos ndoshta do të provoni edhe
tregimin?

Planet krijuese për të ardhmen, si rregull,
nuk parathuhen. Por ja disa prej tyre: kam
pothuajse gati për botim tre romane të tjerë:
“Shpresa”, “Zëri i malit të Shënmërisë” dhe
“Fakinfemer”, dy vëllime me tregime; disa li-
bra me poezi si për të rritur dhe për fëmijë, dy
drama, “Kushërinjtë e këqij” dhe “Për të qenë
njëri”, një roman tjetër në vargje: “Metamor-
fozë” si dhe dy libra të përkthyer nga anglish-
tja në shqip: “Sonetet e Shekspirit” dhe “Poezi
nga shumë kultura të botës”.

Faleminderit! Paçi gjithmonë suksese!
Bisedoi: SELMAN MZIU

krijues i talentuar dhe albumi i tij i shtohet folklorit të Dibrës, një
album  me këngë epike  dhe me këngë lirike të mrekullueshme. Kënga
e Dine Hoxhës i emocionoi të gjithë të pranishmit që ishin në sallë në
këmbë.

Studiuesi dhe kritiku i artit Behar Gjoka i konsideron romanin
“Gurkështjella” dhe vëllimin poetik “Vjershë e ndaluar” si dy kryeve-

prat e Naimit. Të fundit, por jo nga
rëndësia, shkrimtari Hajri Mandri
dhe studiuesi  Elmaz Leci thanë fjalën
e tyre për këto vepra të Naimit.

Nuk mund të mungonin falënde-
rimet dhe përshëndetjet e autorit për
të gjithë të pranishmit që ishin aty,
ndoshta edhe ndonjë që mungonte.

Dhe ashtu siç ka thënë Dritëro
Agolli për Naimin në vitin
1996:”Deri tani e ka përballuar me
sukses maratonën e pamëshirshme në
hapësirën e poezisë… Naimi prem-
ton shumë për të ardhmen”.  Naimi
që nga ajo kohë e deri më sot ka ecur
përpara në gjithë krijimtarinë e tij
shumëplanëshe. Duhet veçuar së

fundmi, thirrja që bën i ndjeri Bedri Dede, për poezitë e Naimit me të
cilët bashkohem plotësisht: “Lexojini me vëmendje poezitë e tij dhe
do të vëreni se ato mbartin  karakteristika te veçanta të shprehura me
një figuracion funksional”. Pas takimit pati një koktej të pasur, një
tokje gotash mes  miqve, një urim të përbashkët për poetin e prozator-
in Naim Berisha.

Ky njeri pasionant, vërtet fizikisht jeton në Angli, por shpirtërisht
është këtu me ne, sepse e gjithë krijimtaria e tij rrëfen folklorin, tradi-
tat dhe zakonet dibrane e shqiptare. E ç’mund të shtoj tjetër për këtë
poet dhe prozator i cili ndonëse larg nesh, mbetet gjithmonë i lidhur
me vendlindjen e tij dhe fatin e shqiptarëve? S’më mbetet mbetet gjë
tjetër veçse t’i uroj suksese në krijimtarinë e tij. Urime Naim!

ERALDA SKARRA, Studente në  gazetari

Në foto: Sipër: Pamje nga paneli dhe salla gjatë prezantimit të librave të
Akademinë e Shkencave. Poshtë: Me mikun e tij, Musa Ricku.  Në këtë
faqe: Duke kërcyer nën shoqërimin e këngës “Moj e mira muhurrake”.

Ilurstrime: Kopertinat e librave dhe albumit me këngë.
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Studim analitik për fëmijët në nevoja të veçanta

Nga Dita TORTE

Viteve të fundit cilësia e jetesës të një familje
ka zgjuar interesimin e shumë hulum-

tuesve dhe shkencëtarëve, sepse është një nga
temat që e prek secilin. Cilësia e jetesës është
nocion që përfshin numër të konsiderueshëm
të shkaktarëve subjektivë për përmbushjen e
nevojave dhe vetëperceptimit  të individit.

Cilësia e jetesës është rezultat i raporteve
të pandërprera ndërmjet karakteristikave per-
sonale dhe veçorive  të ambientit të tij.

Cilësia e jetesës te familjet e personave me
pengesa në zhvillim është përcaktuar me  gjend-
jen psikike; raportet sociale, faktorët fizikë dhe
materialë, zhvillimin e kompetencës vetjake dhe
mundësisë për realizimin e qëllimeve jetësore
vetjake, shkallën e automomisë  vetjake dhe
marrjen e vendimeve, përfshirjen në shoqëri dhe
realizimin e të drejtave lidhur me vlerësimin  e
individit dhe të dinjitetit të tij.

Qëllimi I këtij studimi është të shqyrtohet
dhe konstatohet cilësia e jetesës së familjeve
si përjetim subjektiv kompleks i personit, I cili
varet nga rrethanat objektive   në të cilat jeton
( materiale, ekzistenciale, sociale dhe shënde-
tësore), si edhe nga faktorët që ndikojnë si
shkaktarë  për suksesin dhe sjelljen më të dobët
ne shkollat speciale te nxënësit  me pengesa
të  lehta intelektuale.

Detyrë kryesore e këtij hulumtimi është që
të kryhet analiza e cilësisë së jetesës te famil-
jet e nxënësve me pengesa intelektuale. Qëlli-
mi  tjetër është të konstatohet suksesi dhe sjellja
e kësaj kategorie të nxënësve, si edhe të shqyr-
tohet dallimi ndërmjet dy shkollave fillore në
aspektin e atyre parametrave.

Nëpërmjet hyrjes, qasjes teorike në drejtim
të hulumtimit, metodologjisë të hulumtimit,
diskutimit, konkluzionit dhe propozimit të
masave…

Cilësia e jetesës të personave me pengesa
të lehta intelektuale varet  nga gjendja
psikologjik, raportet sociale, faktorët fizikë e
materialë, zhvillimi I kompetencës vetjake, si
edhe mundësia për realizimin  e qëllimeve
vetjake  gjithashtu edhe të mundësisë për real-
izimin e qëllimeve vetjake por me shkallën e
autonomisë vetjake.

Me rëndësi është edhe dhënia e definicion-
it me të cilin sqarohet  nocioni cilësia e jetesës
nëpërmjet të etiologjisë së pengesës intelektu-
ale bëhet  klasifikimi dhe potencohen karak-
teristikat e fëmijëve me pengesë të lehtë in-
telektuale. Behet prezantimi i teorive  dhe
definicioneve  lidhur me cilësinë e jetesës të
kësaj kategorie të fëmijëve sipas autorëve Bev-
erli Hughes, Linda K. George, Lucile B. Bear-
son dhe Bratkovi.

Gjatë përcaktimit të metodologjisë defino-

Reklamoni biznesin tuaj!

G A Z E T A  “ R R U G A  E  A R B Ë R I T ”
V Ë  N Ë  D I S P O Z I C I O N
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merr kopjen tënde
eshte koha per tu pajtuar...
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“RRUGA E ARBERIT”

Cilësia e jetesës së familjeve – suksesi dhe
sjellja e nxënësve me pengesa intelektuale

Foto ilustruese.

hen lënda, qëllimi dhe karakteri i hulumtim-
it, detyrat, hipotezat, variablet, metodat, tekni-
kat, instrumentet, popullata dhe shembulli
ekstrakt, organizimi dhe ecuria e hulumtimit,
si edhe teknikat statistikore  të nevojshme për
përpunimin e të dhënave.

Më hulumtim u përfshinë 178 nxënës te
shkollave te veçanta  të SH.F.V . “Idnina” dhe
SH.F.V, Dr. Zllaten Sremec” dhe gjithashut
178 prindër  të këtyre nxënësve me pengesa
intelektuale që më ndihmoi  së tepërmi në
plotësimin e këtij hulumtimi.

Për secilin fëmijë që është pjesë e këtij ek-
strakti shembull dhe që është përfshirë me pro-
cesin edukativo - arsimor në  institucionet e
sipërpërmendura arsimore, mbahet dosje in-
dividuale (portfolio), në të cilën në mënyrë
sistematike shënohet zhvillimi i fëmijës.

Dosja individuale që është edhe objekt i
analizës  përmban të dhënat e përgjithshme
për fëmijën, të dhënat anamnezë, diagnozën
dhe mendimin, mendimet për fëmijën që i
japin anëtarët e ekipit profesionist (psikologët,
punëtori social, logopedi) në bazë të vlerë-
simit dhe aspektit të tyre përkatës profession-
al, si edhe të vlerësimit nga ana e defekto-
logut për aftësitë dhe të arriturat në dituri,
shkathtësi dhe shprehi.

Të gjitha të dhënat e fituara gjatë hulumtim-
it  janë pasqyruar në mënyrë sasiore dhe janë
përpunuar sipas  këtyre metodave dhe proce-
durave statistikore: Hi – katrori dhe testi Fish-
er Exakt. Për dallimet e rëndësishme statistiko-
re, morëm ndryshimet me nivelin e rënësisë
prej r<o, o5.

Interpretimi i analizës së të dhënave tregoi
se inteligjenca dhe analiza e të dhënave tregoi
se shkaqet ë ndryshme socio – ekonomike
ndikojnë në suksesin dhe sjelljen më të dobët
të nxënësve. Te këta fëmijë gjithashtu para-
qiten edhe probleme në sjelljen e tyre në sh-
kollë në krahasim me nxënësit të cilët nuk kanë
probleme socio – ekonomike dhe të cilët kanë
jetë të harmonishme dhe më të mirë.

Gjatë analizës së të dhënave u vërejt edhe
diferencë e madhe e rëndësishme statistikore
ndërmjet statusit bashkëshortor të  prindërve.

Faktor shumë i rëndësishëm në formimin e
një personaliteti të pjekur është edhe statusi
bashkëshortor që kanë prindërit e këtyre fëm-
ijëve. Sesi do të formohet një personalitet varet
shumë nga ky fak, i cili ndikon drejtpërdrejt
në personalitetin e fëmijës, gjë që veçanërisht
vërehet  te fëmijët me pengesa intelektuale.

Këta fëmijë veçmas kanë nevojë për dashu-
rinë e madha nga ana e të dy prindërve.

Sipas hulumtimit tim,  në suksesin më të
dobët dhe sjelljen më të dobët të këtyre fëm-
ijëve ndikojnë niveli i arsimimit të prindërve,
të hyrat e përgjithshme në familje, ku rezul-
ton se  103  persona të hulumtuar   janë shfrytë-
zues të  ndihmës sociale.

Numri i anëtarëve në familje, gjendja shën-
detësore e prindërve, prania e dukurive socio-
patologjike, përkrahja e rrjetit social, janë
gjithashtu faktorë relevantë që ndikojnë në
cilësinë e jetesës te kategoria e personave të
përfshirë në hulumtimin tonë.

Konkluzionet e fituara e theksojnë nevojën
për tu përmirësuar cilësia e jetesës e familjeve

të cilat ballafaqohen  me këtë gjendje, dhe që
fëmijëve  të tyre tu lehtësohet mundësisht
gjendja  socio – ekonomike, me atë që së paku
të punësohet njëri nga prindërit, duke marrë
parasysh gjendjen e tyre serioze, e cila është e
shoqëruar me sulme të ndryshme epileptike
dhe  me depresione, ku medikamentet janë të
domosdoshme.

Detyra kryesore e këtij hulumtimi ishte të
kryhet analiza e cilësisë së jetesës të familjeve
dhe te vërehet sesi faktorët objektivë ndikojnë
te fëmijët  me pengesa intelektuale  në suk-
sesin dhe sjelljen e tyre në shkollë dhe të shi-
het dallimi mes dy shkollave të veçanta fil-
lore, ku është bërë hulumtimi, mbi bazën e
këtyre parametrave.

Pas  mbarimit te hulumtimit që zgjati 2
vite,  mund të konkludojmë se cilësia e jetesës
ka ndikim te madh në suksesin dhe sjelljen
më të dobët të nxënësit në  shkollat e veçanta.
Në hulumtimin tim u tregua bindshëm se
përveç moshës së  prindërve qe nuk kishte
ndikim te suksesi dhe sjellja e nxënësve në
shkollë, parametrat e tjerë si niveli arsimor
arsimimi i prindërve, te ardhurat mujore, kush-
tet në familje, statusi i prindërve si bash-
këshortë, çështja e banimit, numri i anëtarëve
në familje, përdorimi i alkoolit, sjelljet devi-
jante, gjendja shëndetësore, vendi ku jetojnë
(qyteti, apo fshat), të gjitha këto parametra,  u
treguan si shkaktarë dhe ngacmues  më tepër
për te patur një nxënës me sukses dhe sjellje
më të dobët në shkollat e veçanta. Mbi bazën
e këtyre rezultateve të arritura nga hulumtimi,
duhet te ndërmerren masa më rigoroze ndaj
institucioneve kompetente që merren me këtë
problematikë, procesi edukativo -  arsimor
duhet të vazhdojë të  organizohet në mënyrën
më të mirë, që  të  jetë në gjendje këtyre fëm-
ijëve tu jep ndihmë cilësore dhe profesion-
ale,, të ketë bashkëpunim ndërmjet punëtorëve
socialë dhe defektologëve për të arritur  suk-
sese më të mira, defektologët duhet t’i viz-
itojnë fëmijët nëpër shtëpitë e tyre për të pa-
tur një pasqyrë më të mirë  për jetën e këtyre
fëmijëve, në mënyrë që materialin e punës ta
bëjnë  më të kapshëm për vetë nxënësin, sepse
duke njohur familjen dhe kushtet e jetesës,
njihesh më mirë edhe me nxënësin dhe nevo-
jat e tij.

Për tua ëmbëlsuar plagën këtyre familjeve
nevojitet që domosdoshmërish këtyre famil-
jeve tu ndihmohet financiarisht, sepse edhe
harxhimet për këta fëmijë janë shumë të
madha, duke filluar nga  medikamentet e deri
te gjërat elementare për të jetuar.

* Autorja është magjistre e Defektologjisë, e lin-
dur në Dibër të Madhe, aktualisht jeton dhe
punon në Shkup
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STUDIMET GJEOLOGJIKE
domosdoshmëri për minimizimin
e rreziqeve natyrore

Nga VESEL HOXHA*

NË VEND TË HYRJES

Ka ardhur koha që gjeologjia, e lënë
në hije vitet e fundit, të ketë jo vetëm

një vlerësim më të madh në zhvillimet
ekonomike të vendit, por, me studimet
shkencore që realizon nëpërmjet insti-
tucioneve të saj, të ketë rol më të rëndë-
sishëm, për të mos thënë vendimtar,
në realizimin e misionit për të cilën është
krijuar si shkencë, edhe në studimet për
minimizimet e rreziqeve natyrore
(rreziqeve gjeologjike siç thirren rën-
dom në fjalorin e shkencave
gjeologjike) që, jo rrallë, kanë sjellë dhe
vazhdojnë të sjellin pa mëshirë katas-
trofa njërëzore në shumë zona të ven-
dit.  Shpesh, na ka rastisur të lexojmë
nëpër faqet e shtypit të përditshëm njof-
time të ndryshme që lidhen me rrësh-
qitje të tokës, me erozionin dhe me
shumë e shumë dukuri të tjera që “fla-
sin” apo “tërheqin vëmendjen” për
paqëndrueshmëri të truallit të tokës, në
zona të ndryshme të vendit tonë. Po
ashtu, kemi përcjellur rëndom emi-
sione nëpër ekranet e televizioneve të
ndryshme, pa përjashuar dhe TVSH-
në, ku njërëz të kategorive dhe profe-
sioneve të ndryshme, që nga zyrtarë të
administratës shtetërore e deri tek njerëz
të thjeshtë, të prononcohen e të flasin
para kamerave për këto dukuri të
natyrës, duke komentuar dhe arsyet e
ndodhjes së tyre, sigurisht me një
shpjegim amator e aspak profesional.
Në të tilla raste dhe në të tjera të kësaj
natyre, gjithmonë kam pyetur veten:
Nuk e dinë gazetarët apo autoritetet e
shtetit në qendër dhe në bazë se për të
përcaktuar zonat me rrezik të tokës janë
gjeologët? Ata janë “doktorët e saj” në
kuptimin figurativ, jo vetëm në aspek-
tin e studimit te gjeologjisë dhe të min-
eralmbajtjes apo problemeve të tjera,
por, dhe për studime te natyrave të til-
la. Janë ata dhe vetëm ata, që duhet të
japin versionin shkencor të shkaqeve
të vërteta të ndodhjes së dukurive të
tilla natyrore që lidhen me rrëshqitjet e
tokës, me erozionin, me termetet dhe
me dukuri të tjera të cilat janë të lidhura
drejtpërdrejt me fatkeqësitë që i shkak-
tojnë popullatës, si në drejtim të
dëmtimit të banesave apo ndërtimeve
të tjera prodhuese etj. ashtu dhe në
çarjet apo gërryerjet e shumta të sipër-
faqeve të mëdha të tokës në përgjithësi
dhe asaj bujqësore në veçanti.

JO NË DORË TË
SPONTANITETIT….

Sigurisht që për probleme të tilla ka
ligje e vendime qeverie, të tjera ligje e
vendime do të dalin në të ardhmen.
Eksperienca 35 vjeçare në këtë fushë
më detyron të them se jo gjithmonë
punët janë të parashikuara në ligje e
vendime, por logjika shkencore e
zgjidhjes së problemeve duhet ta thotë
vazhdimisht fjalën e vet edhe kur ajo,
për një arsye apo për një tjetër, nuk
eshtë e shkruar. Ato do të shkruhet në
vazhdimësinë e kërkesave të kohës dhe
logjikës së zgjidhjes së problemeve që
dalin, pasi përsosmëria është një asim-
ptotë që kurba jonë i afrohet, por asn-
jëherë nuk e takon dot. Le të ndalemi
tek rreshqitjet e tokës dhe erozioni. Të
dyja këto janë dukuri gjeologjike të
pastra, të lidhura drejtpërdrejt me për-
bërjen e truallit, ku shkaqet e ndodhjes
së tyre shpjegohen nga gjeologjia me
nëndisiplinat e saj që janë në gjendje,
jo vetëm të përcaktojnë të vërtetat e
ndodhjes së tyre, por, të orientojnë me
rekomandime edhe daljen nga kjo sit-
uatë. E mira e të mirave, për rastin
konkret, do të ishte që në vendin tonë

të mos bëhet asnjë lloj ndërtimi, ose e
thënë në mënyrë figurative, asnjë lloj
gërvishtje e tokës, pa u pyetur gjeologjia,
pa u identifikuar më parë rreziqet
gjeologjike, pa u kryer më parë studimet
gjeologo-inxhinierike, sizmologjike,
hidrogjeologjike etj. të cilat janë garant
që ndërtimi, i çfardo lloji qoftë ai, të jetë
i sigurt në maksimumin e mundshëm,
në maksimumin e asaj që varet nga nje-
riu. Studimet e tilla mund të kryhen nga
persona apo studio private të liçensuara
dhe nga institucione shtetërore, por,
duhet të jetë e detyrueshme të bëhet
oponenca e këtyre studimeve dhe kjo
oponencë duhet detyrimisht të bëhet
nga institucionet shtetërore përkatëse,
sepse pasojat që mund të vijnë nga
fenomenet e mësipërme, janë sociale
dhe, fatura e tyre bie në kurriz të shtetit.
Këtu qëndron thelbi i problemit, në
maksimumin e mundshëm që kërko-
het të bëhet dhe që, eshtë në dorë të
njeriut për t’u bërë, duke patur parasy-
sh këto studime. A duhet lejuar që kjo
punë t’i lihet spontanitetit? Kurrsesi jo.
Natyra të ofron por të kufizon dhe të
shkatërron kur nuk e trajton mbi  ba-
zën e ligjeve të saj, ndaj duhet plani-
fikuar me ato që të ofron dhe kufizon
ajo. Kosto që paguan individi dhe shte-
ti në këto raste është shumë e lartë dhe
shpesh me pasoja të pariparueshme.
Atëhere pse nuk veprohet në të gjitha
drejtimet e mundshme që të detyrohet
kërkesa për studime të tilla që, të kemi
sa më pak dëme nga natyra! Përse nuk
i rakordojmë punët me mëmën natyrë
që dhe ajo të “ndjehet e vlerësuar”!?

ÇFARË NDODH
NË VENDIN TONË?

Tek ne është bërë traditë që, pasi
ndodh një rrëshqitje e tokës, pasi
ndodh një termet, pasi ndodh një përm-
bytje apo, pasi dëmtohet trualli, bregu i
detit etj. etj.,  nga dukuri  të mirëfillta
gjeologjike, kërkohet të gjenden zyrat
e institucioneve për ndihmë, për inter-
vista, për studime emergjente etj. në
lidhje me ndodhitë në fjalë! Unë shpesh
e kam pyetur veten se ku qëndron
emergjenca e këtyre dukurive
gjeologjike pasi ato kanë ndodhur, kur
ato e kanë thënë fjalën e tyre, pasi
natyra nuk na pyet kur vepron dhe aq
më tepër kur ne nuk jemi “konsultuar”
më parë me të. Emergjencë tashmë ësh-
të ndihma për të ndihmuar të dëmtuar-
it, jo studimet. Bëhet zhurmë e madhe
gjithandej dhe menjëherë organizohen
disa emisione televizive apo mbledhje
të ndryshme të strukturave qeveritare

në qendër e në bazë!  Dhe në shumë
raste në vend që të thirren gjeologët
(po përdor fjalën me të cilën ne profe-
sionistët e kësaj shkence madhore, të
kësaj shkence dinamike e dobiprurëse
për njerëzimin, në tërë kuptimin e
fjalës, lidhemi dhe kuptohemi më mirë
në popull), çfarë nuk thirren në ato trye-
za, njerëz që nuk kanë lidhje me njo-
hjen shkencore të rrënjëve të dukurive
që shkaktojnë fatkeqësitë në fjalë. Në
vend që ta sqarojnë opinionin, e fusin
në qorrsokak, me lloj lloj intervista
amatorësh. Do thotë dikush, në
demokraci jemi, le të duken dhe të
bëhën të gjalla e të njohura ato institu-
cione që lidhen me problemin, le ta
ngrejnë zërin dhe të bëhen faktorë dhe
ndihmës aktivë të kualifikuar për sho-
qërinë në kapërcimin dhe në parandal-
imin e këtyre fatkeqësive natyrore, falë
faktit të pagesës prej shtetit, prej taksapa-
guesve shqiptarë. Le ta ngrenë zërin aty
ku duhet dhe të mos rrinë në pritje. Stu-
dime për studime nuk i duhen askujt.
Studime për të mirën e vendit dhe në
ndihmë të kësaj të mirë i duhen e do të
kërkohen gjithmonë. Taksapaguesit
shqiptarë na paguajnë qindarkë për
qindarkë. Edhe kjo është një e vërtetë e
madhe dhe një vërejtje që qëndron.

Shkenca ndryshon nga emergjenca.
Ajo synon ti parashikoj fatkeqësitë që
krijojnë situata emergjence, që qeveri-
të të marrin masa zbutëse ndaj paso-
jave. Askush nuk mund ti ndaloj ter-
metet, tsunamet, përmbytjet, rrëshqit-
jet etj. por studime për minimizimin e
tyre duhen bere, dhe këtë e bëjnë sh-
kencat gjeologjike.  Detyra themelore e
institucioneve shkencore gjeologjike
është të realizojnë projekte madhore
kombëtare për ndërtime hartash
gjeologjike, metalogjenike, tektonike, të
rrezikut gjeologjik, të hidrogjeologjisë,
të rajonizimit  sizmik,  të radonit,  të
magnetometrisë etj. etj. në shërbim të
vendit. Ngjarjet në Japoni na treguan
se çfarë katastrofash të mëdha shkak-
tojnë rreziqet natyrore, ndaj nuk du-
hen kursyer financimet ndaj shkencave
gjeologjike. Nga këtu gjykojmë se stu-
dimet sizmologjike për ndërtimet dhe
në tërësi ato të rrezikut gjeologjik, du-
het të jenë eskluzivitet vetëm i Institu-
cionit të shtetit. Kështu veprohet edhe
në Amerikën e largët e të zhvilluar, për
problem të tilla. Çdo plan urbanistik i
zhvillimit të qyteteve a rajoneve të ndry-
shme të vendit tone, çdo planifikim ur-
ban e qytetar,  duhet me domosdo të
ketë në grupet e punës specialist nga
SH GJ SH-ja dhe IGJEO, dhe,  në për-
fundim të tyre, ato të mbrohen në këshil-
lat shkencore të institucioneve.

EDHE GËRVISHTJA NUK
DUHET  LEJUAR...

Pasi ndodh fatkeqësia, pasi rrëshqet
toka, pasi erozioni bën kërdinë, pasi
termeti shkatërron shtëpitë, pasi diga
në një rezervuar fillon të rrjedhë, pasi
lumi del nga shtrati, pasi një pallat në
rastin më të keq shembet, lëviz apo
çahet, etj. etj. nuk kanë më vlerë stu-
dimet! Ato nuk janë më studime, janë
konstatime edhe pse të bazuara në anal-
iza shkencore, por pa sjellë dobi për
njerëzit. I gjithë problemi qëndron në
faktin e parandalimit të së keqës. Edhe
kur, për çdo rast që përmendëm, ka
patur studime, e sigurt është që ato nuk
kanë qenë në cilësinë dhe standartet e
kërkuara. Nuk mjafton që në aktin lig-
jor të kërkohet kryerja e studimeve
gjeologjike!? Kjo po e po dhe është e
para, por, studimet duhet të kryhen
duke zbatuar e respektuar disa standarte
të cilat garantojnë cilësinë e tyre. Nuk
ka dukuri gjeologjike të pa parashikuar,
por ka studime me cilësi të dobët dhe
për më tepër pa oponencë, që nuk i
kanë identifikuar ato. Nuk është asn-
jëherë vonë për të vepruar, për të
përmirësuar, për të rregulluar me ligj a
akte nënligjore diçka me rëndësi për
jetën e njerëzve. Gjeologët nuk merren
vetëm me shkëmbinjtë dhe mineralet
(sot në botë gjeologjia quhet shërbim
për shoqërinë) për t’i studiuar dhe për
t’i vënë në qarkullim ekonomik, në shër-
bim të njerëzimit. Ata kanë detyrë të
bëjnë edhe studime shkencore në fush-
ën e parandalimit të rreziqeve
gjeologjike që i kanosen territorit të sh-
tetit, rajonit apo një zone të caktuar ose,
e thënë ndryshe, zvogëlimin sa më
shumë të jetë e mundur, e pasojave të
natyrës ndaj këtij territori. E që të kemi
sukses në këtë fushë është domosdosh-
meri që të vendosen rregulla të forta e
të rrepta loje për problemet e rreziqeve
gjeologjike. Në jetën e përditshme,
njerëzit nuk ndeshen vetëm me rrësh-
qitje dhe erozion. Natyra ka shumë
rreziqe që emërtohen në tërësi si rreziqe
gjeologjike për nga origjina dhe, për
faktin e thjeshtë se kjo shkencë merret
me studimin dhe minimizimin e tyre
në favor të shoqërisë njerëzore. Eshtë e
vërtetë që tërmetet nuk parashikohen,
të paktën për nivelin e sotëm të sh-
kencës, por studimet gjeolog0-siz-
mologjike orientojnë shtetin nëpërm-
jet ndërtimit  të hartave të rajonizimeve
sizmike në një shkallë të cakuar, që në
këtë apo atë zonë duhet ndërtuar, me
këtë apo atë siguri, me këtë apo atë lartë-
si kati etj. etj. Problemet e përmbytjeve,
problemet e rrezatimit radioaktiv, të siz-

micitetit, të tsunameve që shkaktojnë
tërmetet me epiqendër në dete në ras-
tin e vendit tonë, të gërryerjeve, të rrësh-
qitjeve, rezervuarëve të ndryshëm, mini-
erave të braktisura, orteqeve, etj. etj. nuk
duhet të jenë objekt i studimeve
emergjente kur na godasin pa mëshirë,
por objekt i studimeve normale të sh-
kencave gjeologjike, që të kemi mundë-
si t’u shmangemi sa të jetë e mundur,
në parametrat maksimalë që na lejojnë
studimet e thelluara, që nesër të mos
themi se nuk e kemi ditur, që nesër të
mos shkojmë të numërojmë viktimat
apo të dërgojmë çadrat dhe ndihmat
ushqimore. Natyra nuk harron të hak-
merret!  Çfardo gërvishtje e tokës, sa do
e thjeshtë të jetë ajo, pa fjalën e
gjeologjisë (pa fjalën e “doktorit” të saj),
pa recetën e saj, do të përbënte një ga-
bim të madh e me pasoja.  Unë kam
mendimin se ne jemi të vonuar, që në
këtë drejtim, të vendosim pikat mbi “i”.
Institucionet gjeologjike, duhet të nisin
punën për ndërtimin në mënyrë të or-
ganizuar e të detyruar nga shteti, për
përgatitjen e informacionit gjeoshken-
cor bazë në shërbim të planifikimit të
territorit, në çdo pëllëmbë të tij. Në për-
bërje të informacionit gjeoshkencor
bazë duhet të jenë një seri hartash të
specializuara e të çertifikuara gjeomje-
disore, si harta gjeologjike, tektonike,
të mineraleve, litologjike, gjeologo-inx-
hinierike, të rreziqeve gjeologjike,
hidrogjeologjike, të rajonizimeve
sizmike, gjeomorfologjike, të vendde-
pozitave të mbetjeve urbane, etj.. Një
pjesë e këtyre hartave po realizohen
me sukses në format dixhital nga
ShGjSh-ja, ku po punohet për të mbu-
luar gjithë territorin në shkallën 1 : 25
000. Nje punë e nisur për tu lavdëruar.
Vërejtja që mund të bëjmë qëndron në
faktin e mos mbajtjes nëpër arkiva por,
duke i promovuar në publik, në institu-
cionet vendore etj., si një punë kolos-
ale e brezave të specialistëve të shken-
cave gjeologjike, pasi të jenë kontrollu-
ar ne detaje gjatë proçesit të dixhitaliz-
imit e, deri tek miratimi në këshillat sh-
kencore. Të gjitha këto duhet të jenë
dixhitale, që të jenë praktike e të shfrytë-
zueshme, duke filluar nga qarqet apo
rrethet më problematike e në vazhdimë-
si deri në mbulimin e gjithë territorit të
vendit, pse jo edhe në nivel komune.
Si prioritare për momentin duhet ndër-
marrë në mënyrë të organizuar e të
detyruar nga shteti, ndërtimi i hartës se
re të rrezikut gjeologjik në shkallë ven-
di, edhe pse një hartë e tillë është ndër-
tuar vite e vite më parë. Në ndërtimin e
një harte të tillë duhet të angazhohen
të gjitha institucionet aktuale
gjeologjike të vendit, të gjitha forcat in-
telektuale elitare të tyre. Kjo lloj harte
ka të bëjë drejtpërdrejt me sigurinë ko-
mbëtare dhe, nuk e teproj po të nënvi-
zoj se një hartë e tillë ne shkallë 1: 200
000, e ndërtuar me seriozitet shkencor
nga institucionet gjeologjike që ka sot
Shqipëria, të qëndrojë e varur në zyrën
e kryetarit të shtetit, kryeministrit apo
në ndonjë zyrë tjetër të punës së tyre,
midis hartave të tjera që mendoj se
duhet të jenë të ndërtuara për çeshtjet
e sigurisë kombëtare.

* Autori i shkrimit është antar i Stafit Akademik te
Institutit të Gjeoshkencave dhe antar i Senatit  Akademik
të Universitetit Politeknik të Tiranës.

Si prioritare për momentin
duhet ndërmarrë në mënyrë
të organizuar e të detyruar
nga shteti, ndërtimi i hartës
se re të rrezikut gjeologjik
në shkallë vendi, edhe pse
një hartë e tillë është ndërtu-
ar vite e vite më parë.
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Komuna Qendër - Tomin,
perspektivat e zhvillimit

Nga: FATBARDH CENA

Komuna Qendër-Tomin ka qenë një
qendër e rëndësishme politike, ush-
tarake, fetare e krahinës së Dibrës.
Kjo Komunë zë pjesën më të madhe
të krahinës së Top-Alltisë . Vetë emri
Top-Allti (pra topi dhe alltia) ishin
simbolet e  qeverisjes së kohës së
Mesjetës. Kështu në ketë krahine ish-
in oxhaqet, teqet, bejleret, dhe agal-
laret. Ka pasur një banim shumë te
hershëm në të gjitha periudhat his-
torike. Këtë e tregojnë rrenojat dhe
zbulimet gjeografike të gjetura në disa
vende të Komunës. Kështu përmen-
dim rrënojat e Zdojanit, në Kallçisht,
në Çetush dhe kishat në Dohoshisht,
ku janë gjetur mjete pune të periud-
hes së Gurit, monedha antike, enë
qeramike, armë të epokës së Hekurit
dhe Bronxit. Topalltiasit janë njerëz
punëtorë dhe të prirur drejt zhvillimit
dhe qytetërimit.

Komuna Qendër -Tomin shtrihet
në pjesën  veri-perëndimore të  Qy-
tetit të Peshkopisë, në kufirin perën-
dimor  me Komunat Muhur, Kastri-
ot , Luzni dhe në ate lindor  me Ko-
munën Melan. Është e përbërë nga
14 fshatra, përkatësisht: Ushtelenxë,
Zdojan, Brezhdan, Dohoshisht, Çe-
tush, Selane, Pollozhan, Tomin,
Rashnapojë, Pilafe, Staravec,
Shimçan, Bahute dhe  Zimur. Ka një
pozitë të favorshme gjeografike pasi
ndodhet afër  Peshkopisë dhe në
rrugën nacionale Dibër-Kukës si dhe
lidhjet e disa komunave me qytetin
kalojnë përmes këtij territori. Ka nje
siperfaqe te pergjithshme 4157 hek-
tarë nga te cilat 2691 ha jane toke
bujqesore, 1289 ha jane siperfaqe
pyjore dhe pjesa e mbetur jane kullo-
ta.

Komuna fillon nga niveli më i
ulet 380m në Luginën e Drinit te Zi
deri në lartësinë 2050m në Vargma-
lin e Deshatit.  Amplituda hip-
sometrike është e madhe dhe mbi-
zotrojnë malësitë mbi 700-900m që
ulen gradualisht në drejtim të perën-
dimit. Relievi dallohet për karakter-
in kompleks te tij. Kështu kemi 10
fshatra  me karakter kodrinoro-fush-
or dhe 4 të tjerë (Staravec, Shimçan,
Bahute, Zimur) ku terreni është tip-
ik malor. Takohen tipa të relievit
strukturoro-eroziv, erozivo-dedunues,
karstik dhe akullnajor me forma të
larmishme si: ulluqe, brazda, fusha
dhe lugje e lugina apo edhe forma
nëntokësore si shpella, boshllëqe e
lugina nëntokësore

Ndërtimi gjeologjik  mundëson
zhvillimin pasi kjo zonë është  e
pasur me minerale e lëndë ndërti-
mi. Ky ndërtim gjeologjik ka bërë që
vendbanimet të vendosen kryesisht
në përbërjet gëlqerore dhe në kon-
taktet me shtresa të tjera për arsye të
burimeve hidrike. Përbërja me argji-
la dhe gëlqerorë  ka bërë që edhe
oferta të jetë shumë e pasur për ta.

Duhet theksuar se relievi  ka
ndikuar në karakterin e një ekonomie
të mbyllur dhe më drejtim ne degën
e blegtorise pasi oferta e tokave pjel-
lore bujqësore është e kufizuar, kjo
zakonisht ne fshatrat malore.  Tepër
të shpeshta janë ndërhyrjet pa kriter
të njeriut, veçanërisht në prerjen e
drurëve të ndryshem pa kriter si dhe
djegia e qëllimshme e tyre, gjë e cila
ka çuar në dëmtimin e humbjen e
territoreve prej ahu e dushku.

Komuna e Tominit  bën pjesë në
zonën klimatike mesdhetare para-
malore dhe ate malore. Dallohet për
klimë të ashpër , të gjatë dhe me
reshje të mëdha te dëborës  dhe verë
të freskët por pa reshje. Temperatura
mesatare shkon nga 6 ºc  deri 11 ºc.
Temperatura maksimale e zonës ësh-
të regjistruar në Korrik të vitit 1996
në 39.5ºC,  kurse ajo minimale ësh-

të regjistruar në vitin 1959 ku ka ar-
ritur -20º. Amplituda midis vlerave
është jo e vogël duke shkuar 60ºC.

Kjo klime që është edhe shumë e
shëndetshme, nuk lejon kultivimin
e të gjitha llojeve të bimëve dhe me
dukuri si: ngrica të gjata dhe të vona,
borë te hershme, reshje të mëdha të
borës dhe breshërit, jo pak herë ka
shkatërruar prodhimet bujqesore dhe
i ka dhënë drejtim të gabuar zhvil-
limit ekonomik. Kjo klimë ka edhe
favoret e veta pasi lejon zhvillimin
e disa llojeve të turizmit , si edhe të
disa sektorëve të tjerë të ekonomisë.

Komuna  ka një rrjet hidrografik
shumë të pasur . Lumi kryesor është
lumi i Drinit të Zi që merr me vete
disa degë të tjera si: Malla, Seta,
Veleshica, Murra etj. Këta degë kanë
karakter te vrullshëm dhe me prurje
të mëdha ne kohën e shkrirjes së

borës. Këto paraqesin potenciale
madhe hidroenergjitike. Territori i
Komunës përshkohet nga 5 përrenj
nga të cilet 2 janë me rrjedhje të
vazhdueshme dhe 3 janë sezonalë.
Burimet ujore janë te shumta si për
ujë të pijshëm  ashtu edhe për  va-
ditje. Përmendim burimet e Lajthisë
ne Bahute, të Llixhave, Përroin e
Dohoshishtit, Ushtelenxës, Staravecit
etj.

Shtrirja e madhe ka bërë që të gje-
jmë shumë breza dhe nën breza
tokash duke ndikuar drejtpërdrejt ne
bimësinë e zonës. Shumëllojshmëria
e tokave ka kushtezuar edhe një
shpërndarje të ndryshme të kultur-
ave bujqësore duke kushtëzuar edhe
drejtime të ndryshme të ekonomisë
brenda rajonit.

Pozita  gjeografike, kushtet naty-
rore te saj, ndërtimi gjeologjik,

copëtimi i madh i relievit i shoqëru-
ar me një klimë  tepër të larmishme,
ka kushtezuar një shumëllojshmëri
të botës bimore.

Këta faktorë kanë bërë që bimë-
sia të dallohet për mbizotërimin e
bimëve në masë Europiane dhe veri
Ballkanike që janë shumë të ndry-
shueshme nga bimësia mesdhetare
që rritet në perëndim të vendit. Pa-
suri te madhe perbejne edhe llojet e
shumta te bimeve mjeksore si kam-
omili, dellenja , salepi ,mellaga ,
sherebeli  qe perdoren per shitje nga
popullsia e zones duke marre per-
fitime  jo te vogla ekonomike.

Paraqiten kushte shumë të favor-
shme për zhvillimin e një bote shta-
zore shumë te larmishme. Këtë gjë e
dëshmon ekzistenca e shumë
specieve te vecanta sipas karakterit
te habitatit ku permendet:  lepuri i
egër, thëllëza dhe një sërë shpendesh
të  tjerë,ujku,  dhelpra, ketri,  urithi,
etj.  ariu, shqiponja, rriqebulli, miu
i vogel, urithi, etj. Në  habitatet e
ujërave te  ftohta të këtyre lumenjve
takohet trofta e eger dhe disa lloje të
tjera peshqish çka e bën këtë zonë të
dallueshme nga zonat e tjera të ven-
dit.

Komuna e Tominit ka në përbër-
jen e saj 14 fshatra me një popullsi
9481 banorë ( Zyra e Gjendjes Civile,
Dhjetor 2010). Vendbanimet sa
vijnë e rrallohen duke u ngjitur në
lartësi të larta. Numri i popullsisë
gjatë viteve të fundit ka një rënie për
shkak të lëvizjes së banorëve për në
Qytetin e Peshkopisë dhe në zonat e
tjera urbane të vendit. Pothuajse çdo
familje ka pjesëtarë që kanë emigru-
ar jashtë vendit për punë sezonale
sidomos në Greqi apo Itali dhe apo
në vende të tjera. Këto dinamika të
lëvizjes së popullsisë kanë bërë që
edhe numri i popullsisë te jetë i ndry-
shueshëm në varësi të nivelit të em-
igrimit.

Mbi  80 % e popullsisë është e
punësuar në aktivitetin e ekonomisë
bujqësore.( Zyra e Bujqesise)

Sipas numrit të familjeve mbi-
zotërojnë familjet me numër mesa-
tar mbi atë në shkallë kombëtare që
është 4.2 pjesëtarë për familje. Kësh-
tu  21.9 % e familjeve kane 5
pjesëtare në familje nderkohe që
edhe familjet me mbi 7 pjesëtare
zënë një shkallë jo të vogël respek-
tivisht 19.4%.

Duhet theksuar se si e gjithë Sh-
qipëria, edhe Komuna e Tominit ka

Në foto: Aktivitet zbavites ne territorin e
Komunes Tomin.  Poshtë: Lisi i Kabe,
monument natyre (Foto.B.K). Faqja tjetër:
Vjelja e mollëve, Fshati Ushtelenxë.

Vëmendje e veçantë men-
dojmë se paraqet kultivimi i
bimëve mjekësore në tokat
e braktisura duke u zënë
vendin drithërave apo
kulturave që nuk kanë
interes , treg dhe traditë.
Kombinimi i bimëve mjekë-
sore me bletën dhe krijimi i
konvejerëve të ushqimit të
bletës, përbën një mundësi
të rritjes së të ardhurave në
një kohë shumë të shpejtë.

cyan magenta yellow black
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pasur një zhvillim të vogël
ekonomik. Pozita e kësaj zone du-
het theksuar se shpesh herë ka qenë
faktor pengues pasi ka shërbyer si
rrugë për eksperditat ushtarake që
kanë vizituar zonën. Këtu edhe shte-
ti i Serbisë ka pretendime për terri-
torin e saj, gjë që ka cuar që të digjej
e shkatërrohej nga pushtuesit duke
shkatërruar kështu edhe ekonominë
dhe prodhimet e pakta bujqësore,
pasi edhe tokat ishin ne duart e be-
jlere e agallarëve.

Gjate periudhes 1945-90 u përf-
shi nën kolektivizim çdo gjë. Kjo
zonë ishte më e privilegjuar pasi edhe
tokat e saj ishin më pjellore e sasia
e saj ishte më e madhe. Edhe këto të
ardhura ishin të pakta e të pamjaf-
tueshme, por sido që të jete ky pop-
ull e kaloi këtë periudhe dhe u rezis-
toi krizave të shumë periudhave.
Fillimisht fshatarëve u la 3000 m²
për familje për nevoja vetjake por më
pas edhe kjo sasi toke erdhi duke u
zvogëluar në 1000 m² e më pas në
400m² duke cuar në një krizë të plotë
për banorë të zonës  ndërsa indus-
tria në këtë kohë ishte shumë e vogël.
Duhet theksuar se në këtë kohe u
ngriten një sërë veprash si hidrocen-
trale lokale ashtu edhe vepra të tjera
si kanalizime që i erdhën në ndih-
më bujqesisë.

Pas vitit 1990 me ndodhjen e
ndryshimeve si në gjithë Shqipërinë
çdo pronë shtetërore kthehet në pronë
private . Me reformën agrare toka
shkon në duar të pronarëve  duke bërë
një copëtim shumë të madh të saj
gjë  që çon në vështirësi për krijim
të fermave konkuruese në treg. Dega
që jep më shumë se 50 % të të
ardhurave është bujqësia. Pra nuk nuk
kemi ferma të mirfillta ose parcela
të mëdha por një copëtim të tokës
bujqësore. Për tu përmendur janë

edhe disa plantacione të vogla që
kane filluar të lindin në fshtrat afër
qytetit me pemë kryesisht të impor-
tuara nga Europa Perendimore.

Ekonomia lokale në Komunën e
Tominit është e përqendruar kryesisht
në zhvillimin e bujqësise dhe bleg-
torisë. Si pasojë këto dy fusha shër-
bejnë edhe si burimet kryesore të të
ardhurave për banorët,  krahas të
ardhurave që sigurohen nga punësi-
mi sezonal në vendet fqinje e një
pjese të konsiderueshme të  rinjve.
Gjithsesi numri më i madh i të punë-
suarve është në bujqësi dhe blegtori,
si rrjedhojë edhe gjendja e papunë-
sisë në Komunën Tomin varion mi-
dis 20-30% nëse marrim në konsid-
eratë vetëpunësimin e fermerëve.

Bujqësia përbën bazën e zhvillimit
ekonomik te zonës dhe pjesën më të
madhe të tregut të punës për këto
banorë. Toka e ndarë në parcela të
vogla, mungesa e mekanizimit  dhe
e kreditimit, e helmeve dhe pesti-
cideve, konfliktet e pronësisë në disa
raste, janë disa nga problemet  që e
kanë lënë bujqësinë në formën dhe
mënyrën e vjetër tradicionale të kul-
tivimit dhe te pazhvilluar,
megjithëse shihen dhe ka tendenca
për të krijuar plantacione dhe mini-
ferma. Plantacione të reja janë kri-
juar me mollë, qershi, vreshta si ne
Ushtelenxë, Pollozhan, Dohoshisht,
Pilafe, Çetush, Brezhdan etj dhe
kanë dalë në treg. Tendencat e tyre
janë gjithmonë në rritje.

 Toka është e papërshtatshme për
të prodhuar të gjitha llojet e prodhi-

Ka ndodhur nje ngjarje? Keni ndonje shqetesim per te ndare me komunitetin?

Keni ndonje propozim per zhvillimin e zones suaj?

Doni te informoni komunitetin rreth jush per dicka qe ju intereson atyre?

S H K R U A N I  N Ë  G A Z E T Ë !  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  >

Pemët frutore kanë
qenë traditë si në
bahçet e shtëpive por
edhe në plantacione
të madhësive të ndry-
shme. Kryesisht
mollët, qershitë,
vreshtat janë pemët
të cilat janë kultivuar
dhe përshtaten me
klimën e zonës.

meve bujqësore, por aktualisht kul-
tivohen kulturat tradicionale si mis-
ër, grurë, faragjere dhe perime.

Pemët frutore kanë qenë traditë
si në bahçet e shtëpive por edhe në
plantacione të madhësive të ndry-
shme. Kryesisht mollët, qershitë,
vreshtat janë pemët të cilat janë kul-
tivuar dhe përshtaten me klimën e
zonës.

Çdo familje merret me kultivimin
perimeve në ngastra të vogla, që në
gjuhën popullore  njihen si “kopsh-
te”. Ka fermerë dhe fshatra që shqu-
hen në këtë drejtim, përmendim fs-
hatin Selane. Shihet një tendencë për
të profilizuar punë me to, por këto
janë në hapat e para. Ka disa raste
që janë ndërtuar sera duke kultivuar
produkte nga më të ndryshmet.

Çdo familje merret me blegtori,
kryesisht për nevoja vetjake. Ndërsa
sasia prodhimeve blegtorale për treg
është në sasi konsiderueshme Disa
fermerë kanë krijuar stalla me lopë
për qumësht, me vica për majmëri
për mish dhe pulari për mish dhe
vezë. Ne rritje jane edhe numri I
bleteve.

Mungesa e tregut, e baxhove për
përpunimin e qumështit, e fermave
dhe racave të reja ka bërë që të ketë
shumë vështirësi dhe në këtë sektor
të rëndësishëm për popullsinë.

Sipas Drejtorisë së Bujqësisë dhe
Ushqimit Dibër, Komuna Tomin
është lider në Rrethin e Dibrës për
prodhimin e mollëve , vreshtave ,
qershive, misrit si dhe  fasules të cilat
tregëtohen si brenda rrethit ashtu

edhe në kryeqytet.

REKOMANDIME
Për të ndërhyrë në mbrojtjen e

vlerave ekonomike dhe mjedisore
dhe  rritjen e standartit të jetesës me
standartet e Bashkimit Europian, re-
komandohet:

-  Duhet në mënyrë urgjente të
shpallen ligje që detyrojnë pushte-
tin lokal të kontrollojë zonat e tij
dhe të vihen në zbatim ato ligje.

- Duhet që në komunë  të punë-
sohen specialiste te fushes se kerkuar
duke evidentuar problematikat me
emergjente dhe marrjen e masave
paraprake

- Duhet që të ndërmerren masa
konkrete penalizuese për çdo banor
që thyen ligjet për mjedisin.

- Të ndërhyhet për të shfrytëzuar
në mënyrën sa më të mirë të  mund-
shme  burimet ujore në mënyrë që
çdo zonë të paktën të sigurojë ujin e
pijshëm. Gjithashtu të dënohen me
gjoba ata që ndërhyjnë në rrjetin e
ujësjellësit.

- Grupet prodhuese dhe fermat e
mesme dhe të mëdha tregojnë se ato
duhen stimuluar për të stimuluar në
të njëjtën kohë edhe kooperimin
midis tyre, duke shkuar drejt zma-
dhimit të fermave dhe transferimit
të tyre nga informale në formale dhe
nga fermë në ndërmarrje.

- Të vilen taksat në mënyrë që të
organizohet sigurimi I burimeve fi-
nanciare per projektet e shumta per
tu vene ne zbatim sa me pare te jete
e mundur

- Të zbatohet plani për zhvillimin
e bujqësisë ku çdo banorë nëse nuk
e punon tokën, të paguaj taksë në
mënyrë që tokat të mos lihen djerrë.

- Te stimulohet puna ne bujqesi
duke dhene shperblime per fermeret
qe arrijne prodhimin e nje produkti
cilesor dhe sasior

- Vëmendje e veçantë mendojmë
se paraqet kultivimi i bimëve mjekë-
sore në tokat e braktisura duke u zënë
vendin drithërave apo kulturave që
nuk kanë interes , treg dhe traditë.
Kombinimi i bimëve mjekësore me
bletën dhe krijimi i konvejerëve të
ushqimit të bletës, përbën një
mundësi të rritjes së të ardhurave në
një kohë shumë të shpejtë.
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Nga: DASHNOR KALOÇI

Nga personat më të njohur që ba
bai ynë, kolonel Bajram Pusti-

na pati shpëtuar gjatë Luftës, kanë
qenë Sul Baholli, Manol Milo dhe
Qibrie Ciu. Sulën babai e futi posh-
të krevatit në shtëpinë e Tasim She-
hut ku ai kishte shkuar për t’u fshe-
hur dhe iu tha gjermanëve se aty nuk
kishte njeri tjetër përveçse plakës së
shtëpisë. Por të gjitha këto që kishte
bërë babai ynë, nuk iu morën fare
parasysh nga komunistët të cilët e
arrestuan atë që në fillimin e dhje-
torit të vitit 1944 dhe pasi e dënuan
në fillim me vdekje me gjyqin spe-
cial, e kalbën në burgun e Burrelit,
nga ku ai doli vetëm në vitin 1962,
nga që kishte një sëmundje të pa-
shërueshme dhe vdiq dy muaj më
pas”. Njeriu që flet dhe dëshmon për
herë të parë për gazetën është 70
vjeçarja Vera Pustina (Nepravishta)
e cila rrëfen të gjithë historinë e
dhimbshme të babait të saj, Kolo-
nel Bajram Pustinës, një prej ush-
tarëkëve madhorë të Gardës
Mbretërore të Zogut, i cili gjatë ko-
hës së pushtimit nazifashist të vën-
dit, me kërkesën e mikut të tij,
kryeministrit Fiqiri Dine, shërbeu për
pak kohë në Gjykatën e Lartë Usht-
arake në Tiranë, duke shpëtuar nga
plumbi mbi 36 komunistë të rrezik-
shëm që mbaheshin të arrestuar.

ARRESTIMI NGA
KOMUNISTËT

Pas kapitullimit të Italisë, Bajram
Pustina shërbeu përsëri në Ushtrinë
Kombëtare Shqiptare dhe aty nga viti
1944 me kërkesën e mikut të tij,

Pustina, koloneli i
Zogut që shpëtoi 36
komunistë nga plumbi

Historia e panjohur e kolonel Bajram Pustinës, ish
ushtarakut të lartë të Monarkisë së Zogut, i cili gjatë
viteve të pushtimit nazi-fashist të vëndit, shërbeu si
anëtari i Gjykatës së Lartë Ushtarake, duke shpëtuar
nga ekzekutimi më shumë se 36 komunistë të rrezik-
shëm që mbaheshin të arrestuar. Rrëfimi i së bijës,
70-vjeçares, Vera Pustina (Nepravishta), mbi
mosmirënjohjen e komunistëve ndaj babait të saj që
vuajti 17 vjet në burgun e Burrelit

Në foto: Bajram Pustina. Poshtë:  Vajza e Bajram Pustinës.
Në faqen tjetër: Bajram Pustina me familje

kryeministrit Fiqiri Dine, ai pranoi
detyrën e anëtarit të Gjykatës së Lartë
Ushtarake në Tiranë. Lidhur me këtë
periudhë, e bija e tij Vera, dëshmon:
“Ndonëse në atë detyrë tepër delikate
babai qëndroi vetëm për pak kohë,
ai mundi që të shpëtonte rreth 36
persona, duke i liruar ata nga salla e
gjyqit, shumica e të cilëve ishin ko-
munistë. Po kështu natën e 4 shkur-
tit 1944, kur gjermanët kishin fillu-
ar bastisjet dhe pushkatimet në
masë, babai im shkoi në shtëpinë e
Gani Strazimirit që ishte bazë e
rëndësishme e komunistëve dhe aty
mundi të shpëtonte nga gjermanët,
Ganiun bashkë e dy vëllezërit e tij
Rushitin e Siriun, si dhe disa kush-
ërinj të tjerë të tyre që atë natë ndod-
heshin në atë shtëpi. Por nga per-
sonat më të njohur që babai pati
shpëtuar gjatë Luftës, kanë qenë Sul
Baholli, Manol Milo dhe Qibrie Ciu.
Sulën babai e futi poshtë krevatit në
shtëpinë e Tasim Shehut ku ai kishte
shkuar për t’u fshehur dhe iu tha gjer-
manëve se aty nuk kishte njeri tjetër
përveçse plakës së shtëpisë. Por të
gjitha këto që kishte bërë babai ynë,
nuk iu morën fare parasysh nga ko-
munistët të cilët e arrestuan atë që
në fillimin e dhjetorit të vitit 1944
dhe pasi e dënuan në fillim me vde-
kje me gjyqin special, ku e cilësuan
“kriminel lufte” e kalbën në burgun
e Burrelit për 17 vjet me rradhë.  Nga
ai burg i tmerrshëm, babai u lirua
vetëm në vitin 1962, pasi kishte një
sëmundje të pashërueshme dhe vdiq
dy muaj më pas”, kujton Vera Pusti-
na për babanë e saj Bajramin, kolo-
nelin e famshëm, i cili në kohën e
pushtimit shpëtoi dhjetra komunistë
nga burgjet.

SUL BAHOLLI NUK
E NDIHMOI

Po ç’ngjau me familjen e Bajram
Pustinës pas arrestimit të tij dhe si u
trajtua ajo nga regjimi komunist i
Enver Hoxhës? Lidhur me këtë, e bija,
Vera, dëshmon: “Pas arrestimit të
babait dhe dënimit të tij me gjyqin
special, ne na konfiskuan shtëpinë,
por nuk na larguan nga Tirana si
shumë familje të tjera. Ne mundëm
të qëndronim aty në Rrugën “Qemal

Stafa” duke ndërtuar një strehë në
oborrin e shtëpisë ekzistuese. Më pas
ne katër fëmijët u rritëm dhe mezi
na lanë për të mbaruar shkollat e
mesme, pasi na ndiqte kudo hija e
keqe e luftës së klasave. Më keq nga
ne, ishte motra jonë, Bukuria, e cila
banonte në bodrumet e Shallvareve
ku të gjitha ujrat e zeza i derdheshin
në dhomën ku jetonte. Duke mos e
duruar dot atë gjëndje  skandaloze
ku ndodhej, aty nga viti 1974 ajo
shkoi tek Komiteti Ekzekutiv dhe i

doli përpara e i kërkoi ndihmë Sul
Bahollit, të cilit iu prezantua si vaj-
za e Bajram Pustinës. Sula, i cili
kishte shpëtuar pa u arrestuar nga
gjermanët vetëm në sajë të babait
tonë, i tha Bukurijes: “Nuk kam ç’të
bëj, sepse nuk kam asgjë në dorë”
dhe u largua menjëherë pa i thënë
asnjë fjalë tjetër. Bukuria vazhdoi të
banonte në atë bodrum ku prej kush-
teve tepër të këqia dhe lagështirës,
mori reumatizëm në zemër dhe
vdiq”, e përfundon dëshminë e saj
të dhimbëshme, 70 vjeçarja Vera
Pustina, vajza e kolonel Bajram
Pustinës, i cili ndonëse kishte shpë-
tuar shumë komunistë nga plumbi
gjatë Luftës, kaloi plot 17 vjet në
Burgun e Burrelit.

SI E MBROJTI AVOKAT
STRINGA, PUSTINËN NË

GJYQIN SPECIAL?
Kolonel Bajram Pustina ishte një

nga ish-funksionarët e lartë të qever-
ive shqiptare të periudhës së Luftës,
i cili u arrestua dhe u nxorr në Gjy-
qin Special që u zhvillua në muajt
shkurt-mars të vitit 1945. Në atë gjyq,
kolonel Pustina u mbrojt nga avoka-
ti i famshëm, Dr. Spiro Stringa, i cili
në mbrojtjen e klientit të tij, midis
të tjerash u shpreh: “Bajram Pustina
akuzohet se ka shërbye n’ushtrinë e
armikut dhe se ka qenë Antar i Gjy-
qit Politik. Akuzohet m’anë tjetër se
gjatë shërbimit të tij, gjoja, ka
përvetësue nji sasi materjali. Në fakt,
aktiviteti i të pandehurit Bajram Pus-
tina asht negativ, për arsye se nuk ka
zhvillue ndonji veprimtari në dobi
t’armikut. Mbas ardhjes s’Italis, Ba-
jram Pustina ndoqi fatin e gjithë
nëpunsave të Shqipëris. Dërgohet në
nji Kompani krejt italjane të Regji-
menti Arezzo, në të cilën nuk ka
ndonji vleftë, për arsye se të tjerët
urdhnonin dhe komandonin. Ma
vonë, dërgohet në Gardën Mbretnore
në Romë, si oficer i Matrikullit, në
të cilën detyrë duhesh t’u dërgonte
nji Nënoficer, por caktohet ay, si e
si me e largue nga çdo përgjegjsi.
Duke mos dashur me qindrue në
Romë, kërkojë të transferohet në Sh-

Bajram Pustina u lind në vitin 1897 në Shehër të Dibrës së Madhe, në
një prej familjeve më të njohura të asaj krahine, ku babai i tij Aliu

dhe gjyshi, Nurçe Pustina, ishin dy nga njerzit që kishin një famë të
madhe jo vetëm në atë zonë, por edhe në të gjithë Veriun e Shqipërisë,
për luftrat që kishin bërë kundër turqëve dhe serbomalazezëve. Për t’i
shpëtuar përndjekjeve të herë pas herëshme të serbëve, aty nga fillimi i
vitit 1915 familja e Ali Pustinës u shpërngul nga trojet e tyre dhe erdhi
e u vendos në qytetin e Tiranës tek familja e Qazim Keçit. Lidhur me
këtë dhe karierën e mëpasëshme ushtarake të Bajram Pustinës, e bija e
tij, 65 vjeçarja Vera Pustina (Nepravishta) dëshmon: “Në kuadrin e
kujdesjes që tregoi qeveria shqiptare e asaj kohe për sistemimin e të
shpërngulurve nga trojet e tyre prej genocidit serb, edhe babai ynë Ba-
jram Pustina përfitoi të drejtën për të vazhduar shkollën e plotësimit të
oficerëve që ishte hapur asokohe në Tiranë. Që nga viti 1915 kur ai
veshi për herë të parë uniformën ushtarake dhe gjatë gjithë karrierës së
tij, duke përfshirë periudhën e Monarkisë së Zogut ku ai shërbeu në
Gardën Mbretërore e deri në fundin e vitit 1944 kur ai ishte efektiv i
Ushtrisë Kombëtare Shqiptare, nuk u përzie asnjëherë në punët e poli-
tikës, por zbatoi vetëm detyrën e tij, konform ligjeve në fuqi. Gradën e
nënkolonelit babai e përfitoi aty nga viti 1938 dhe në 7 prill 1939 kur
Italia fashiste kreu agresionin ushtarak ndaj vendit tonë, babanë e dër-
guan për të ruajtur rendin në Burgun e Tiranës. Atë ditë pasi babai u lidh
me eprorët e tij të cilët i thanë se çdo gjë kishte marrë fund, ai dha
urdhër që të hapej burgu në mënyrë që të dënuarit të mos binin në duart
e italianëve. Në ditët që pasuan shtatë prillin, babai shkoi për disa kohë
dhe qëndroi i fshehur në Dibër të Madhe dhe kur u bë thirrja që të gjithë
ushtarakët të ktheheshin në detyrat që kishin pasur, ai u kthye në Tiranë
dhe Komanda e Përgjithshme e emëroi në qytetin e Vlorës ku ne qën-
druam familjarshit për dy muaj. Pas dy muajve, babait i erdhi transfer-
imi për të shkuar në Romë si përfaqësues i qeverisë së Tiranës për stu-
dentët shqiptarë që ndiqnin akademitë ushtarake në Itali. Në atë detyrë
babai qëndroi deri aty nga qershori i vitit 1943 dhe duke e parë se Italia
po kapitullonte, ai bëri kërkesë për t’u kthyer në Shqipëri. Ajo kërkesë iu
miratua dhe brenda atij muaji, babai me nënën, Hyrije Shehu dhe ne
katër fëmijët (Fisniku, Ylberi, Bukuria e Vera) u kthyem familjarisht në
Tiranë”, kujton Vera Pustina lidhur me të kaluarën e karrierën e babait
të saj, Bajram Pustinës, si gjatë kohës së Monarkisë dhe periudhës së
Luftës.

Kush ishte Bajram PustinaKush ishte Bajram PustinaKush ishte Bajram PustinaKush ishte Bajram PustinaKush ishte Bajram Pustina
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dosier
qipni dhe vjen në dispozicion të
Distrettos Ushtarake, dhe gjatë këtij
qindrimi nuk bahet asnji thirrje për
nën armë. Ja, ky asht aktiviteti i Ba-
jram Pustinës gjatë okupacionit ital-
jan. Asnji fakt dhe asnji indicje, nuk
doli në shesh, që të randonte pozitën
e të pandehunit, për që ky të ketë
damtuem interesat e Atdheut, kësh-
tu që nuk justifikohet kërkimi i
akuzës, me që asnji thirrje për nën
armë. Ja, ky asht aktiviteti i Bajram
Pustinës gjatë okupacionit italjan.
Asnji fakt dhe asnji indicje, nuk doli
në shesh, që të randonte pozitën e
të pandehurit, për që ky të ketë dam-
tuem interesat e Atdheut, kështu që
nuk justifikohet kërkimi i akuzës, me
që as ndonji vepër bashkpunimi, në
kuptimin e vërtetë dhe të plotë të
fjalës, rezultojë të ketë ba Bajram
Pustina, në favor të okupatorit, mbasi
ligja speciale për bashkpunim me
okupatorin, nuk ka atë kuptim të
cekët që kërkon t’i napi akuza, por
se ka për qëllim shkrimjen e të gjitha
fuqinave në dobi t’okupatorit, dhe
sidomos inisjativë veprimi, çka mu-
ngon krejtësisht tek Bajram Pustina.
Përsa i përket veprimtaris së të pan-
dehunit si Antar Gjyqi, kjo veprim-
tari jo vetëm që nuk e ngarkon me
ndonji përgjegjsi, por përkundrazi
asht në favorin e tij, mbasi ay gjith-
monë asht mundue si e si me e le-
htësue pozitën e çdo të pandehuni.
Në këtë drejtim flasin vetë faktet:
Gjatë qindrimit të tij si Antar Gjy-
qi, kanë qenë dërgue për gjykim afro
70 të pandehun, nga të cilët 40 kanë
marrë  pa-fajsin, ndërsa 20 janë
dënue me kohën e para-burgimit dhe
10 me ndëshkime të ndryshme. Mi-
dis këtyne të pandehunve, përmen-
dim Emin Koçin, i akuzuem për
vrasjen e dy spiunve në rrugën e
Shëngjergjit, për të cilin Prokurori
kishte kërkue dënim me vdekje, kurse
atij iu dha pafajsija; përmendim
Harrilla Bakallin, nji nga të Lëvizjes
Nacional-Çlirimtare të Durrsit, për
të cilin Prokurori kishte kërkue dën-
imin, kurse iu dha pafajsija; përmen-
dim Bedri Çelikun i akuzuar si pje-
star i Lëvizjes, dhe si pjesë-marrës
në mbledhje të ndryshme klandes-
tine, për të cilin Prokurori kishte
kërkue dënim, kurse atij iu dha pafa-
jsija. Këto fakte Zotërinj Gjyqtarë,
keni mundësin me i kontrollue në
arqivin e ish-Gjyqit Ushtarak të më-
parshëm. Komanda e Mbrojtjes Ko-
mbtare, ashtu dhe Ministrija e P. të
Mbrëdëshme, duke pamun nji vep-
rimtari të fillë në favor të të pande-
hunve, ka qenë e shtrëngueme me
ndërhye shpesh herë dhe me i tërheq
vrejtjen Trupit Gjykues, ashtu siç e
theksojë edhe vetë i pandehuni tjetër
Ded Jakova. Faktin ma të mirë, e gje-
jmë që asnji denoncim ose ankim
asht bamun prej popullit kundra të
pandehunit, përkundrazi, në dosjerin
e tij, figurojnë shumë deklarata të
favorëshme. Duhet theksue se dish-
mitarët mbrojtës, dhe sidomos dish-
mitari z. Avokat Dhimitër Goda,
forcojnë çka u parashtrue ma nalt,
me që dishmojë që i pandehuni Ba-
jram Pustina, së bashku me kolegët
e tij janë sjellë shumë mirë dhe
shumë butë ndaj të pandehunve.
Përsa i përket procesit të të ndierit
Kol Lakos, i dënuem me vdekjen për
vrasjen e Idhomeno Kosturit, dhe që
akuza e ka paraqitun si provë kundra
Bajram Pustinës, nuk më duket që

ky proces të mund të randojë pozitën
e të pandehunit. Ky fakt del
n’evidencë po të studjohet procesi
në fjalë, për arsye se sa do që i ndieri
Kol Lako ka pasë mohue fajin para
Trupit Gjykues, por se gjatë rrjedhim-
it të gjykimit, kanë rezultue mjaft
prova dhe indicje rreth fajsisë së tij
si vrasës. Deklarata e Bajram
Pustinës, e bame përpara z. s’uej për
që i ndieri Kol Lako kishte pohue
vrasjen e të ndierit Idhomene Kostu-
rit, nuk duhet të çmohet në disfa-
vorin e tij, për arsye se asht e pam-
undun që nji Gjyqtar, ose çdo
nëpunës tjetër, të mundi me mbajtë
mend në mënyrë precise çdo veprim-
tari të tij zyrtare që ka zhvillue. Nuk
duhet të harrohet, përveç këtij fakti,
se kurë nji të pandehunit i vërtetit
ndonji akuzë, ky e humbet gjak-
ftohtësin dhe gjykimin, dhe i shty-
tun nga instikti i vetmbrojtjes, për-
dorë për këtë qëllim çdo mjet, kësh-
tu që duhet në substancë të shqyrto-
het e gjithë çështja. Nën këto kushte
shpirtnore, lehtasi shpjegohet edhe
deklarata e nalt-përmendun e Bajram
Pustinës e bame përpara Z s’uej.
Përsa i përket, ma së fundi, nji raporti
me të cilin disa oficera e akuzonin
të pandehunin për përvetësim mate-
riali, themi se ky raport përgënjesh-
trohet në vet-vehte me faktin sem-
pel se i pandehuni Bajram Pustina
nuk kishte të bante aspak me për-
dorim materjalesh. Prandaj, për ar-
syenat e naltpërmenduna, kërkoj që

Bajram Pustina të deklarohet i pa-
fajshëm, dhe në rast të kundërt çdo
ndëshkim eventual që mund t’i epet,
të jetë proporcional me fajin që
mund të ketë krye, por përfundimisht
edhe ky ndëshmim t’amnistohet, në
bazë t’amnistis datë 28 Nandor
1944. Avokat Dr. Spiro Stringa. Mars
1945.

SI U HAKMORRËN
KOMUNISTËT NDAJ

ATYRE QË I NDIHMUAN
NË LUFTË

Kolonel Bajram Pustina, ish-ush-
taraku i lartë i Gradës Mbretërore të
Zogut, i cili gjatë viteve të pushtim-
it nazi-fashist të vëndit shërbeu për
pak kohë si anëtar i Gjykatës së Lartë
Ushtarake në Tiranë, madje duke
shëptuar nga plumbi mbi 36 komu-
nistë tepër të rrezikshëm që
mbaheshin të arrestuar, nuk ka qenë
i vetmi funksionarë i lartë i kohës së
pushtimit që provoi mbi supet e tij
mosmirënjohjen e komunistëve për
atë që ai kishte bërë për ta gjatë viteve
të Luftës. Lista e atyre ish-funksion-
arëve të lartë, të cilët gjatë viteve të
pushtimit të vëndit (1939-1944),
shfrytëzuan postet e tyre për të ndih-
muar komunistët, është mjaft e gjatë,
por ndër më të njohurit në “bamirë-
sirat” e tyre kanë qenë: Ish-Kryetari i
Bashkisë dhe Prefekti i Tiranës, Qa-
zim Mulleti, ish-Shefi i Policisë së

Tiranës, Sulejman Kukaleshi, ish-
Komandanti i Përgjithshëm i Xhan-
darmërisë Shqiptare, Hysni Peja, ish-
drejtori i Burgut të Tiranës, Rrok
Berisha, etj. Por një nga më “xhym-
ertët” në këtë drejtim ka qenë Qa-
zim Mulleti, ish-kryetari i Bashkisë
dhe më pas Prefekti i Tiranës në vitet
1940-1943, i cili me ndërhyrjen e
miqve të tij të shumtë (sidomos të
tiranasve të vjetër), gjatë periudhës
së ushtrimit të detyrës së tij si prefekt
i Tiranës, ka nxjerrë nga burgjet apo
ka shpëtuar edhe nga pushkatimi, me
dhjetra komunistë të rrezikshëm,
deri dhe atentatorë. Nga ata persona
që përfituan prej zemërgjersisë së
Qazim bej Mulletit, ka qenë: Ram-
iz Alia, Nako Spiro, Abdyl Këllezi,
gruaja e Ramadan Çitakut, e deri tek
Besim Levonja, (autori i komedisë
së famëshme “Prefekti”) të cilin
Qazim Mulleti e liroi nga qelitë e
burgut politik të Tiranës si një njeri
të vobegët. Për lirimin e Ramiz Al-
isë nga burgu i Tiranës, tek Qazim
Mulleti ndërhyri i vëllai i tij, Hakiu,
pasi bashkëshortja e tij, (nga fisi
Muka i Shkodrës), ishte kushërirë e
afërt me Ramiz Alinë. Lidhur me këtë
ngjarje, ish-Presidenti Alia, shumë
vjet më vonë ka falenderuar nipin e
Qazim Mulletit, duke i shprehur
mirënjohjen e tij. Pas Qazim Mul-
letit, edhe shefi i Policisë së Tiranës,
i famëshmi Man Kukaleshi, ka bërë
shumë ndere duke liruar nga burgu
mjaft komunistë të rrezikshëm. Një

prej tyre ka qenë edhe e motra e
Agron Çoratit, (një prej komu-
nistevve më të njohura të Tiranës), e
cila mori pjesë në rrëmbimin e va-
jzës së Man Kukaleshit, Ikbales. Në
atë rast, Man Kukaleshi, jo vetëm që
nuk morri hak për atë ngjarje, por sa
herë që Agron Çorati dhe dy motrat
e tij arrestoheshin prej italianëve,
Mani ndërhynte dhe i lironte ato nga
burgu. Këtë gje e kanë pohur publik-
isht në shtyp pas viteve ’90, të dy
motrat e Agron Çoratit. Pas Mulletit
dhe Kukaleshit, edhe Hysni Peja ka
qenë i njohur për “bamirësitë” e tij
ndaj komunistëve, aq sa, ai konsid-
erohej si “kolona e pestë” e tyre në
rradhët e Xhandarmërisë Shqiptare.
Veç këtyre, tepër i njohur në këtë
drejtim ka qenë edhe ish-drejtori i
burgut të Tiranës, Rrok Berisha (me
origjinë nga Kosova), i cili në vitin
1944, hapi burgun e Tiranës, duke
liruar të gjithë të burgosurit që
mbaheshin të arrestuar aty, dhe sh-
koi në mal bashkë me ta duke dalë
partizan.  Por të gjitha këto ndere u
harruan prej komunistëve, dhe pjesa
më e madhe e ish-funksionarëve të
lartë që i patën ndihmuar ata gjatë
Luftës, u ekzekutuan apo përfundu-
an burgjeve dhe internimeve.

Vera Pustina (Ne-
pravishta) rrëfen të
gjithë historinë e
dhimbshme të babait
të saj, Kolonel Ba-
jram Pustinës, një
prej ushtarëkëve
madhorë të Gardës
Mbretërore të Zogut,
i cili gjatë kohës së
pushtimit nazifashist
të vëndit, me
kërkesën e mikut të
tij, kryeministrit Fiqiri
Dine, shërbeu për
pak kohë në
Gjykatën e Lartë
Ushtarake në Tiranë,
duke shpëtuar nga
plumbi mbi 36 ko-
munistë të rrezik-
shëm që mbaheshin
të arrestuar.

Por të gjitha këto
ndere u harruan prej
komunistëve, dhe
pjesa më e madhe e
ish-funksionarëve të
lartë që i patën
ndihmuar ata gjatë
Luftës, u ekzekutuan
apo përfunduan
burgjeve dhe
internimeve.
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vështrime

Nga: Dionis XHAFA

Më poshtë kam trajtuar në mënyrë të thjesh
të dhe të shkurtër traditën, bujarinë dhe

historinë e Dibrës, që të përmbledhura bashkë
i kam quajtur “univers” dibran.

....A ka dëgjuar njeri,
që dibrani
ka prishë
apo shkelë
mbi besën e dhënë?
Dua vetëm një
e unë le të jem,
gënjeshtar...!................

Këto vargje shprehin mjaft qartë se deri në
ç’nivel arrin besa e dhënë nga dibrani. Jo vetëm
besa, por edhe trimnia e bujaria e dibranit
kurdoherëështë njohur, nëpaqe e nëluftë. Për
me majt besën dibrani ka kalu male e shtigje,
asht’ vra e asht’ pre, me krajla ka luftu, veç
me majt nerin e besën.  Jo veç besën e nderin
e vet, po ka luftu në çdo betejë, në mbarë
trojet shqiptare, thujse s’ka pas betejë ku dib-
rani mos t’ket marrë pjesë. Gjithni i mprehtë
në mendime, i afërt me mikun dhe tmerr për
armikun, i paktë e i rëndë në muhabet, bujar e
mikpritës. Këto janë tiparet e një dibrani të
zakonshëm, ashtu siç n’a e përshkruan edhe
në këto vargje shkrimtari ynë i mirënjohur Fan
Noli:

Njerëz të zgjuar me lezet,
që i gjen ne cdo anë,
që të bëjnë hallvë e salep,
keta janë mjeshtrat Dibranë. 1
Dibranët gjithonë e kanë dashtë vendin e

tyre, gjithnjë kanë ushqyer zjarrin e atdhe-
dashurisë nga brezi në brez. Në momentet më
të vështira kanë ditë të bashkohen e të luftojnë
kundër pushtuesit dhe të flijohet për atdhê.
Madje tregohet, rrugës për në Prizren, Abdyl
Frashëri ka fjetur një natë në Teqenë e Vleshës
në Dibër. Aty u mblodhën mjaft fshatarë, të
cilët dëgjuan me vëmendje Abdylin, që foli
për qëllimin e lartë të Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit. Pas fjalës së Abdylit, njëri nga pleqtë
e fshatit iu drejtua:

- Abdyl bej, pas fjalëve të mira që na the,
të japim besën se, edhe diellin sikur ta ketë në
dorë sulltani, prej tij nuk e duam.

Me këtë shembull që sapo lartpërmenda,
tregohet se në Dibër vlerësohet shumë mend-
ja, arti i fjalës, “gjuajtjet” apo ngacmimet me
nënkuptime. Oda e burrave është një odë ku
veni peshon, është një betejë me mprehtësinë
e mendjes, ku çdokush hedh fjalë që shpesh
herë duken të pakuptimta, pa baza, shumë të
largëta, por që në vetvete fshehin një botë
mendimesh të pazbërthyera me fjalë. Në odë
ka rregulla. Miku i shtëpisë gjithmonë mbro-
het nga i zoti i shtëpisë, nëse miku “goditet”
me fjalë nga dikush tjetër.  Nga këto oda nëse
ndërhyje gabimisht mund të të “ngarkonin”
samarin dhe të të dërgonin në shtëpi.

Dibra është ndoshta treva që ka kontribuar
më së tepërmi në zhvillimin e historisë të ko-
mbit shqiptar. Në tokën dibrane kanë lindur
strateg, luftëtarë të mëdhenj të lirisë, udhëheqës
e njerëz të dijes. Mjafton të përmendim Gjergj
Kastriotin, heroi kombëtar shqiptar, Hamza
Kastrioti, Moisi Aranit Golemi, i cili tradhtoi
dhe e pagoi me jetën e vet tradhtinë ndaj
Skëndërbeut, Migjeni (lindur në Shkodër, me
origjinë nga Dibra), Elez Isufi, prijës popullor
gjatë dyndjes sllave, Haki Stërmilli, autor i
novelës “ Sikur të isha djalë”, Bashkim Pacuku,
tenor i klasit botëror, Eqrem Basha, poet, Iljaz
Pashë Dibra, kryetar i Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit, Haxhi Lleshi, president i Shqipërisë
në periudhën e diktaturës për më shumë se 20
vjet, etj...2

Univers dibran
Dibranët nuk dinë vetëm laps dhe pushkë,

ata kanë edhe adete në raste gëzimesh famil-
jare. Martesa çmohet shumë në Dibër. Vep-
rimet nëpër dasma ndjekin zakonet e vjetra
dhe zakonisht organizohen nga më të vjetrit
ose “shkuesit”, personi që ka lidhur miqësinë
mes palëve.

Një traditë që ende mbahet e freskët dhe
aplikohet ende sot e kësaj dite është ajo e ditës
së parë të martesës, e cila ka një zakon tepër
të veçantë. Ja si tregohet historia e një dibrani
në natën e parë të martesës:

Atë darkë, kur nusja për herë të parë mby-
llej pas darkës me dhëndrin brenda në dhomë,
shokët e dhëndrit nga jashtë dhe në oborr,
këndonin këngë ngacmuese duke e vënë në
lojë dhëndrin e ri. Ata qeshnin me dhëndrin e
hidhnin valle. Ja disa vargje që këndohen
gjatë mbylljes së dhëndrrit me nusen në një
dhomë: “Pjergull o, moj pjergull o, i lë vetë
beqarët në livadh, duke kullotur gomarët...”.
Shokët ngacmonin me lloj lloj batutash:
“Dhëndër, mos e fal nusen për sonte...”. Por
duhet pasur parasysh se të gjitha këto batuta
këmbeheshin dhe thuheshin nga njerëzit e
afërt, pra brenda gjakut, pasi në dasma nuk
thërriteshin shokët e punës apo njerëzit që nuk
ishin në fis. Teksa është ngjitur lart nëpër sh-
kallë, për të shkuar i lumtur në natën e parë të
tij me nusen, ai tregon se të gjithë tentonin ta
gjuanin kush më lehtë e kush më fort. “Na
këndonin te dera dhe pas 20 minutash futeshin
nuset e dajës, daja dhe të afërm të tjerë dhe së
bashku hanim petullat”. Me ngrënien e petul-
lave, ia niste nusja e pastaj dhëndri e më pas
të gjithë të tjerët që i rrethonin. Pas kësaj, të
afërmit ngriheshin dhe i linin vetëm nusen me
dhëndrin. Të nesërmen në mëngjes, ajo që
duhej të zgjohej e para e shtëpisë dhe të dilte
përjashta ishte nusja e re. Duke mbajtur për-
dore një djalosh 5-6 vjeçar, nusja shkonte tek
çezma e fshatit apo qytetit dhe mbushte ujë.
Të paktën kështu ka qenë kjo traditë, deri vonë
në Dibër...3

Megjithatë, jo gjithçka ka të bëjë me gëz-
ime. Sot, Dibra vuan nga një problem vërtet
jetësor, siç është emigracioni. Me rrugë të
boshatisura...me  rrugica të cilat dikur edhe
pse të shtruara me gurë, ishin të mbushura
përplot me fëmijë që loznin të buzëqeshur dhe
të gëzuar, me pleq të cilët kuvendonin dhe
bisedonin, kurse sot edhe pse të asfaltuara si-
pas trendit modern, nuk sjellin më pamje
gjallërie... Dyert e shtëpive sot janë të mbyl-
lura dhe hapen vetëm se gjatë stinës së verës,
kurse mjetet e hekurta të vendosura jashtë dri-
tareve të japin sinjalin që banorët e këtyre sh-
tëpive gjenden jashtë vendlindjes. Qytet i
shprazur i cili ringjallet vetëm se gjatë verës,

pleq të cilit jetojnë në azil, të rinj të cilët
asimilohen dhe devijojnë nga kultura dhe tra-
dita vendase, shfrytëzimi i rrugëve ilegale për
largim nga Dibra i shoqëruar edhe me koston
e humbjes së jetës, ulje e numrit të nxënësve
në shkollat fillore dhe atë të mesme, lotë në
sytë e atyre të cilët nuk kanë pranë të afërmit e
tyre, si dhe pasoja të ngjajshme me këto , kanë
një emërues të përbashkët: Emigracionin.4

Universi dibran është aq i gjerë sa nuk ka të
sosur. Gjithçka që ka lidhje me Shqipërinëështë
e pamundur të mos ketë një rrënjë në Dibër,
pasi fatet e vendit e betejat më të mëdha për
çlirimin e Shqipërisë në tokën dibrane janë
bërë. “ Mendja në Dibër ka lind”, ka thënë i
madhi Gjergj Fishta. Disa nga vendimet më
të rëndësishme për liri e pavarësi të vendit nga
konaqet e Dibrës kanë dalë. Natyra dibrane
është e gjithanshme, një trevë që ka provuar

Njoftim për bashkëpunëtorët
Të nderuar bashkëpunëtorë
Prej muajsh, redaksia ruan në arkivin për botim disa materiale, të cilat po të botohen zënë një hapësirë prej 2 ose më

shumë faqesh.
Për këtë arsye, redaksia e gazetës “Rruga e Arbërit” njofton gjithë bashkëpunëtorë e saj, se shkrimet që sillen për t’u botuar,

duhet të jenë jo më shumë se 5 faqe të daktilografuara (përafërsisht 10000 mijë karaktere, pa përfshirë hapësirat). Materialet
që vijnë me email ose në çdo lloj forme elektronike, duhet të jenë në Word, me fontin Times New Roman, të madhësisë
12pt  dhe me hapësirë 1.5. Gjithashtu, kujtojmë se materialet e pranuara në formë elektronike duhet të kenë 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
shkrimet dhe të na i përcjellin në redaksi me dy versione botimi: për gazetë dhe për internet.
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Valltari (Vaj). © Dritan Bocku

gjithçka, që për hir të Shqipërisë ka luftu sul-
ltan e krajla, një trevë me njerëz që flasin fjalë
me metër e me kandar, një trevë heroike, e
lagur me lot e gjak dhe që gjithmonë vendit të
vet i ka dal zot!

Ajo ka karakteristikat e saja të veçanta me
të cilat dallohet nga rrethet tjera. Edhe pse ka
pasë ndikime të kulturave tjera, dibranët ako-
ma i rruajnë zakonet e vjetra, këngët e tyre të
vjetra, lojrat, veshjen dhe të gjithë simbolet
tjera etnografike.5

Literatura:
1 Fan Noli, Zgjidh e merr.
2 Dibra Forum, Community ideas virtual cafe.
3 Dasma shqiptare,  hapesira e qiejve shqiptare.
4 Vizion dibran. Emigracioni, problem jetik i di-

branëve.
5 Historia e rrethit Dibër.
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botime

Nga: HALIL RAMA

Brenda pesë viteve, poeti dhe publi-
cist i njohur Sakip Cami ka botuar
dy libra të të njejtit profil, në të cilët
rrëfehet mjeshtërisht filozofia popu-
llore dibrane. “Rrëfime popullore
dibrane” (2006) dhe “Dibra nëpërm-
jet këngëve dhe tregimeve të popul-
lit” (2010) janë dy libra të vyer që
përcjellin tek lexuesi visare të Di-
brës. Në këto dy libra gjen mishërim
sentenca “Atdheu nis nga familja”.
Mjafton për këtë qoftë dhe kushtimi
i dy vëllimeve prindërve të tij, Ukë
A.Cami dhe Razie Cami (Hasa), nga
goja e të cilëve (siç shprehet vetë
autori) ka dëgjuar shumicën e këtyre
rrëfimeve. Në këto rrëfime, ndonëse
përçohen nga alegoria therëse, s’është
e vështirë të dallosh mirëbërësinë e
bujarinë e dibranëve, autoritetin
moral e shipërtëror, traditën e
mikëpritjes, por dhe zgjuarsinë, in-
teligjencën dhe mençurinë e di-
branëve nëpër shekuj. Këto, cilësi,
më mirë se askush tjetër i ka
mbledhur, perceptuar dhe pasqyruar
realisht në këto dy libra, dibrani i
mirë dhe i talentuar Sakip Cami,
autor i disa librave me poezi,
monografi, publicistikë, fabula e sat-
ira. E ka bërë këtë, duke qëmtuar e
hulumtuar nëpër dasma e morte, në
kuvende, në ceremoni fejesash e
lindjesh, ku shpaloset mençuria e
famshme, po dhe ajo që quhet “ale-
goria dibrane”. Dallohen fare qartë
këto, qoftë dhe vetëm në rrëfimin me
titull “Gjëmon Korabi or babë”, ku
përçohet ideja se mali më i lartë i
atdheut tonë gjëmon vetëm kur ka
ka luftë të madhe me shumë krajla?!
Më tej, rrëfimi me titull: “O Mu-
harrem Aga, shyqyr që të vdiq baba”,
në pak rreshta sinteizon ligjin e jetës,
barazinë e gjallesave para Zotit, si
në fragmentin: “...jetën e ka në dorë
Zoti, por po të kishte shpëtue baba i
Bajraktarit, na të tjerët nuk kishim
ma vend prej baballarëve tanë. “E
patë, Muharrem Aga e shnoshi babën
në Austri, ndërsa ju na leni me vde-
kë”, do na thoshin…” 

Gjejmë në këto rrëfime gjithash-
tu ballafaqimin me vështirësitë e
jetës, por dhe guximin e trimërinë
për përballimin e tyre. Kjo më së miri
konstatohet në rrëfimet me titull:
“Me këto para që punoj e fitoj unë
ushqehem, laj borxhet e jap pare me
fajde”; “Asgjë nuk vjen nga oxhaku”,
“Kush ka kohë të pijë kafen time”
etj. 

Një vend të veçantë në këto dy
vëllime zë filozofia popullore e
përçuar nga goja e burrave të mençur
e të urtë dibranë, siç mund të
veçojmë filozofin popullor Dine
Hoxha, të cilin e kanë quajtur De-
kan i “Universitetit të Dibrës”, “Sok-
rati i Dibrës”, “Profesori i alegorisë
dibrane”, sepse atë e njihte mbarë
Shqipëria. Vetë mbreti Zog e kishte
këshilltarin e vet. Ai ishte nga Mu-
hurri, i konsideruar si “Djepi i urtë-
sisë së Nëntë maleve të Dibrës”,
pikërisht pse lindi e rriti burra të tillë
të shquar si Dine Hoxha e

Filozofia popullore dibrane
në rrëfimet e Sakip Camit

paraardhësit e tij Kurt, Nel e Hazis
Hoxha. Filozofia e këtij mëndje kan-
darfloriri jepet qoftë dhe në rrëfimin
me titull “Dine Hoxha dhe lati-
fondisti francez”. Është koha kur një
pronar i madh tokash nga Franca vjen
në Shqipëri për të takuar Dine Hox-
hën që ta pyeste për mend lidhur me
shqetësimin e tij që konsistonte në
sekuestrimin e qindra hektarëve tokë
pronë e tij, nga qeveria franceze. Dhe
përgjigja e Dine Hoxhës ishte: “Dëg-
jo or mik, mos u ngatërro me qever-
inë për punën e tokës. As me qever-
inë dhe me asnjë njeri. Sakllam, sak-
llam, çdo njeri ka të vetat vetëm dy
metra katror tokë, ndërsa ti ai i ke,
apo s’i ke nuk e di!”. 

Sipas etnologut të njohur Mark
Tirta, është mjaft domethënëse for-
mula e mirënjohur e proverbiale që
thotë se “Mendja”, “Urtia” ka le në
Dibër… 

Fjala dhe kuvendi i dibranit shqu-
het për mendjemprehtësi e la-
konizëm, për peshë mendimi, për
sinqeritet e dashamirësi, por dhe për
këmbëngulje e qëndresë imponuese,
bindëse. Më mirë se kudo tjetër këtë
e ndeshim tek libri i S.Camit “Dibra
nëpërmjet këngeve dhe tregimeve të
popullit”. Aty gjejmë “Mesele di-
brane”, “Histori”, “Rite, zakone dhe
traditë”. “Tregime brenda dhomës
dibrane”…gjejmë historinë e Dibrës
nëpërmjet këngëve të vjetra popu-
llore, por dhe nëpërmjet dokumen-
tave. I kompozuar kësisoj “Dibra
nëpërmjet këngeve dhe tregimeve të
popullit” është një sinetzë e
mençurisë, urtësisë dhe filozofisë
dibrane. Ai është i mbushur plot me
visare të çmuara. Me mjeshtri të

rrrallë, Sakip Cami ka ngritur në art
odën dibrane që është quajtur “Uni-
versiteti i Dibrës”, atëhere kur në
Shqipëri nuk kishte as shkolla fillore.
Madje siç shprehet recensenti, Hajri
Mandri në parathënjen e këtij libri :
“Mendimi filozofik dhe mendimi
estetik, në odat e Dibrës, transmen-
tonin që nga e kaluara e herëshme,
mesazhet përmes një forme origji-
nale. Këto janë rrëfenjat (tregime),
ose siç u thotë populli “meselet”, të
cilat, për nga gjuha, kompozicioni,
simboli dhe alegoria, humori dhe
ironia, hiperbolat dhe litotat, u
shndrruan në një platformë komuni-
kimi për dibranët ose në një “shkollë”
ku shpaloseshin idealet socialeste-
tike, qëndrimet moralizuese e didak-
tike, rreth jetës e vdekjes, rreth famil-
jes e integritetit të saj”. Pikërisht mbi
këtë shtrat ndërtohen dhe librat e
S.Camit “Rrëfime popullore di-
brane” dhe “Dibra nëpërmjet
këngëve dhe tregimeve të popullit”,
ku brenda një tematike shumë të
gjerë dhe të larmishme rrëfehet tra-
dita, historia dhe heronjtë e Dibrës,
por dhe ngjarje të ditës, të lidhura
nushtë me politiken, ekonominë e
sjelljen e njerëzve në rrethana të cak-
tuara. Në këto rrëfenja gjejmë fjalën
dhe kuvendin e dibranit të shquara
për mendjemprehtësi e lakonizëm,
për peshë mendimi, për sinqeritet e
dashamirësi, por dhe për këmbëngul-
je e qëndresë imponuese, bindëse.
Si askush tjetër, Sakip Cami në këto
dy libra refkekton zgjuarsinë dibrane,
maturinë e burrave të mençur te Di-
brës, dashurinë për njerëzit, sakrifi-
cat, patriotizmin e shumë veti të tjera
të çmuara. 

Sakip Cami
në këto
dy libra
refkekton
zgjuarsinë
dibrane,
maturinë e
burrave të
mençur te
Dibrës,
dashurinë
për njerëzit,
sakrificat,
patriotizmin
e shumë veti
të tjera të
çmuara. 

Nga: AGRON TUFA

Kjo ka ndodhur në Shkodrën e fillimit të shekullit XX, kur qyteti, siç
dihet, ishte nën administrimin e pushtetit osman. Mund ta përfyty-
rojmë pak a shumë koloritin e qytetit asokohe nëpërmjet disa burimeve
që na afrojnë fotografitë e Marubit apo pikturat e Kolë Idromenos, për-
shkrimit të udhëtarëve të huaj dhe situatës kulturore të shoqërive artis-
tike “Agimi”, “Bashkimi” e, sidomos, nëpërmjet veprimtarisë ilumi-
niste e kombëtare arsimdashëse të kolegjeve françeskane e jezuite.

Nga njëra anë qyteti hapej drejt kulturës perëndimore, duke patur
përkrahjen gjithnjë në rritje të Vatikanit dhe perandorisë Austro-Hun-
gareze, por nga ana tjetër pushteti osman që qeveriste, përpiqej të ru-
ante autoritetin e vet, megjithë lëngatën që e karakterizonte për shkak të
shpërbërjes së shpejtë politike. Administrata osmane e ndjente se çdo
ditë “i shkiste toka nën këmbë”, përsa ndikimi perëndimor depërtonte
në çdo qelizë të përditshmërisë, duke krijuar reale të reja, të pakontrol-
lueshme, pak nga pak duke i nxjerrë jashtë loje e duke i shndërruar në
fantazma të një kohe të perënduar tashmë.

Kështu, në pranverën dhe verën e vitit 1908 me përkrahjen e austro-
hungarezëve qe krijuar një bandë muzikore, në fillim për qëllime të
ceremonive dhe festave kishtare katolike, e mandej kjo bandë muzi-
kantësh u zgjerua me një formacion të larmishëm instrumentesh muz-
ikorë, që nga veglat frymore deri tek kuartetet e harqeve dhe nisi të japë
koncerte çdo të diel në Pjacë. Në repertorin e këtyre koncerteve përfshi-
heshin si pjesë instrumentale, ashtu dhe këngë qytetare, romanca, çka
solli grumbullime të mëdha qytetarësh. Pak nga pak koncertet në Pjacë
u shndërruan në rital javor, në fillim vetëm të dielave në drekë, po
mandej u shpeshtuan çdo mbrëmje.

Autoritetet osmane nuk mund ta ndalonin këtë lloj paqësor argëtimi,
ani pse nuk u vinte aspak për hosh, ngase po ta ndalonin, do të konfron-
toheshin me qeverinë austriake. Por as nuk mund ta linin këtë situatë të
vazhdonte më gjatë, për shkak se dallimi kulturor i vendoste përfaqë-
suesit e pushtetit perandorak osman në pozita krejtësisht inferiore. Në
fillim, ata e shihnin thjesht me xhelozi këtë ritual, që ishte në gjendje
të mblidhte aq shumë qytetarë dhe ta shndërronte gjithë e më fort am-
bientin qytetës në festë të çiltër e të gëzueshme, vetëm me një gjest të
natyrshëm, pa sforco, - gjest, i cili i grumbullonte njerëzit e atij qyteti
pa dallime kulturore e fetare.

Megjithatë, autoritetet e administratës osmane e shqyrtuan situatën ,
u konsultuan me përvoja të ndryshme kësilloji, dhe më në fund ndër-
morën një plan të të detajuar, pa e nxjerrë veten në pah. Ata kërkuan
dhe gjetën një të marrë. Jo një budallë, por një të krisur, një përbindësh
të fortë, katallâ, të cilit, pasi ia mbushën mirë xhepat me mexhide, e
mësuan se si t’ua prishte festën muzikantëve katolikë dhe, njëjtazi me
këtë, të provokonin një pakënaqësi midis qytetarëve katolikë dhe mysli-
manë.

Sipas udhëzimeve të autoriteteve osmane, i krisuri me emrin Hajdar
mësyu një mesditë në Pjacë, pikërisht në kohën e koncertit të së dielës
dhe, papritmas, me furinë që karakterizon të marrin, iu vërsul bandës së
instrumentistëve duke i gjujtur në shputa ku të mundte, duke ua marrë
duarsh veglat e duke ua përplasur përtokë.

Me atë forcë kafshe që kishte ai, sa çel e mshel sytë, të gjitha veglat
e shtrenjta e delikate u bënë copë e grimë, ndërsa muzikantë e këngëtarë
u larguan të tromaksur si një grusht harabelash.

Nuk kishte kaluar ende “uragani” i të krisurit Hajdar, kur xhandarmëria
e porositur osmane çatisi në vend. Siç qe kullandrisur qysh më parë,
Hajdari i marrë ia dha vrapit i ndjekur nga xhandarët. Por siç qe par-
athënë, Hajdari i marrë ia theri vrapit mes asaj zallamahie dhe, i nd-
jekur nga xhandarët osmanë, mbërriti tek porta e konsullatës austro-
hungareze. Dyert e konsullatës u hapën dhe tash Hajdari i marrë ishte
nën mbrojtjen e autoriteteve diplomatike të perandorisë Austro-Hun-
gareze. Xhandarët, siç u ishte këshilluar, protestuan me forcë dhe kërkuan
që konsullata t’u dorëzonte prishësin e qetësisë publike, vandalin. Disa
herë gjatë asaj dite e ditëve në vazhdim, autoritetet osmane dërguan
nota proteste dhe kërkuan dorëzimin e vandalit, derisa çështja mbërriti
në Vjenë, duke shënuar një precedent diplomatik ndërmjet dy peran-
dorive. Hajdarin e marrë, për më shumë siguri, e dërguan në Vjenë,
ndërkaq që diplomacia austro-hungareze hyri në negociata me qeverinë
osmane, derisa mori garancinë prej saj që të mos e preknin Hajdarin e
marrë.

Hajdari i marrë vërtet u lirua dhe u la i qetë, por banda muzikore,
pas asaj dite, nuk arriti të mblidhet më.
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Nga: LUTFI HANKU

Bibliotekës së lexuesit dibran, si një
zë i vonuar, iu shtua dhe libri i au-
tores Hatixhe Erebara: “Një jetë në
36 shkronja”.

Sa shpejt mbaroi! –thashë, se
mbeta i pangopur nga rrezatimet e
dritë-hijeve. Më pëlqyen vargjet e
preludit dhe “i mora” me vete: Bren-
da meje shpirt’ i lodhur/ në 36 shk-
ronja dritë çel/ Mote të ngrira dhim-
bjesh më zgjohen/ dashuri e trem-
bur në ëndrrat e natës së vrarë...”.

Ndodh të lexojmë ndonjë libër që
emërohet “Roman”, por nuk i plotë-
son kërkesat e romanit, sepse, mbi
të gjitha, mungon struktura me kon-
flikte të thella shoqërore. Kështu
ndodh dhe me këtë libër, pavarësisht
se ka heroinën kryesore në vetën e
parë, ka lidhjen, kulmin dhe
zgjidhjen.

Ngjarjet radhiten të emëruara në
copëza që krijon një bosht me nën-
tituj, me linja në qytetin e Peshko-
pisë dhe jashtë shtetit, ku shtjello-
hen probleme të varfërisë, të punës
e shkollimit me pengesa politike të
luftës së klasës, “Odisea” e person-
azhit kryesor jashtë shtetit për gjetjen
e babait emigrant dhe peripecitë e
tjera anësore.

Këto ngjarje kalojnë me konflikte
të lehta, jo antagoniste, që autorja i
tregon lexuesit gjurmët e jetës dhe
botës së vet pa ilustrime e trille, por
me realizëm, si i ka ndjerë e vepruar
ajo edhe përballë kundërshtarëve
zyrtarë. Ky realitet përcillet me gju-
hë të thjeshtë elokuente. Nganjëherë,
të veshura me bukurinë e metaforës,
bëhen të këndshme mendimet e sh-
kruara dhe të besueshme. Ajo “dety-
ron” lexuesin t’i hedhë sytë vargjeve
me fjalë shpirti, si:

“Diell i qeshur në grimca lirie...
Mes dritash e muzgjesh mërgimi,
Malli më trazon...”.
Pa hyrë në botën e saj, e derdhur

në letër, në prozë, në 36 shkronja të
alfabetit tonë, në të cilat qan e gë-
zon shqip si mësuese e abc-së, i kuj-
ton lexuesit se në secilën shkronjë
është shpirti e mendja e saj. Libri
hapet me sentencës grishëse: “Lex-
uesi im, vrite frikën, të fitosh lirinë!”
që përshkon si shpirt i incizuar gjithë
faqet e librit.

Njerëzit e partishëm, të dehur nga
demogagjia dhe servilizmi, i drejto-
heshin fëmjës të shikonte portretin
e udhëheqësit:

- Kush është ai?
- Xhaxhi Enver na mbush doçkat

me sheqer...
Ndërsa autorja e trishtuar (fëmijë)

trembej, kur e shikonte udhëheqësin
në faqen e parë të tekstit shkollor.
Prandaj kjo sentencë doli nga shpir-
ti i autores: “Vriteni frikës!” Gjithë
fëmijërsië “kjo hëngri” frikën dhe ky
ushqim helmues e ndoqi deri sa fi-
toi pluralizmi demokratik.

Pastaj hatixhe Erebara, si par-
athënie, e zbukuron librin me vargje
poetike, sa lexuesi befasohet nga
zbulimi i vlerave të vonuara të au-
tores nga bota e saj që shpërthyen
me urtësi e mençuri përmes
metaforave të goditura, që përbëjnë
thelbin dhe bukurinë e librit.

Pra, bota e autores, edhe pse e

libri i ri
“Një jetë në 36 shkronja”

Bibliotekës së lexuesit dibran, si një zë i vonuar, iu shtua dhe
libri i autores Hatixhe Erebara: “Një jetë në 36 shkronja”.

thyer pak në moshë, brenda vetësisë
zien mistika krijuese poetike, që i
flinin në ndërgjegje:

“Mote të ngrira dhimbjesh më
zgjohen,

Dashuri e trembur në ëndrrat e
natës së vrarë derdhet...”.

Dhembshuri ndjen lexuesi në
tregimet për fëmijërinë, kur shoqet
e lagjes e pyesin: “A ke babë ti?”
Ajo kthehet me lot në sy në shtëpi
dhe pyet gjyshen dhe nënën e saj.
Ata i shmangen të voglës për t’i
treguar të vërtetën e mërgimit të ba-
bait të saj, që diktatura e quante
“armik”. Sido, Hatixhe Erebara tre-
gon me realizëm naivitetin e moshës
së trishtuar duke u munduar edhe të
përgjithësojë persekutimin e famil-
jeve dibrane me probleme
biografike.

Libri zbukurohet me shprehjet e
mendimit estetik e realist, pa uj
fjalësh. Materiali ka 33 nëntituj në
funksionin e sintezës që parathonë
brendësinë e vargëzuar të librit.

Natyra e Hatixhes duket në
mënyrën e rrëfimit thjeshtë të ngjar-
jeve, pa pretenduar notat dramatike
me sens hakmarrës të kundërsh-
tarëve. Edhe kështu ajo të bën për
vete, se reflekton forca dashurie për
personazhet familjare të përzgjedhur.
Veçanërisht detajet për gjyshen,
nënën e babanë që ajo nuk e njeh
akoma, e robërojnë me dashuri e
mëshirë. Ndjeu dhimbje e trishtim
tek hodhi në letër atë botë të njerëzve
të zemrës.

“...Ajo sot më erdhi pranë dhe më
zgjoi kujtesën.

- Gjyshe, pse e merr shilten dhe e
shtron në qoshen e oxhakut? Po
lugën?

- Ah moj zemër e gjyshes! Ajo
lugë pret babën tuaj për t’u ulur me
ne në sofër, - u përgjigj, ndërsa lotët
i pikuan mbi copën e bukës së mis-
rit.

Ajo e la sofrën. Edhe ne u ngritëm.
Lugën e pagëzuam “Luga e babës”.

Këtu lexuesi i ndjen dridhjet emo-
cionale të autores plot trazira, rrëmu-
ja shpirtërore që ia imponoi koha e
luftës së klasës. Kjo mban zgjuar
kërshërinë e lexuesit. Disa pjesë të
librit marrin peshë me idetë që
zbërthehen nga shpirti i fjalëve të
zgjedhura me kuptim figurativ. Këto
vijnë nga ngulmimi i vullnetit dhe
dashurisë së frymëzuar të autores për
të shkruar që krijojnë përfytyrimin
jetësor real mbi hijet e ndriçimet në
vetësinë guximtare të saj, që hodhi
frikën në përruan e qytetit.

Jeta e vështirë dhe e hidhur është
dhënë si një dëshmi për botën e ka-
pitulluar moniste. Por ajo në hesh-
tje mblodhi energjinë dhe u bëri
ballë pengesave klasore, mbaroi stu-
dimet universitare duke pasur tre fëm-
ijë. Sa e fortë kjo intelektuale di-
brane! Me interes e simpati e ndjek
lexuesi fatin e personazhit historik,
kur “një ditë më trokiti dashuria ime”,
e shkruar pa lustra dhe thjeshtë:

“... Mbrëmja e qytetit hodhi mbi
ne copa klime lumturie e drite. Qën-
druam nën pemët e çelura.

- Ulemi më djathtas, - i sugjero-
va Ismailit.

- Pse? – ma ktheu i çuditur.
- Na zbulon hëna, - u përgjigja si

e turpëruar.
- Hëna! Edhe ajo na spiunon? –

qeshi Ismaili me sikletin tim.
- Kush duron thashethemet e qy-

tetit?
- E di ti se frika të robëron shpir-

tin? Hidhe në përrua që të shpëtosh,
- më tha me nervozizëm.

Ndjeva dridhjet e moshës së
brishtë duke i lexuar pastërtinë dhe
guximin e njeriut që i besova jetën
time. Ai kishte hyrë te unë dhe unë
tek bota e tij”. Dy yje pikuan nga
qielli duke lënë gjurmë të ndezura
mbi ne”.

Lexuesi hyn shpejt në botën e
autores, sepse vetë ajo është pjesë
shoqërore e persekutuar që e ka për-
jetuar “nofkat” në biografi. Linja e
tregimit për babanë dhe e fëmijëve
është e ngarkuar me trazira dhe me
“grimca të plagosura”.

- I ka notat të shkëlqyeshme, -
kërkoi i ati të drejtë studimi për va-
jzën.

- Ajo është mbesa e armikut të
popullit, - iu përgjigj zyrtari me ton
përbuzës.

Babai cenohet në sedër, autoren
e transferojnë në fshat për t’i ulur
dinjitetin, kur ajo kishte mbaruar stu-
dimet e larta universitare. Mësuesja
u ankua. Sekretari i parë i tha të
mohonte babanë. “Kurrë nuk do ta
mohoj babanë tim:”, - përgjigjet
mësuesja. Ky kulm veprimi i
ndërgjegjësimit të autores, e cila e
kishte flakur frikën, mund të quhet
kulmi i veprimit të personazhes.
“Gjumi m’u dhunua”, sepse Dritan-
it iu mohua shkolla e lartë. Por Is-
maili e zgjidhi ngërçin politik.

Ajo shkruan me sinqeritet: “Vua-
jtjet më trokasin të vrazhda... qën-
drojnë mbi supet e mia të lodhura”.

Një rreze drite”. Babai është
gjallë. “A do të arrij të thërrisja em-
rin e babait tim?” Dhe tek ajo ndry-
shon pamja:

“Mami, të qeshkan sytë!” – i
thanë fëmijët. Një gëzim i papritur
ndriti shtëpinë.

“Nesër do të flasim në telefon me
babën!” Në këtë pjesë është derdhur
gjithë shpirti i familjes me një forcë
ndjenjash të habitshme, sidomos
dialogjet nënë e bijë.

“Do të shikoj babanë tim në botën
e lirë!”

Atë ditë u martua dhe Dritani me
shpresën. Dy lumturi preku familja:
“Shikoja çiftin e ri të gjenezës Ere-
bara”.

Një ditë shtatori të 92-shit ajo flu-
turoi si shpend drejt Mynçenit gji-
gant të Gjermanisë. Ajo në rrugën e
“Odisesë” zbulon forcën shpirtërore
për të njohur babanë e vet.

- Erdha, babë. Erdha e plakur...
- Bijë, nuk do të më treste dheu,

po mos t’u takoja.
Qëndronim të shushatur, me duar

të shtrënguara, pas 50 vitesh. Dy botë
të ndryshme në dialogjet e netëve.
Fjalë e lotë, fjalë e gëzim. Ata nuk
ngopeshin. “Mall e dashuri mun-
dohem t’i hedh në letër”.

- “Baba, këto mrekulli nuk të lënë
të vish në qytetin e lindjes? – e ngac-
mova”.

- “Do të vi, se ju jeni bota ime,
bijë. Bëhuni dhe ju të zotët. Puna e
mendja e kanë zhvilluar Bavarinë.

Rustemi u kthye në atdhe. Ai ndjeu
prekjen e dashurisë dibrane.

- E dallon shtëpinë tënde? – e pyeti
Ismaili.

- Ja, ajo në anë të rrugës së Dub-
lecit. Paska njerëz! – tha i çuditur.

- Presin qytetarin e tyre, - ndërhyra
unë.

- Minaren e xhamisë nuk e pas-
kan prishur komunistët?

- E lanë si monument kulture.
Prishën tyrben e varrin e sheh Os-
manit, - shpjegoi Ismaili.

Pjesa “Tani dua të jetoj”, autorja
e zbërthen botën e babait të saj, pa
përdorur ngarkesa fjalësh jashtë re-
alitetit. Ai mori dhe la dashuri tek
qytetarët e Peshkopisë. Por fundi i
këtij personazhi mërgimtar krijoi
“Tronditjen e hidhur”. Hatixhja hum-
bi bukurinë e fjalëve “bijë” e “babë”.
Ajo nuk harroi t’i plazmojë në shpir-
tin e saj fjalët e fundit të Rustemit:
“Si erë arome, moj bbijë, do t’u thith
e do t’i ngrij qerpikët e syve që t’u
shoh ju. Do ngjallem e do më qeshë
jeta nga ndriçimi i diellit dibran. Ah,
moj bijë, jeta plakë më ka marrë për
dore...”.

Prandaj ajo në fillim të librit, ku
hapet me “Prelud” ka vargëzuar:

“Ti, lot i trishtuar!
Në bardhësinë e mermertë
Të kraharorit
të gurtë
më pikon.
Epitafin e ftohtë
Buzët e mia
Puthin
Babën tonë...!”
Pjesa “kontrast” aludon për tran-

zicionin duke i kundërvënë
qytetërimin evropian. Por autorja
kthehet në vendlindje:

“O njerëz, ku ka si Shqipëria
jonë?!”. “Lotët nuk u thanë”. SI gjy-
shi dhe Ida me Dritanin mërguan.
“Zemra më copëtohej në egërsi fati”.

Si nënë e mësuese autorja copë-
ton zemrën dhe ua fal nipërve e
mbesave.

Të lënë mbresa tregimet:
“Ku më lëshonte Flavja” dhe “të

puthurat e ëmbla të Irisit?!” Sa pak
gjurmë gëzimesh! M’i vodhi kurbe-
ti... sido, unë i mbaj me vete. Më
çlodhin shpirtin e lodhur”. Ndërsa
Ismaili u jep kurajo fëmijëve, kur
operohej:

“Do të jetoj që t’u gëzoj”.
Personazhet janë portretizuar në

veprim, pak a shumë me veti indi-
viduale. Më të theksuara duken gjy-
shja me nënën, të dyja individual-
itete të njëjta, me virtyte si dy burra
me karakter, zemërbardha, të dhemb-
shura, bujare, të dashura e trimëre-
sha dibrane që u hoqën zvarrë në jetë
dhe nuk u servilosën para sistemit
monist, bashkë me autoren.

Hatixhe Erebara e mbyll librin me
epilog, si pjesë përmbledhëse, apo
sintezë e përmbajtjes me një figura-
cion domtethënës, me motiv an-
gazhues, sepse demokracia e zgjoi
“si një fijë bari e njomë u gjelbërua
memoria dhe dëshira e fjetur që bren-
da botës sime m’u ndërgjegjësua...,
sa arrita të shkrij paksa dhimbjet e
ngrira mes dritash e muzgjesh”, sepse
“unë jam dita e djeshme dhe dita e
sotme e lirisë së personalitetit, - për-
fundon epilogun autorja.

Kopertina e librit me peizazhin e
qytetit të Peshkopisë, me ngjyrë të
gjelbër dhe të kaltër, simbole me
idenë e përmbajtjen, u gjetën nga
Bujar Karoshi.
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Shkruaj këto radhë dhe, nuk e di
pse më vjen ndërmend biseda me
miqtë e mi dibranë Hysen Uka dhe
Bujar Karoshi. Teksa pinim kafen, te
një lokal  pranë shtatores së Gjergj
Kastriotit, Skënderbeut, ra fjala te
drurët dhe lulet zbukuruese të Di-
brës e, veçanërisht për bulevardin
magjeps të blinëve. Përmendëm aty,
edhe botanistin e madh suedez Karl
Linne, por edhe kopshtin botanik në
Uppsala të Suedisë.

-I shikon këta drurë dhe lule të
bukura rreth e qark nesh? - më tha
Hyseni. - Para disa kohësh, këtu në
Dibër, drejtonte punët e qytetit një
njeri i dashuruar pas bimësisë, lu-
leve  dhe gjelbërimit1). Ai, për t‘i
dhënë një pamje sa më të bukur qy-
tetit, ftoi të vinte nga kryeqyteti, një
lulishtar të vjetër,2) për të cilin
thoshin se, dikur, kishte punuar lul-
ishtar i pallatit mbretëror. I tha atij,
t‘i bënte një projekt të qytetit, ku,
rrugicat, sheshet, parqet, gjithçka të
bleronte e të zbukurohej nga drurët
dhe lulet shumëngjyrëshe.

-Nuk do të kursej asgjë, - i tha, -
Të gjitha mjetet e duhura do t‘i kesh.
Shko në qendrat e rritjes së bimëve,
drurëve dhe luleve; në pyje, në kra-
hina, male dhe fusha të Shqipërisë
dhe, na sill që andej, drurët dhe lu-
let më të bukura.

-Po, - iu përgjigj lulishtari
mbretëror, dhe, në vend që të nisej
qyteteve e krahinave të Shqipërisë,
iu ngjit bjeshkëve të Dibrës. Kaloi
nëpër male, kodra, pllaja e lugina,
brigje përrenjsh dhe, kudo, mblidhte
farat e luleve dhe drurëve.

-Dibra ka llojshmëri drurësh dhe
lulesh, sa i gjithë Ballkani dhe Evro-
pa, - tha ai kur u kthye dhe shtoi: -
Kam dëshirë, ta kthej këtë qytet, në
një kopsht, që të ngjasojë me kop-
shtin botanik të Uppsallës, të ngri-
tur dikur nga Linneu i madh...

Kur u kthye në qytet, lulishtari
filloi t‘i mbillte drurët e lulet sipas
projektit. Prej asaj kohe, u krijua
bulevardi i njohur i blinëve, por,
edhe, gjithandej, në sheshe, rrugica,
parqe, oborret e shtëpive, deri, edhe
nëpër ballkone, shihje të rriteshin
shumëllojshmëri drurësh dhe lulesh,
që i dhanë pamje dhe bukuri të rrallë
qytetit, por edhe kënaqësi banorëve
të tij. Madje, si për të nderuar emrat
e luleve dhe drurëve me bukuri
magjeps, në qytet e krahinë, banorët
nisën t‘u vinin fëmijëve emra drurësh
e lulesh. Emrat: Erblin, Erblina,
morën përhapje të gjerë. Ato emra, i

Lulishtari mbretëror

mbajnë sot, jo vetëm njerëzit, por
edhe lokalet, qendrat zbukurimore,
sociale, kulturore...Për shkak të kë-
tyre drurëve dhe luleve, Dibra për-
mendej si një nga qytetet e vegjël,
me bukurit të rrallë, por edhe të
pastër, për shkakun që dihet  se, lu-
let dhe drurët, kanë edhe aftësinë të
çlirojnë oksigjen dhe të thithin gazin
karbonik.

Edhe sot, duken ende gjurmët e
lulishtarit mbretëror. Mes smogut të
makinave të shumta, përpiqen të lulë-
zojnë: blinë, mështekna, bredha,
pisha, panja, gështenja të egra, mollë
të egra, cedra, lloje ligustra
gjethevogla dhe gjethemëdha, jarga-
vanë, sofra, katalpa, lulet e famil-
jeve: trëndafilore, zambakore, gen-
tianore, manushaqore; lule zemra,
boronica, balsam, luleshtrydhe, lule-
kuqe, luleverdha, mullaga...Çdo bi-
olog, do të magjepsej nga pasuria dhe
llojshmëria e luleve të Dibrës.

Sot ato nuk janë në gjendjen që
ishin dikur, por, po të duan njerëzit,
ende e dëgjojnë jehonën e fjalëve të
lulishtarit mbretëror, që përhapet
nëpërmjet aromave të luleve dhe
fëshfërimës së gjetheve të drurëve,
të cilët sikur thonë: “- Shkoni! Atje,
në bjeshkë i keni. Merrini farat e
drurëve dhe luleve. I sillnin në këtë
vend të begat dhe të etur, që po  pret
me padurim t`i rrisë përsëri, si dikur,
në truallin e tij të  bukur dhe të
mrekullueshëm. Më besoni, se,
shumë shpejt, ky vend i begatë, do
të kthehet në një kopsht të vërtetë
botanik, mbase, edhe si ai i Upp-
salës, në Suedi...

1) Bëhet fjalë për z. Rexhep Doda
2) Lulishtari i njohur shqiptar, quhet

Agush Selishta

Tregimi është shkëputur nga
libri i shkrimtarit Viron Kona:

“Bukuri suedeze”
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kape kohën...
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Shënimet e udhëtimit  janë pjesë e larm
ishme, të cilat japin informacion të gjerë

për lexuesin. Jam i bindur se në to mund të
gjendet diçka e re.

Kur ishim “këndej telave”, Evropa më qe
dukur e madhe.Të udhëtoje jasht vendit- ishte
një ëndërr e pa realizueshme. Po ç’far “..sjell
dekiku, nuk e sjell motmoti…” Ndryshuan
kohët.Tashmë njerëzia  flet për botën. Njerzit
shkojnë e vijnë përmbi male, fusha, dete e
oqeane sikur kalonin dikur me varkë mbi liq-
enin e Ulzës,Fierzës, Komanit apo të Shko-
drës. Me qindra e mijëra njerëz të thjeshtë
kanë shijuar e po shijojnë kalimin e kufirit,
një ish mollë e ndaluar, veçanërisht numri i
udhëtarëve shqiptarë u shpeshtua pas liberali-
zimit të vizave.

Rasti e solli që njeri prej tyre të jem dhe
unë. Duke qenëse në Greqi, Itali e Angli
punojnë e jetojnë disa pjestarë të familjes sime
dhe të afërm,  pata mundësinë ti vizitoj disa
vende me vizë turistike, jo si turist por si viz-
itor, duke më dërguar fëmijët garanci që nga
viti 2005. Për të marrë një vizë të tillë nxirr-
nin autoritetet portuale 1001 pengesa. Aktu-
alisht, lëviz lirisht me  pasaportë biometrike.

Dikush, dikush këto udhëtime i bën të
mundur nga fondacione,  organizma fetare,
apo segmente qeveritare, qoftë ato lokale, ra-
jonale apo qendrore. Ata shkojnë pa një plan,
pa një objekt të caktuar, vetëm me deshirën
për të parë botën. Ata s’kanë një intenerar se
ke vend do të vizitojnë, ku do ndalë , por
mjaftohen ku do të drekojnë, e ku do flejnë,
mjafto të plotësojnë dietat. Këto pasi reali-
zojnë qellimet e tyre ekonomike, kur kthehen
në atdhe, nuk hedhin në letër ato që kanë parë
e dëgjuar ? Ato që kanë mësuar ?

Unë s’vajta përtej kufijve për të dërguar di-
ploma e tituj nderi me parat e taksapaguesve
shqiptarë, por si intelektual  e si prind që e
kisha menduar ka herë, për të parë fëmijët dhe
të afërmit që punojnë e jetojnë jasht shtetit,
ku si fëmijët dhe të afërmit e mijë janë po
thuajse më shumë se gjysma e shqiptarëve.
Gjatë këtyre udhëtimeve kam bërë takime me
miq , kolegë, patriotë, emigrantë nepër vende
të ndryshme ? Kur ndahesha prej tyre, kam
hedhur në letër gjerat me vlerë. Edhe në auto-
bus, traget, tram, avion apo veturë, përveç
vëzhgimit, kam nxjerrë bllokun e kam mbaj-
tur shënime. Me aparatin “Dixhital”  fo-
tografik,  kam bërë disa  foto veçanërisht në
objektet e kultit,në parqe, kala, muzeume, apo
objekte të tjera social-kulturore. Shkurt :  plotë-
soja detyrimet e mia si pjesmarrës dhe… vlerë-
soja kohën.

Sa herë që jam kthyer nga këto vizita jam
munduar të mos kthehem me duar bosh. Më
ka shqetsuar dhe më shqetson problemi i em-
igrantëve. Ku janë shqiptarët ? Sa janë nepër
botë ? Si trajtohen ? Pse mohohen!.

Emigrantëve ju vjen mirë kur shkon për t’i
takuar. Shpesh herë ata e ndjejnë veten të har-
ruar dhe kënaqen që atyre u jepet mundësia të
të shërbejnë. Nuk përtojnë dhe nuk kursehen.
Ecin me kilometra të tera për të të pritur në
aeroporte apo stacione tjera, si dhe për të dër-
guar në vende e qendra muzeale.

Kisha menduar  prej kohësh për ta shtuar
gjeografinë e vendeve të vizituara.Kur nipi Urim
Keta, më erdhi për t’më takuar  në Lezhë më
thotë ; më pate thënë do vij të vizitoj Greqinë
pse nuk erdhe ? ke hequr dorë ! Jo s’kam hequr
dorë por ashtu e kisha punën. Kam menduar
thotë Urimi që kur unë të kthehem për Greqi,
të vish me mua. I them dakord, kur ta planifi-
kosh me ikur, më njofto një ditë përpara.Ashtu
u bë. Në dt.18 gusht unë u nisa drejt Bul-
qizës. Qendruam atë natë tek vëllai deri në
orët e vona. Këtë herë i them vëllait, mendo-

Udhëtoj për të mësuar, mësoj duke udhëtuar

 “ …Një udhëtim  vlen sa një biblotekë”,
- shprehet  Santarelli historiani i njohur
Italian  i shek. të 19-të.

Kalaja e Lezhës në gjendjen e saj të mjerueshme.

Gjendja  Muzeale në Padova të Italisë.

va ta filloj shetitjen nga Dibra e Madhe. Vël-
lai më thotë të shkoftë mbarë e bëfsh qejf. Të
nesërmen ishte ditë me diell. Kunata na bëri
kafen e mëngjesit, por ishte si e turbullt, ishte
në merak se po i largohej djali me nuse e fëm-
ijë. Ishte  ora  08 e mëngjesit të datës  19
gusht 2011. Kishin ardhur për të takuar mbe-
sat e tyre dhe Gafurri me Vjollcën. Ashtu të
përlotur na përcollën. U nisëm por i lamë të
mërzitur prindët e Urimit dhe të Rolandës.
Zbritëm nga fshati i lindjes Dushaj, Nipi im
Urimi familjarisht( me grua e fëmijë) dhe unë.
Ai pas pushimeve  të gushtit  do kthehej në
vendin e punës në Lamia Greqi. Kështu që
dhe unë ju bashkangjita atyre, pasi ishin me
makinën e tyre e se më krijohej mundësia të
ndalesha në ato vende që unë s’i kisha parë.

Kur zbritëm nga Dushaj në rrugën nacionale,
nipi e ndaloi makinën tek vendi i shenjtë në
Fushë-Bulqizë tek Teqia e Dërvish Caushit. Pasi
bëmë ritin tradicional, filluam udhëtimin drejt
Dibrës Madhe. Kur doganierët bënë formalitet,
si në doganën Shqiptare dhe atë Maqedonase,
e vazhduam udhëtimin më tej. E filluam
udhëtimin  në të djathtë poshtë digës së
Hidrocentralit,drejt fshatrave Golem, Os-
olnicë, Modriç, Veleshtë, Strugë-Ohër. Aty
ndaluam bëmë një pushim të shkurtër. I shpje-
goja nipit për luftën e madhe që është bërë në
Modriç në kohën e Skenderbeut. Gjithashtu i
shpjegova dhe për fshatin Veleshtë, ku popu-
llsia e kësaj zone kanë marrë pjesë aktive në
luftën e dytë botërore kundër fashizmit e na-
zismi. Popullsia  e kësaj zone ka bashkëpunu-

ar ngushtësisht me Çetën e Haxhi Lleshit.
Gjatë pushimit unë bëja detyrën time duke
fotografuar disa vende të pa njohura më parë,
për të plotësuar albumin e udhëtimit tim.

Pasi lamë Ohrin e filluam  udhëtimin asaj
lugine të ngushtë por të gjelbërt(të pyllëzuar)
buzë fshatrave Resen, Kazan dhe përfunduam
në Bitola, zonë kjo e dëgjuar  për mua por, e
pa njohur. Pasi lamë Bitolën, ndaluam një
moment dhe në dalje të Bitolës Kravari, në
atë park natyror të këndëshëm.Vazhduam
udhëtimin, pastaj makina u ndal në pikën
doganore Niki që linte kufirin shtetror të Maqe-
donisë dhe futej në kufirin Grek. Ajo që më
beri të maj mend ishte se sinjalistika, sa fu-
teshe në teritorin Grek ishte korrekte, në çdo
km, shkruhej Nr. i km, që mbërrije në atë qytet.
Kështu u njoha me Follorinën, Trigonenë,
Gavros, Kromitere, Mesapotamia dhe push-
imin e bëmë Kostur(Kostoria). Pasi pimë nga
një kafe, vazhduam udhëtimin për Kozan. Kur
vajtëm në Elasona, bëmë ndalimin e radhës
ku qendruam më shumë se një gjysëm ore duke
hëngër  drekë. Gjatë pushimit, nipi im Urimi
i cili kishte shkuar në këmbë në Greqi pa i
mbushur 15 vjeç, më shpjegonte intenerarin
dhe malet që kishin udhëtuar natën në shi e
në dëborë. Në mendje i kishte ngelur të ftohtit
dhe era, në zonën e Follorinës. Edhe sot më
shkojnë mornica në trup shpjegon Urimi kur i
kujtoj ato udhëtime të vështira në këmbë në
ato male të larta e fushën e Larisës. E pyes
është larg Larisa. Urimi më shpjegoj se pas
Kozanit vjen Larisa, kur neve të kalojmë Lar-
isën futemi për në Lamia. Sapo kaloje
Kozanin,tabela tregonte Larisën dhe 189 km
për ta arritur. Unë i ndiqia me kujdes, zonat e
banuara, veçnërisht atë fabrikën e çimentos të
njohur,ku me atë çimento kushedi sa godina
e pallate janë ndërtuar në Shqipëri. Ndonjë
vend që më tërhiqte vëmendjen i thosha nipit
të ndalojmë pak. Ashtu bënim. Pasi informo-
hesha, vazhdonim udhëtimin. Pa e kaluar Lar-
isën, në tabelën e madhe, shpjegonte largës-
inë e qytetit të Volosit, dhe të Lamias. Jepte
shenjën djathtas të kalimit për në Volos, si
dhe neve vazhdonim drejt për në Lamias.
Ndaluam për një çast ishte ora 17. Ndiqia me
kujdes ato plantacione me pjeshka, ullinj, e
vreshta me rrush. Unë pyesja, ku më duhej të
orjentohesha qartë për udhëtimin pasi s’dija
Greqisht e s’kishte kush t’mi shpjegonte, kur
unë të kthehesha i vetmuar.

Në ditët në vazhdim duke vizituar rajonin
verior të Greqisë më bente pështypje, arkitek-
tura e qytetit Lamia, me ato qendra institucio-
nale për t’i patur zili. Vizitova Kalanë e atij
qyteti, me ambjente të mrekullueshme. Mbi
kala ishin të vendosur afreske e ndërtesa
(Muzeu) me ambiente e  nevojshme.  Frekuen-
tohej nga vizitorë të shumtë. Thosha me vete
: Po kalaja jonë në Lezhë pse të mos e ketë një
fat të tillë! Ajo është degraduar, gradualisht
po e rrethojnë shtëpi private. Ajo nuk ka rrugë
për vizitorët. Eshtë bërë projekti, është caktu-
ar investitori, por punimet bëhen me avashsi,
presin sa të fillojnë shirat.

Thuhet që frytet  e bashkëpunimit po prek-
en çdo ditë nga qytetarët. Kjo siç duket ëshë
hamendësi. Mendohet që priten turistë. Me
se të shkojnë të vizitojnë Kalanë? çfarë të sho-
hin! po të ishte mirëmbajtur e marrë masa
restauruese, atje do të kishte mjaft vizitorë,
ku turistët e shumtë jo vetëm  do ta vizitonin
por dhe do të shpenzonin, ashtu siç ndodh
me kalatë motra në shtetin Grek apo Mala-
zias. Veç  kështu s’investohet për kulturën.

Mblidhet këshilli Bashkiak, miraton fond-
et vjetore. S’mendon fare për librin. Bibloteka
e qytetit Lezhë ka punonjës me integritet, por
ka ngelur me ata libra që ka patur që në kohën
e monizmit. Pret nga neve që me shumë sakri-

Muzeumi i Kalasë së Lamias në  Greqi

(Vijon në faqen 23)
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Është kënaqësi për mua që t’ju për
shëndes me rastin e 45-vjetorit të

përfundimit të shkollës së Mesme
Pedagogjike “8 Nëntori” Peshkopi.

Sinqerisht, ndihem i lumturuar
dhe shumë krenarë për atë brez
nxënësish, pedagogësh dhe veprim-
tarinë e asaj shkolle model të kohës.

U mblodhëm këtu, në këta mje-
dise të kësaj godine 93 veta nga Di-
bra, Kukësi, Mirdita, Mati dhe Kru-
ja. Ishim si zogj dallëndysheje të
vegjël, të varfër, por me një uragan
vullneti për të mësuar dhe me një
mal krenarie për t’u bërë mësues,
edukatorë të brezit të ri.

Dikush thoshte se kjo shkollë ish-
te e lehtë, por nuk ishte ashtu. Ajo
vërtetë kishte një program më të
thjeshtë se gjimnazi i kohës, por ama
kishte të veçantën e saj: Çdo lëndë
ishte e parë. Si matematika, si gjuha
ashtu edhe bukurshkrimi, vizatimi e
muzika ishin të para dhe mund të
bëheshin pengesë për të vazhduar më
tej. I gjithë programi ishte përpunu-
ar në mënyrë të tillë që secili nga ne
të merrte njohurit e duhura për t’i
transmetuar te nxënësit e ardhshëm.

Pra asgjë në këtë shkollë s’ishte e
lehtë!

Asnjë lëndë nuk  nënvleftësohej!
Kjo ka qenë shkollë e rregullit dhe

e disiplinës, një perlë e arsimit që
përgatiti një armatë të fuqishme
mësuesish që kanë lënë gjurmë në
zhvillimin e arsimit të vendit tonë
dhe këtë e them me shumë bindje,
mburrje dhe krenari.

    93 veta filluam betejën e dijes
me një ëndërr të bukur, me ëndrrën
për të shërbyer ku kishte nevojë atd-
heu për përgatitjen e një brezi me
formimin bazë, për të përballuar sfi-
dat e së ardhmes. Dhe vetëm 63 veta
arritëm ta përballojmë atë program
e të bëjmë realitet ëndrrën tonë. Nga
viti në vit 30 veta u përjashtuan, se
nuk e përballuan dot përvetësimin e
atij programi.

Natyrisht, ne na erdhi keq, por
nuk arritëm t’i ndihmonim në sh-
kallën e duhur, se edhe ata ndonëse
nuk qenë nxënës të zot, qenë njerëz
të mirë që i dhanë shoqërisë e atd-
heut në fronte të tjera të punës e pro-
dhimit.

Po le të ndalemi te ne që përfun-
duam shkollën Pedagogjike dhe u
diplomuam Mësues të ciklit të Ulët
në vitin 1966.

Jo të gjithë shkëlqyem në përvetë-
simin e dijeve. Disa prej nesh qenë
më të mirë, punuan më shumë dhe

Nga:
FAIK
XHANI

patën rezultate të shkëlqyera. Të tillë
qenë Xhevit Lashi, Kamber Ferruku,
Fatmir Beta, Hysen Kamberi, Hamit
Oruçi, Afërdita Zeneli, Diana Abeshi,
Hajrie Laçi, Preng Toma, Vjollca Pi-
tarka, Kimete Dani, Xhide Fida, Reme
Daci, Ramie Kamberi etj.  Unë, dhe
mendoj se të gjithë matura jonë do u
jetë shumë mirënjohës e do t’i kuj-
tojë si nderi dhe lavdia e kësaj sh-
kolle që nderuan veten, shkollën, por
edhe të gjithë ne, ish brezi i nxënësve
të asaj kohe. Prandaj gjejë rastin t’i
kujtoj e t’i uroj për jete të gjatë dhe
të lumtur, t’i uroj për trashgimtarë të
denjë e të aftë për të përballuar kërke-
sat e kohës!

Në këta çaste jubilare, si ajri i
pastër i Korbait vjen mirënjohja,
nderimi dhe respekti për pedagogët
tanë. Profesorë, u thonim ne dhe
vërtetë ashtu kanë qenë, pavarësisht
nga gradat shkencore. Qenë kuadrot
më njerëzorë, më humanë, më të
përkushtuarit, më të ndershmit, më
seriozët, më të devotshëm e më të
pakorruptuarit.

Qenë pasqyra brilante për ne dhe
shembulli më i mirë për kohën që
rezatonte kulturë, shkencë dhe din-
jitet. Kuadro të lartë e të zot për t’u
mbajtur mend, për t’u kujtuar,
nderuar e respektuar për jetë.

Nuk mund të harrohet drejtori
Zenel Sula një njohës i thellë i gju-
hës Shqipe dhe Ruse, mjeshtër i i
mësimdhënies që edhe dru të ishe

do të ta hiqte një ashkël e kishte për
të ta dhënë një grimcë dije. Njerë-
zorë dhe drejtues të aftë qenë edhe
drejtori Sami Ferizi, Shemsi Manjani,
Nëndrejtori Rremzi Prapaniku, kujd-
estari Islam Kosova. Të përkushtuar
në kulm, të vullnetshëm, të pasion-
uar dhe shumë punëtorë qenë më-
suesit Ismail Erabara, Kadri Zhulali,
mësuesit e gjuhës: Mifit Trepça, Lutfi
Hanku, Osman Turja e Fanie Hox-
ha. Mësues të talentuar dhe mjesh-
tra të penelit e duar artë qene Bujar
Elmazi, Bajram Mata, Fitim Mati,
Mynyr Shehu etj.

Hulumtues e shkencëtarë të
vërtetë qenë mësuesit Mois Cami,
Semi Hoxha, Dyrmish Shehu, Nevrez
Manjani, Riza Manjani, Lavdrim
Kaba. Shumë kërkues e pasionant qe
mësuesi Nikoll Rada, punëtorë e të
zot qenë mësuesit Fadil Kaca, Ham-
za Spahiu, Nazmi Mziu etj.

Edhe pse ne vetë u bëmë me thinja
dhe me kontribut 45 vjeçar, shem-
bulli, ndihmesa dhe kontributi i atyre
pedagogëve do të mbetet përherë
frymëzues, i paharruar, i nderuar e i
respektuar. Për herë mirënjohës ped-
agogëve tanë të nderuar, urimet më
të mira për ta, familjet dhe
trashëgimtarët e tyre!

Kam një det të madh kujtimesh,
mbresash, përshtypjesh, malli,
dashurie e respekti që desha të ndaj
me ju.

Desha t’u themi pedagogëve tanë

dhe brezave që pasojnë se ne e vazh-
duam shkollën me një mijë e një
halle. Rrallëkush prej nesh kishte dy
lekë në xhep aso kohe, rrallëkush prej
nesh kishte ndonjë xhaketë, pulovër
a pantallona të mira stofi e që shpe-
jt ata bëheshin pronë e të gjithëve,
sepse çdo kush do ia kërkonte ta vish-
te një herë në ndonjë rast ceremoni-
al ose qoftë edhe për të dalë në fo-
tografi.

Por ne patëm tradita të vyera.
Patëm përkushtimin maksimal për të
mësuar, patëm një moral të lart e të
pastër si kristali, patëm një dashuri,
harmoni e solidaritet të rrallë, patëm
mirëkuptim, njësim mendimesh e
veprimesh në dobi të shkollës, vetes,
detyrës dhe interesave të mëdha të
vendit e popullit.

U ndeshëm me vështirësitë më të
mëdha, por nuk u thyem. Shokët tanë
si Xhavit Lashi e Fatmir Beta drejtu-
an edhe rrethet Kukës e Mat, Haki
Duka, Xhelal Ashiku e Gani Ahmeti
vunë gurë themeli në zhvillimin e
sportit në rrethet respektive. Shumë
prej tyre si Sali Onuzi, Refik Qej-
vani, Hysen Kamberi, Zemrie Gjo-
ka, Myzien Dumani, Florina Merraj
u bënë oficerë të zot që lanë gjurmë
në forcimin e modernizimin ushtrisë,
Durak Kajoibrahimi e Pjetër Marku
u bënë artistë dinjitoz, Enver Topal-
li një tranier me zë, Kamber Ferruku
deri ambasador dhe deputet i Kuv-
endit Popullor, Abdulla Kulla një

Edhe shumë jubile të tjerë me shëndet,
mendje të kthjellët e dinjitet!!
Me rastin e 45 vjetorit të përfundimit të shkollës së mesme “8 Nëntori” Peshkopi

biznesmen i ndershëm, me shumë
reputacion e kredibilitet , Faik Xhani
anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe
Artistëve të Shqipërisë, drejtor i mar-
rdhënieve ndërkombëtare me vendet
Aziatike, sekretar i Përgjithshëm i
shoqatës “BPPSH”, Hajrie Laçi, Di-
ella Boga, Hysen Disha, Mustafa
Pashku, Lirie Dani etj drejtues të zot
shkollash. Përgjithësisht nxënësit e
kësaj shkolle u bënë mësuesit më të
mirë të kohës, ku spikati Ibrahim
Sela, Bashkim Dedja, Afërdita Skën-
deri, Shahe Sata, Kasem Gërxhaliu,
Ymer Gjana etj.

Brezi ynë i mësuesve qemë ata
mësues që mezi prisnim të fillonim
punën, që shpesh herë vajtëm në
shkollë me një pilaf orizi në bark,
që udhëtuan në të shumtën e rasteve
më se tre orë në këmbë, për të vajtur
në shkollë që shpesh na mungonte
buka, na mungonte llampa elektrike,
mandej dhe shkumësat e jo më lab-
oratorët modern me gjithë atë nuk u
thyem, nuk u dorëzuam dhe jam i
bindur se kemi vendosur piketa të
sigurta në zhvillimin dhe moderniz-
imin e arsimit shqiptar. Prandaj ju
përshëndes me gjithë zemër që të
keni jetë të gjatë, mendje të kthjellët
dhe lumturi në familjet tuaja!

U takofshim, kështu siç jemi sot,
edhe në përvjetorë të tjerë me repu-
tacion e dinjitet!

E-mail: xhanifaik@yahoo.it
Cel. 0683868253.

www.rrugaearberit.com
o n l i n e

Tel. (04) 22 33 283.  E-mail: rrugaearberit@gmail.com.
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- Tregim i lashtë - nga XHAFER MARTINI
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Mbreti i Burxullit kujtonte se mbretëronte me drejtësi. Oborrtarët, minis-
trat dhe njerëzit e afërt, këtë gjë ia pohonin çdo ditë dhe mbreti ndihej

krenar që, edhe mbretëronte duke pasur një pushtet absolut, edhe njerëzit e
mbretërisë së tij ishin të lumtur. Kur binte fjala për mbretërit e tjerë, afër dhe
larg tij, thoshte:

- Asnjë nuk qeveris me drejtësi si unë. Në gjithë mbretëritë e tjera jo vetëm
nuk mund të gjejsh një njeri të lumtur, por as të kënaqur nuk gjen.

Ministrat dhe oborrtarët, kur e shikonin sesa mirë e ndiente veten mbreti kur
pohonte se mbretëronte me drejtësi, vazhdonin t‘i binin asaj këmbane pa pushim.

Me gjithë këtë, mbreti, duke e trashëguar fronin nga i ati, kishte në pallat një
zyrë, ku pranoheshin lutjet, sugjerimet e ankesat nga të gjithë qytetarët e
mbretërisë. Kjo zyrë pati funksionuar mirë, se mbreti i dikurshëm, të themi atë
që është, ia vinte veshin fjalës së popullit, megjithëse çdo mbret i ka veshët pak
të rëndë.

Mbretit të ri kjo zyrë iu duk e panevojshme.
Ministri i informacionit, duke e ditur dëshirën e mbretit për ta ngritur në qiell

mbretërimin e tij si të drejtë dhe pa asnjë njollë, kishte porositur kryesekretarin
e asaj zyre që t‘i fshihte ankesat e popullit për të mos e shqetësuar mbretin.

Ministri u ngrit në mbledhjen e qeverisë dhe tha se një zyrë e tillë, ku nga
populli nuk vjen asnjë ankesë, nuk duhet të ekzistojë. Ekzistenca e kësaj zyre
sot, shtoi ministri, sikur vë në dyshim atë që e kemi thënë mijëra herë dhe që do
ta përsërisim: mbreti ynë mbretëron me drejtësi. Ministrat e tjerë jo vetëm apro-
vuan atë që tha ministri i informacionit, por edhe duartrokitën gjatë.

Punët në mbretërinë e Burxullit shkonin mirë e më mirë, por ndodhi ajo që
nuk pritej: u sëmur mbreti. Sëmundja ishte e rëndë. E vizituan mjekët më të
mirë të mbretërisë, por ngritën duart se sëmundja ishte e panjohur.

Një ditë kaloi andej afër pallatit një burrë plak që tha se mund ta shëronte
mbretin. Mbreti, megjithëse nuk kishte besim te këta njerëz që shetisnin kuturu
nëpër mbretëri,u tha rojave ta linin të hynte. Nuk donte të merrej vesh me të
drejtpërdrejt. Dha urdhër ministrit të informacionit të bisedonte me plakun.

Doli që plaku nuk mund ta shëronte vetë mbretin, por tregoi se si mund
të shërohej: mbreti duhej të vishte këmishën e një njeriu të lumtur në
mbretërinë e tij.

Oborrtarët, ministrat dhe njerëzit e afërt të mbretit nuk mund të ishin të lum-
tur, derisa mbreti ishte i sëmurë. Këmisha e njeriut të lumtur duhej kërkuar në
thellësi të mbretërisë, te ata që nuk dinin gjë për sëmundjen e mbretit. Pa hum-
bur kohë, u nisën tre kalorës të rinj, të kryesuar nga komandanti i Gardës
Mbretërore. Këta i ranë rreth e rrotull mbretërisë me një shpejtësi të madhe për
të kërkuar njerëz të lumtur. Ata shkonin te të pasurit, tek ata që nuk u mungonte
asgjë.Por, o çudi e madhe! Doli që asnjë prej tyre nuk ishte i lumtur. Ishin të
pasur, të rinj, të fortë, plot shëndet, por të lumtur nuk ishin. Meqë këtë e poho-
nin me gojë të vet, nuk ishte e nevojshme të pyeteshin se përse nuk ishin të
lumtur. Këmishën e asnjërit prej tyre nuk kishe ku ta çoje, meqë personi që e
mbante, nuk deklaronte me plot gojën, bile me ashkë zemre, se ishte i lumtur.
Komandanti i Gardës Mbretërore e dinte që në pallat e prisnin me padurim, por
atyre nuk u shkonte mendja ç‘pengesë kishte hasur ai. Kërko e kërko, njerëz të
lumtur në gjithë mbretërinë nuk gjetën. Filluan të pyesin mbarë, por asnjëri prej
tyre nuk tha që ishte i lumtur.

Myqerem Begun, që zotëronte krahinat e Drinasit, Përtejdrinasit, Bregluma-
sit, që ishte i ri dhe i fortë, i pasur ke nuk ka, me një nuse perri, me dyzet mijë
kokë dhen, me dy kripore që sillnin shumë të ardhura, kur e pyetën nëse ishte i
lumtur, tha që nuk ishte aspak i lumtur, madje, sipas tij, ishte njeriu më fatkeq.

- Qen bir qeni! - nuk e përmbajti veten komandanti i Gardës Mbretërore. - E
pse nuk qenke i lumtur zotërote? Apo nuk do që të shërohet madhëria e tij,
Mbreti, që të ka dhënë gjithë këto të mira?

- Mos u ngut, Sefedin aga, - i tha Myqerem Begu që mezi e ruante gjakftohtës-
inë. - Ti nuk e di përse nuk jam i lumtur.

- Po përse, mor qeni i qenit, mos do të kesh gjithë mbretërinë tënden?
- Nuk është puna aty, Sefedin aga, - tha me zë të ulët Myqerem Begu dhe

tregoi me shenja se nuk mund të fliste ndër sy të kalorësve që kishte me vete.

- Dilni njëherë, hani ca qershi në bahçe,- u tha atyre Sefedin aga dhe
mbas pesë minutash mbeti vetëm me Myqerem Begun. Ky u ngrit nga

shiltja ku qe ulur, kapi lehtë për dore komandantin e Gardës Mbretëtore, e
çoi deri tek dritarja, që vështronte nga kopshti i madh, ku punonte një punëtor
me gjoks leshtor, si ari, me sy të vegjël të zbërdhukët, pothuaj fare pa qerpikë
dhe pa vetulla.

- E shikon atë që krasit pemët, Sefedin aga? – e pyeti Myqerem Begu.
- Po, e shikoj.
- Ai është burri i gruas sime, i asaj perrisë për të cilën keni dëgjuar edhe ju në

oborrin mbretëror.
Kjo mbretëria jonë qenka e qelbur, deshi të thoshte në atë shfrimin e parë

komandanti i Gardës Mbretërore, por e mposhti dëshirën dhe shtrëngoi dhëm-
bët që të mos e hapte gojën.

- Nuk jam për grua, - tha Myqerem Begu.- Odum njeri, siç ke dëgjuar që u
thonë njerëzve si unë. U martova që të mos ua lë pasurinë, pjesën time,
vëllezërve. Por gruaja nuk rri pa burrë dhe ja, çdo natë ka në shtrat këtë ariun,
jo mua. Si të jem i lumtur?!

- Me një fjalë në këtë mbretërinë tonë secili e ka një hu në bythë, por ti paske
hurin më të trashë, - i tha Sefedin aga dhe thirri kalorësit, që bënë gati kuajt dhe
u nisën shpresëhumbur.

Kur po kalonin një rruge fshati, dëgjuan që dikush po këndonte. Zërin nuk e
kishte të mirë; e kishte shumë të trashë, madje si të karraveshur, por se ç‘kishte
ajo këngë që të bënte t‘ia vije veshin, edhe pse këngëtari nuk ruante as vijën
melodike. Nga e mjata kishin lumin, me fushëtirat e bregut, mbjellë me misër.
Ishin nisur në fillim të qershorit kur misrat ishin gati për t‘u prashitur dhe ja po
ktheheshin tashti kur kishin zënë bukë. Ishin nisur të krekosur, me uniformën që
u ndriste dhe ja po ktheheshin llomsha, të zhagalitur e shpresëhumbur. U erdhi në
hundë aroma e mirë e misrave të njomë të pjekur në zjarr. Për këtë nuk kishin
asnjë pikë dyshimi, megjithëse as zjarr dhe asnjeri nuk shikonin, se nuk i linte
gardhi i madh i hideve. Kur gardhi i hideve mbaroi, ata panë që pranë zjarrit, ku
piqeshin misrat, në breg të lumit, këndonte një burrë rreth të pesëdhjetave.

Këmisha e njeriut të lumtur

- Kthejmë,- dha urdhër komandanti i Gardës Mbretërore kalorësve të
tjerë që kishte me vete.

- Ku na çon?- e pyeti njëri prej tyre.
Ishin lodhur dhe mërzitur shumë dhe nuk i flisnin më me dorë në zemër si

ditën kur ishin nisur në kërkim të njeriut të lumtur.
- Ai këndon, duhet të jetë i lumtur, - tha Sefedin aga.
- Uha, sa njerëz këndojnë, - tha njëri nga kalorësit, megjithëse kuajt i kishin

kthyer dhe po ecnin drejt tij.
- Goja mund të këndojë, kurse zemra mund të qajë. Ky qenka leckaman. Si

mund të jetë i lumtur ky njeri?- tha njëri prej gardistëve.
Sefedin aga përshëndeti burrin që piqte misra. Ai kishte pamjen e një këlyshi

buçeje, që është përllangur nëpër baltëra për të gjetur ushqim. Por ishte i shën-
detshëm, me ca sy të habitur, buzë të trasha, dhe me flokë të lëmuara sikur ta
kishte lëpirë lopa. Kur pa katër burrat në kuaj, ai e preu këngën, por nuk tregoi
ndonjë shenjë që u tremb prej tyre.

- Këndoje, ë?- e pyeti komandanti i Gardës Mbretërore.
- Po, këndoja, - tha ai.
- Je i lumtur ti që këndon, apo ashtu kot, “kërcen prifti nga belaja”, si i thonë

asaj fjalës?
- I lumtur jam, tamam i lumtur, - tha burri dhe dukej që ai ishte vërtet i tillë,

të paktën ashtu si e kuptonte ai lumturinë.
- Po përse je i lumtur?
- Ku di unë, jam.
 Kryekomandanti tregoi pse kishin bredhur tre muaj me radhë.
- Na jep këmishën t‘ia çojmë mbretit. Do të ta paguajmë me flori.
- Më vjen keq, zotëri, por unë nuk kam këmishë,- tha burri që piqte misrat.
Ai hapi antarinë me të cilën ishte mbështjellë: doli gjoksi i zbuluar. Ai vërtet

nuk kishte këmishë.
Kryekomandanti i Gardës Mbretërore ngau kalin dhe kalorësit shkuan pas tij…

(Marrë nga libri “Dasma me 300 nuse”)
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ALFETE KALOSHI - Kadiu, ose Fetja
siç i thërrisnin asaj, lindi në Peshko-
pi, më 11 Prill 1935. E bija parisë së
Dibrës - Murat Kaloshit, lindi në
Kandër të Kastriotit - Dibër e Vogël.
Ajo lindi dhe kalojë një pjesë të jetës
pikërishtë aty ku lumi Drini i Zi ,
shkruante historinë e tij shekullore.
Aty nën “rrëzë”, të Korabit kryeneçë
që ka ushtirë në shekuj nga krismat
e armëve,dhe luftërave për liri. Ay
ku sofrat rrinin të shtruar dhe Odat
dibrane ishin parlamenti i kohës së
burrave, dhe prijësit e asaj kohe
udhëhiqnin popullin e këtyre anëve
në lufta e beteja kundër armiqëve
tanë shekullor. Në atë krahinë dhe
në atë derë të kësaj familje të mad-
he dibrane, u rritë dhe u brymosë si
një “burrë” me virtytet më të larta,
të krenarisë, dinjitetit, atdhetarisë,
patriotizmit, bujarisë që e ka karek-
terizuar banorët e këtyre anëve.

Fati e solli që këtë vajzë fisnike
duke u martuar me një nga familjet
më të mira të anës së Devollit, Mun-
taz Kadiun, në derën e dëgjuar në
këtë krahinë, Kadiut, të gjentë të
njëjtat tradita dhe krenari kombëtare,
që megjithë vuajtjen e rëndë që ua
shkatojë regjimi komunistë i Enver
Hoxhës, ajo me burrin, e saj të dy
fare të rinjë në atë kohë, së bashku
me vëllezërit e burrit dhe fisin Ka-
diu, të bëheshin shembulli i atdhe-
tarisë, patriotizmit, bujarisë e krenar-
isë së familjeve të mëdha në in-
ternim.

Jeta e saj është pasqyrë jetës së të
gjitha atyre, grave dhe nënave tona,
e atyre familjeve, të mëdha sh-
qiptare, fisnike dhe me tradita të
hershme patriotike, e atdhetare, prej
nga Shqipëria mëmë, Kosova, e tro-
jet e tjera etnike, Çamëria, e të tjera,
të cilat, megjithse kishin luftuar për
t’i mbrojtur me gjak, trojet shqiptare,
prej nga Turqit, serbët, grekërit, fash-
istët dhe nazistët, me ardhjen e ko-
munizimit u ndoqën egërsisht nga
regjimi i Hoxhës, për më shumë se
gjysmë shekulli.

Por, ishin nga ata që kurr nuk u
theyn , as nuk gjunjëzuan, poshtëru-
an apo ua shtrinë dorën atij regjimi.
Megjithëse, ata ishin bërë kundërsh-

Alfete Kaloshi - Kadiu (1935 -2011)

NGUSHËLLIM
 
U nda nga jeta Abdurrahim Moglica, nipi i patriotit dhe

klerikut të shquar Hasan (Hoxhë) Moglica

Më datë 15 tetor 2011, rreth  orës 04:02  humbi jetën  Ab-

durrahim Moglica, nipi i patriotit, dijetarit, klerikut e rilindësit

shqiptar  Hasan Hoxhë Moglica. 

Abdurrahim Moglica u godit aksidentalisht  nga një mo-

toçikletë  në Tiranë para pak ditësh.  Pas disa ditë në gjendje

shumë të rëndë në spital përfundimisht ai humbi jetën.  

Abdurrahim Moglica u lind në Moglicë, Okshtun të Dibrës

më 27 dhjetor 1927 në një familje  atdhetare. Pas  viteve 90 ai

u shpëngul në Tiranë  dhe banonte tek “Lagja e Frigoriferit” ,

afër stacionit të trenit, në Tiranë .

Redaksia e gazetës “Rruga e Arbrit” i dërgon familjes së tij

dhe djalit të Abduarrahimit, bashkëpunëtorit  të gazetës sonë

në Toronto të Kanadasë, poetit dhe publicistit Elliott Moglica,

ngushëllime për vdekjen e babait dhe njeriut të tyre të shtren-

jtë, pinjollit të familjes Moglica.

Fete Kaloshi: Shëmbëlltyra e grave dhe e nënave tona
që ruajtën nderin, familjen kampeve të internimit
tare të përbetuara të atij regjimi,
ngaqë e luftuan dhe dhanë edhe jetën
për lirinë e demokracinë e popullit
shqiptarë. Megjithëse, regjimi i Hox-
hës i luftoi deri sa i quajti dhe
“armiqtë e popullit” i torturoi, i bur-
gosi, pushkatoi disa, ndërsa familjet
më të mira, të kombit tonë, i inter-
noi në kampet famëkeqe të internim-
it, në të gjithë Shqipërinë, duke fil-
luar që nga viti 1946.

Pikërsihtë, në vitin 1946 nisi kal-
vari i vuajtjve, edhe për këtë vajzë
atëhere foshnjore, në fillim në ka-
mpin e internimit në Berat, më pasë
në Urën Vajgurore, Kuçovë, Tepe-
lenë, Porto Palermo, Fabrikën e Tul-
lave, Kënetën e Maliqit, Kënetën e
Zvernecit, dhe deri në fund sa erdhi
demokracia ata jetonin si të preseket-
uar në Pluk - të Lushnjes.

E rritur pa baba, kur Fetia ishte në
moshën 8 vjeçare i vdiq nëna e saj
Bija. Ajo deshë që të rritej më pas
tek daja i saj Xhetan Elez Ndreu

Në vitin 1956 në kampet e in-
ternimit në Pluk të Lushnjes, ajo u

martua me djalin nga Devolli Mun-
taz Kadiun, me të cilin bëri tre fëm-
ijë dy djem; Robertin që vdiq në vitin
2006 në moshën 44-vjeçare, Avni-
un

dhe një vajzë Dianën. Ajo la pas
vetes tetë nipër.

1949 deri në 1954-ën, bashkëvua-
jtësit, thonë se të rinjët e presekutu-
ar nuk lejoheshin të martoheshin me
njëri tjetrin. Ky akt i natyrshëm
shpirtëror, shihej at’here nga push-
etarët, si një shtim dhe ringjallje e
familjeve të mëdha shqiptare, që
regjimi komunist mendonin t’i zh-
duknin. Kjo supozonte edhe elemi-
nimin gjenetik, të gjithëve atyre që
ata i kishin vetshpallur si “armiqtë e
popullit”. Kështuqë, në kampin e
internimit, ishte shumë e vështirë që
të martoheshin dy të rinjë me
biografi të keqe ose të prekurit(kulak,
carista, armiq) siç i thërrisinin ata.

Me shkatërrimin e kampit të Te-
pelenës më 1954, dhe krijimin e
qëndrave të interrnuarve, si në: ka-
mpin e ineterrnimeve në Pluk, Savër,

Gjazë, Grabian të rrethit të Lushnjes,
Muntazi, qe një ndër të parët ata të
rinjë të interrnuar,e asja kohe që po
martohej nga “dhomat e luksit” nga
barangat me kallama kashte që qu-
hej kampi i të internuarve, me një
zonjushë të të njëjtës klasë. Me të
bijën e Kaloshëve, Feten, e Murat
Kaloshit. Ata jetuan në Pluk - Lush-
nje, deri kur edhe në zemrën e fy-
tyrën e tyre të përvuajtur, u lindi një-
fare shprese, që edhe megjithse ish-
te e vonuar për ata, por mund të pra-
nohet se i ringjalli edhe një herë.
Rënjen e komunismit dhe ardhjen e
demokracisë në Shqipëri.

Mirpo, gjatë jetës gjithmonë janë
disa gjëra që lënë gjurmë të pashly-
era në kujtesën e njeriut dhe nuk
harrohen lehtë. Sidomos, kur ndon-
jëra prej tyre nuk mund të harrohet
kurrë sa ka hyrë thellë në shpirt. As-
njëher nuk i dilte nga mëndja, dhe e
kujtonte shpesh-herë, kohën kur burri
i saj Muntazi (që siç tregonte ajo e
kishte më shumë se një burrë - ajo
thoshte se e kishte një shok jete, të

mirë, që ndanë së bashku të mirën e
të keqen) do të kalonte tronditjen më
të madhe.

Ai pësoi pa asnjë arsye një dhunë
të egër verbale, e përgatitur ajo prej
segmeteve të sigurimit të shtetit,
pasojat shëndetësore të së cilës,
duken si gjurmë në shëndetin e trupin
e tij edhe sot. Muntazi u ndoqë dhe
u torturua nëpër birucat e Degës së
Punëve të Brendëshme të Lushnjes,
Fierit e Deveollit,, çnjerëzisht. Me
një akuzë të trilluar, që sot, të duket
aq absurde dhe “qesharake” :”
Agjentë i Amerikanëve, i grekërve
dhe i grupeve të diversanteve në Sh-
qipëri - bashkëpuntor i tyre që kish-
te për qëllim të përbyste pushtetin
popullor”. .

Në vitin 1994, ajo së bashku me
Muntazin mbasi kishn fituar nje Llo-
tari Green Cards u larguan nga Sh-
qipëria, për tu bashkuar me djalin
Robertin dhe vajzën Dianën të cilët
kishin ardhur në Amerikë, katër vjetë
më parë. Në vitin 1994 e ndjera nisi
rrugën e ëndërrave, në “Tokën e
Premtuar” në Amerikë. Aty ku kish-
in jetuar disa nga të parët e saj, aty
ku jetoi deri sa mbylli dhe vëllai i
saj Abdulla Kaloshi dhe jeton edhe
vëllai i madh Pajaziti me gruan dhe
fëmijët, plot nipa e mbesa.

Mirëpo nuk ishte e thënë që mbas
gjithë këtë dhimbjeve të përfundon-
te me kaq! Vdekja e djalit - Roberiti
në moshën 44 vjeçare duke i lënë
pas gruan dhe tre djemtë, atij, pesë
vjetë më parë i shkatojë një goditje
të madhe dhe e la me pasoja të pa-
shërueshme shëndetësore nënë Feten.
Deri edhe të pa përballueshme saqë
më 9 Tetor 2011, ajo mbylli syt në
moshën 76 vjeçare, një herë e
përgjithmon.

Ceremonia e homazheve pranë
arkivolit të saj u mbajtë me të gjitha
zakonet tona shqiptare dhe fetare nga
Imami i Qendres Islamike Shqipta-
ro - Amerikane, ne Garfield, Imam
Rifat Halili. Ndërsa ceremonia e
varrimit u zhvillua ditën e martë me
11 tetor, në varrezat qytetare në ko-
mpleksin Lauiell Grove Cementary -
në Totowo Road në New Jersey.

BEQIR SINA

fica (heqim nga pensioni, nga racio-
ni ditor para mënjanë) botojmë në
të rrallë ndonjë libër për t’ia falur
biblotekës. Thuhet që jemi në
moshën e Internetit.Teksa po i tre-
goja një kolegu se me ç’po merresha
këto kohë, pra po përgatisja një libër
për botim, ai më pyeti” Përse është i
nevojshëm ky libër në epokën e in-
ternetit? Është e vërtetë por librin nuk
e zevendëson asgjë tjetër.  Madje
kolegu e konsideroi si të tepërt. Kole-
gu pinjoll e vazhdues i denjë i asaj
pjese të nomenklaturës së djeshme
e të sotme që “ s’ulen dot me shk-
rue” është fetishizues i magjisë së
internetit, në përgjithsi i teknologjive
të reja, mbase dhe “rob” i tyre.

Të dhenat që mund të qemtosh
nepër arkiva, në kompjutera etj, nuk
mund të japin panorama të plota e
analiza të sakta, kronologji e të dhë-
na të domosdoshme  në  kohën e
duhur, kur të duhen  e nevojiten ty
për të tërhequr përfundime për zh-
villimet e deritanishme dhe për të
përcaktuar strategjitë e reja për fazat

e tjera të zhvillimit të qytetit e trevës
së Lezhës, u mundova t’i shpjegoj.
Bëhet një propogandë shfrenuese se
vendin tonë ketë apo atë vit e viz-
itojnë turistë  të shumtë . Vallë em-
igrantët që kthehen pranë shtëpisë
dhe të afërmeve quhen turistë?  Dis-
kutohet në institucione të Qarkut apo
të Bashkisë se administratorët “kanë
njqint ( punë) në mendje”, po që
hyjnë e dalin nepër zyra pa sosur
asnja, pra, pa lënë gjurmë të vlef-
shme të punës së kryer, pa një refer-
encë të tyren, paçka se ndonjeri
mund të ketë edhe ndonjë titull sh-
kencor.

Gjeografia  e vendeve të vizituara
nga unë është e gjerë, por do të
thosha disa prej tyre,veçanërisht ato
të përfshira brenda kufijve të Sh-
qipërisë etnike si ;  Ulqini, Tivari,
Prizreni( egjithë Kosova), Dibra e
Madhe, Tetova Gostivari, Struga Sh-
kupi, Manastiri,Bitola  në Maqedo-
ni.  Follorina, Kozani, Janina, Kos-
turi e Lamia në Greqi. Në këto treva
ndjeshmeria është më e madhe. Aty
flet atdhetari i dëshriruar për t’u

takuar  me “tokat e të parëve tanë
Ilirë” .

Para se të nisem për në Itali,
paisem me biletë Avioni të linjës
“BEllAIR” E marr biletën dhe lexoj
ato rajone që mbulonte firma e trans-
portit Bellair. Them me vete :  “pse
ne të kemi vetëm Aeroportin e Rina-
sit”.

Rrugët,  portet dhe aeroportet,
ndikojnë shumë në zhvillimin e
zonave fshatare. Këtu sillet përvoja
e mjaft  vendeve të Evropës, që
aeroportet ushtarake janë kthyer në
civile.Ka ardhur koha që Shqipëria
të mos ketë vetëm një aeroport ne
një kohë kur dhe aeorportin e Gjadrit
dhe të Kuçovës shumë kollaj mund
ta kthejnë në aeroport civil, për t’u
ardhur në ndihmë udhëtarëve. Gjith-
ashtu në Lezhë duhet të zhvillohet
dhe Porti i Shëngjinit, i cili është
konsideruar si Porti i Veriut, qysh në
shekuj. Por qeveria më parë duket se
angazhohet për të bërë një port ,  fja-
la vjen, të një fshati të “Bregut”, se
sa të bëje një port që i përket të gjithë
Veriut të Shqipërisë dhe Kosovës.

Udhëtoj për të mësuar, mësoj duke udhëtuar
(Vijon nga faqja 20)
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Mobileri IDEA
Ju nevojitet një mobilim sa më bashkëkohor i shtëpive tuaja?
Kërkoni të arredoni zyra, hotele, lokale?

Këto ua siguron vetëm Mobileri  IDEA.
Një udhëtim në shtëpitë e ëndrrave tuaja do ta gjeni tek  mobileri Idea.
Tek mobileri Idea do të gjeni gjithmonë cilësinë, korrektesën,çmimet më konkur-

ruese në tregun tonë.
Kuzhina, një ishull në qendër të vëmendjes ku gjen vend çdo instrument në

mbështetje të aktivitetit të përditshëm, një ambient ku bashkohen miqtë, familja dhe
puna.

Linjat, dekori dhe volume klasik i dhomave të gjumit në një harmoni perfekte.
Koleksioni i natës, mobilje të rehatshme dhe funksionale, gjithë fantazi dhe origji-

nalitet për të përshtatur hapësirat dhe nevojat tuaja.
Forma harmonike dhe elegante, shumëllojshmëri ngjyrash me një strukturë që

ofron komfortin dhe relaksin
Mjaft perfekte për fëmijët, për një gjumë të   ëmbël e me ëndrra të bukura.
Tavolina të ndryshme, karike për shtëpi, zyra dhe lokale.
 Divane dhe kolltuqe  të rehatshme sipas porosisë së klientit.
Ideale dhe perfekte për një jetesë sipas shijeve tuaja.

Etazher, biblioteka, minibare e çdo gjë e bukur prej druri  që mund t’ju shërbejë
në shtëpinë tuaj. Synimi  ynë është që  t’ju dhurojmë klientëve tanë kënaqësinë, të
gjejnë tek ne gjithmonë cilësinë e mallrave dhe të shërbimeve që u afrojmë me
profesionalizëm të lartë e  korrektësi. Të gjitha këto bazohen në një eksperiencë 15
vjeçare, duke u qëndruar gjithmonë afër nevojave të klientëve dhe duke iu përgjig-
jur në kohë , jo vetëm me mallrat e prodhuara me material që afrojnë qëndruesh-
mëri dhe siguri për një kohë  të gjatë, por edhe me ide e zgjidhje që iu përgjigjen
kërkesave tuaja dhe të përshtatshme për çdo lloj mjedisi. Te mobileri Idea do të gjeni
një shumëllojshmëri të modeleve që ju lehtësojnë për zgjidhjen sipas dëshirave dhe
shijes tuaja, duke e bërë mobilimin e shtëpisë sa më funksional dhe mjaft estetik.

Vetëm një telefonatë jemi larg jush.
Adresa: Rruga e Durrësit. Pallatet Hawai, Laprakë.
Telefon: 068 20 48 181; 068 25 23 855.

K a l e n d a r
Dibra 2012Dibra 2012Dibra 2012Dibra 2012Dibra 2012

... së shpejti në treg

Bëje kalendarin për biznesin tënd
të personalizuar me pamje nga DIBRA.

Ofertë për biznesin:
100 copë - 200 lekë/ copa
200 copë - 150 lekë / copa
300 copë - 130 lekë / copa

* Nëse dëshironi të bëheni pjesë e kalendarit “Dibra 2012”,
kontaktoni në tel. 069 20 68 603 / (04) 22 33 283.

Fotografitë për përzgjedhje pranohen deri më 25 nëntor 2011.
Oferta për kalendarët e personalizuar në më pak se 100 copë
është e limituar.


