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KUSHTUAR  LEGJENDËS NË KUFIRIN E DY KOHËVE

Ndonëse po mbush një shekull jetë, ai ka një kujtesë 
fenomenale dhe erudicion të jashtëzakonshëm, që do t’ia 
kishin zili të gjithë. Kështu e kemi parë dhe ndjekur me interes 
të jashtëzakonshëm në takime e mjedise publike, si dhe në 
debatet, emisionet e dokumentarët televizivë. Madje, siç është 
shprehur shkrimtari i mirënjohur Teodor Laço, “Ai është një 
dëshmi për kohën që kemi lënë pas, për një kohë tepër të gjatë, 
si dhe vetë jeta e tij”.

Gjeneral-Lejtënant Rrahman Parllaku është midis nesh 
me barrën e 97 viteve të tij, që si rrallëkush, i mbart me 
freskinë fizike, me mprehtësinë e gjykimit, me fjalën që nuk 
bie përdhè, me gjallërinë dhe energjinë e një burri shteti.  Ai 
është memoria historike e kombit….

Pikërisht për këto merita, i vetmi “Hero i Popullit” i gjallë, 
që i mbijetoi Luftës së II-të Botërore dhe terrorit komunist 
është nderuar nga Presidenti i Republikës, Bujar Nishani me 
dekoratën “Nderi i Kombit”.  

 Ai tashmë është në prag të ditëlindjes së tij të 97-të. 
Nëntëdhjetë e shtatë vjet është një kuotë shumë e lartë. Por 
gjeneral Parllaku ka meritën se e ka rritur këtë kuotë të lartë, 
megjithëse i është dashur të përballojë shumë furtuna gjatë 
jetës. Ç’është më kryesorja e ka arritur jo i drobitur, por në 
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formë të shkëlqyer fizike dhe mendore, një formë që do ta 
kishin zili edhe të rinjtë.

Dhe duke perifrazuar sërish shkrimtarin e madh 
T.Laço:“Nga jeta e një Matuzalemi si Ai, na ulet këmbëkryq 
historia. Nga lufta dhe përkushtimi i tij atdhetar na vjen një 
model për t’u ndjekur”….
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PARATHËNIE

Fakte dhe ngjarje historike 
të shkruara me dashuri njerëzore

Andon ANDONI
Shkrimtar

Sa shumë emra, sa shumë vende dhe histori, sa shumë dashuri 
dhe mirënjohje për to, ka derdhur autori, gazetari i mirënjohur, 
Halil Rama, brenda faqeve të këtij libri. Në një topografi dhe 
gjeografi që nga Shkodra, Dibra, Tirana, Korça, Durrësi, Përmeti, 
Këlcyra dhe Tepelena, dhe pse jo, gjer në Londër e Kanada (kur 
sjell në vëmendje të lexuesit, çidhnakun Lavdrim Krashi të 
ngjitur me dinjitet në administratën britanike dhe poetin nga 
Okshtuni, Hasan Moglica si frymëzues të kryeministrit kanadez) 
autori i këtij libri “të merr prej dore” dhe të shëtit nëpër vende 
dhe ngjarje me histori të lavdishme. Aty janë: nëpër tymin e 
zjarrin e luftërave dhe përpjekjeve të personazheve-heronj të 
këtij libri, duke të grishur zemrën dhe shpirtin në kujtime dhe 
ëndërrime të kthjellëta plot respekt për legjendën e qëndresës gjatë 
LANÇ e në burgun komunist, gjeneral Rrahman Parllaku, për 
fisin Ndreu, Hanku, Dauti, Ndregjoni të Dibrës, për Shllakun e 
Metin e Shkodrës dhe Malindin e Skraparit, monumente të gjalla 
të historisë…. Janë shumë. Të  rrethuar  me trimëri nga jehona e 
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kohërave, por të thjeshtë, të thjeshtë deri në madhështi vijnë e ulen 
pranë nesh, me fakte, me ngjarje, me jetët e tyre përmes faqeve të 
këtij libri. 

Do ishte pak nëse libri do mbetej vetëm në këto 70 vite luftë; 
- që nga ajo e Dibrës së viteve 20 dhe deri sot në vitet 90, pa 
përfshirë edhe disa faqe “të qeta dhe të paqta” siç janë ato për 
veprat dhe emrat e plot prej mëtonjësve të vetë autorit në këtë 
libër, që vijnë sa në formën e intervistave, portreteve letrare, eseve 
dhe që i japin librit një dimension të veçantë. 

Nuk është zor të ndjesh se dashuria është ai motiv që ka 
rrokullisur njëra pas tjetrës faqe të tëra të këtij libri për …Teodor 
Laçon, Arian Starovën, Shaqir Rexhvelajn, Lutfi Hankun, 
Rrahman Parllakun, Skënder Calën, Naim Berishën, Shefki 
Karadakun …janë shumë dhe ndoshta mua si shkrues të këtyre 
dy radhëve, të pa përmendurit, mund dhe të më zemërohen, por 
autorit të tij, Halil Ramës, jo. Ai i ka renditur në këtë libër me kaq 
shumë mirënjohje dhe dashuri, sepse më së pari i ka të  renditur 
në shpirtin e tij krijues, njerëzor dhe  falënderues. Ju kthehem 
faqeve të tij herë në krye e herë në fund duke qëndruar nëpër to 
dhe nuk gjej dot “as gjë të lajthitur” për nga vlerat e letrares dhe 
historikes të pasqyruara në këtë libër. 

Shumë do doja, përpara se libri të shtypej, të hidhja edhe 
unë “pakëz kripë”, duke bërë ndonjë vërejtje a sugjerim, për 
autorin por s’mundem. Me  të vërtetë libri është konceptuar si një 
koncert i madh muzikor, ( i luftës dhe jetës) ku gjen nga të gjitha 
instrumentet, që nga bateritë e tam- tameve, (lufta e Dibrës në 
vitet 20, Islam Dautin, Besim Ndregjonin e Isa Taren) pjanot dhe 
violinat qibare (rrëfimet për Lutfi Hankun dhe Hasan Metin) dhe 
deri tek ndonjë lahute a fyell (shkrimet kritikë letrare për librat e 
Sh. Karadakut dhe N. Berishës), të gjitha të domosdoshme në një 
“koncert të tillë”.
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Ajo që këtë libër e bën të veçantë në raport me krijimtarinë 
e  mëparshme të autorit është se rrok brenda tij një periudhë gati 
një shekullore. 

Autori provoi të jetë një publicist i sukseshshëm dhe tejet 
kompetent, me shkrime nëpër gazetat e ndryshme të vendit dhe 
tetë libra, një shkrimtar, në kuptimin më të plotë të kësaj fjale 
(unë kam lexuar në dorëshkrim mjaft tregime të autorit), me 
librin e ri, “Memoria historike e kombit” ai, pa frikë  ka veshur 
dhe mantelin e historianit. Vetë libri, në pjesën më të madhe të 
tij të sugjeron, data, ngjarje, personazhe dhe histori që do të jenë 
burim referencash për të ardhmen. 

E ç’është një libër në fund të fundit, kur vjen në dorën e 
lexuesit, me kujdesin e përkushtimin e shkruesit, që të sjellë të 
dhëna ngjarjesh historike, shesh beteja dhe dashuri përmes tyre; 
data dhe vende, fusha dhe male, rrugë e kodrina me plot dashuri 
mbuluar, emra njerëzish, të njohur dhe më pak të njohur, heronj 
të së shkuarës dhe të ditës me mirënjohje dhe dashuri mbështjellë; 
shpresë për të ardhmen dhe përsëri dashuri përmes saj. 

Ky është libri i Halil Ramës “Memoria historike e kombit”.   
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Kryengritja e gushtit 1920, dibranët dëbuan 
serbët përtej kufirit politik të vitit 1913

Paria e Dibrës në Kuvendin e Arrasit më 1920  

•	 Në agun e 15 gushtit 1920, kryengritësit e Bulqizës 
dhe ata të Steblevës, u bashkuan me rreth 250 ushtarë të 
Ushtrisë Kombëtare Shqiptare, në krye të të cilave ishin 
atdhetarët dibranë Shefki Shatku dhe Hysni Dema.Vija 
tokësore Bulqizë-Zerqan, e cila ishte fortifikuar prej 
trupave serbe, në orën 8-të të mëngjezit ishte pothuaj në 
duart e kryengritësve. Ata nën thirjen karakteristike “besë 
a besë”, ndoqën këmba-këmbës armikun duke i hequr atij 
mundësinë për t’u organizuar
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Në fillim gushtin e vitit 1920 ushtria serbe organizoi 
mësymje të përgjithshme për të pushtuar Dibrën. 

Por forcat serbe hasën, madje u thyen keqas përballë 
rezistencës së malësorëve dibranë…

Meqëllim që ushtria jugosllave të zotëronte krejt 
Dibrën, javën e parë të gushtit 1920 u organizuan totalisht 
aksione të njëpasnjëshme. Por përgatitjet e dibranëve për të 
mposhtur synimet e pushtuesve kishin nisur kohë më parë. 

Në korrik 1920, kur ishte duke vazhduar lufta e Vlorës, 
nënkolonel Ramiz Dibra, senatori i Dibrës, Ramiz Daci 
dhe Jashar Erebara shkojnë nga Tirana në Dibër. Bëhej një 
mbledhje në fshatin Arras, ku morën pjesë të gjithë krerët 
e arratisur e jo të arratisur: Ramiz Dibra, Elez Isufi, Dine 
e Izet Maqellara, Ramiz Daci, Shaqir e Dine Dema, Dine 
Hoxha, Selim Noka, Murat Kaloshi, Dervish Lusha, etj., në 
të cilën bisedohet çështja e një aksioni kundër Jugosllavisë, 
pa u këshilluar me Qeverinë.

Qëllimi i këtij aksioni, ishte të detyrohej Jugosllavia 
të tërhiqej në kufijtë e 1913 dhe, përveç kësaj, të lirohej 
edhe Dibra thjesht shqiptare, përndryshe dibranët do të 
luftonin për këtë qëllim, njëlloj siç luftonin vlonjatët për 
Vlorën, mbasi për Dibrën nuk mendonte as Qeveria, as 
edhe viset e tjera të Shqipërisë. U bisedua mbi koordinimin 
e forcave në një shtab të përbashkët dhe u caktua Elez Isufi 
si Komandant i Përgjithshëm. U vendos data e kryengritjes 
dhe u caktuan sektorët e vendosjes së forcave. Dine Hoxha 
lajmëroi komandantin jugosllav që ta lironte Dibrën 
shqiptare, por ai iu përgjigj: “Kjo i është lënë Jugosllavisë 
dhe nuk e lirojmë. Në rast se sulmoni, dijeni mirë se do t’ju 
presim me armë. Ushtria ime përbëhet prej 13000 vetave”. 
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“Jo 13 000 veta, por edhe 13 milionë ushtarë po të keni, 
ne e kemi da mendjen me ba pushkë, se me duar në brez 
nuk do të rrimë!”. Përgjigjja flakë për flakë e Dine Hoxhës e 
hutoi për një çast komandantin jugosllav. 

Por nuk vonoi shumë dhe serbët, që nga Lisi i Trenës 
bombarduan me top kullën e Dine Hoxhës në Muhurr 
dhe postën shqiptare të xhandarmërisë në Luzni. Forca 
ushtarake serbe kaluan Drinin dhe hynë në Luzni. 

Historiani Bajram Xhafa shkruan në librin e tij “Lufta 
e Dibrës, 1920”, se “Pas pushtimit të Luznisë nga serbët, 
qeverisë së Arrasit i dilte për detyrë pastrimi në mënyrë totale 
i këtij fshati nga forcat armike. Kështu, vetëm dy ditë para 
kryengritjes së përgjithshme, më 13 gusht 1920, u zhvilluan 
luftime të ashpra mes ushtrisë serbe dhe forcave vullnetare. 
Aksioni luftarak u zhvillua në Rrafshin e Myrtajve dhe në 
të gjithë teritorin e Luznisë. Aksioni i Luznisë ishte edhe 
si ogur i mirë për kryengritjen e madhe që do të niste më 
15 gusht 1920. Për të organizuar sulmin mbi Rrafshin e 
Myrtajve dhe spastrimin e Luznisë nga serbët, si dhe për 
të shkuar në ndihmë të Postës së Xhandarmërisë, u caktua 
Dine Hoxha. Pasi u njoh mirë me terrenin dhe venndodhjen 
e forcave armike, së bashku me Liman Xhanin nga Muhurri, 
Hysen Manin nga Shqathi dhe Llan Destanin (Ndregjoni) 
nga Lukani, major Dinja hyri fshehurazi në bisedime për 
sulmin e ardhshëm mbi serbët, me pjestarët e postërojes 
serbe që ndodhej në Majën e Arapeve, e cila përbëhej nga 
luznakë e katërgrykas”.
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Kuvendi historik i Arrasit

Vetëm dy ditë na ndanin nga data 15 Gusht 1920, kur 
tek vendi i quajtur Ferra e Pashës u mbajt Kuvendi i Arrasit, 
një kuvend i madh burrash që nuk ishte mbajtur herë tjetër. 
Në të nuk merrte pjesë vetëm paria e Dibrës, por dhe 700-
800 burra të tjerë.

Banorët e zonës, kuvende të tilla kishin dëgjuar vetëm 
në legjenda.

Në Kuvend merrnin pjesë burrat e Dibrës (“Tigrat” 
e Dibrës - i quajti E.Durham): Ramiz Bej Dibra, Dine Bej 
Maqellara, Izet Bej Maqellara (bejlerët e Maqellarës), 
Ramiz Daci, Jashar Erebara, Ismail Strazimiri, Dine Hoxha 
(Hajredin Aga-Muhurri), Selman Alia (Fushë Alie), Selë 
Bajraktari (Arras), Selim Noka, Haxhi Noka (Grykë Nokë), 
Murat Kaloshi, Avdi Kaloshi, Sali e Selim Kaloshi (Sinë), 
Dan Cami, Selman e Hakik Mena (Bajraktari i Lurës), Llan 
Destani (Lukan), Kurt e Dik Spata (Grykë Nokë), Ali Tahiri 
(Pira-Muhurr) e shumë burra të tjerë me zë nga të gjitha 
trevat e Dibrës. Kishte përfaqësues nga Daci i Kalisit e Lita 
i Ploshtanit, por dhe nga paria e Matit. Kuvendi bashkoi 
malësorët luftëtarë dhe i dërgoi mesazhin gjeneralit serb. 
“Do të lini kokën në trojet tona!”. (“Ballafaqime Politike”, 
faqe 159 – S.Vllamasi)

Në Kuvendin historik të Arrasit, veë të tjerave, u 
vendos që:

1- Të zgjidhet një komiteti luftarak
2- Organizimi dhe bashkërendimi mes fshatrave e krahinave 

për veprime të përbashkëta,të njëkohshme, të kryengritësve 
popullorë kundër garnizoneve serbe të përqendruar në tërë trevën 
e Dibrës.
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 3- Vënia e të gjithë kryengritësve dhe udhëheqësve në një 
komandë unike.

 4- Hyrja në lidhje me përfaqësuesit e Kosovës për t’i dhënë 
masivitet kryengritjes ndërkrahinore, po kështu dhe me qarqet 
politike  maqedonase që kërkonin mëvetësinë e Maqedonisë.

 5- Furnizimi me ushqim i forcave kryengritëse nga vetë 
fshatrat

 6- Shtabi luftarak i udhëheqësve popullorë, brenda 2-3 
ditëve zgjidhi një sërë detyrash me karakter ushtarak, politik dhe 
ekonomik”. (“Dibra dhe etnokultura e saj”, Vëllimi parë, 
1995, faqe 340 ).

Përballja e armatosur

Erdhi përballja e armatosur. Sipas burimeve serbe, 
numri i përgjithshëm i kryengritësve shqiptarë që kryen 
mësymjen mbi trupat jugosllave e mercenare më 13-15 gusht 
1920, arrinte në 4000 vetë dhe ishin nën komandën e Ramiz 
Beut, Elez Isufit, Dine Hoxhës dhe Dine Beut (Maqellarë), 
kurse fshatarët vendas, të cilët ngriheshin në kryengritje 
me afrimin e kolonave kryengritëse, komandoheshin nga 
paria e tyre: Murat Kaloshi, Selim Noka, Musatafa Kurtishi, 
Serdar Feta Beu, etj. (AM, Skopje, Pov.br.730, 24.08.1920, 
Debar).

Sipas të dhënave burimore, kryengritja dibrane filloi 
në mëngjezin e datës 15 gusht 1920. Sic shkruan Eugen 
Shehu, në gazetën “DIELLI”, “Vetëm 24 orë përpara sulmit, 
shtabi kryengritës dibran, pati dërguar lajm në komandën 
ushtarake  të forcave serbe në vendin e quajtur Llasen, 
ku e njoftonin atë komandë se brenda 24 orëve duhej me 
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doemos të linte pozicionet dhe së bashku me trupat, të 
kalonte matanë kufijve të Shqipërisë së vitit 1913. Komanda 
serbe, ndonëse kishte dijeni rreth përgatitjes së një lëvizjeje 
popullore, nuk parashihte rreziqe, duke menduar se reparti 
i forcave të saj me ato shqiptare, ishte gati 4 me 1. Përballë këtij 
raparti, ekspertët e komandës ushtarake serbe në Llasen, 
parapanë si mjet më me avantazh për ta, fillimin  e betejës. 
Nga ana e vet, komanda ushtarake e kryengritësve dibranë 
duke llogaritur me gjakftohtësi të gjitha rrethanat, mundi të 
organizojë disa luftime model ku ndërthureshin elementët 
e Luftës Popullore me trimërinë tradicionale dibrane. Ata 
në mënyrë prefekte planifikuan të parin sulm në garnizonin 
e Shumbatit ku ishin përqendruar forcat kryesore serbe dhe 
ku pozicioni gjeografik i favorizonte së tepërmi ata. Duke 
vendosur përballë garnizonit të Shumbatit, kryngritësit 
më të armatosur, të komanduar prej Sufë Xhelilit, shtabi 
dibran kërkonte goditjen e fuqishme dhe të menjëhershme. 
Në këtë mënyrë rrugëkalimet e mundshme të forcave 
serbe të ushtrisë së rregullt kontrolloheshin rreptësisht prej 
kryengritësve të tjerë. Ndër masat e marra prej kryengritësve 
ishte edhe largimi i banorëve të fshatrave Shumbat, Kala e 
Dodës, Maranicë, Llasen dhe Okshtun, të cilët përbëheshin 
më së shumti prej grave dhe fëmijëve që nuk mund të bënin 
rezistencë të armatosur. Kur në agun e 15 gushtit u dha 
kushtrimi “O burra mbi shkja !”, kryengritësit dibranë, nga 
15 – 70 vjeç, u derdhën në sulm të paparë ndaj hordhive 
të Beogradit. Stuhia dibrane, e mpleksur me shiun dhe 
mjegullën e maleve, i gjeti në befasi trupat serbe që gjithsesi 
nuk besonin të sulmoheshin në front dhe nga të gjitha 
krahët. Por mençuria e luftëtarëve dibranë kish bërë të 
veten. Ata ishin të bindur se vetëm kështu, në kohë të keqe, 
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në mënyrë të beftë dhe në sulm nga të katër anët, mund 
të shporrnin prej trojeve të tyre, armikun shekullorë. Ndaj 
dhe u nisën të paepur drejt sakrificës sublime, në emër të 
lirisë së shenjtë të trojeve atërore. Kryengritësit e fshatit 
Çidhën, me të dëgjuar të shtënën e parë të pushkës (ashtu 
ka qenë dhënë porosia nga komanda dibrane) u hodhën 
përmes tymit e armëve dhe mjegullës, nëpër valët e lumit 
Drin. Kjo manovër e guximshme, bëri që trupat serbe anës 
Drinit të lënë menjëherë pozicionet e tyre dhe të largohen 
për në Fushë-Çidhën. Por edhe aty, brenda 3-4 orëve, 
mbërriti stuhia e kryengritësve dibranë. Nën thirrjet që 
ngrohnin gjokset, luftëtarët dibranë të fshatit Çidhën, rreth 
70-80 vetë, mundën të zbrapsin dy kompani të ushtrisë së 
rregullt serbe të armatosur më së miri dhe të ndihmuar 
edhe nga topat e artilerisë së lehtë. Më tej, këta trima vihen 
nën komandën e Sufë Xhelilit dhe mësyjnë pozicionet e reja 
të serbëve në vijën : Kodra e Ostushit – Selbanter”.

Po në agun e 15 gushtit, u sulmua në mënyrë të 
menjëhershme vendkomanda e trupave të ushtrisë serbe, 
në vendin e quajtur Llasen. Disa qindra kryengritës të 
fshatrave të Melanit, Dohoshishtit, Dovolanit, Grevës  etj, 
iu afruan vendkomandës serbe në 200- 300 metra dhe duke 
përfituar nga shiu dhe terreni, mundën të organizojnë një 
sulm rrufe. Kaq është dashur që një pjesë e kryengritësve 
të zënë pozicionet e fortifikuara të trupave serbe, për të 
vijuar më tej përleshjen deri në orët e vona të asaj nate. 
Shtabi serb, ndonëse dispononte të gjitha armët dhe mjetet, 
nuk mundi t’i bëjë ballë kryengritësve dibranë. Duke patur 
në dispozicion trupa dhe mjete speciale në natën e 15-16 
gushtit, ai mundi të organizonte një koridor tërheqjeje 
duke lënë mbrapa dhjetra të vrarë e të plagosur, si edhe një 
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sasi të konsiderueshme të municionit luftarak. Ndërkaq, 
në agun e 15 gushtit 1920, kryengritësit e Bulqizës dhe 
ata të Streblevës, u bashkuan me rreth 250 ushtarë të 
Ushtrisë Kombëtare Shqiptare, në krye të të cilave ishin 
atdhetarët dibranë Shevki Shatku dhe Hysni Dema.
Vija tokësore Bulqizë-Zerqan, e cila ishte fortifikuar prej 
trupave serbe, në orën 8-të të mëngjezit ishte pothuaj në 
duart e kryengritësve. Ata nën thirjen karakteristike “”besë 
a besë, ndoqën këmba-këmbës armikun duke i hequr atij 
mundësinë për t’u organizuar. Të nesërmen,”forcat serbe të 
detyruara u tërhoqën prej kufirit politik të vitit 1913”(Gazeta 
“Zëri i Ri” Tiranë, 9 shtatorë 1920).

Më 16 gusht, në mëngjes, filloi kryengritja në 
Lugjapravë-Shumbat prej Sufë Xhelilit: tek Ura e Lushës, 
prej Dervish Lushës e Murat Kaloshit; në Cap të Brezhdanit, 
prej Dine Hoxhës; në Grykë të Vogël, prej Demajve e Dan 
Camit”.

Në këto luftime do të shkëlqente edhe një herë trimëria 
dhe mençuria e legjendës së Maleve të Dibrës, “gjeneralit 
me shajak”, Elez Isufi. Ky vetë, në krye të 300 kryengritësve 
do të ndiqte hipur në kalë krejt luftimet. U jepte zemër 
luftëtarëve të lirisë, jo me fjalë por duke u dalë përparra 
serbëve me trupat e veta dhe duke luftuar si rrallëkush në 
ato vise.

Në mesnatën e datës 16-17 gusht 1920, trupat serbe 
ishin larguar pothuaj plotësisht prej kufijve të shtetit amë 
duke lënë pas disa qindra ushtarë të vrarë dhe të plagosur. 
Nuk munguan edhe 70-80 robër serb, të rënë në duart e 
kryengritësve, por falë dinjitetit të kryengritësve dibranë, 
ata u trajtuan konform ligjeve të luftës moderne. Pjesa më e 
madhe e ushtrisë serbe, e cila u largua nëpërmjet Grykës së 
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Radikës, u ndoq prej Elez Isufit me trimat e vet deri në afërsi 
të Mavrovës i ndihmuar në këtë rast edhe prej banorëve 
shqiptarë të Maqedonisë. 

Gazeta “Zani i Ri”, 2 shtator 1920 shkruante se “Dine 
Hoxha, Dan Leka e Murat Kaloshi rrethuan Brezhdanin, 
Peshkopinë e Llasenin. Ky i mbrami u plagos”. Ndërkohë, 
sipas Prof.Isuf Luzhaj (SHBA) “Qendra e ballinës drejtohej 
vetë nga njeriu i hekurt. Osman Lita sulmoi në Kala të 
Dodës, kurse Dine Hoxha drejt Peshkopisë”. 

Kryengritja dibrane e 1920-tës kundër serbëve 
gjen pasyrim real edhe në kujtimet e Ismail Strazimirit 
(“Kujtime historike në Qarkun e Dibrës”), i cili shkruan: 
“Burime të besueshme theksojnë se serbët dispononin 100 
topa të mëdhenj e të vegjël, regjimentet 12, 17, 18, 19, 25, 
27, 28, përvec forcave tjera ardhur nga Prizreni…..Forcat 
shqiptare shkonin deri në 700 veta, një top e disa mitraloza, 
por heroizmi i tyre ishte i madh. Në jug të Lan Lurës, pranë 
Sharrës së Zagollit ishte vendosur Kurt Kodra me një fuqi 
të përbërë prej matjanësh. Poshtë Sharrës së Zagollit e ngjit 
me Qafën e  Murrës ishte vendosur Dine Hoxha me një fuqi 
dibrane, kryesisht muhurrakë. Në Pllajë kishte zënë pritë 
Murat Kaloshi me dibranë e cidhnakë, që dhanë prova të 
guximit e trimërisë së pashoqe”.

Është e natyrshme që në këtë betejë të lavdishme 48 
orëshe të luftëtarëve dibranë, te kishte edhe humbje nga 
ana e kryengritësve shqiptarë. Dibranët që flijuan jetën për 
mbrojtjen e trojeve të veta ishin: Osman Paci, Halil Gjoci, 
Adem Hoxha (nga Fushë – Çidhna), Halil Losha, Mevlude 
Murraku, Shaban Doda, Dali Koka, Abaz Daloshi (nga Kalja 
e Dodës), Tahir e Adem Duriçi (nga Vajkali-Bulqizë), Halil 
Hyseni, Abdylla Cara, Murat Hyseni(nga Reçi), Demir e 
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Bajram Lleshi (nga Kastrioti), Majune Noka (nga Grykë-
Noka), Xhemail Kanxha e Vehbi Bala (nga Trebishti), Osman 
Met’hasani dhe Sherig Bali (nga Sohodalli), Allaman Zeneli 
(nga Kovashica), Ismail Bodurri (nga Okshatina), Alush 
Bunguri (nga Greva), Allaman Salkurti (nga Rashnopoja), 
Rushit Spata (nga Blliçja), Shaban Cami (nga Viçishta), Ali 
Topa (nga Bllicet).
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Memoria historike e kombit 

 Presidenti i Republikës, Bujar Nishani i jep gjeneral 
Rrahman Parllakut dekoratën e lartë “NDERI I KOMBIT” 

Një udhëtim mbresëlënës në Juglindje të vendit, 
si bashkëudhëtar i dy njerëzve që bënë epokë, 

ndalesat dhe bisedat me ta në vende historike e turistike, 
padyshim që të ngulitet thellë në memorie. Është fat të kesh 
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me vehte në një tur të tillë dy legjendarë, që mbartin mbi 
supe afro dy shekuj jetë, mbi 95-vjeçarët Rrahman Parllaku 
dhe Skënder Malindi, që janë memoria historike e kombit.

Ndalesa e parë në Voskopojën e mirënjohur, jo vetëm 
për pozicionin dhe resurset e shumta turistike, por dhe 
për një nga ngjarjet e shënuara të Luftës së Dytë Botërore. 
Pikërisht, pranë lapidarit kushtuar Dëshmorëve të Brigadës 
së IV-t Sulmuese, drejtuesit e OBVL vendosin një kurorë me 
lule. Më pas një bisedë interesante e gjeneral Parllakut, por 
dhe e Genc Ballancës e Misto Çules – ish partizanë të kësaj 
brigade, jo vetëm për rrugëtimin e saj të lavdishëm por 
dhe për emrat e skalitur në memorialin e këtushëm. Genci 
kujton përurimin e Brigadës në vigjilje të vitit të ri të ’’44, 
kur ishte vetëm 14 vjeç. Pas shtatë dekadash atë e shoqëron 
edhe bashkëshortja e tij e nderuar, Lemane Ballanca.

Dhe ndërsa meditojmë për të kaluarën e para shtatë 
dekadave, sytë na mbeten edhe tek emri i dëshmorit Selim 
Ndreu nga Zall Dardha që ra heroikisht në luftën për 
çlirimin e Tiranës, i skalitur këtu në Voskopojën e largët. 
Sapo mbushi 16 vjeç, mustaqe pa dirsë, atë e thirri pushka. 
Jo si herë të tjera me e varur në mur, por me e hedh në 
shtat dhe me dalë kundër pushtuesve nazifashistë. Ai ra në 
kontakt me miqtë dhe shokët e tij, me Beshir Laçin, Hamdi 
Dodën, Rexhep Dodën e Riza Dodën dhe u bashkua me ta 
në Lëvizjen Antifashiste Nacionalçlirimtare. 

Selim Ndreu ishte nga ata partizanë që nuk i bënte 
dredha aksionit dhe luftës. Ai ra heroikisht në Kashar të 
Tiranës, në fundin e tetorit të vitit 1944, në ditët e para të 
operacionit për çlirimin e Tiranës.
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E vërteta mbrohet…

E vërteta mbrohet. Personalitete si Rrahman Parllaku, 
sot e në të ardhmen do të mbeten emri i skalitur në historinë e 
kombit e në vetëdijen e gjeneratave. Si një memorie historike 
për të kaluarën, gjenerali – Hero i Popullit dhe “Nderi i 
Kombit”, si dhe bashkëluftëtarët e bashkëpunëtorët e tij, 
Skënderi, Genci, Themistokliu e Koli Çobo, teksa kumtojnë 
për ato vite të zjarrta lufte, japin me emra se kush kanë qenë 
drejtuesit e formacioneve partizane, si u zhvillua lufta, të 
rënët dhe të plagosurit. Kujtojnë ata me nderim të veçantë 
komandantin e Brigadës Nexhip Vinçani dhe komisarin 
Pëllumb Dishnica, dy nga kuadrot më me përvojë luftarake, 
të sprovuar në luftimet kundra armikut në qarkun e 
Korçës, patriotë dhe revolucionarë të brumosur me ndjenja 
patriotike për çlirimin e vendit. “ Përveç këtyre në Shtabin 
e Brigadës dhe në komandat e batalioneve u caktuan dhe 
shumë kuadro të dalluar në aksione dhe luftime të çetave 
partizane të qarkut të Korçës, si Vaskë Gjino, Petrit Dume, 
Spiro Shalësi, Pano Xhamballa, Zija Kambo, Gafurr Çuçi, 
Xhafer Lubonja, Gaqo Peristeri, Vera Pojani, Eleni Pashko, 
Fatmir Glata, Raqi Qirinxhi, Milo Qirko, Sotir Filto, Halit 
Mati etj, të cilët me përvojën dhe aftësitë e tyre të fituara 
në luftimet me armikun, dhanë një kontribut të madh në të 
gjitha luftimet që bëri kjo brigadë, që nga krijimi e deri në 
çlirimin e vendit”. Përkujtimi i veprës së tyrenë këto vende 
historike është një thirrje për të tashmen, për të mos lëshuar 
asnjë pëllëmbë territor, për të gëzuar fitoren e lirisë, por 
edhe për të administruar me kujdes fitoren dhe për të mos 
u dehur nga arritjet.

Është ky kumtim i kreut të OBVL-së një dokument 
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shtesë në historinë e lavdishme të LANÇ. Kështu do të 
ndodhte dhe në Boboshticë, gjatë darkës që bashkëluftëtari 
e bashkëpunëtori, Behar Koçibelli shtroi për dy miqtë e 
vjetër. Këtu, protagonistët e historisë së lavdishme të LANÇ, 
Rr.Parllaku e S.Malindi, por dhe miku i tyre i shtrenjtë 
Shaqir Rexhvelaj, gjejnë rastin të flasin me admirim për 
Dr.Ymer Dishnicën, një nga figurat më simpatike, më të 
mençura, më fisnike dhe një nga udhëheqësit kryesorë 
të LANÇ-it. Ish kreu i parë i OBVL-së, Ymer Dishnica, të 
cilit në 100-vjetorin e lindjes, Presidenti Nishani i akordoi 
dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”,  ishte bir i denjë i një 
familje me tradita të shquara atdhetare e cila i ka dhënë 
Shqipërisë pesë dëshmorë, përfshi edhe një vëlla të tij.

Dr.Dishnica, si dhe pasardhësit e tij në krye të 
OBVL-së, Parllaku e Malindi kanë meritën e orientimit të 
veprimtarisë së kësaj organizate në vlerësimin realisht të 
historisë së luftës së lavdishme Nacional Çlirimtare, duke 
shmangur shtrembërimet e periudhës së regjimit totalitar, 
mohimet dhe politizimet e bëra si rezultat i regjimit 
diktatorial të E.Hoxhës. Pikërisht, për të penguar këtë qasje 
negative, këtë tendencë të dëmshme si për demokracinë 
ashtu edhe për historinë e popullit shqiptar,  Dr.Dishnica e 
gjeneral Parllaku, së bashku me 64 personalitete, gjeneralë 
dhe luftëtarë, figura politike të respektuara, por fatkeqësiht 
të dënuar nga regjimi komunist formuan Organizatën 
e Bashkuar e Veteranëve të Luftës së Popullit Shqiptar 
(OBVL). Në këtë grup bënin pjesë figura politike të 
respektuara që kishin qenë drejtues të reparteve partizane 
e ministra, siç ishin: Kiço Ngjela, Manol Konomi, Fadil 
Paçrami, Maqo Çomo, Skënder Malindi, Edip Ohri, Myfit 
Guxholli, Sotir Budina, Sadik Bekteshi (gjeneral lejtnant-
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Hero i Popullit), Muhamet Prodani (gjeneral lejtnant-Hero 
i Popullit), gjeneral-majorët: Nexhip Vinçani dhe Ernest 
Jakova; luftëtaret e shquara, drejtuese në luftë e aktiviste 
të OBVL: Selfixhe Broja(Ciu), Zenepe Golemi (Ashiku), 
Liri Belishova,Vera Ngjela (Pojani), Mine Doraci e të tjera, 
por fatkeqësisht të dënuara nga regjimi diktatorial i Enver 
Hoxhës. Pasardhësit e tyre në këtë organizatë, por dhe 
drejtuesit e degëve të OBVL, Jorgji Terca për Tiranën, Genc 
Ballanca për Durrësin e Fluturak Vinçani për Korçën, edhe 
në këtë udhëtim drejt vendeve ku para 70 viteve luftuan dhe 
fituan përballë pushtuesve nazifashistë të vendit, rrëfejnë 
heroizmin e luftëtarëve, të të vrarëve dhe të plagosurve, 
të atyre që në fakt e bënë luftën dhe që meritojnë edhe 
respektin më të madh.

 

Një enciklopedi e gjallë 

Më të rinjtë në këtë bashkëudhëtim, si gazetari e poeti 
i talentuar ushtarak Sakip Cami, ish ushtaraku Destan 
Doçi dhe dy vëllezërit ish ushtarakë, Miço e Trifon Llupo, 
teksa e dëgjojnë nga afër, shohin te Rrahman Parllaku 
një emër të veçantë dhe personalitet që të krijon afërsinë 
dhe ndjenjën e respektit për figurën e tij si dhe për 
ngjarjet, fenomenet dhe personazhet që i zë në gojë gjatë 
bisedave spontane. Kjo edhe për faktn se gjeneral Parllaku, 
duke qenë njëra nga figurat më të shquara të Lëvizjes 
Antifashiste Nacionalçlirimtare në Shqipëri, përkundër 
moshës 96-vjeçare, ka një kujtesë fenomenale e kondicion 
të lakmueshëm, dhe si një enciklopedi e gjallë zë një vend të 
veçantë në kujtesën tonë historike. Kujtimet e tij për Luftën 
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Antifashiste Nacionalçlirimtare janë një kontribut i çmuar. 
Lufta Antifashiste, mbrojtja e vendit, “lufta e brrylave”, 
qëndrimi për 17 vjet në qelitë e errëta të diktaturës, Lufta 
e Kosovës më 1999, krijimtaria publicistike e aktiviteti 
intensiv në mbështetje të proceseve demokratike e të shtetit 
ligjor e forcuan karakterin e tij. Nëntëdhjetë e gjashtë vjet 
është një kuotë shumë e lartë. Gjeneral Rrahman Parllaku 
ka meritën se e ka rritur këtë kuotë të lartë, megjithëse i 
është dashur të përballojë shumë furtuna gjatë jetës dhe 
ç’është më kryesorja e ka arritur jo i drobitur, por në formë 
të shkëlqyer fizike dhe mendore që e shfaq dukshëm edhe 
gjatë këtij udhëtimi shtigjeve të lirisë.., një formë që do ta 
kishin zili edhe të rinjtë.

Kështu ndodh edhe me Skënder Malindin, ish stu-
dentin e shkollës ushtarake të Milanos, Itali, i cili në kohën 
kur po përgatitej për të dhënë provimet e të titullohej oficer, 
në vitin 1940 nuk pranon të marrë pjesë në një ceremoni të 
ngritjes së flamurit italian, duke deklaruar se ky nuk është 
flamuri i kombit të tij. Pasi kthehet në atdhe, me fillimin e 
lëvizjes antifashiste merr kontakt me udhëheqësit e luftës, 
si me Mestan Ujanikun, Gjin Markun, Kahreman Yllin e të 
tjerë, duke u aktivizuar në organizimin e luftës në rrethin e 
Skraparit.

Në fillim të vitit 1943 komanda e Qarkut Berat e cakton 
komandant çete në komunën e Çepanit. Çeta nën drejtimine 
tij merr pjesë aktive në të gjitha veprimet luftarake në 
qarkun e Beratit kundër fashistëve italianë. Më 20 shtator 
1943 emërohet komandant i batalionit “Rinia” (Margarita 
Tutulani). Në krye të këtij batalioni ka marrë pjesë në të 
gjitha luftimet kryesore të zhvilluara, si në Tendën e Qypit, 
Qafën e Kiçokut, Bubës, Qafë Shkozë, Paraspuar, luftime 
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të ashpra këto që përballuan Operacionin armik të Dimrit 
1943-1944. Në një luftim në Paraspuar të Beratit, Skënderi 
plagoset rëndë. I mjekuar në spitalet partizane nuk gjeti 
shërim. Me krijimin e Brigadës së 7-të Sulmuese, ashtu siç 
ishte i plagosur caktohet komandant i Batalionit të Parë të 
kësaj brigade, por në gjendjen që ishte nuk mund ta ndiqte 
e drejtonte batalionin. Në shtator 1944 dërgohet për mjekim 
në Itali, në spitalet aleate. Aty u nënshtrohet dy operacioneve 
që i shpëtuan krahun, por mbeti invalid i Luftës. Plagosja 
ia ndërpreu karierën ushtarake në Luftë, por Skënderi me 
aftësitë e tij, i arriti shokët. Me këto merita të njeriut-legjendë 
u njohëm më nga afër gjatë këtij udhëtimi të gjatë, nga 
Korça në Ersekë, Leskovik, Përmet e Këlcyrë. Në Borovë, 
ku kryem homazhe në varrezat e 107 martirëve të Borovës, 
por dhe në Përmetin e Kongresit historik të përcaktimit 
Për “një Shqipëri demokratike, popullore, sipas vullnetit të 
popullit” (vullnet ky që u tradhëtua dhe u përçmua nga 
ish diktatori Hoxha), si dhe në Grykën e Këlcyrës mësuam 
ngjarje historike të rrëfyera me  mjeshtri të rrallë e realizëm 
nga koloneli në pension Skënder Malindi. Ne më të rinjve, 
si dhe vajzës së talentuar të gjeneral Parllakut, Tatjanës 
e Ilirit, djalit të Skënderit na shërbeu ky udhëtim për 
të  evidentuar vlerat e vendeve e ngjarjeve historike, dhe 
në veçanti kontributin që japin Rr.Parllaku e S. Malindi në 
historiografinë shqiptare. Ndërkohë, ne si dhe veprimtarët 
e OBVL, Nadire Dervishi, Haki Bulku, Ibrahim Shesha e 
Dashamir Tahiri, ndjemë nga afër karakterin objektiv në 
përshkrimin e ngjarjeve të jetuara nga drejtuesit e talentuar 
të LANÇ, Parllaku e Malindi, që prej fëmijërisë së hershme, 
pranë familjes, përjetimet nga rinia dhe shkollimi, si edhe 
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përfshirjen e tyre vrrullshëm, në Luftën Antifashiste 
Nacionalçlirimtare. 

Në Përmetin me histori të lavdishme përkujtuam me 
nderim të veçantë Syrja Tahirin, një nga nismëtarët e krijimit 
të çetës partizane «Musa Fratari». Në korrik 1943 ka marrë 
pjesë në aksionin Kuqar-Mezhgoran kundër pushtuesve 
italianë. Më 24 korrik 1943, në luftën e Pogorit ngarkohet 
me detyrën e komandantit të togës.  

Më 26 janar u inkuadrua në batalionin “Naim 
Frashëri”të Brigadës së VI-të Sulmuese. Si trim dhe 
guximtar i pashembullt, Syrjaji do të dallohej në betejën e 
Margëlliçit më 29 Mars 1944, përkrah Mustafa Matohitit, 
Meleq Gosnishtit, Lefter Talos dhe Dinjo Kalemit. Një rast 
i rrallë i trimërisë së tij është dhe ai i datës 12 qershor 1944, 
ku me heroizëm dhe vetmohim bëri që të shpëtonte shumë 
partizanë të rrethuar nga nazistët dhe bashkë me Dashnor 
Mamaqin këta partizanë i strehuan në zonën e Këlcyrës. Më 
pas, me D.Mamaqin vazhduan të mblidhnin ushqime në 
këtë zonë për partizanët e Brigadës së VI-të S. I inkuadruar 
në radhët e kësaj brigade, Syrja Tahiri ka marrë pjesë në 
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mënyrë aktive në luftimet e zhvilluara në Shqipërinë e 
Mesme dhe në Veri gjatë Operacionit armik të Dimrit. Më 
2 Dhjetor 1944, sëbashku me forcat e kësaj brigade kalon në 
Malin e Zi dhe vazhdon luftën deri në Bosnjë - Hercegovinë, 
Vishegrad e për çlirimin e Kosovës.

Syrja Tahiri, një nga intelektualët e shquar të Përmetit 
dhe gjithë Shqipërisë njihet për mençurinë, urtësinë e 
largpamësinë e tij, të shfaqura dukshëm këto edhe në 
vitet e Lëvizjes Demokratike 1990-1992 dhe më pas në 
krijimin e Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të Luftës 
Antifashiste Nacionalçlirimtare për rrethin e Përmetit, ku 
zgjidhet kryetar i saj.

Stacioni i fundit i këtij turi historiko-turistik ishte 
Përmeti, si sinonim i një qyteti me një mikpritje të rrallë, 
qytet i luleve, i këngëve popullore dhe mbi të gjitha i 
burrave emërndritur në historinë tonë kombëtare. U 
larguam me mbresat e një peizazhi me vlera mjedisore 
të pazevendësueshme, tepër çlodhës dhe rekreativ për 
vizitorët e shumtë…..
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MARK SHLLAKU, MARTIR I NDËRGJEGJES 
DHE FJALËS SË LIRË

Më 31 Tetor 1949, shteti dikatorial ekzekutoi një 
nga intelektualët e shquar shkodranë, me akuzën 

absurde si “drejtues i Grupimit social-demokrat të Shkodrës. 
Mark Sllaku, ky martir i ndërgjegjes dhe fjalës së lirë, pas 
një gjyqi farsë u dënua me vdekje me pushkatim për fajin e 
vetëm pse tentoi të kërkonte vendosjen e pluralizmit politik 
në Shqipëri.
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Kush ishte Mark Shllaku?

Mark Gjergj Shllaku u lind më 15 gusht 1918 në fshatin 
Shllak të Shkodrës. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në 
qytetin e Shkodrës. Më pas u emërua mësues në fshatin 
Kabash të Pukës. Punoi disa vjet në këtë fshat dhe më pas 
u transferua në Vrakë të Shkodrës. Në këtë kohë, sëmuret 
rëndë nga ulçera dhe transferohet në magazinat e arsimit 
në Shkodër. Ishte njeri i arsimuar, idealist dhe demokrat 
që luftonte për një botë të re pa komunistë. Me datë 9 
gusht 1948 arrestohet me akuzën kryesore të formimit të 
organizatës social-demokrate.

Aktakuza

Në proces verbalin e Prokurorisë Ushtarake të Tiranës, 
Nr.205 të datës 23.07.1949, thuhet se kjo prokurori ndërton 
këtë akuzë në bazë të të dhënave nga seksioni i Sigurimit 
të Shtetit për të pandehurit Mark Shllaku, Kolec Pikolini, 
Ndue Gjon Marku, Isa Beqiri, Mark Preng Lleshi dhe Luigj 
Ndreu.

Pra, Marku ishte në krye të grupit organizator për 
krijimin e Partisë Social-demokrate në Shkodër, organizatë 
që komunistët e quanin organizatë terroriste fashiste. Për 
këtë, Marku dhe shokët e tij kishin bashkëpunuar edhe 
me të arratisurit nga vendi ynë si: Ndoc Miraka, Mark 
Jak Bajraktari etj. Grupi i drejtuar nga Mark Shllaku sipas 
Prokurorisë dhe Sigurimit të Shtetit ka organizuar agjitacion 
dhe propogandë kundër Pushtetit Popullor, ka punuar 
për zgjerimin e grupit, ka siguruar ndihma dhe material 
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për kriminelët dhe të arratisurit, ka bërë përpjekje për t’u 
lidhur me qeverinë e Beogradit, me synim final rrëzimin 
e pushtetit popullor dhe zëvendësimin e tij me një qeveri 
fashiste.

Vetëm një ditë iu mjaftua Prokurorisë për të kaluar në 
gjyq dhe me datë 24.07.1949, trupi gjykues i kryesuar nga 
kapiten i parë V.Kocani filloi gjyqin, ku avokatët mbrojtës 
Q.Shehu, Z.Tedeskini etj., thuajse ishin formalë dhe të 
pafuqishëm për të argumentuar kundërakuzën. 

Me gjithë mbrojtjen e avokatit Qemal Shehu për Mark 
Shllakun, 31 vjeç, të birin e Gjergj dhe të Dilës, lindur 
në Shllak dhe banues në Shkodër, i padënuar më parë, i 
martuar me tre fëmijë, bir i një shtrese të varfër qytetare, 
vendimi thuajse ishte i paravendosur, dënim me vdekje, 
me ekzekutim me pushkatim. 

Tregojnë bashkëkohësit:

Bashkëkohësi i tij, Kolec Pikolini, i cili u dënua edhe ai 
me vdekje, por që më vonë dënimi iu kthye në 20 vjet heqje 
lirie, arratisur jashtë vendit, pas daljes nga burgu, në librin 
e tij me kujtime për periudhën e regjimit komunist me 
titull “Regjimi i hijenave”, shkruan se këtë libër ua kushton 
pikërisht shokëve të tij që u vranë dhe u persekutuan nga 
regjimi komunist si: Mark Shllaku, Mark Caca, Martin 
Shyti, Martin Camaj, Bardhosh Dani, Brahim Dërguti, 
Sandër Gjonmarkaj, Ndoc Miraka etj.

Në kujtimet e tij ai shkruan: “Kur erdhi trupi gjykues në 
sallë, munda të dalloj vetëm prokurorin, që ishte anëtar i të 
gjitha gjyqeve politike dhe që e kisha parë që në kinemanë 
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“Rozafat”. Menjëherë sapo salla ra në qetësi, prokurori 
filloi të lexojë me zë të lartë aktakuzën, duke përshkruar 
në formulimin e tij se ne kemi organizuar organizatën 
terroriste social-demokrate, në bashkëpunim me kriminelët 
e arratisur si: Ndoc Miraka, Mark Jak Bajraktari etj., dhe 
se kemi organizuar grupe për hakmarrje kundër njerëzve 
të pushtetit. Ata, vijoi prokurori, kanë aktivizuar të 
gjithë elementin e prekur nga drejtësia e pushtetit, kanë 
grumbulluar të gjithë studentët për të aderuar në këtë 
organizatë terroriste. Menjëherë, trupi gjykues filloi me të 
burgosurin Mark Shllaku, duke ia lexuar të gjithë faqen e 
mbushur plot me akuza, ku atij iu shtuan edhe të tjera, se 
ishte vëllai i Hilë Shllakut, i cili ishte arratisur kohë më parë. 
Zhvillimi i këtij procesi ishte shumë i gjatë dhe i lodhshëm. 
Ai ishte përqendruar më tepër tek bashkëpunimi ynë me të 
arratisurit e Gjakovës në Kosovë, ku grumbullimi i këtyre 
forcave ishte bërë në qytetin e Shkodrës, nën kryesinë e 
Ndoc Mirakës gjatë shtatorit të vitit 1948.

Bashkëkohësi tjetër dhe shoku i ideve tona ishte Martin 
Camaj, ai që do të arratisej në Jugosllavi dhe që do të bëhej i 
famshëm me shkrimet dhe studimet e tij në Gjermani.

Bashkëkohësi, Ahmet Bushati, në librin e tij me kujtime, 
tregon se gjatë viteve të para të Pasluftës në gjimnazin e 
Shkodrës u krijuan disa grupe antikomuniste si organizata 
“Përpjekja shqiptare” që e kryesonte Bardhosh Dani, 
grupimi social-demokrat që kryesohej nga Mark Shllaku, 
organizata këto që kryen edhe aksione konkrete. Në janarin 
e vitit 1948, me ndërmjetësinë e Viktor Lukës, organizata 
“Përpjekja Shqiptare” u lidh ngushtë me grupimin 
socialdemokrat që kishte kryetar Mark Shllakun. Të diktuar 
dhe të suvejuar nga Sigurimi i Shtetit, Bardhosh Dani, me 
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dy shokët e tij, Brahim Dërguti dhe Mark Caca, vendosën të 
arratisen, por u rrethuan në kufi nga forcat e ndjekjes dhe 
mbetën të vrarë. 

Si u krijua grupi social-demokrat i Shkodrës dhe 
kush ishin organizatorët?

Organizatorët e grupit ishin: Mark Shllaku, Martin 
Shyti, Martin Camaj dhe Kolec Pikolini. Ideja e krijimit 
të këtij grupi lindi pas kontakteve me të arratisurit jashtë 
vendit. Ata kërkonin dhe mendonin se ishin pjekur kushtet 
për aksione dhe veprime politike e konkrete. Ndoc Miraka 
dhe Mark jak Bajraktari kishin influencë në veri. Ndoci 
ishte në kontakt me të arratisurit e Kosovës, të cilët kishin 
dëshirë të grumbulloheshin në Shqipëri, ku Tirana ishte e 
izoluar dhe nuk kishte ushtri ruse. 

Grupi përbëhej prej shtatë vetësh si fillim, të cilët ishin 
edhe organizatorët e parë dhe pikërisht Mark Shllaku, 
Martin Camaj, Martin Shyti, Mark Shllaku, Kolec Pikolini, 
Ndue Gjon Marku, Isa Beqiri, Mark Preng Lleshi dhe Luigj 
Ndreu.

Në atë kohë, flitej për krijimin e dy partive si në 
Amerikë, një të Enver Hoxhës dhe një të Koci Xoxes. 
Grupi organizator mendoi që të mos përsëriteshin emrat e 
partive të mëparshme, por vendosën emrin e grupit social-
demokrat. 

Ekzekutimi me pushkatim
Gjykata Ushtarake e Tiranës, në muajin korrik 1949 e 

dënoi me vdekje, dënim që u ekzekutua më 31 tetor 1949. 
Ai la pas gruan 30-vjeçare dhe tre vajza, ku më e vogla vdiq 
tre muaj pas pushkatimit të të atit.
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Dekorimi

Në dhjetor të vitit 1994, ish-Presidenti i Republikës, 
Prof. Dr. Sali Berisha, e dekoroi Mark Shllakun pas vdekjes 
me titullin “Mësues i Popullit”. Vajza e tij, Domenika 
Dukagjini (Shllaku) punoi për 30 vjet si mësuese në Malësinë 
e Shkodrës, ndërsa vajza tjetër Ema, punoi gjatë gjithë jetës 
së saj si punëtore krahu. 

Mark Shllaku, simbol i luftëtarit për demokraci 

Jeta e këtij martiri shkodran nuk mund të përmblidhet 
në një artikull të shkurtër. Ajo meriton vëmendje dhe 
përkushtim nga studiuesit. M.Shllaku ishte një intelektual 
demokrat reformator që së bashku me grupin e shokëve me 
të cilin punoi dhe bashkëpunoi, luftoi herë hapur dhe herë 
në ilegalitet për një Shqipëri të lirë, të pavarur, demokratike, 
pa komunistë në drejtim. Ai luftoi, duke mos kursyer edhe 
jetën, të cilën e kishte të kërcënuar në çdo çast për idealet 
e tij demokratike dhe sociale, për social-demokracinë 
europiane të asaj kohe, që të gjente vendin e saj edhe në 
Shqipëri. Njerëz të tillë janë të jashtëzakonshëm.
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Kalvari i familjes 
“Shtylla” pas bombës në ambasadën sovjetike

Fuat Mehmet Shtylla është i 46-ti në listën me 
158 intelektualë të arrestuan në shkurt 1951

Në listën me 158 intelektualë që u arrestuan më 20 
shkurt 1951, pas të ashtuquajturit incident në ish-

ambasadën sovjetike në Tiranë, Fuat Shtylla renditet i 46-ti. 
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Historia e këtij intelektuali të shquar dhe klavari që shoqëroi 
atë dhe gjithë familjen e tij është ajo e persekutimit të 
pashembullt të regjimit më gjakatar që ka njohur njerëzimi. 
Klika kriminale në krye të pushtetit komunist bëri të gjitha 
përpjekjet për të eliminiar elitën e kombit, pjesë e së cilës 
ishin edhe tre vëllezërit korçarë Fuat, Riza dhe Skënder 
Shtylla.

Diktatura nuk i duronte dot atdhetarët e shkolluar 
shqiptarë

Fuat Mehmet Shtylla, lindi në korrik të vitit 1910 në 
qytetin e bukur të Korçës, djep i kulturës shqiptare dhe 
patriotizmit, ku kaloi gjithë fëmijërinë e tij. Atje kreu dhe 
liceun. Më pas, ndoqi studimet e larta në Firence të Italisë, 
një nga qytetet më të mëdha të trashëgimisë kulturore, 
punoi në profesion të tij fillimisht në Pogradec, Shkodër 
e më pas në vitin 1938 në Tiranë. Kjo deri në mbarim të 
luftës. Fuati u rrit në një familje të madhe dhe shumë 
autoritare në Korçë. I ati i tij, Mehmeti kishte 9 fëmijë, 8 
djem dhe një vajzë. Fëmijët e tij, pra Fuati vëllezërit apo 
dhe motra e tij, pasi mbaronin studimet jashtë shtetit në 
Perëndim në profesione të ndryshme u kthyen në atdhe 
për të dhënë kontributet e tyre në këtë vend, si profesorë, 
ushtarakë madhorë, gjykatës, ambasadorë apo ministra. 
Kjo ishte fryma, edukata, patriotizmi, nacionalizmi dhe 
mbi gjithçka ndershmëria që u edukua kjo familje e madhe 
intelektualësh. Mbas vitit 1944, si të tillë kjo familje do të 
pësonte traumën e madhe për të kaluar në kalvarin e gjatë 
të vuajtjeve e mundimeve si ato të viteve `50. Menjëherë 
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pas lufte (a thua se ky vend nuk kishte problem dhe halle të 
tjera për të qarë) filluan persekucionet, pikërisht mbi këta 
intelektualë kundërshtarë apo pronarë. Në shënjestër ishin 
pikërisht këta, ishin mbiemrat apo familjet e mëdha, ishin 
të diplomuarit në Perëndim, ata antikomunistë. 

Në vitin 1946, arrestohen në Korçë dy vëllezërit e 
Fuatit, Rizai dhe Skënderi, me motivin si kundërshtarë dhe 
oponentë të regjimit komunist. Ata dënohen me këtë akuzë 
dhe vuajnë dënimet në burgje dhe në kënetën e Maliqit. 

Fuatin me gruan dhe 2 fëmijët e vegjël i dëbojnë nga 
Tirana. Por goditja nuk mund të mbaronte me kaq. Regjimit 
më të urryer komunist, që është ndjerë i kishin mbetur 
akoma patriotë e nacionalistë pa u ndëshkuar deri në fund 
nga kjo farse e mallkuar e diktaturës së proletariatit dhe 
s`do të mungonte sigurisht. 

Skenari për spastrime në masë të intelektualëve 
dhe familjeve të tyre

Për këtë u shfrytëzua më së miri skenari makabër 
i të ashtuquajturës “bombë në legatën sovjetike” për të 
arrestuar 158 djem, vajza, burra, dhe gra nga të cilët 22 vetë, 
u pushkatuan pa gjyq. Në këtë listë të madhe do të ishte dhe 
Fuat Mehmet Shtylla. Ishte ai 20 shkurt 1951 kur në orët e 
mesnatës (siç ishte bërë zakon) u dukën dritat e një makine 
famëkeqe të sigurimit. Kuptohej, ajo po drejtohej tek një 
shtëpi përdhese e vetmuar për të kryer nga ato gjëmat që 
vetëm ata dinin të bënin, prangosin Fuat Shtyllën në sytë e 
bashkëshortes së tij fisnike Ballkyze dhe të djemve, Tahiri 
7 vjeç dhe Alberti 5 vjeç. I vetmi fëmijë që se ka parë ishte 
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Kastrioti, që lindi një muaj pas arrestimit të bujshëm. Ky 
fatkeq nuk pati luksin të merrej ato çaste në krahët e babait 
të tij, ashtu normal, siç ndodh kudo. Ajo makinë me lirinë 
brenda të prangosur, largohet në errësirë për të kryer të 
tjera procedura, duke lënë në errësirën e frikshme një zonjë 
me fëmijët e saj, në pikëpyetje të mëdha për shpresat e jetës. 

Kastrioti tregon se, shumë herë ka dëgjuar nga prindërit 
e tij, se mbasi ai kishte lindur, nëna me motrën shumë 
kurajoze të Fuatit, (halla) shkojnë në burg dhe hetuesi, ku 
ta gjenin, për ta lajmëruar që lindi djalë. Kishte qenë krejt 
e pamundur. Siç tregonte më vonë Fuati, në atë kohë ata 
ishin në torturat më çnjerëzore, sa shpesh herë thoshte, 
ishte meraku për ju, se për mua më mirë të më pushkatonin. 
Besoj se çdo lexues do të kuptojë se sa shumë dimensionale 
ishte e keqja, vuajtja, dhimbja që kishte pllakosur këtë vend.

Pasi mbaroi kjo fazë raprezaljeje, vrasjeje, Fuati do të 
vazhdonte dëbim internimin në periferi të Kamzës. Në ato 
vite ka qenë realisht problem për bukën e gojës, për pjesën 
më të madhe të vendit, por për ne dhe gjithë të tjerët si ne 
pa triska fronti ka qenë akoma më e vështirë. Por, prapë 
për Fuatin tani ishte shumë më ndryshe. Ai tani ishte në 
familjen e tij, edhe pse i dobët fizikisht filloi të ambientohej 
me punën e vështirë si dhe shoqërinë përreth. 

Në Kamëz kishte plot njerëz të mirë, që na kuptonin 
dhe i kuptonim, që na donin dhe i donim. Tani Fuati, me 
shumë kujdes na tregonte për çka kishte kaluar, për shokët 
që qenë pushkatuar, disa prej të cilëve i kishte në fotografi. 
Ndryshimet në vite vazhdonin dhe në luftën e mallkuar 
të klasave, pjellë kjo marksiste e perfeksionuar në shkallë 
më të lartë nga Stalini dhe Enver Hoxha. Tashmë, ulkonja 
kishte filluar të hante këlyshët e vet. Shpesh e thoshte Fuati, 
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se tani po merren me veten e tyre. Enver Hoxha vërtet 
po hante një e nga një kokat, por të tijën e la për në fund. 
Mijëra e mijëra të pushkatuar, burgosur dhe të syrgjynosur, 
ashtu si edhe Fuati, nuk e panë dot, 20 shkurtin e vitit 1991, 
atë ditë përmbysje të madhe, atë ditë gëzimi të madh, atë 
ditë loti të madh nga gëzimi. Shumë të tjerë, si dhe Fuati u 
arrestuan më 20 shkurt 1951. Ai kriminel që bëri këto gjëma 
këtij populli, u tërhoq zvarrë më 1991. Por, Fuati s’mundi ta 
shikonte, tashmë ai ishte i ndarë nga jeta dhe pikërisht më 
20 shkurt të vitit 1980. Më 20 shkurt, e njëjta datë, kur ai u 
prangos, duke i ndryshuar gjithë rrjedhën e jetës.
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BAJRAM NDREU i Zall Dardhës, 
bir i shquar i një familje të madhe 

Historia e pinjollit të fisit emërndritur në historinë 
e kombit që përballoi me dinjitet peshën e rëndë të 
persekutimeve të shumta gjatë regjimit komunist
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KALVARI I GJATË I PINJOLLIT TË DENJË 
TË FISIT NDREU 

Historia e Bajram Ndreut është ajo e pinjollit të fisit 
emërndritur në historinë e kombit që përballoi me 

dinjitet peshën e rëndë të persekutimeve të shumta gjatë 
regjimit komunist. 

Ai ishte djali i madh i Mustafës dhe nipi i Hysen 
Ndreut të Dardhës, pothuajse moshatar me xhaxhin e tij, 
Selimin, djalin e vogël të Hysenit, që ra dëshmor në luftën 
për çirimin e Tiranës në fillim të nëntorit të vitit 1944 dhe 
kushëririn, Miftarin, sot 90 vjeç, me një memorie për t’u 
patur zili. 

Bajrami ka lindur në Zall Dardhë në vitin 1925. 
Mustafë Ndreu ka patur dy gra: Zylfije Doçin nga Arrni 

i Kuksit dhe Vezë Hysën nga Qani i Lashkizës. 
Me Zylfijen ai pati dy djem dhe tre vajza: Bajramin, 

Hysenin, Miden, Siben dhe Bedrijen. 
Me Vezë Hysën, Mustafë Ndreu pati katër djem dhe tre 

vajza: Hakikun, Muharremin, Lutfiun, Samiun, Xharijen, 
Xhiben dhe Lazimen. 

Fëmijëria e vështirë e Bajramit 

Bajrami ka lindur në Zall Dardhë në vitin 1925. 
Miftari, kushuri dhe bashkëmoshatari i tij thotë: “Datlindja 
e Bajramit dhe e imja nuk janë reale. Unë kam lindur në 
fund të vitit 1924, kur u vra Elez Isufi. Tre muaj më vonë 
ka lindur Bajrami. Pra Bajrami ka lindur në vitin 1925 dhe 
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është regjistruar në vitin 1927, vetëm pas funksionimit të 
rregullt të shtetit monarkik”. 

“Kemi qenë fshatarë të mesëm, vazhdon tregimin e tij, 
Miftari. Kemi qenë një nga familjet e pakta që kemi patur 
tokë dhe tufë bagëtish. Një tufë me 50-60 krerë dele dhe dhi, 
lopë për qumësht, një pendë qe, dy kuaj dhe një mushkë”. 

Megjithëse shtëpi e madhe, duke qenë shumë 
anëtarëshe dhe me shumë të hyme e të dalme, Bajrami u 
rrit në mes të vështirësive të atyre viteve. Regjimi i Zogut 
kishte lënë pas dore krahinat e Veriut dhe ato të Dibrës, 
megjithëse Naltmadhnija kishte njohje personale me 
shtëpitë e mëdha të Dibrës. Skamja dhe padituria kishin 
pushtuar vendin që kishte dalë nga obskurantizmi otoman. 
Herë me çorape dhe triko leshi dhe herë pa to, Bajrami rritej 
duke u burrëruar para kohe. Mishin dhe djathin e hanin 
miqtë e shumtë dhe fëmijëve u takonte të hanin ç’të mbetej. 
Vyrtyti i mikpritjes kalonte çdo masë. E kujt t’ja tregoje 
një pulë apo një gjel, bile kur vinin me dhjetra mysafirë as 
berri nuk dilte?!. Fëmijët mbeteshin pa ngrënë. Dhe nënat 
gojëkyçura e të urta i ushqenin me dashuri, por me ushqim 
të pakët fëmijët e tyre. Pikërisht në këtë mjedis familjar e 
kaloi fëmijërinë e herëshme edhe Bajram Ndreu.

Nxënësi i shkëlqyer i Internatit të Burrelit 

Shumë shpejt kaluan vitet e para dhe Bajrami 
dëshironte të shkonte në shkollë si disa vërsnikë të tij. E 
vetmja shkollë ishte Internati i Kastriotit, por për fatin e keq 
të Bajramit ai nuk kishte vende. Bëri ç’bëri Mustafa dhe e 
dërgoi në Internatin e Burrelit. I luajti gurët, i kërkoi miqtë 
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dhe u bë e mundur që Bajrami të regjistrohej në Internatin 
e Burrelit. Në këtë internat fëmijët trajtoheshin me bursë 
nga regjimi monarkik, që do të thoshte me trajtim gratis për 
fjetje, ushqim etj. Ndërsa kushuriri i tij, Miftari, nuk arriti 
të merrte bursë për në Kastriot apo për në Burrel dhe shkoi 
në Reç, në shkollën fillore, ku studjoi për pesë vjet, duke 
udhëtuar në këmbë nga Zall Dardha në Reç. Mësues kishin 
Selim Qyshkën nga Kruja. 

I etur për dije, Bajrami mësonte shumë. Kishte durim, 
këmbëngulje dhe zgjuarësi natyrale. Mësuesit bënin çudi 
me intelektin e tij. “Ky fëmijë duhet të shkojë në shkollë 
të mesme dhe të bëhet kuadër arsimi apo ekonomie”, 
thonin ata. Të arsimuarit në atë kohë numëroheshin 
me gishtat e dorës. Por nuk ndodhi kështu. Megjithëse 
Bajrami i përfundoi shkëlqyeshëm studimet në Internatin 
e Burrelit, atë nuk e dërguan me studime të mëtejshme. 
Shkollat e mesme ishin larg, në Tiranë, Durrës, Kavajë, etj, 
dhe mundësia për t’i ndjekur vetë, pa ndihmën e shtetit 
të kohës nuk ekzistonte. Në Internatin e Burrelit ishte me 
Rexhep Dodën e Mhill Doçin dhe me disa djem të tjerë nga 
Reçi dhe Kalaja e Dodës. 

Pas internatit të Burrelit, Bajrami u kthye në vendlindje.
Mbarimi i Internatit dhe pushtimi fashist erdhën 

njëkohësisht. “Në Reç, si dhe kudo, në ditën e lindjes së 
djalit, të tij, Lekës, Nalt Madhnija, kishte urdhëruar të 
shpërndaheshin karamele për fëmijët në të gjitha shkollat, 
tregon Miftari. Ne u rritëm dhe bashkë me ne edhe hallet 
tona”.
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Nga Dardha, në Lurë e Burrel 
për t’u armatosur kundër pushtuesit 

I rritur dhe edukuar me ndjenja të forta atdhedashurie 
në një familje e mjedis atdhetarësh të flaktë, Bajram Ndreu, 
tashmë i shkolluar dhe që i kuptonte qartë situatat, e priti 
me gëzim aktin e kapitullimit pa kushte të Italisë Fashiste, 
të nënshkruar më 3 shtator 1943, dhe të bërë të njohur 
zyrtarisht, më 8 shtator 1943. Në këto kushte ai u bëri të 
qartë bashkëmoshatarëve nga Dardha e Reçi se kapitullimi 
i Italisë Fashiste kishte krijuar një situatë të re në zhvillimet 
e ngjarjeve të Luftës së II-të Botërore, si në frontin e Lindjes, 
ashtu dhe në atë të Perëndimit, në zonat e pushtuara nga 
ushtria fashiste italiane, sidomos në vendin tonë, të cilin 
tashmë ajo e konsideronte si bregun e pestë të Italisë. 

Ky kapitullim pa kushte i Italisë Fashiste, ishte si 
rrjedhojë, i ofensivës së madhe të Ushtrisë Sovjetike në një 
front të gjerë më se njëmijë kilometra dhe i fitores së arritur 
gjatë kësaj ofensive, i disfatës që pësuan fashistët italianë në 
Afrikën Veriore dhe i zbarkimit të trupave aleate në Italinë 
Jugore, i forcimit të luftës partizane në vendet e pushtuara 
nga fashistët dhe nazistët, i zhvillimit të ngjarjeve të lëvizjes 
së popullit italian, kundër luftës dhe fashizmit. 

Dernjanët, si i gjithë populli shqiptar nuk e kishin 
ndërprerë për asnjë çast luftën kundër fashistëve italianë 
gjatë gjithë periudhës 4 vjet e gjysmë të pushtimit të tyre. 
Gjithsesi ata e parandjenin se pas këtij kapitullimi, një armik 
tjetër edhe më i egër, nazistët gjermanë mund të pushtonin 
Shqipërinë. Ndaj dhe u mobilizuan për të qenë të gatshëm 
që ta përballonin edhe pushtuesin e ri. Pikërisht, aso kohe, 
Bajrami dhe disa bashkëmoshatarë nga Dardha e Reçi, u 
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nisën drejt Krej Lurës e Burrelit. Pasi bujtën një natë tek 
Preng Gjergj(Keçi)Rajta, (dajat e nënës së Bajramit) ata 
nxituan drejt Burrelit për të shpërthyer depot e armëve e për 
t’u armatosur kësisoj për luftën e madhe. Bashkëmoshatarët 
i besonin Bajramit, pasi ai e njihte mirë këtë qytet që nga 
koha kur studjonte në Internatin e Burrelit. Dhe aksionin, 
falë guximit e mënçurisë së Bajramit e kryen me sukses.

Partizan në Brigadën e V-të Sulmuese 
dhe në komandën e vendit. 

Plagosja në Kolesjan 

Njohja e Bajramit me Rexhep Dodën, shokun e tij të 
Internatit, ndikimi i kushuririt të tij Dali Ndreu dhe i Faikut 
dhe Esatit, e futën natyrshëm dhe me bindje atë në Lëvizjen 
Nacionalçlirimtare, në fillim në komandën e vendit dhe më 
pas në Brigadën e V-të Sulmuese. U mobilizuan në luftë 
katër djem nga kjo derë, Selim Hysen Ndreu në Brigadën e 
IV-t Sulmuese, Bajram Ndreu e Miftar Ndreu në Brigadën e 
V-të Sulmuese, dhe Sulë Ndreu në Brigadën e IV-t Sulmuese. 

Para se të rreshtohej në Brigadën e V-të Sulmuese, 
Bajrami ka qenë rreshtuar me forcat e çetës së Muharrem 
Bajraktarit. Ishte fundi i vitit 1943 dhe fillimi i vitit 1944, 
periudhë kjo, kur luftëtari nacionalist, Kolonel Muharrem 
Bajraktari luftonte i vetëm kundër pushtuesve gjermanë 
dhe nuk lejonte që Luma dhe Kukësi të pushtoheshin nga 
gjermanët. Në një nga këto luftime, Bajrami plagoset dhe 
kurohet në spitalin e Bicajt. Për një kohë të shkurtër, për të 
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marrë vehten, kthehet në shtëpi dhe më pas rreshtohet në 
Brigadën e V-të Sulmuese. 

Intendenti i Ushtrisë 

Pas çlirimit të vendit nga pushtuesi nazifashist, Bajrami 
u gradua “aspirant” dhe filloi të punonte në prapavijat e 
ushtrisë. Punoi ai rreth dhjetë vjet në strukturat e prapavijave 
të ushtrisë, ku ra në sy për përgatitjen, përkushtimin dhe 
gadishmërinë që tregonte. 

Nga Korça, Bajrami tranferohet në Shupenzë, në Tiranë 
dhe më pas në Durrës, në depot e Rrushbullit. Në Durrës 
ai jetonte familjarisht. Por politika komuniste kishte bërë 
punën e saj, duke vijuar çdo ditë seleksionimet. 

Nga fisi dhe familja e tij ishin arrestuar dhe burgosur 
shumë figura të rëndësishme, kundërshtare të regjimit, 
demokratë të vërtetë, dhe kjo binte ndesh me qëllimet dhe 
revanshin komunist. 

Në Zall Dardhë, pas çlirimit ishin ekspozuar tre foto të 
mëdha. E para e Enver Hoxhës, e dyta e Dali Ndreut dhe 
e treta e Mehmet Shehut. Fotoja e Gjeneral Dali Ndreut, 
të gjeneralit që drejtoi divizionet dhe korparmatat e luftës 
dhe drejtoi operacionin për çlirimin e Tiranës, binte në sy 
edhe më shumë. Kush ta kishte bërë?! Njerëz të pushtetit?! 
Kurrësesi! Me siguri dashamirës të zonës. Por kjo tërboi 
drejtuesit e Tiranës zyrtare. Ishte arrestuar Cen Elezi, i biri i 
luftëtarit patriot Elez Isufi (Ndreu) dhe kishte filluar gjuetia 
e shtrigave ndaj të gjithë familjes Ndreu. Pas arrestimit dhe 
pushkatimit të Dali Ndreut, të gjithë pjestarët e familjes dhe 
të fisit Ndreu, si në Dardhë dhe në Sllovë u përndoqën dhe 
u internuan. 
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U sajua “nëndëmijëshi” i famshëm dhe në listë, si 
shumë të tjerë të padëshirueshëm u fut edhe Bajram Ndreu, 
partizani i Brigadës së Pestë Sulmuese, i plagosuri në 
luftë, ushtaraku i devotshëm i shërbimit të prapavijave të 
ushtrisë. U lirua nga ushtria edhe Miftar Ndreu, një tjetër 
kushëri i Bajramit, partizan dhe ushtarak. 

Dashuria, fejesa dhe martesa me Sude Pikun 

Kur u kthye nga Korça ku shërbente në repartet e 
ndjekjes ose të mbrojtjes së popullit, siç njihej nga populli, për 
të shërbyer në policinë e rrethit të Shupenzës, Dibër,Bajrami 
u njoh me Sude Pikun. Sudja ishte vajza e Imer dhe Qamile 
Pikut nga fshati Burim (Allojbegi) e Maqellarës. 

Një ditë Sudja bashkë me prindërit e saj kishin 
ardhur për punët e tyre në rreth. Në atë kohë, në vitet e 
para të pasçlirimit, Shupenza ishte rreth administrativ. 
Krejt rastësisht Bajrami u përball me Suden në zyrat e 
administratës së rrethit. Dhe krejt rastësisht, edhe zemra e 
Sudes u drodh prej dashurisë, por pa qenë e zonja të flasë. 
Zemra nuk flet, por rreh. Dhe kur dashuron zemra rreh 
më shumë se zakonisht. Kjo ndodhi edhe me Bajramin dhe 
Suden. Bajrami ishte i ri, i pashëm, ushtarak me grada, me 
uniformë dhe binte në sy për trupin e tij elegant. 

Shkëmbyen shikime të shpejta. Këto shikime kërkonin 
të shpeshtoheshin, por Sudja ishte e shoqëruar nga prindërit 
dhe Bajrami nuk mund të binte në sy edhe për shkak të 
detyrës dhe të uniformës. 

Sidoqoftë dhe si në raste të tilla që komandojnë zemrat, 
ata u morën vesh që të takoheshin përsëri. Por si do të 
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takoheshin?! Në atë kohë nuk kishte telefona, nuk kishte as 
makina, jo më celularë, kompjutera e internet si sot. 

Çdo ditë Bajrami vështronte si pa dashur se mos kishte 
ndonjë vizitor nga zyrat e pushtetit popullor. Kaluan 
ditë dhe nuk lëvizi njeri. Por nuk e humbi besimin tek 
dashuria partizani dhe luftëtari që kishte fituar betejat 
kundër pushtuesve për çlirimin e atdheut. Kishte pyetur 
ashtu indirekt e qe interesuar për vajzën që dashuronte dhe 
tashmë mezi priste dhe programonte mënyrën se si do të 
takohej me të. 

E njëjta gjë kishte ndodhur edhe me Suden. Ajo kishte 
vendosur që të tejkalonte pengesat kanunore dhe zakonet 
e vjetra dhe të bashkohej me ushtarakun simpatik që e 
dashuronte pa masë. Gjeti shkakun për të ardhur përsëri në 
qendër të rrethit dhe fati e deshi që të takohej me Bajramin. 
Këtë rradhë pa praninë e prindërve. 

Kështu u desh vetëm pak kohë që të dy të rinjtë të 
planifikonin të ardhmen e tyre, dhe si rrallë herë në atë kohë, 
dy të rinj të dashuroheshin dhe të kërkonin të martoheshin 
pa mblesëri. 

Imer Piku ishte burrë me namuz, por nuk mundej 
kurrësesi të pengonte dashurinë e dy të rinjve që ishin kaq 
të mirë dhe të pafajshëm, vetëm e vetëm sepse po dilnin 
kundër zakoneve dhe kërkonin të çonin deri në fund 
dashurinë e tyre. Edhe Qamilja, e shoqja e Imerit, me ndikim 
nga Dibra e Madhe, një qytet me një qytetari të hershme, 
nuk u bë pengesë për dashurinë e vajzës së tyre. 

Kështu ndodhi njohja, fejesa dhe martesa e Bajramit 
me Sude Pikun nga Maqellara, ndoshta e para martesë me 
dashuri në atë kohë në rrethin e Dibrës. 
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Lirimi nga ushtria dhe kthimi në fshat 

Bajrami nuk ishte i sëmurë. Ai ishte në kulmin e moshës 
dhe të pjekurisë kur e liruan nga ushtria me të famshin 
“Nandëmijëshi”. Akoma nuk kishte mbushur 30 vjeç. U 
kthye në fshat dhe vendosi kësulën e bardhë. Nuk fliste dhe 
nuk kuvendonte me njeri. Herë herë luante kokën dhe nuk 
bëzante. 

Pas Internatit kishte bërë disa kurse ushtarake, ishte 
shkolluar, kishte parë botë me sy dhe kthehej në fshat e 
duhej të dëgjonte urdhërat e disa injorantëve që absolutisht 
nuk e kishin haberin e drejtimit, por që flisnin në emër të 
partisë. Imagjinoni një partizan të luftës, i plagosur në këtë 
luftë, një ushtarak që kthehej në fshat, jo për të drejtuar 
siç kishte mësuar, por për t’u drejtuar nga të tjerët, që nuk 
kishin as moshë, as përvojë, as dinjitet, as emër, asgjë!!!. 

Prandaj e luante kokën dhe nuk bëzante Bajram 
Ndreu, njeriu modernist që nuk u kuptua asnjëherë nga 
bashkëfshatarët e tij. 

Dardha u bë kooperativë aty nga viti 1966, dhjetë vjet 
më vonë nga kooperativat fushore në Dibër. Deri në këtë 
periudhë Bajrami u muar me bujqësi dhe blegtori. Planin 
e shtetit e paguante rregullisht, megjithëse herë herë vinin 
fatura e plane më të fryra dhe tendencioze. 

Kur filloi funksionimin kooperativa bujqësore, Bajrami 
doli në punë si gjithë të tjerët në çdo front ku e caktonin. Po 
të qëllonte të humbej apo dëmtohej ndonjë bagëti, të parët 
që do të paragjykoheshin dhe gjykoheshin ishin Bajrami 
dhe Hakiku, sepse babai i tyre kishte qenë kulak. Sikur të 
mos mjaftonte gjithë ai gjak i derdhur nga fisi Ndreu dhe 
nga vetë Bajrami për lirinë e Atdhut. 
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Një ditë qëlloi që Bajrami ishte sëmurë dhe nuk kishte 
dalë në punë në kooperativë. Menjëherë mblidhet brigada 
me urdhër nga lart për ti kërkuar llogari. 

–Po jam sëmurë bre burra, a nuk besoni, përgjigjet 
Bajrami. 

-Jo ti nuk don me dalë në punë, e akuzonin disa 
komunistë. 

-Paske zanë punë të mirë or filani, i drejtohet Bajrami 
njërit prej tyre. Shty në mue e fito ti, këtë punë e ban vetëm 
ti në këtë dynja. 

Problemet dhe hallet e pasosura për Bajramin vazhduan 
deri në vitin 1971, kur dhjetra dernjanë dhe bashkë me ta 
edhe ai shkuan në ndërtimin e Hidrocentralit të Fierzës. 

Bujaria dhe mikpritja 

Edhe në periudhën e pasluftës, edhe kur zot shtëpie 
ishte Bajrami, shkëlqeu mikpritja dhe bujaria e kësaj familje 
të madhe. 

Beshir Cala tregon: 
“Një natë kur u ndodha edhe unë, sepse shkoja shpesh 

tek kushurinjtë e mi, sofra e bukës për miq është shtruar 
pesë herë. Pesë rradhë miqsh erdhën atë natë. 

-A don miq or Bajram Ndreu?! thirrnin mysafirët. 
-Hajde, bujrum, përgjigjej nga brenda Bajrami. Mirëse 

u ka sjellë Zoti! Nuk kishte nevojë as të fliste e të porosiste 
Bajrami sepse merrej vesh me të shoqen vetëm me sy. 

E shoqja nga fshati Burim (Allojbegi) e Maqellarës, nga 
familja e Pikut ishte një grua e rrallë, e vyrtytëshme. 

Pavarësisht se Bajrami nuk shihej me sy të mirë nga 
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Qeveria, pushtetarët vendorë i dërgonin njerëzit e ardhur 
në lokalitet, në shtëpinë e Bajramit për fjetje e ushqim, sepse 
atëhere nuk kishte hotele e restorante dhe ishin familjet e 
qëna ato që pritnin e përcillnin, shto këtu edhe hallexhinjtë. 

Shtëpi kafehane 

Miftar Ndreu, sot 90 vjeç, kujton se kanë qenë shtëpi 
kafehane. Shtëpitë kafehane kanë qenë të rralla në Dibër. 
Ato ishin veti e shtëpive të mëdha dhe të qena. Shtëpia e 
Hysenit të Dardhës, dhe më pas e Mustafës dhe e Bajramit 
kanë qenë shtëpi kafehane. 

Për ta sqaruar për lexuesin e gjërë, shtëpitë kafehane 
nuk ishin lokale me pagesë, sepse të tilla nuk ekzistonin 
në malësi. Shtëpitë kafehane ishin shtëpi që lironin pjesë 
të kullës në dimër, bahçet në verë, që njerëzit e thjeshtë, 
rrugëtarët, vizitorët, miqtë të pushonin dhe të pinin një kafe 
të mirë, një kafe Stambolli, që e dispononin vetëm shtëpi të 
tilla me emër. 

Njerëz të ndryshëm që i zinte nata, që lodheshin nga 
rruga e gjatë për në Kukës dhe Mirditë, pushonin dhe pinin 
kafe pa para. Tingëllon keq kur thuhet pa para sot në kohën 
e ekonomisë së tregut, por bujaria dhe mikpritja tingëllonin 
më fort dhe më bukur në ato kohë të vështira, kur kafeja 
dhe ushqimi i bollshëm ishin luks. 
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KALVARI I MUNDIMSHËM I FAMILJES NË 
DIKTATURË

 SI I SHPËTUAN INTERNIMIT TË DYTË?! 

Pothuajse më shumë se gjysma e familjarëve të fisit 
Ndreu ishin internuar në Lushnjë, Llakatund, Memaliaj etj. 
Por qeveria komuniste nuk mund të pajtohej as me gjysmën 
tjetër të mbetur akoma në fshat në gjendje të goditur dhe 
pothujase të paralizuar. Frika se këta (Ndreajt) janë të 
tmerrshëm për tu riaktivizuar dhe për tu bërë përsëri familje 
e shquar siç kishin qenë ekzistonte tek pushtetarët vendorë, 
të cilët pas “rënies” së Ndreajve u kishte ardhur rradha për 
të drejtuar. Parimi i tyre ishte “shtyj, spiuno Ndreajt dhe 
familjet e tjera të qena dhe ngrihu në detyrë”. 

Ata kishin pikasur dhe kishin vendosur që të 
largonin edhe Bajramin dhe Miftarin, dy ish partizanët 
dhe ish ushtarakët sepse ata ishin “dikushi” dhe nuk 
“përballoheshin” nga të paqenët që tashmë drejtonin. 

Në mbledhjen e tre fshtrave Zall, Shllesh dhe Laçe 
kishte ardhur i deleguar, instruktori i Komitetit të Partisë 
R.D. Ai tha se Partia dhe Pushteti kishte vendosur që 
Bajram Ndreu të punonte larg fshatit, në Tartaj dhe Miftar 
Ndreu në Lashkizë. 

Bashkëfshatarët bënë çudi me këtë propozim. 
I pari që diskutoi dhe mbajti anën e Bajramit dhe të 

Miftarit ishte Brahim Kuta (Hoxha). 
Nuk ka përse të largohen nga fshati, tha ai. Të qëndrojnë 

këtu. Ne kemi respekt dhe i duam ata. 
Diskutuan edhe dy - tre bashkëfshatarë të tjerë, të 

cilët edhe ata folën me respekt për Bajramin dhe Miftarin. 
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Pothuajse të gjithë kërkuan që të votojnë për qëndrimin e 
tyre në fshatin e lindjes, Zall Dardhë. 

I deleguari i Partisë, një kuadër nga zona, që e njihte 
mirë familjen Ndreu, tha se nuk është nevoja për votim, 
pasi sipas tij dhe sipas parrullës komuniste të asaj kohe, 
“Partia bën çfarë don populli”, dhe meqenëse populli 
dëshiron që Bajrami dhe Miftari të qëndrojnë, atëhere ato 
do të qëndrojnë këtu midis jush. 

Kështu Bajrami dhe kushuriri i tij, Miftari, i shpëtuan 
një internimi të dytë edhe më të keq, pasi do tu duhej që 
të punonin larg fshatit dhe në kushte shumë të vështira, të 
papërballueshme. 

SI UA KTHEU KARTAT E FRONTIT 
JASHAR MENZELXHIU 

Familjen e Mustafë Ndreut, në vitin 1952, pushteti i 
asaj kohe e shpalli “familje kulaku”, ndonëse, dy djemtë 
e tij, Selimi dhe Bajrami qenë partizanë dhe kjo familje u 
bë Bazë e Luftës Nacionalçlirimtare! Ndonëse Selim Ndreu 
ishte dëshmori i parë i Dardhës që kishte dedhur gjakun 
dhe në moshën 16-vjeçare kishte rënë në altarin e lirisë së 
atdheut! 

Në memorien e Muharrem Ndreut, sot 74-vjeç ruhet e 
freskët ajo kohë e zymtë, kur po niste rrënimi i kësaj familje 
të madhe patriote. 

“Kur i kishin thënë ish Sekretarit të Parë të Komitetit 
të PPSH-së, Dibër, Jashar Menzelxhiut se kishin shpallur 
“kulak” familjen e Mustafë Ndreut, ai i ish përgjigjur lajmësit 
me ironi: -Po ku do të ulemi ne tanimë në Zall Dardhë?! Kjo 
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për faktin se, si gjatë Luftës ANÇl dhe në vitet e pasçlirimit, 
dyert e konakut të Mustafë Ndreut ishin të çelura për këdo 
që vinte në Zall Dardhë në emër të interesave të dernjanëve 
dhe për miqtë e udhëtarët e shumtë që i zinte nata në 
Dardhë”. 

Kishin kaluar shtatë vjet, -kujton Muharremi, kur Jashar 
Menzelxhiu kishte porositur Nebi Ndreun: I thuaj Bajramit 
të na dërgojë një letër! (Kjo me gjuhën e Dibrës….). Dhe të 
nesërmën në mëngjez, kur ish sekretari i parë po dilte nga 
shtëpia e tij për në punë, tek dera e shtëpisë ndeshet me 
Bajram Ndreun! 

Pa u përshëndetur sipas zakonit, Jashari i thotë 
Bajramit: - Hë, a e solle letrën?! 

Pas një jave, në Dardhë vjen Banush Goxhaj – ish Kryetar 
i DPB të rrethit Dibër për t’i sjellë kartat e Frontit familjes së 
Mustafë Ndreut, çka nënkuptonte se me urdhër të partisë, 
ajo nuk do të ishte më familje “kulaku”. Por Mustafa, me 
urtësinë dhe mençurinë e rrallë që e karakterizonte, nuk e 
pranon këtë akt formalisht, ndaj dhe këmbënguli që dhënia 
e kartave të frontit të bëhej në një mbledhje të zgjeruar 
të popullit të Dardhës. Por edhe pse ky akt nënkuptonte 
çuarjen në vend të dinjitetit të kësaj familje, Muharremi 
kujton persekutimin e gjatë 40-vjeçar nga ish sigurimsat e 
regjimit ogurrzi, kur ua mbajtën çekiçin mbrapa kokës të 
gjithë djemve të familjes, duke ua kujtuar në vijimësi nofkën 
“kulak”. Më shumë se kushdo, pasojat e këtij regjimi, ndër 
më gjakatarët që ka njohur historia e njerëzimit, i vuajti 
Bajram Ndreu, i njohur për mënçurinë dhe vizionin e tij 
perëndimor për jetën dhe atdhedashurinë e zjarrtë. 

Qysh në moshën e rinisë, me gjithë vështirësitë e 
panumërta, tek ai spikati zelli dhe vullneti i madh për 
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shkollën, për librat dhe dituritë, zell ky që nuk u shua gjer 
në të fundit frymë të tij. 

U formua si intelektual dhe shërbeu si i tillë me 
devotshmeri në sektorë të rëndësishëm: gjatë viteve të 
LANÇ, në ushtri, në ish kooperativën bujqësore të Dardhës 
dhe në kantieret e hidrocentraleve të Fierzës e Komanit. 

I qetë, i pjekur, shumë i kulturuar nuk pajtohej me 
asnjë devijim nga parimet e vyrtytshme dhe njerëzore, por 
mbante qëndrim. Shpërthyes dhe autoritar në ndëshkimin 
e tij individual, sepse përherë qëndronte në vendin e nderit, 
sinqeritetit dhe dinjitetit. 

Kujtimet më të mira për atë burrë të mençur, bujar, 
patriot dhe edukator shembullor ruajnë vëllezërit, Hakiku, 
Hyseni, Muharremi, Lutfiu e Samiu, por edhe kushërinjtë e 
tij të nderuar, Miftari, Avdiu, Aliu, si dhe ish shokët e miqtë 
e shumtë: Ismail Bara, Mudë Kaca, Xhelal Bara, Nazif Hysa 
e Veli Ruka (nga Mati), që e mbajnë mend për mprehtësinë 
e mendimit dhe forcën e argumentit. Më së miri ato ruhen 
e dëshmohen në kujtimet e bashkëmoshatarit të tij (kushuri 
i parë), Miftar Ndreu.

BRIGADIERI I PARË NË ISH 
KOOPERATIVËN BUJQËSORE TË DARDHËS: 

“Hyn e ban radhën se edhe xhipi (jevgu) i katundit 
ka me u ba brigadier!” 

Në përditshmërinë e jetës Bajram Ndreu ishte dhe 
mbetet një nga figurat më interesante si përfaqësues i elitës 
intelektuale dernjane e asaj dibrane. 
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Jo rastësisht, më 1966 ai u zgjodh i pari brigadier në 
ish kooperativën bujqësore të Zall Dardhës, - kujton vëllai 
i tij, Muharremi. Kjo, jo vetëm për faktin se kooperativa 
ishte krijuar kryesisht mbi sipërfaqen e shumtë të tokës që 
posedonte familja e Mustafë Ndreut (familjet e tjera kishin 
dorëzuar vetëm nga dy-tre dynymë tokë), por edhe se 
Bajrami ishte ndër të vetmit të rinj të shkolluar në gjithë 
zonën e Dardhës. Ai nderohej e respektohej për vyrtytet 
shembullore që mishëronte dhe transmetonte në familje, 
punë, shoqëri e kudo. I manifestonte këto cilësi të rralla 
edhe në ndarjen e punëve e menaxhimin e shpërndarjen 
e barabartë të prodhimeve në ish kooperativën e vogël 
bujqësore. Por përvoja e jetës i kishte mësuar Bajramit, se 
në sistemin që po ndërtohej në Shqipëri, në asnjë punë e 
vend nuk kishte siguri për vazhdimësi, përkundrazi kishte 
pasiguri. 

I bindur për fundin fatal që do të kishin kooperativat 
bujqsore, në kohën kur Avdi Ndreu (kushuri i tij), e kishte 
njoftuar se i kishin thënë me u bërë brigadier, Bajrami i 
ishte përgjigjur: Hyn e ban radhën, se edhe xhipi i katundit 
(jevgu) ka me u ba brigadier! 

Mendimi filozofik i tij shprehet dhe në rastet kur i 
duhej të mbrohej nga ligësitë e “të paudhëve” që ishin vënë 
të drejtonin brigadat e atëherëshme. 

Avdi Ndreu kujton se si i ishte përgjigjur Bajrami një 
bastardi të tillë. 

-Pse s’ke dalë në punë gjithë këto ditë?, -e pyeti 
brigadieri. 

-Se kam gjithë ato gjilpëra për të bërë!, iu përgjigj 
Bajrami. 

-Po si nuk e paskemi marrë vesh se ke qenë sëmurë?! 
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-Ti s’ke për ta marrë vesh as kur të vdes, - perfundoi 
me ironi Bajrami. 

Ka dhe plot raste të tjera të rrëfyera nga kushuriri i tij, 
Avdiu, që dëshmojnë zgjuarsinë dhe veprimin energjik të 
Bajram Ndreut. Ai ishte burrë i urtë, i mençur, largpamës, 
por edhe burrë i kuvendeve. Kudo ku punoi e shërbeu, si 
në vitet e zjarrta të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare 
dhe në periudhat e mëvonshme si ushtarak, por dhe si 
bujk, brigadier në Stabilimentet e Sharrave në Fushë Arrez 
e Mokër dhe si ndërtues hidrocentralesh, ai demostroi 
aftësi të rralla, sjellje shembullore, përkushtim e korrektësi 
ndaj të gjithëve. 

Me këto cilësi të rralla njerëzore rriti dhe edukoi pesë 
vajzat dhe nipërit e mbesat e tij, të cilët duhet të jenë krenar 
për babain e gjyshin e tyre.

JETA NËPËR KANTIERET E PUNËS 
NË FIERZË E KOMAN 

Dernjanët kishin ndërtuar kanalin e Setës dhe u kishte 
dalë nami i mirë për punëtorë dhe minatorë të dalluar. 
Ishin pothuajse 100 punëtorë nga fshatrat e Dardhës në 
Hidrocentralin e Fierzës, të cilët ishin përqëndruar në një 
brigadë pune me rreth 150 punëtorë, me brigadjer Ali 
Çerën. Zv. brigadjer ishte Faik Çera. 

Faik Çera nga Nezhaj tregon: Bajrami ishte pothuajse 
20 vjet më i vjetër. E respektonim dhe e donim. Ishte burrë 
i mençur dhe fisnik. Kurrë nuk e thoshte fjalën e rëndë dhe 
nuk nxirrte ankesë prej goje. 

Ishte shkurti i vitit 1971. Jetonim në barakat e kantjerit 
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dhe flinim në krevate marinarësh, në ndarje të mëdha, 14 
veta bashkë. 

Kishte që flinin edhe në korridoret e barakave. Të ftohtit 
të priste, si në Tropojë. Shkonim në shtëpi me leje dhe për 
festa shumë rrallë. Kur filluan punimet dhe u bë inaugurimi 
erdhi kryeministri i atëhershëm Mehmet Shehu. Plasjen e 
parë e kemi bërë ne, brigada e dernjanëve. 

Në brigadë kemi patur Isuf Ndreun, Lazam Ndreun, 
Himë Xhedikun, Mudë Kacën, Xhelal Barën, Nazif Hysën, 
Veli Rukën nga Mati, Nazmi Kacën që ra në krye të detyrës 
etj. 

Vinin letra nga fshati për Bajramin, por në Organizatën 
e Bashkimeve Profesionale ishte dhënë një porosi që të 
shihet më shumë qëndrimi ndaj punës i çdo individi, aq 
më shumë për ne dernjanët që kishin një opinion shumë të 
mirë si punëtorë dhe minatorë. Dhe kështu i kalonim gjërat. 

Bajrami nuk më thërriste në emër, por në emër fisi:“Or 
Çerë, O shtëpia e Çerës!”. Mbante kuti duhani prej sërmi 
dhe pinte duhan të dredhur të fortë. 

Bajrami punoi deri në vitin 1974 në brigadë, më pas e 
kalova për sigurimin teknik dhe për rojen e minatorëve”. 

Me gjithë peshën e rëndë të “cenit” në biografi që e 
shoqëronte, edhe këtu në Fierzë, Bajrami i gëzohej faktit 
të ekzistencës së tij në një copë Shqipërie të bukur, si në 
çdo centimetër të saj, nga ku përpiqej të merrte kënaqësi 
të papërshkrueshme. Edhe këtu në prehërin e maleve, ai 
demostronte aftësi të rralla që lidheshin qoftë dhe me 
fenomene të luftës për ekzistencë. 

Bashkim Nuredin Hoxha, i cili qysh fëmijë, nga hallet 
e shumta të familjes, u detyrua t’i bashkëngjitej brigadës së 
dernjanëve në Fierzë, kujton dimrat e acartë, kur në ndonjë 
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rast ju duhej të ndiznin zjarre, pa rënë në sy të autoriteteve. 
Edhe në këto raste, Bajrami ishte “shpëtimtari”. Bashkimi 
tregon mënyrën se si i vendoste Bajrami drutë në zjarr, 
duke i kombinuar që të mos bënin shumë tym. Kjo mënyrë 
e ndezjes së zjarreve në natyrë, e aplikuar që në kohën 
e luftës partizane për të mos rënë në sy të gjermanëve, 
tashmë aplikohej nga Bajrami në Fierzë, për të mos ndotur 
mjedisin, por edhe për t’i shpëtuar syrit të ndonjë “fuksi” 
të asaj kohe. 

Ndonëse në kantieret e Fierzës kishin ardhur për 
t’i shpëtuar disi ashpërsisë së luftës së klasave në fshat, 
vëllai, Muharremi kujton, se si një herë e hoqën Bajramin, 
si të “padëshëruar”, duke i vënë emrit të tij në listën e 
brigadës vizë të kuqe. Por mungesa e punëtorit shembullor 
Bajram Ndreu ra në sytë e ish drejtorit të Hidrocentralit 
të Fierzës, Kujtim Bejtaj, i cili e quajti marrëzi pretekstin e 
largimit dhe urdhëroi rikthimin e Bajramit në kantieret e 
këtij hidrocentrali. Bashkëkohësit e tij që kontribuan për 
ndërtimin e HEC-it të Fierzës kujtojnë se për punën e sjelljet 
shembullore dhe për inteligjencën e rrallë që e karakterizonte 
Bajrami gëzonte jo vetëm respektin e ish drejtorit Bejtaj, por 
edhe të ish kryeinxhinierit Romeo Konomi. 

Nga Hidrocentrali i Fierzës siç ishin kaluam tek 
Hidrocentrali i Komanit. Në Hidrocentralin e Komanit 
punuan deri në vitin 1986. “Pas përfundimit të punës në 
Koman shkuam në Hidrocentralin e Banjës, Por Bajrami nuk 
erdhi në Banjë, sepse kishte mbushur moshën për pension 
dhe doli në pension dhe u kthye në fshat”, përfundon 
tregimin vëllai i tij, Muharrem Ndreu. 

Duke dashur të jemi në koherencë të plotë me një 
perudhë të caktuar të jetës ku shërbeu, për afro dy dekada, 
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Bajram Ndreu, si dhe qindra bashkëfshatarët e tij dernjanë 
e reçjanë kanë të drejtë të krenohen, madje të mburren edhe 
sot, për kontributin e tyre në ndërtimin e hidrocentraleve 
të Veriut të Shqipërisë, që përveçse na mbajnë gjallë nga 
ana ekonomike, na dhurojnë edhe një copëz të vyer në 
mozaikun e turizmit natyror shqiptar. 

NJË PËRKUJTIMORE PËR BAJRAMIN 
NË SHTËPINË E NESHAT NDREUT 

Duke u nisur nga madhështia e ajetit kuranor: “E mos 
thoni për ata që u vranë në rrugë të Zotit se janë të vdekur; jo, 
ata janë të gjallë, por ju nuk e shihni” (El Bekare: 154) dhe nga 
thënia e Muhamedit (a.s.): “Dijetarët janë trashëgimtarë të 
pejgamberëve”, të dielën e javës së parafundit të Dhjetorit të 
vitit 2014, vëllezërit, vajzat, nipërit e mbesat e tij, përkujtuan 
veprën e shenjtë dhe martire të Bajram Ndreut, me leximin 
e hatmes së Kuranit për jetën dhe kontributin që ai ka dhënë 
për lirinë e atdheut, për familjen e shoqërinë në dobi të 
çështjes sonë kombëtare, të demokracisë dhe shtetit ligjor. 

Shehu dhe të afërmit e Bajramit, bashkërisht lexuan 
një hatme të Kuranit për hir të shpirtit të tij të ndritur.“E 
kemi obligim dhe borxh që të përkujtojmë veprën martire 
dhe të shenjtë të besimtarëve që gjatë jetës së tyrë përplot 
stërmundime dhe vuajtje gjithnjë kanë luajtur rol kyç dhe 
shpeshherë edhe vendimtar në ruajtjen dhe mbrojtjen e 
identitetit fetar e kombëtar. Ata kanë mishëruar idetë e tyre 
falë dijes dhe mësimeve islame, të cilët nga fjala hyjnore e 
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shenjtë e Allahut, Kurani dhe tradita e Muhamedit (a. s.), 
kanë ndërtuar qëndrimet e tyre se kontributi ndaj vatanit, 
gjuhës, fesë dhe kulturës është obligim islam”. 

Në fund, pas leximit të një pjese të Kuranit, u bë edhe 
duaja e hatmes dhe të gjithë të pranishmit u luten për të. 

Rrëfimi i Avdi Ndreut 

Pas këtij rituali, vëllezërit dhe të afërmit që ishin ftuar 
në këtë përkujtimore sollën kujtimet e tyre për Bajram 
Ndreun. Ndër të tjera, na tërhoqi vëmendjen nga rrëfimi i 
Avdi Ndreut, koha kur Bajrami si ish ushtarak ndodhej me 
leje në fshat, dhe një bashkëfshatar i tyre, i sëmurë rëndë 
duhej dërguar me urgjencë nga Zall Dardha në spitalin e 
Peshkopisë. Mjetet e transportit mungonin. Kishte vetëm 
ndonjë kamion në të rrallë që transportonte trupa. Në ato 
çaste, Bajrami, me autoritetin e intelektualit dhe ushtarakut 
shembullor (me uniformë siç ishte) urdhëron njërin nga 
shoferët që kundërshtonte: “Dërgo të sëmurin një herë në 
spitalin e Peshkopisë, pastaj hajde e merr trupat!” 

Si ky, sipas Avdiut, ka me dhjetra raste e shembuj të 
humanizmit të Bajram Ndreut. Ndaj, edhe për këto ia vlen 
të përkujtohet ky kolos i mendimit dhe veprimit progresiv.
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Emblema e disidencës shqiptare 

Besim Ndregjoni
 

Vetëm tre vjet pas dekorimit nga Presidenti i Repu-
blikës me Urdhërin e lartë “MJESHTRI I MADH”, 

vjen një tjetër titull nderi për aktivistin e të drejtave dhe 
lirive të njeriut, Besim Ndregjoni. Në kuadrin e 25-vjetorit 
të rënies së sistemit komunist në Shqipëri, Këshilli i Qarkut 
Tiranë nderoi misionarin e palodhur për dokumentimin dhe 
gjetjen e eshtrave të të ekzekutuarve nga regjimi komunist, 
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Presidentin e Unionit Mbarëkombëtar të Integrimit të të 
Burgosurve Politikë të Shqipërisë, Besim Ndregjoni, me 
titullin e lartë “Nderi i Qarkut Tiranë”. Është gjithashtu 
ky titull vlerësim për kontributin e rëndësishëm të zotit 
Ndregjoni si aktivist i mbrojtjes së të drejtave të njeriut, 
veçanërisht për integrimin dhe mbështetjen e shtresës së 
të përndjekurve politikë dhe për veprimtari të çmuar në 
evidentimin dhe demaskimin e krimeve të regjimit komunist. 
Në ceremoninë e dhënies së këtij titulli ishin të pranishëm 
Presidenti i Republikës, Bujar Nishani, ish-Presidenti 
Alfred Moisiu, deputetë, krerë të partive politike dhe ish-
të përndjekur politikë të regjimit komunist nga Tirana, 
Dibra e Shkodra. Ndregjoni është shembulli i qëndrestarit, 
shembulli i njeriut që na tregon se si duhet jetuar jeta. Ai 
ka të drejtë të krenohet për udhën që ka përshkruar gjatë 
gjashtë dekadave. Si askush tjetër, ai ka ditur të lërë gjurmë 
të pa shlyera në udhën e jetës, gjurmë që duhet t`i ndjekin 
dhe pasardhësit e tij. Personaliteti i tij, kudo dhe në çdo 
rrethanë reflekton vlera, për të cilat është e etur shoqëria jonë. 
I rritur dhe edukuar në një mjedis atdhetarësh, në Lukanin 
e Katër Grykëve, rrëzë Runjës hijerëndë e kreshnike, ai u 
bë shembull frymëzimi për bashkëkohësit, si udhërrëfyes i 
progresit dhe dinjitetit njerëzor. Ai në gjithë jetën e tij njihet 
si një njeri mjaft serioz, shumë i dashur dhe me një humor, 
gjithmonë të shëndetshëm. Njeri i veçantë, energjik, në 
sjellje e qëndrime, me një mënyrë të foluri karakteristike, 
që të mbush mendjen për çdo gjë që mund të flasë. Një njeri 
tepër bujar, i thjeshtë si buka që ndante përnatë e përditë 
me miq nga më të ndryshmit në tryezën e vatrës së tij 
familjare. Është një ndihmëtar i pakursyer për të përcjellë 
nëpër shkolla dhe universitete të vendit, dhjetëra e dhjetëra 
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djem dhe vajza të popullit, nga familje të burgosura e të 
persekutuara të regjimit komunist. Pikërisht këto vlera të 
tij i evidentuan gjatë fjalëve përshëndetëse, kryetari i 
Këshillit të Qarkut Tiranë, Tasim Mema, kryebashkiaku i 
Peshkopisë, Ilir Krosi, Kreu i Shoqatës “Musine Kokalari”, 
z.Agim Musta si dhe Dr.Orhan Sakiqi.

 

Misionari vizionar u ka prirë zhvillimeve të 
rëndësishme

 
Emblema e disidencës shqiptare, Besim Ndregjoni, 

falë intuitës, inteligjencës dhe largpamësisë së tij ka ecur 
vrullshëm në jetën politike shqiptare të këtyre 25 viteve 
pluralizëm, duke u prirë zhvillimeve të rëndësishme.

Ai i përket atij brezi të vuajtur të Shqipërisë së diktaturës 
së proletariatit, ku vlera e njeriut ishte e papërfillshme 
dhe ku konstitutohej nga Kushtetuta diktatura e pakicës 
mbi shumicën. Ndregjoni vjen nga një  familje fisnike, e 
shquar në kontributet për shërbimet në drejtim të shoqërisë 
dhe kombit. Si familje fisnike u persekutua nga regjimi 
komunist; ai regjim i pushkatoi tre pjesëtarë të familjes, 
dy, të tjerë i mbyti në hetuesi. Babain e tij Imer Ndregjoni e 
dënoi me 17 vjet burg politik dhe persekutimi vazhdoi edhe 
jashtë familjes ku nga torturat i çmendi në hetuesi kunatin 
(1982).  Gjatë Luftës së Dytë Botërore, babai i tij luftoi me 
armë në dorë së bashku me Abaz Kupin kundra fashizmit 
në prill të vitit 1939. Ai ishte një nacionalist, antikomunist 
dhe humanist, i cili gjatë periudhës 1943-1945 shpëtoi një 
familje hebrejsh nga genocidi nazist. Me ardhjen e sistemit 
pluralist për kontributet e dhëna në shërbim të kombit, 



Halil Rama

64

babai i tij është shpallur “Qytetar Nderi i Selishtës Dibër” 
(2003).  Po ashtu, Presidenti i Republikës e ka dekoruar me 
“Medaljen e Artë të Shqiponjës”si luftëtar antifashist dhe 
për qëndresën ndaj regjimit komunist. Këshilli Bashkiak 
i Tiranës me rastin e 60-vjetorit të genocidit nazist mbi 
Hebrejtë, ka emërtuar një rrugë në Tiranë, Rruga “Imer 
Ndregjoni” me motivacionin për shpëtimin që u bëri 
hebrejve gjatë okupacionit nazist. Gjatë kohës së regjimi 
komunist, atij iu privuan të drejtat dhe liritë themelore, 
ndër to e drejta e arsimimit, e punësimit. Gjatë atij regjimi, 
u caktua në bazë të një vendimi të pushtetit diktatorial, 
të punonte në punë të rënda në hapje tunelesh, dhe në 
vende të tjera, që sot konsiderohen si relike të diktaturës 
së komunizmit në vend, me detyrimin që të mos lëvizte, 
pa urdhër të pushtetit qendror. Por megjithë kalvarin e 
mundimshëm, dashuria për lirinë te ky njeri ka qenë e para, 
e përhershme dhe e përjetshme, i gatshëm për t`u flijuar 
dhe martirizuar edhe nën terrorin komunist.

 

Memoria historike e krimeve të komunizmit
 
Me përmbysjen e diktaturës komuniste, Besim 

Ndregjonin do ta shohim edhe një herë në vijën e 
parë të luftëtarit të lirisë. Gjatë viteve të pluralizmit, 
Besim Ndregjoni ka dhënë një kontribut të çmuar për 
dokumentimin, publikimin dhe memorien historike 
të krimeve të komunizmit. Mbrojtës i zjarrtë i kauzës 
së të përndjekurve politikë, duke qenë një oponent i 
vazhdueshëm ndaj pushtetit politik për integrimin dhe 
rehabilitimin e pasojave dhe traumave të  kësaj pjese të 
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shoqërisë shqiptare. Ndregjoni shfaqet edhe në shtypin e 
përditshëm si publicist, me artikuj të shumtë që pasqyrojnë 
kalvarin e mundimeve të një luftëtari të lirisë dhe 
nëpërmjet veprës së tij ne njohim kalvarin e vuajtjeve dhe 
mundimeve të shqiptarëve nën diktaturën komuniste. Dhe 
në këtë mënyrë, ai na shfaqet si shembulli i njeriut që ndjen 
detyrën ndaj atdheut dhe se si duhet ta bëjmë këtë detyrë, 
duke kapërcyer çdo vështirësi që na del përpara. Ai bën 
një paraqitje historike të fakteve të rënda të persekutimit 
komunist, botkuptimit dhe filozofisë së pakuptueshme që 
udhëhoqi Shqipërinë për katër dekada, duke nisur që prej 
viteve ’40 e deri në fillim të viteve ’90. Ndregjoni analizon 
në mënyrë të drejtpërdrejtë diktaturën shqiptare si një 
nga më të ashprat dhe pa asnjë element të përbashkët me 
pushtetet komuniste në Evropën Juglindore, duke mbajtur 
konstant genocidin mbi kundërshtarët e saj – të Përndjekurit 
Politikë shqiptarë, që kaluan një kalvar vuatjesh, traumash, 
përçmimesh, fyerjesh, degradimesh të pakrahasueshme 
në asnjë shoqëri të Evropës Juglindore. Në përditshmërinë 
e jetës zoti Besim Ndregjoni është një nga figurat më 
interesante, si përfaqësues i elitës intelektuale dibrane dhe 
mbarëshqiptare. Në miqësi me dijen, si simbol i mençurisë 
e diturisë, ai besoi dhe dëshmoi me vepra se njeriun në jetë 
e mban vetëm dija. 

Pjesëmarrës dhe referues në dhjetra konferenca 
ndërkombëtare

 
Bashkëvuajtësit vlerësojnë aktin e z.Ndregjoni kur si 

ish Drejtor i Përgjithshëm i Institutit të Ish të Përndjekurve 
Politik të Shqipërisë, u larguat nga ky institucion në shenjë  
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proteste ndaj Qeverisë për mos dhënien e dëmshpërblimit 
të ish të përndjekurve politikë. Ata evidentojnë 
bashkëpunimin e kreut të tyre me institucionin e Avokatit 
të Popullit të Danimarkës dhe Qendrën Shqiptare për 
Rehabilitimin e Traumës dhe të Torturës për zbatimin 
e konventave ndërkombëtare për të Drejtat dhe Liritë e 
Njeriut në Shqipëri. Por Besim Ndregjoni ka dhë një aktivitet 
intensiv në organizma prestigjiozë ndërkombëtarë. Më 25 
janar 2008  ka referuar në Senatin Francez Paris, ”Familjet 
fisnike Shqiptare në mbrojtje te Hebrenjve”. Tre ditë më pas 
ai  referon ne  selinë e OKB-së në Neë York “Fisnikëria e 
familjeve shqiptare dhe  humanizmi  i tyre  për  shpëtimin 
e jetëve të hebrenjve gjatë luftës së dytë botërore”.

Është pjesëtar dhe referues i delegacionit shqiptar 
në Konferencën ndërkombëtare organizuar në Berlin- 
Gjermani me temë: “Eksperienca gjermane domosdosh-
mëri, në dokumentimin e krimeve të komunizmit”.

Nën devizën “Dënimi i krimeve të komunizmit është 
drejtësi”, themeluesi dhe drejtuesi i Unionit Mbarëkombëtar 
të Integrimit të Burgosurve dhe të Përndjekurve Politikë të 
Shqipërisë, insiston në kërkesën që mazhoranca aktuale 
të bëjë ndarjen nga e shkuara komuniste, të dënojë krimet 
e komunizmit. “ Dënimi i krimeve të komunizmit është 
drejtësi dhe jo hakmarrje siç e përdor politika shqiptare, 
sepse vetëm kështu mund t’i japim vendit një të ardhme 
të sigurte demokratike dhe europiane”, -shprehet zoti 
Ndregjoni. Për këtë kalorës të fjalës së lirë, të përkushtuar 
maximalisht në mbrojtje të lirive dhe të drejtave njerëzore, 
u organizua ceremonia e dhënies së titullit “Nderi i Qarkut 
të Tiranës, nga Këshilli i Qarkut të kryeqytetit, ndërkohë që 
qindra pjesëmarrësit nga institucionet qëndrore e vendore  
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ndoqën me interes të jashtëzakonshëm dhe dokumentarin 
“Misionari i palodhur në dokumentimin e krimeve të 
komunizmit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive civile të 
përndjekurve politikë”, përgatitur nga gazetari i mirënjohur 
i RTSH, Defrim Methasani.
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Shtëpia-shkollë e Hasan Metit në tetë dekada

7  Marsi i vitit 2015, mësuesin e merituar Hasan Meti e 
gjen në moshën e pensionit, pas 41 vitesh konytribut 

të pandërprerë në shkollimin e dhjetra mijë nxënesve, si 
mësus, zëvendësdrejtor e drejtor shkolle. Në memorien e 
tij janë të fiksuara si tek askush tjetër ngjarje dhe data të 
rëndësishme të historisë së shkollës shqipe në Vau i Dejës. 
Pa dashur të bëj historianin, por thjeshtë me të dhënat 
gojore nga mosha të ndryshme iu referohet dëshmive të një 
fëmije 5-6 vjeç, të një nxënësi 7-14 vjeç apo dhe të mësuesi 
23-65 vjeç. Bëhet fjalë për 60 vite kujtime e pune në shkollën 
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e Mjedës. në pozicione të ndryshme si nxënës, mësues,  zv/
drejtor e drejtor i shkollës.

Të mbajtura mirë në kujtesën e tij ai sjell të freskëta 
rrëfimet e të ndjerit Rifat Hasan Meti, axhes së tij të nderuar 
e shumë të respektuar, i cili është ndarë nga jeta 7 vjet më 
parë në moshën 80 vjeçare, ish nxënës i klasës i (parë) që 
është hapur në dhjetor të vitit 1934 (orientimi është i saktë).

Fundi i vitit 1934 ishte muaji i madhërueshem i 
Ramazanit. Zadrima ishte në prefekturën e Lezhës, 
Vau-Dejës ishte postë komandë dhe qendër e vogël 
administrative. Babai,Hasan Meti (sipas rrëfimet të Rifatit) 
me djalin e vëllait Elez Agën merreshin me aktivitet privat, 
kryesisht me tregti në Vau-Dejës. Kishin shtëpi edhe 
dyqane. 

Një ditë fillim dhjetori 1934 një djalë i  ri vjen nga 
Prefektura Lezhë, Komuna Hajmel me një zarf në dorë dhe 
kërkon të takojë Hasan Metin (Agën) apo Can Facen. Nga 
biseda që zhvillohet në mes tyre mësohet se djaloshi i ri 
ishte Kol Jakova, mësuesi i parë i emëruar në këtë zonë, i 
cili filloi punën për herë të parë në këtë zonë.

Letërdërguesit u luteshin personave në fjalë që të 
ndihmonin mësuesin e ri. Gjatë bisedës dhe këshillimit 
me përgjegjësin e letrës nga  Komuna Hajmel u ra dakort 
që shkolla të hapej pasi të kalonin ditët e Ramazanit dhe 
festa e Bajramit. Ndërkohë bëheshin përgatitjet e ambientit, 
pajisjeve modeste materiale e sidomos puna bindëse. 

Shkolla u hap në afërsi të post-komandës Vau-Dejës, 24-
25 dhjetor 1934 me mesuesin e parë Kolë Jakova, shkrimtar 
dhe dramaturg i njohur shqiptar dhe mësues i II (dytë) z. 
Angjelin Begu nga qyteti i Shkodrës. Kështu janë quajtur 
mësues i I (parë) e mësues i dytë II (dyte). Në vitin e parë 
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mësimor u ndeshën shumë vështirësi dhe disa nga nxënësit 
e braktisën shkollën për arsye të ndryshme.

Dokumentet origjinale të mbajtura me kujdes dhe 
fanatizëm janë dhe sot: Libri i amzës i mbajtur nga mësues 
Angjelini me shkrimin e bukur, gjë që dëshmon se mësimi 
filloi me 30.12.1934 për klasën e parë me 40 nxënës të 
moshave 9-10-11 vjeç, të pranuara ditëlindjet 1923, 1924 
dhe 1925. Ndër këto nxënës nuk kishte vajza për arsye 
mentaliteti të asaj kohe.

Në vitet 1939-1941, për arsye të lëvizjeve që ndodhën 
në Europë, sidomos nga ndikimi i Fuqive të Mëdha ka 
patur ndërprerje të shkollës për muaj të tërë. Fatmirësisht 
shkolla u rihap në 1943-1944, po në Vau-Dejes, fillimisht tek 
ish spitali e më pas shtëpia  e “Behluleve”.

Kalvari i gjatë i familjes Meti

Në qershor 1948 shkolla u vendos tek shtëpia e z.Hasan 
Meti, aty ku ai jetonte me familjen e tij. Për atë kohë ishte 
shtëpia më e mirë në krahinë, ndërtuar me materiale të 
ardhura nga Italia dhe me projekt bashkëkohor. Sipas të 
gjithë dëshmitarëve familjarët i dëbuan nga shtëpia për ta 
bërë shkollë, si shumë familje në Shqipëri, por ndër fshatra 
ishte i rrallë një rast i tillë.

Këtu fillon kalvari për shtëpinë e Hasan Metit. Drejtor 
i parë i kësaj shkolle u emërua Prek Kcira, njeri me shumë 
autoritet dhe euforik. Menjëhere hoqi hekurat e dritareve se 
gjoja u pengonin dritën nxenesve në klasa. Filloi abandonimi 
i shtëpisë. Po në këtë vit numri i nxënësve u zvogëlua për 
arsye se u hapën dhe tri shkolla fillore në Qyrsaq, Shelqet 
e Spathar.
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Në shtator 1948 në moshën 64 vjeçare vdes i zoti i 
shtëpisë Hasan Meti, nga një infarkt kardiak, si pasojë 
e vuajtjes së madhe shpirtërore që kaloi kur po shihte 
shkatërrimin e shtëpisë. Në ato vite familja e tij banonte në 
Vau i Dejës tek kushërinjtë. 

Nga këtu, Hasan Meti (i ri) ruan të fresket një bisedë 
të bërë para disa kohësh nga i ndjeri Ragip Rrema, ish 
bashkëfshatar i tij. “E mbaj mend si tani kur kam parë Hasan 
Agën (Meti) të vendosur në qerre që po largohej nga shtëpia 
për në Vau-Dejes i shtrirë dhe në gjendje të rëndë. Flitej në 
fshat se i ka ra “pika” nga dëshpërimi. Në darkë morëm 
vesh se ka vdekur...Me vdekjen e vëllait dhe të Rexhepit 
ne maj 1949 në mënyrë aksidentale situata në familjen 
tonë përkeqësohet shumë, gjendja bëhet tragjike!!!!”,-vijon 
rrëfimin mësues Hasani.

Xhaxhai i tij, Rifati në atë kohë ishte ushtar në Ersekë. 
Për 9(nëntë) muaj 2(dy)kufoma në familje dhe ai nuk arriti 
të marr pjesë në asnjërën përcjellje të tyre. Momenti akoma 
më i vështirë ka qenë kur kufoma e një 26 vjeçari nuk 
lejohet të vendoset në njërën nga dhomat e shtëpisë së tij 
për të bërë ceremoninë sipas zakonit. Ceremonia u zhvillua 
në oborrin e shtëpisë, aty u kryen për 5 javë sipas zakonit, 
të gjitha ritet për Rexhepin. 

“As armikut mos i takoftë për hise…..!!!!!! Lotët i 
shkonin rrëke dhe buza i dridhej, “, shprehet Hasani i 
përlotur, edhe sot gjatë këtij rrëfimi, si atëherë.

Po kush do ta besonte se pas 8 muajsh Rexhepit do t’i 
lindte një djalë që i vunë emrin Hasan, i cili, sot pas 65 vitesh 
del në pension, i lidhur ngushtë me shkollën, kulturën e 
komunitetin.  Personaliteti i tij, kudo dhe në çdo rrethanë 
reflekton vlera, për të cilat është e etur shoqëria jonë. Ai 
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nderohet ë respektohet në këtë 7-mars si një njeri me nivel 
të lartë në të gjitha dijet, si një filozof e psikolog, mësues e 
edukator shembullor, që gjithkujt i duhet ta ketë pranë....

Tradita vazhdon. Pas Kolë Jakovës edhe shkrimtari 
i njohur Fadil Kraja mësues në Vau i Dejës

Në vitet 1950-1951 drejtor shkolle punon z.Isak 
Ramadani, mësues matematike me vëllezërit Ferit e 
Vaid e motren Vehibe, nga familje e madhe dhe e mirë e 
Ramadanëve në Shkodër. Punon si mësues dhe shkrimtari 
i njohur Fadil Kraja e shumë të tjerë të strehuar në shtëpinë 
e Hasan Metit.

Në vitet 1951-1952 arsimi bëhet 7-vjeçar me katër klasë 
fillore dhe tre klasë unike. Në këto vite me ndërhyrjen 
dhe këmbënguljen e drejtor Isakut u bë i mundur rikthimi  
familjarëve të Hasan Metit në shtëpinë e tyre.

Ndonëse jetuan në pjesën jo të mirë dhe ishin si të huaj 
në shtëpinë e vetë, marrëdhëniet me mësuesit e shkollës i 
forcuan shumë. 

Asokohe, drejtori i shkollës Isaku kërkon të bëjë 
kumbari dhe merr flokët Hasanit, tashmë 2 vjeç. Diçka e 
veçantë për familjen dhe për 6 mësuesit që bënin mësim e 
jetonin në një oborr. 

Viti 1953 shënoi mobilizimin në luftë kundër 
analfabetizmit. Mësimi në shkollë zhvillohej para dreke, 
pas dreke dhe me korrespondencë. Numri i nxënësve që 
frekuentonin shkollën ishte i madh sepse ishte e vetmja 
shkollë 7-vjeçare në zonë.

Mësues Hasani, tashmë në pension mban mend me 
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saktësi dhe freski, sikur të ishte sot vitet e shkollës në shtëpinë 
e tij, kur ai ishte vetëm 4 vjeç, pra në vitin 1954. “Asnjëherë 
nuk do ta harroj ngrohtësinë, kujdesin, dashurinë që kishin 
për mua. Prindërit e mi, mësuesit, nxënësit e shkolles e deri 
tek axha Jaku (punëtor i shkollës që pastronte dhe i binte 
“çanges”), e kjo për mua ishte e veçantë, kur nën tingullin 
e saj u bënte çdo lëvizje në shkollë. Diçka e veçantë, rregull, 
disiplinë, punë, kulturë. Aty më lindi dëshira për shkollën, 
mësuesit më jepnin lapsa e fletore e unë sa e sa herë me 
fëmijë imitoja mësuesit”, -kujton Hasani.

Shkolla në shtëpinë e tij ka qëndruar deri në vitin 
shkollor 1955-1956. Ditën e parë që iku shkolla nga kjo 
shtëpi, më 25.03.1955 koinçidon me krijimin e kooperativës 
bujqësore, ku qendra e saj u bë po në atë pjesë ku ishte 
shkolla, me zyra, magazinë etj. Shtëpia ka qëndruar e 
zënë deri në vitin 1963-1964 si qendër kooperative (repart 
ushtarak - zyrë), qendër shëndetësore, zyrë për bonifikimet 
etj. 

I brengosur nga vuajtjet e shumta, mësues Hasani sjell 
në vëmendje faktin se më 1964 iu liruan shtëpinë, por jo 
shpirtin, dëmin moral e material. Arsyeja e vetme se “ishin 
të pasur, me shtëpinë më të bukur në krahinë, me dyqane, 
toka mbi 150 dynym, etj etj.

Një i moshuar nga Mjeda i cili jeton edhe aktualisht na 
tha se shtëpi të bukura kanë filluar të ndërtohen edhe sot, 
por shtëpia-shkollë e Hasan Metit ka qenë dhe është për 60 
vjet më e bukura. Ai kujton se kur është ndërtuar kjo shtpëi 
në Mars-Dhjetor 1934, ka dëgjuar se janë mbledhur pleqtë 
dhe nuk e kanë lejuar z.Hasan ta çonte edhe një qoshe (gurë 
rreth 40 cm) shtëpinë, me arsyen se dilte shumë lart shtëpive 
tjera….!!!  Po ashtu, sipas këtij të moshuari, Hasan Meti 
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(Aga) lëvizte me motorçikletë “GUZ”, fringo të ri italian që 
në vitet ‘40, ndërsa sot janë bërë të gjithë me motoçikleta e 
makina... kurse mësues Hasan Meti (i ri) ka mbetur gjithë 
jeten ne biçikletë. Por vetë Hasani, ky dishepull i dijes 
dhe simbol i urtësisë e mençurisë shkodrane, shprehet me 
modesti se shkolla, shkolla e vetëm shkolla kanë qenë e janë 
primare për të. Ndaj dhe ndjehet krenar për faktin se sot 
nga familja e tij nuk asnjë pa arsim të mesëm, duke filluar 
te axha Ramiz qe sot eshte 73 vjeç. Ndërsa me arsim të lartë 
nga kjo familje e nderuar janë mbi 13 vetë, duke filluar tek 
Hasani 65 vjeçar e tek vajza e tij Lutfija që është në vitin e 
dytë për Financë në Shkodër.

Një jetë e lidhur me shkollën Mjedë-Shkodër

Hasan Meti, më 1 shtator 1957 filloi klasën e parë 
fillore në Mjedë tek ndërtesa e vjetër që sot është rrënojë. 
Mesuesja e parë e tij ishte znj.Vehibe Ramadani, motra e 
drejtor Isakut, drejtor shkolle z.Mark Pjetri.

Vitet rrodhën shpejt. Kjo shkollë pati drejtues e mësues 
shumë të apasioniuar që në Mjedë thonë se ju detyrohen 
shumë. Por Hasani e konsideron vehten me shumë fat që 
iu dha mundësia të kryente arësimin e mesëm në Shkodër, 
në Gjimnazin “28-29 Nentori”. Aty përfitoi shumë nga 
mësuesit e papërsëritshëm që e deshën, e përkrahën shumë 
djaloshin që vijontë gjimnazin me biçiklete nga Mjeda në 
Shkodër e anasjelltas.…Mendonte se do mbetej vetëm me 
arsim të mesëm, ndaj dhe filloi punë si nxënës - tornitor 
pranë Hidrocentralit Vau-Dejës me mjeshtër z. Sander 
Bjanku, për të cilin ruan kujtime të veçanta. Më pas qe 
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ndër të parët që kapërxeu pengesen e cenit ne biografi si 
bir i një familje te pasur, për të vijuar studimet e larta. Filloi 
dhe mbaroi Institutin e Larte Bujqesor në Kamez,Tiranë. 
Dhe pas diplomimit, saktësisht më 7 shkurt 1974, ai djali 
i shkurtër e i shëndoshë fillon të japë mësim në shkollën e 
mesme pa shkeputje nga puna në Mjede, që ishte çelur 3 
vjet me parë. Ndërkohë punonte edhe si agronom pranë 
degës së prodhimit bujqësor. 

Marrja në provim e nxënësve me moshë më të madhe 
ishte diçka krejt e veçantë pët të. Hasan Meti ruan kujtime 
të veçanta të mësimdhënies me këto breza, ndërsa pohon 
se edhe ka marrë mësim prej tyre.  Ai është i vetëdijshëm 
se këtë fat nuk e kanë shumë mësues. Kjo për faktin se ka 
arritur të zhvilloj mësim deri në katër breza. Raste si i Prek 
Ejll Cinit, Lazer Prek Cini, Ernest Lazer Cini e djalit Ernestit 
janë diçka e rrallë për një ish nxënës të shkollës Mjedë….

Në vitin 1975 u hap Shkolla e Mesme Bujqësore me 
shkëputje nga puna me 28 nxënës, me mësues kujdestar po 
atë djalin e shkurtër dhe të shëndoshe. “Çanga” bëri punën 
e vet e cila nuk do tí ndahej Hasan Metit për katër dekada,  
deri me 14.02.2015 që është dita e daljes në pension.

Tashmë perfundimisht ishte shkëputur nga prodhimi 
për të vazhduar një tjetër fushë, atë të mësimit, edukimit 
e drejtimit. Numri i nxënësve ishte i madh, kalonte 1110 
nxënës me 45 mësues, 2 anekse: Shelqet e Spathar, 2 kopshte, 
arsimi fillor, 8-vjeçar, i mesëm ditën, pa shkëputje nga puna, 
me korrespondencë, me drejtor shkolle Ramadan Gjeçari. 
Mësuesi Hasan Meti vlerëson ndihmën shumë të madhe që 
ka dhënë z.Gezim Gjylbegu(Sejko) si nëndrejtor i shkolles, 
gjurmët e mbajtjes së dokumentacionit prej tij janë edhe sot. 
Matura e parë e vitit 1980 kishte 28 nxënës, me notë mestare 
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8.1. Këtë vit  është matura e 35-të. Sa e sa nxënës kanë dalë 
nga bankat e kësaj shkolle. Një numër i konsiderueshëm 
kanë kryer arsimin e lartë e punojnë në punë e detyra të 
rëndësishme shtetërore e private, brenda e jashtë vendit. 
Ky është produkti më i vlefshëm i kësaj sjkolle dhe i ish 
mësuesit, zëvendësdrejtorit e drejtorit të saj Hasan  Meti.
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Skënderbegasi nga Çidhna, në administratën 
e Londrës

Lavdrim Krashi, pinjoll i një familje me tradita të 
herëshme patriotike, që prej 15 vitesh në administratën 

vendore britanike, ka menaxhuar aspekte të ndryshme të 
politikave të strehimit

Çerek shekulli më parë, kur u gjend mes atyre mijëra 
studentëve që aspironin për një Shqipëri si gjithë 

Europa, Lavdrim Krashi as që e kishte çuar ndërmend se 
do të ishte pikërisht ai, shqiptari që do të bënte emër në 
vendin me demokraci dhe institucione demokratike të 
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konsoliduara. Por do të ishin rezultatet e shkëlqyera në 
studimet pasuniversitare, master në Kiminë e Mbrojtjes së 
Ambjentit, që do t’i hapnin atij perspektivën e angazhimit 
të drejtpërdrejtë në administratën vendore britanike. Pas 
përfundimit të studimeve, rrethanat e sollën që të qëndronte 
në Angli. Lavdrim Krashi ka rreth 15 vite që punon në 
Bashkinë e Londrës, ku ka menaxhuar aspekte të ndryshme 
të politikave të strehimit. 

Ai është i afërt dhe i respekton njerëzit të cilëve 
kërkon t’u shërbejë. Këtë respekt e kanë ndjerë nga afër 
në kontaktet me të, emigrantët e shumtë shqiptarë në 
Londër, të cilët kanë parë dhe shohin tek Ladi një dorë të 
dhembshur,  një zemër të ndjeshme,  një mendje të kthjellët 
dhe një inteligjencë të devotshme për t’iu shërbyer atyre siç 
duhet. Njihet si intelektali shqiptar me mentalitet europian, 
që realisht u hap bashkëatdhetarëve udhën e dyfishtë si për 
një komunikim të lirë brendakombëtar, si për komunikimin 
e lirë me Europën e tabuizuar.

Në vizionin e Lad Krashit kujdesi social për 
bashkëatdhetarët nuk është kurrë i tepërt. Madje ai 
konsiderohet si një detyrë organike, obligative e familjes, 
shoqërisë dhe e shtetit, si një tregues i rëndësishëm i 
modernitetit dhe një nga standardet e qyteterimit. Në 
kushtet e emigrimit ky kujdes merr një kuptim më të plotë 
dhe më të gjerë. 

Në proces, ka kryer disa kualifikime profesionale në 
fushën e planifikimit dhe strehimit si “Prince 2 Project 
Management”, “Politikat e Strehimit dhe Planifikimit dhe 
Kuadri i tyre Ligjor”, ndërkohë që është anëtar i Chartered 
Institute of Housing, Royal Institute of Purchase and 
Supply etj. 
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Angazhimi me komunitetin zë një vend të veçantë në 
aktivitetin e  tij në Londër, sidomos gjatë viteve të vështira 
për shqiptarët e Kosovës 1998-99, deri në çlirimin e saj. Ai 
shprehet se  nuk ka kënaqësi më të madhe kur ndihmon 
me këshilla dhe zgjidhje praktike për çshtje të ndryshme që 
ka komuniteti, ku ai kontribuon si vullnetar me Programin 
Shpresa, Chrysalis Family Futures, i cili konsiston kryesisht 
në ndryshimet për sa i takon shërbimeve publike si 
strehimi, shëndeti publik, e drejta për blerjen e banesave etj. 
Qellimi i këtyre aktiviteteve është të ndihmojë komunitetin 
për ingranimin në shoqëri dhe ruajtjen e traditës e kulturës 
shqiptare edhe ne Angli. Ingranimi kryhet duke ndihmuar 
njëri-tjetrin në zhvillimin e karrierës së tyre nëpërmjet 
rrjeteve profesionale, zhvillimin e kurseve të ndryshme, 
duke ofruar ndihmë për studentet dhe të sapodiplomuarit 
etj. 

Nga ana tjetër komuniteti është shumë i ndjeshëm ndaj 
dëshirës për të qenë pranë njëri-tjetrit në festa kombëtare 
kur bashkohen shpesh për të festuar e kujtuar se gjërat që 
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i bashkojnë janë më shumë se ato që i ndajnë dhe që jashtë 
shtetit janë madje edhe më pranë njëri - tjetrit.

Lad Krashi, ndër gjashtë bashkëthemeluesit 
e FRESSh-it

Lavdrim Krashi që ka hyrë me dinjitet në administratën 
e Londrës, formimin bazë e ka marrë në shkollën 
“Skënderbej”, pra është gjysëm ushtarak. Më pas ai kreu 
studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Kjo pasi në 
atë kohë (vitet 80-të), dhjetë nxënësit me rezultatet më të 
larta kualifikoheshin në Universitetin Shtetëror për nevojat 
e ushtrisë. Ai kujton se në atë kohë dega më e pëlqyeshme 
ishte Inxhinieria Elektronike dhe ndonëse ishte me të gjitha 
notat 10-ta, shoku i tij i ngushte kishte një përparësi ndaj 
tij pasi ishte kandidat për anëtar partie, ndaj kjo degë iu 
rezervua atij. Gjithsesi ai është një nga miqtë e tij të ngushtë 
edhe sot e kësaj dite.

Megjithë vështirësitë e jetës si nxënës larg familjes, 
nga mosha 14-18 vjeç, ai ruan kujtime të bukura të atyre 
viteve kur studjonte në shkollën “Skënderbej”. Ishte një 
institucion ku u mësuan të duan njeri-tjetrin, të ndanin ato 
pak gjëra që kishin së bashku, të vlerësonin besnikërinë 
dhe miqësinë. Atje u brumosën me dashurinë për atdheun 
dhe kombin. “Beksat”, apo “kadetët” siç i thërrisnin 
njerëzit, midis cilësive të tjera, ishin gjithmonë të respektuar 
për besnikërinë, drejtësinë, mësimin, forcën fizike dhe 
mendore, disiplinën. Ai ndjen krenari legjitime për faktin 
se shumë nga bashkëmosharët e tij janë sot elita e Ushtrisë 
shqiptare dhe Administratës së lartë publike.
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Vitet studentore pranë Fakultetit të Shkencave të 
Natyrës, ku studioi për Inxhinier Kimist, kanë qenë të 
mbushura me plotë ngjarje që kanë ndryshuar rrjedhën e 
zhvillimeve në vendin tonë dhe më gjerë. 

Lad Krashi bën pjesë në atë brez studentesh që i kanë 
jetuar të dy sistemet, gjysma e parë në fund të viteve 80-
të dhe pjesa tjetër në fillim të të 90-tave. Ai përjetoi me 
dhimbje kohën kur Shqipëria e lodhur nga komunizmi dhe 
varfëria, u përball me dëshirën për të ndryshuar gjërat, ku 
protoganistë ishin studentët. Kjo pjesë vitale e shoqërisë, 
ku bënte pjesë edhe studenti nga Çidhna e Dibrës, i dha 
shpresën Lëvizjes për ndryshime dhe atëhere kur e tashmja 
dukej e zymtë, rinia tregoi se e ardhmja ia bënte me sy të 
shkonte drejt saj me shpresë dhe konfidencë.

Ndonëse ka marrë pjesë në shumë ngjarje të asaj kohe, 
politikisht Lavdrim Krashi e gjeti veten në anën e Partisë 
së transformuar në Socialiste. Ai ishte pjesë e një grupi 
prej gjashtë studentësh (Pandeli Majko, Ilir Zela, Flamur 
Metollari, Arjan Kokoshi, Haki Morina dhe Lavdrim Krashi) 
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që ideuan së bashku formimin e FRESSH si formacioni më 
i madh rinor i kohës. Ky forum do t’i jepte frymëmarrje PS 
dhe jetës politike të vendit. Në këtë angazhim ai, si dhe 
bashkëthemeluesit tjerë u pritën mirë nga drejtuesit dhe 
nga forumet e kohës. Ai veçon Pandin që sipas tij ka qenë 
shumë i hapur dhe kritik në shumë aspekte, aq sa shumë 
mendonin se “djali nuk ishte i yni” por ishte “Kolonë  e 
pestë” dhe se ishte çështje kohe para se ai të largohej nga 
PS-ja. Ndërkohë ai vlerëson faktin që Pandeli Majko ka 
qenë nga të parët parlamentarë që ka folur pozitivisht për 
NATO-n në kohën kur pjesa më e madhe e PS-së atëhere 
mendonte se ajo ishte një organizatë që punonte kundër 
Shqipërisë. Si për ironi të fatit, Lad Krashi mendon se miku 
i tij i viteve ’90-të, mbeti dhe është aty ku ishte atëhere. 
PS ndryshoi dhe moderoi shumë qëndrime dhe shumë 
nga ata që nuk besonin Pandin janë larguar nga PS për në 
formacione të tjera politike.

Bir i denjë i një familjeje të nderuar intelektualësh

Për Lad Krashin, atdheu përfaqëson vlerat me të cilat 
është rritur, trashëgiminë kulturore të paraardhësve, të 
njerëzve që do.., përfaqëson vendin ku ndihet gjithmonë 
“në shtëpi” edhe pse kalon vetëm një muaj në vit atje. 
Patriotizmi ka rrënjë të thella në mendjen e shpirtin e tij. 
Kjo edhe për faktin se, siç shprehet ai me nostalgji, ka lindur 
shumë afër vendlindjes së Skënderbeut dhe në fakt shtepia 
e prindërve të tij qëndron në kalanë që Heroi ynë Kombëtar 
e përdorte para fortesës natyrore mbi dy shkëmbinjtë, i 
Qytetit dhe Harlecit.  Ai e ka të shenjtë familjen, si baza e 
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atdheut të tij. Prindërit e tij 
kanë patur një etje të madhe 
për dije dhe arsimim. Të dy 
ishin të përkushtuar që të 
gjithë fëmijët të mbaronin 
universitetin. 

Babai i tij, Mersim 
Krashi ka qenë një nga emrat 
shumë të njohur të zonës së 
Çidhnës, madje edhe më 
gjerë në gjithë Dibrën. Ai ka 
spikatur që në moshë të re 
për zgjuarsinë natyrale dhe 
të kultivuar, dhe si drejtues 
në disa vepra zhvillimore, 
si aeroporti i Rinasit, rruga 
kombëtare Tiranë-Mirditë-

Kurbnesh si dhe në zhvillimet me përgjegjësi gjatë viteve 
60, 70 dhe 80. Ata që e kanë njohur nëpërmjet punës e 
vlerësojnë si një njeri korrekt, të përkushtuar ndaj njerëzve 
dhe me një intelekt natyror të jashtëzakonshëm. Ishte  biri i 
Zenel Krashit dhe nipi i Lile Krrashit, një person që ka patur 
ndikim në zhvillimet e kohës së tij nga vitet 1900-1950, i cili 
pas një emigrimi disavjeçar në Turqi, u kthye si një njeri 
i rrallë i kohës që dinte të lexonte dhe përkthente për të 
gjithë familjarët që kishin nevojë për përkthime si letra, 
dokumente pronësie etj. Ai mbajti “mihirin e katundit”, të 
gjithë Çidhnës derisa ndërroi jetë.

Nëna e Ladit, Dylbere Krashi është nga Xhediket, 
kështu ai është nip tek Xhediket në Zall Dardhë, një 
familje e penës, punës e pushkës ku spikasin kompozitori 
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i famshëm Muharrem Xhediku, Dr. Emin Xhediku, Ing. 
Elmaz Xhediku etj.

Në familjen e Mersim Krashit me 7 motra dhe vellezër, 
kur u diplomua vëllai i vogël në 1995, kënaqësia e prinderve 
ishte krejt e dukshme, së bashku me krenarinë. Në këtë 
familje të ngushtë ka mjek, inxhinier, mesues, oficer, 
dhe natyrisht, pasi të gjithë kanë krijuar familjet e tyre, 
janë shtuar edhe profesione të tjera. Udhetimi i Ladit 
me Anxhelën, shoqen e tij të jetës, filloi para 17 vitesh dhe 
familja e tij sot është e kompletuar me fëmijët, Mersimin 15 
vjeç dhe Elmën 8 vjeçe. (Jo rastësisht djalin e ka pagëzuar 
me emrin e babait, në shenjë mirënjohje dhe siç e ka tradita). 
Së bashku ata e vizitojnë Shqipërinë shpesh e me mall.

Asnjëri prej prindërve të tij nuk jetojnë më, pasi babai 
ndërroi jetë në fund të vitit 1995 në moshë shumë të re dhe 
nëna ka tre vite që nuk jeton.  Lad Krashi, sa herë vjen në 
Shqipëri, vizitën e parë e bën te prinderit, duke u përkulur 
pranë vendit të tyre të përjetësisë. 

Krenari atdhetare për një vend si shqipëria

Karriera e deritanishme e Lad Krashit nuk ka nevojë 
të komentohet për nga sukseset dhe arritjet e shumta. 
Në administratën e Londrës, çdo ditë ai dëshmon 
përkushtimin dhe idealizmin e tij, dashurinë me të cilën ai 
merr përsipër dhe kryen punët publike, kulturën njerëzore, 
aftësitë drejtuese e bashkërenduese dhe vështrimin drejt 
së ardhmes. Pikërisht pse vepron kësisoj bashkëatdhetarët 
i besojnë vizionit të Lad Krashit dhe e mbështesin atë në 
përmbushjen e objektivave. Dhe ky nuk është optimizëm i 
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rremë, pasi atë askush nuk e do. 
Ata besojnë se suksesi vjen me 
idetë e duhura, me përqasjen e  
duhur, me drejtimin e duhur. 

Lad Krashi identifikohet në 
Londër si shqiptari në mes të 
shqiptarëve. Në bisedë të afërt, 
ndër të tjera, mbaj mend fjalët që 
më tha për një brengë që ai kish, në 
lidhje me pengestarët e reformave 
të domosdoshme në kuadrin e 
integrimit të Shqipërisë në BE.. Ai 
është një njeri që i kupton thellë 
dhe interpreton drejt dhe me 
argumente fenomenet që ndodhin 
në gjirin e shoqërisë shqiptare.

Parë nga ky këndvështrim, mund të them se kam fatin 
që e njoh nga afër Lad Krashin, personalitetin e njohur 
shqiptar në Londër dhe një intelektualët shqiptarë që 
lartëson çdo ditë emrin e kombit tonë. Ai është e mbetet 
pjesë e kulturës sonë kombëtare, për ta patur zili për 
vullnetin e këmbënguljen, për sakrificën, sepse Lad Krashi 
në veprimtarinë e tij vuri tërë dashurinë, tërë pasionin, tërë 
kohën në shërbim të bashkëatdhetarëve.

Lad Krashi është krenari atdhetare për një vend të 
vogël si Shqipëria. Një pjesë të mirë të kohës së tij e zë edhe 
aktiviteti politik si anëtar i Partisë Laburiste në opozitë. Këtë 
e kombinon edhe me rolin e tij si Kryetar i degës së PS në 
Britani, e cila u krijua në fund të vitit 2011 me qëllim kryesor 
për t’i dhënë një zë më shumë komunitetit shqipfolës në 
Angli. Në disa zona kryesisht në Londër, ka një komunitet 
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domethenës shqipfolës dhe shumë politikanë e shohin 
atë si një grup me peshë thelbësore në votime. “Aksesi në 
elitën politike vendore dhe kombëtare të bën të kuptosh 
se sa i vlerësuar është komuniteti ynë. Kjo lidhet mjaftë 
mirë edhe me politikën në Shqipëri, pasi shumë reforma 
që janë ndërmarrë nga qeveria atje shikohen si “Anglo-
Saxone” si në arsim, sistemin e taksave etj”,-shprehet 
Ladi. Ai është pjesëmarrës aktiv edhe në aktivitete të tjera 
shoqërore, shkencore dhe kulturore, që lidhen me historinë 
e kastriotëve e të Skënderbeut, me historinë e ndritur të të 
parëve të tij në Çidhën,, me të tashmen dhe me të kaluarën 
e tyre. Ky njeri i madh me shpirt dhe me vepër, është model 
për t’u ndjekur nga intelektualët dhe veprimtarët tjerë 
shqiptarë kudo në botë.

Ky personalitet i madh, intelektual erudit me kulturë 
të gjithanshme është vlerë e njerëzve me vlera… Ai mbetet 
shembull i vlerësimit për njerëzit, për vlerat në shumë fusha 
të jetës politike, kulturore, shoqërore, letrare e shkencore.
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Prof.asc.dr. Islam Dauti, intelektuali i shquar me 
përmasa mbarëkombëtare

Me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, Këshilli 
Bashkiak i qytetit të Bulqizës e nderoi me titullin 

’’Nderi i Qytetit’’

Dr.Islam Dautit



Halil Rama

88

Dr. Islam Dauti është padyshim një nga figurat më 
emblematike të trevës së Bulqizës, me përmasa dhe 
kontribute mbarëkombëtare. 

I njohur si kirurg plastike i specializuar për operacionet 
plastike të barkut dhe të gjirit, Dr. Dauti ka një përvojë 
shumëvjeçare në fushën e ndërhyrjeve kirurgjikale trupore. 
Gjithashtu është i specializuar në ndërhyrjet kirurgjikale 
pas djegieve.

Fëmijëria

Ka lindur më 17.02.1942 në fshatin Vajkal të rrethit 
Bulqizë.Shkollën fillore e filloi në vitet ’50, kur ekzistonte 
vetëm një shkollë fillore në të gjithë fshatin, e cila e ushtronte 
aktivitetin në verë, nga muaji Mars deri në Nëntor. Kjo për 
arsye të kushteve atmosferike dhe vetë shtrirjes së fshatit 
në një territor të gjerë, por edhe për faktin se nxënesit ishin 
të një moshe të vogël, nga 7-11 vjeç.

Pasi mbaroi klasën e IV me rezultate të mira, ambicja e 
tij, qoftë edhe për atë moshë, ishte që të vazhdonte më lart. 

Në vendlindjen e tij nuk kishte variant për të vazhduar 
7 vjeçaren, apo siç i thonin atëhere uniken, pasi e vetmja 
shkollë në atë zonë ishte në Zerqan, pra duheshin 2-3 orë me 
këmbë për të shkuar atje. Një pjesë e vogël e moshatarëve të 
tij që kishin të afërm në atë zonë filluan shkollën në Zerqan. 
“Unë isha me fat mbasi xhaxhai im Hajdari, që kishte dalë 
nga lufta oficer dhe ishte caktuar me punë në Tiranë më 
ndihmoi për të vazhduar ëndrrën e shkollimit. Ndërsa 
shumë nga moshatarët e mi, me gjithë se dallonin qysh në 
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femijëri për zgjuarsi, zell e intuitë për të mësuar, nuk  e 
patën mundësinë dhe mbeten vetëm me arsimin fillor apo 
unik”, rrëfen Dr.Islami. 

Në tiranë, në shkollën 7 vjeçare

Xhaxhai, Hajdari banonte me bashkëshorten e tij  
Kadifen në lagjen Ali Demi, në një dhomë të vetme të një 
shtëpie përdhese tiranase të asaj kohe. Duke qenë në këto 
kushte shtëpie, por edhe ato ekonomike, pasi në atë kohë 
paslufte funksiononte sistemi i triskëtimit, si 400gr. bukë 
misri etj., xhaxhai e futi në gjirin e familjes së tij dhe e trajtoi 
si fëmijën e vet. 

Shkolla ishte shumë afër shtëpisë dhe quhej Shkolla 7 
vjeçare “Ali Demi”. Islami, klasën e IV e mbaroi në Bulqizë 
në muajin Nëntor dhe erdhi në Tiranë në muajin Dhjetor, 
ku ndërkohë shkolla këtu kishte filluar qysh në muajin 
Shtator. U paraqit në Drejtorinë e Shkollës me xhaxhain e 
tij, ku i pritën shumë ngrohtë. Do të fillosh si degjues sivjet, 
i thanë. Të këtij mendimi ishin Islami dhe xhaxhai, duke 
qenë të ndërgjegjshëm, pasi kishin kaluar 3 muaj që nga 
fillimi i shkollës dhe kështu u vendos. Nga ana tjetër, për 
vogëlushin nga Vajkali ishte hera e pare që dilte nga fshati 
në një qytet si Tirana. Fillimi ishte mjaft i vështirë, nuk 
njihte njeri e i dukej vetja i huaj dhe i humbur. Mësuesja e 
klasës së V-të, një grua relativisht e moshuar, me një zë të 
ëmbël dhe zemrën e një nënë të vërtetë, qysh ditën e parë e 
mbajti afër dhe i gjëndesh në çdo moment. Ajo filloi t’i vërë 
detyra suplementare për mesimet që kishin kaluar, duke 
bërë edhe punë jashtë orëve të mësimit. 

Këtë detyrë ajo e bënte me shumë zell pa asnjë shpërblim 
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dhe detyrim, kështu që, me këmbënguljen e kësaj zonje 
(zysh Dallëndyshja), Islami mundi të arrij në përparim 
shokët e klasës dhe të kualifikohet bashkë me të tjerët. Në 
klasën e VI-të ishte më i qetë pasi ishte më i ambjentuar; 
kishte krijuar shoqëri të reja dhe nuk kishte vështirësi. Viti 
mësimor kaloi mirë dhe rezultatet e këtij viti ishin shumë 
më të mira nga ato të klasës së V-të.

Në verën e këtij viti xhaxhai i tij, Hajdari, transferohet 
në Tropojë. Ndërkohë që Islami ishte në Bulqizë te 
prindërit, vjen dhe xhaxhai në fshat me pushime të lejes së 
zakonshme dhe më pas do të shkonte në Tropojë. Në këto 
rrethana Islami vendosi që të mos shkonte në Tropojë pasi 
në qytezën e Bulqizës ishte hapur një shkollë nate 7 vjeçare 
për punëtorët e minierës ku sapo kishin filluar punimet për 
ndërtimin dhe shfrytëzimin e saj dhe mendoi ta përfundojë 
aty klasën e VII-të. 

Jeta në Bulqizë

Kushtet ekonomike në fshat ishin të vështira. Filloi 
të kërkonte për një punë ditën dhe të vazhdonte shkollën 
natën. Në Bulqizë veç ndërmarrjes së kromit ishte hapur 
edhe ndërmarja e furnizimit të punëtorëve (NFP), ku 
drejtor i saj ishte Hamit Koçi, një bashkëfshatar i tij, të cilit 
iu drejtua për ndihmë që ta sistemonte në ndonjë punë. “I 
ndjeri Hamit më vështroi nga koka  e deri te këmbët dhe me 
pyeti: ’’Po çfarë mund të bësh ti’’?,. Çfarë të mendoni Ju, u 
përgjigja. ’’Po Jashari (im atë) e di për këtë’’?. Po i thashë. Ai 
tundi kokën. Pas një heshtje, më tha që të vish të më takosh 
nesër. U largova me pesimizëm dhe për këtë e bisedova në 
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shtëpi edhe me prindërit, që në fakt deri në këtë moment 
nuk dinin gjë për çfarë kisha bërë dhe natyrisht që nuk ma 
miratuan. Megjithatë unë të nesërmen shkova tek drejtor 
Hamiti, aty në zyrë gjeta edhe një burrë të moshuar që e 
thërrisnin xha Rrema. Mbasi u përshëndetëm, drejtori i 
thotë xha Rremës se ky është djali i Jashar Dautit dhe ka 
dëshirë të punojë si kamarier tek klubi jot. Po qenka shumë 
i vogël more drejtor, thotë xha Rrema. Nuk ka gajle se ka 
6 klasë shkollë, ia priti drejtori”,-shprehet Dr.Dauti në 
kujtimet e tij. 

Puna si kamarier me xha Rremën

Xha Rrema (Muharrem Bala), asokohe ishte një burrë 
rreth të 60-tave po nga fshati Vajkal. Nuk kishte asnjë 
klasë shkollë, por kishte një zgjuarsi natyrale dhe intuitë të 
jashtëzakonshme. Kishte hapur klubin siç i thonin atëhere, 
ku me vonë u quajt ’’Kino-klubi’’. Xha Rrema ishte banakier, 
ndërsa Islami kamarier, por më tepër shërbente si ndihmësi 
i tij për plotësimin e dokumentacionit dhe problemet e tjera 
si, inventarizimi i mallit, derdhja e lekëve në llogari, e të 
tjera shërbime të kësaj natyre dhe natyrisht me pastrimin, 
sistemimin e sallës, larjen e filxhaneve, gotave etj. Xha 
Rrema bënte kafen turke, servirte raki, konjak, fernet, uzo e 
vodka nga banaku me parapagim e vetshërbim. Ai vinte në 
punë që në orën 6 të mëngjezit dhe largohej në orën 10-11 
të darkës e bashkë me të edhe Islami.

Nga një herë, sidomos dimrit që ishte akulli e bora 
Islami i thoshte: 
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- Xha  Rrema e mbyllim tani se nuk vjen njeri?!
-Jo me dajën – i thoshte ai – s’kemi si e mbyllim se 

tani është nxhira më e madhe se vijnë sulfetikët. Në fakt në 
atë kohë punonin disa inxhinierë sovjetikë edhe me turne 
dhe ktheheshin nga turni i dytë. Futeshin në lokal që ishte 
i vetmi i hapur në atë orë dhe pinin vodka me gota uji e 
natyrisht xha Rrema ua kishte zbutur pak. 

Kështu vazhdoi ky vit, ndërsa shkollën e “harroi”. 
Vajti disa herë dhe në fakt xha Rrema nuk e pengonte, por 
Islami, sa futej në klasë pas pak e zinte gjumi dhe lëre më 
për të mësuar. Më vonë pas një farë kohe drejtor Hamiti u 
transferua në Rubik dhe drejtor vjen Vaso Shqevi, i cili pa 
mbushur muajin në detyrë e mbyll klubin dhe Islamin, që të 
mos quhej ’’pushim nga puna’’, e transferon në ekonominë 
ndihmëse të NFP-së në Homesh. Natyrisht që nuk shkoi, 
dhe kur xhaxha Hajdari vjen nga Tropoja me pushimet e 
verës në fshat e mori me vete për të përfunduar klasën e 
VII-të në Tropojë.

Vazhdimi i shkollës në Tropojë

Jetonin në shtëpinë e një fshatari që quhej Syl Mehmeti. 
Shkolla ishte 5 minuta larg nga shtëpia. Tropoja e vjetër deri 
në atë kohë kishte qenë qendër administrative e krahinës 
dhe aktualisht administrata ishte transferuar në Kolgecaj 
(Bajram Curri i sotëm). Në Tropoje kishin mbetur shumë 
pak zyra si, gjendja civile etj., por Reparti Ushtarak i kufirit 
e kishte qendrën aty, efektiv i të cilit ishte edhe xhaxha 
Hajdari.
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Islami vazhdoi rregullisht shkollën duke e përfunduar 
atë me rezultate shumë të mira. 

Nga Tropoja në Tiranë, për mjekësi ushtarake

Me të përfunduar 7-vjeçaren në Tropojë, Islami bëri 
kërkesë për të vazhduar shkollën e mesme, ku dëshira e 
tij ishte të bëhej mjek, gjë të cilën ia ushqente dhe xhaxhai. 
“Kërkesa për shkollë bëhej duke kërkuar 3 degë. Unë 
shkruajta në kërkesë mjekësi, mjekësi, mjekësi. Në mesin e 
muajit Gusht vjen një fletë-thirrje për t’u paraqitur në Degën 
Ushtarake me datë dhe orë të caktuar. U çuditëm pasi unë 
isha nën moshë për t’u mobilizuar ushtar dhe mendja më 
shkonte mbase mund të më kenë ngatërruar me vëllezërit e 
mi më të mëdhenj. Megjithatë në ditën dhe orën e caktuar, 
i shoqëruar nga xhaxhai dhe korrieri i repartit shkuam në 
Kolgecaj në Degën Ushtarake ku na priti një nga oficerët 
e degës. Pasi u prezantuam, më komunikoi se më ka dalë 
bursa për mjekësi ushtarake. Unë menjëherë ia ktheva 
se nuk kam bërë kërkesë për shkollë ushtarake, por për 
mjekësi. Mos u mërzit se për mjekësi po të çojmë edhe ne, 
por për llogari të ushtrisë pëgjigjet ai, prandaj firmos këtu 
duke më vënë përpara një formular dhe kur të lajmërojmë 
do të paraqitesh këtu”,-kujton Islami me nostalgji

Në fundin e Gushtit i vjen përsëri lajmërimi për t’u 
paraqitur në Degën Ushtarake dhe do të nisej për Tiranë. 
Përsëri së bashku me xhaxhain u paraqitën në ditën e 
caktuar. Nga Tropoja ishte caktuar edhe një tjetër po në 
këtë degë, të cilin nuk kishin mundur ta lajmeronin pasi 
ai ishte për verim në bjeshkë. U kishin zënë hotel dhe i 
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porositën që të ktheheshin të nesërmen. Shoku tjetër, që e 
kishte emrin Nuredin Malaj erdhi mbas dite, kështu që e 
shtynë udhëtimin për në Tiranë ditën tjetër. Të nesërmen, 
të shoqëruar nga një kapter i degës u nisën me një makinë 
kamion tip Ziz, e përshtatur si autobus, me disa stola druri 
dhe e mbuluar me tendë mushama. Mbërrijnë në Shkodër 
rreth drekës dhe pastaj me autobuz të rregullt u nisën për 
në Tiranë. Mbas shumë peripecish e gjetën adresën, që ishte 
Shkolla e Bashkuar ku përgatiteshin kursantët për oficerë.

Fillimet në shkollën e mesme

Kapteri që i shoqëronte nga Dega Ushtarake e B.Currit 
u paraqit në postobllokun e shkollës, ku para tyre u paraqit 
një kapter mesoburrë, i shëndoshë, më shumë i gjerë se i 
gjatë. Pasi pa dokumentat që i dha shoqëruesi, i mori të dy, 
Islamin dhe Nuredinin dhe ata e ndoqëm nga pas. Shkojnë 
në magazinë ku i furnizoi me materialet e fjetjes, si çarçafë, 
batanie e jastekë dhe pastaj u tregoi kapanonin ku gjetën 
edhe 10-15 shokë të tjerë të moshës së tyre. U caktoi krevatin, 
që natyrisht ishte tip marinari lart e poshtë. Nuredinit që 
ishte një djalë i hollë dhe i gjatë, Islami i vinte deri nën 
sqetull. Ai u ngjit lart dhe Islami poshtë. “Ishim shumë të 
mërzitur dhe mendja na rrinte tek ata që na e punuan, pasi 
mendonim se nuk ishim në vendin e duhur, por më vonë e 
kuptuam se destinacioni ynë ishte mjekësia.

Filloi shkolla. Në mëngjes, në komandën e një kujdestari, 
shkonim në rresht nga Shkolla e Bashkuar në teknikumin 
mjekësor, që ishte aty ku sot është ’’Medreseja’’. Pra hanim 
e flinim ne Shkollën e Bashkuar dhe mësonim në shkollë 
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civile bashkë me nxënësit e tjerë. Jeta në shkollën ushtarake 
na vinte përballë disa detyrave të rregullores ushtarake që 
për ne ishin të rënda dhe jo shumë të tolerueshme. Shpesh 
ne bënim shkelje të rregullores së brendshme e për këtë 
dënoheshim edhe me burg ditor, konform rregullores së 
disiplinës që ishte në atë kohë.

Kjo periudhë zgjati vetëm dy vjet, mbasi komanda e 
shkollës e kuptoi që nuk mundnim që në një moshë 15-16 
vjeçare të zbatonim rregullat e një shkolle që përgatiste 
oficerë të moshës 20 vjeçare. Me urdhër të Ministrit të 
Mbrojtjes kaluam në konviktin e nxënësve të teknikumit 
mjekësor”, rrëfen Dr.Dauti.

Jeta ne konvikt

Këtë ndryshim e mësuan ditën e parë të vitit të tretë, kur 
u kthyen nga pushimet e verës. Duhet të hiqnin uniformën 
dhe të kalonin civila. Kjo nga një anë i gëzoi por edhe i 
hidhëroi, pasi nuk ishin përgatitur për uniformë civile. Nuk 
kishin asnjë rrobë civile, kështu që bluzat verore që kishin, 
i adaptuan duke u futur llastik dhe i sajuan në një farë 
mënyre deri sa erdhën ndihmat në konvikt dhe i furnizuan 
me këmisha, xhaketa e pantallona civile, ndërsa këpucët i 
kishin ato të ushtrisë. Ushqimi në konvikt ishte shumë më i 
pakët si në sasi dhe cilësi nga ai që hanin në ushtri, por shpejt 
u ambjentuan. Dr.Islami kujton se duke qenë se vinte në këtë 
shkollë nga B.Curri, u njoh përveç Dr.Nuredinit që erdhën 
së bashku, me shokë të tjerë tropojanë si Dr.Dine Abazi, 
Dr.Shaban Malaj, Dr.Sali Berisha, Dr.Hazir Malaj e shumë të 
tjerë. Jeta rridhte natyrshëm. Kjo kohë mjaft e bukur e kësaj 
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periudhe të bukur të moshës së fundmi mbaroi. Përfundoi 
shkollën e mesme ku u titullua Ndihmësmjek. Rezultatet 
e përfundimit ishin shumë të mira, se edhe kërkesa ishte 
mjaft e lartë. Para se të mbaronin provimet e diplomës u 
kërkua që të plotësonim kërkesën për të vazhduar studimet 
në Fakultetin e Mjekësisë. “I plotësuam të gjitha kërkesat, 
të cilat u dërgoheshin rretheve përkatëse për shqyrtim dhe 
miratim, ndërkohë ne kaluam në pushimet verore. Unë 
shkova në fshatin tim të lindjes pranë prindërve, mbasi dhe 
më kishin fejuar me një vajzë nga fshati, nga një familje e 
mirënjohur në fshat.

Më 15 Gusht 1959 postieri më sjell një shkresë të 
firmosur nga shefi i seksionit të arsimit ku shprehej se 
më ishte aprovuar e drejta e studimit për në fakultetin e 
mjekësisë. Gëzimi im ishte i pallogaritshëm, por nuk zgjati 
shumë kohë se pas 10 ditesh vjen një tjetër shkresë nga 
Ministria e Mbrojtjes ku kërkonte që me datë 25 Gusht të 
paraqitesha në Drejtorinë e Kuadrit të MM. Ky lajm na 
çoroditi shumë. Interesoheshim në seksionin e arsimit por 
ata nuk kishin dijeni për këtë problem.

U paraqita në Ministrinë e Mbrojtjes së bashku me 9 
të tjerë, të cilët kishin të njëjtin lajmërim. Aty na priti shefi 
i shëndetësisë  të ushtrisë Gjeneral Ibrahim Dervishi, i 
cili na komunikoi kalimin në dispozicion të Ministrisë 
së Mbrojtjes, ashtu siç kishim qenë qysh në fillim. Nga 
ana jonë u kundërshtua pasi kërkonim që të vazhdonim 
studimet meqenëse na ishte dhënë e drejta e studimit nga 
Ministria e Arsimit. Përgjigja ishte se për këtë vit nuk qe e 
mundur, mbasi janë repartet bosh nga ata që kishin ardhur 
në fakultet. Ne nuk e lamë me kaq, prandaj i bëmë një 
kërkesë Ministrit të Mbrojtjes të asaj kohe Gjeneral Beqir 
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Balluku. Shpresa jonë ishte se në radhët tona kishim edhe 
shokë të cilët lidheshin me strukturat e larta të asaj kohe si 
ministra, anëtarë byroje etj. (veç meje). Për t’i dhënë përgjigje 
kërkesës tonë ishte ngarkuar drejtori i drejtorisë së kuadrit 
Gjeneral Et’hem Gjinushi, i cili komunikoi përgjigjen e 
kërkesës sonë, natyrisht negative dhe na urdhëroi që të 
paraqiteshim në Spitalin Ushtarak për të pritur emërimet. 
Drejtoria e spitalit ishte urdhëruar për të marrë masa duke 
na sistemuar në një dhomë për fjetje dhe për të ngrënë në 
mensën e spitalit. Pas një muaji qëndrimi aty, një ditë na 
vjen shefi i shëndetësisë Gjeneral Ibrahim Dervishi bashkë 
me një instruktor të kuadrit, ku na komunikuan urdhërin 
e MM për titullim oficer me gradë Nëntoger dhe emërimin 
tim në Brigadën e 8-të Korçë, në batalionin e parë të 
këmbësorisë Bilisht. Brënda 5 ditësh duhet të paraqiteshim 
në detyrë. Urdhërohej prapavija e spitalit për të na pajisur 
me uniformën përkatëse dhe të shkonim në detyrë”, -rrëfen 
Dr.Dauti.

Periudha në repart

Në Korçë nuk kishte shkuar asnjë herë. Sapo mbërriti 
pyeti shokun e tij nga Erseka por që u emërua në Tiranë, se 
çfarë hotelesh kishte Korça, ku ai midis të tjerëve i tha: Hotel 
“Borova’’. Dhe në çast Islami i bën një telegram hotelit që t’i 
rezervonte një vend për atë ditë që kishte vendosur të nisej. 

Arriti në Korçë rreth darkës. Mori një taksi ku i kerkoi 
ta më çonte te Hotel “Borova’’. Pasi u sistemua në hotel, të 
nesërmen duhet të shkonte të paraqitej në brigadë. Ja si e 
kujton Islami atë ditë: “Sapo dal nga hoteli para meje ishte 
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një ushtar i cili ecte me shpejtësi. Mendova se ai duhet të 
shkojë në repart dhe ju vura pas dhe pasi e pyeta ai më 
dërgoi në parkun e makinave dhe më orientoi për të shkuar 
në Brigadë. Paraqitem në postobllok ku i jap shkresën që 
tregonte pozicionin tim. Më thanë të presë në një dhomë 
pasi tani vjen dhe komandanti. Pas pak minutash dëgjoj 
një zë të kumbueshëm duke raportuar -’’shoku kolonel …
etj’’. Vështroj nga dritarja  një burrë të pashëm veshur me 
një uniformë të rregullt ushtarake. Ky është komandanti i 
brigadës kolonel Xhafer Peçi me thotë një nga ushtarët. Pasi 
mbaroi ceremonia e mëngjesit, oficeri i rojes më dërgoi tek 
shefi i kuadrit të brigadës i cili kishte dosjen time përpara, 
e cila kishte ardhur para meje. Po të prisnim më tha ai dhe 
më rikomunikoi emërimin në batalionin e I-rë Bilisht apo 
siç emërtohej Rep.Usht.Nr.5777”.

Në Bilisht

Të nesërmen u paraqit në këtë komandë ku si fillim e 
sistemuan në shtëpinë e beqarëve në një dhomë të madhe 
ku banonin 4 oficera dhe ai. Në repart e kompletuan edhe 
me pajime vetjake si çantë shpine, kundragaz, pistoletë etj. 

Batalioni i Bilishtit ishte artmitralier me gjysëm 
kompletim efektiv aktiv dhe pjesa tjetër plotësohej me 
rezervistë këmbësorie, mitraljere dhe një bateri mortaje. 
Kishte një infermeri ku shërbente veç Islamit dhe një 
infermier ushtar. Kjo njësi ishte në mbështetje edhe të 
forcave të kufirit të kësaj zone që mbulonte mbrojtja e 
batalionit në të gjithë Devollin.

Bilishti në atë kohë kishte një spital të vogël me një 
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mjek. Kur Dr.Vexhi Subashi (mjeku i vetëm) dilte për vizita, 
Dr.Dauti e shoqëronte dhe shpesh here ai ia linte vizitat atij, 
pasi vetë ai vizitonte edhe në shtëpi privatisht pasi atëherë 
lejohej.

Alarmi i parë në Bilisht

“Isha shumë i ri vetëm 19 vjeç. Shokët e mi akoma 
nuk ishin mobilizuar ushtarë, të cilet u mobilizuan pas 1-2 
vjetësh, ndërkohë unë isha graduar nëntoger dhe e njihja 
shumë pak ushtrinë.

Nuk e mbaj mend mirë rreth një javë apo 10 ditë që kisha 
filluar punë, një natë rreth mengjesit troket në derë korrieri 
që lajmëron ’’Alarm’’!. Menjëherë në dhomë filloi zhurma 
ku secili kërkonte të vishej sa më shpejt dhe të pajisej me 
kompletin e nevojshëm. Edhe unë e kisha përgatitur çantën 
e shpinës sipas kërkesave i ndihmuar edhe nga shokët e 
dhomës. U vesha shpejt, mora pajimet dhe me vrap shkuam 
në repart, i cili ishte shumë afër nga dhoma jonë. Në fushën 
e repartit ishin rreshtuar forcat ushtarake me armatimet 
përkatëse. Mushkat u ngarkuan me artileri dhe arkat e 
municioneve. Kudo mbizotëronte heshtja dhe serioziteti. 
Shtabi në krye të batalionit dhe pastaj kompanitë e baterite 
me rradhë. Në mes qëndronte shefi i shtabit i cili i paraqiti 
forcën komandantit të batalionit major Zarif Poloska, i cili 
pasi mori përshëndetjen urdhëroi që oficerat të futeshin në 
klasë. 

Zumë vendet në sallën e mbledhjeve, pas pak minutash 
futet komandanti me një seriozitet jo të zakonshëm për mua. 
Hapi një hartë mbi tavolinë dhe mbasi mbështeti dy duart në 
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dy cepat e hartës me gishtat e hapur në formë kthetrash dhe 
tha: -’’shokë oficera, gjendja është reale. Monarkofashistët 
grekë me regjimentin aq e kaq kanë sulmuar në drejtim 
të vendit tonë...’’. në sallë ra heshtja e plotë, dëgjohej me 
vëmendje çdo fjalë e komandantit dhe të gjithë me kokë 
ulur mbanim shënime. Une nuk dija se çfarë të bëja, nuk e 
kisha fare idenë se ç’po bëhej, vetëm me naivitet mendoja 
’’po mirë mua pritën këta grekët që të sulmonin’’. Dukesh 
gjithçka reale. Komandanti vazhdonte të jepte detyra. 
Kompania e parë do të vendoset këtu, e me rradhë baterite 
e së fundmi dëgjoj, vendmjekimi i batalionit të vendoset në 
Poloskë, me qëllim që të tërhiqen të plagosurit etj.etj.

Pasi u dha urdhër për të zënë pozicionet e caktuara, 
shkoj te ushtari infermier dhe i them po tani që erdha unë e 
gjetën këta grekët. Mos u merzit më thotë shoku nentoger, 
një herë e bën këtë punë komandanti i batalionit, një herë 
tjetër vijnë nga brigada e nga ministria, kjo është lojë më 
thotë ushtari. Atëherë u qetësova pak. I them se ku është 
vendmjekimi i bataljonit dhe ai më thotë mos u bej merak 
se ta tregoj unë. Në organiken tonë kishm dy kuaj, të cilët 
i ngarkuam me materjalet e shëndetësisë, e kështu zumë 
pozicionet që na ishin caktuar, duke hapur vendmjekimin 
e batalionit ku qendruam deri të nesërmen në drekë e 
pastaj u dha urdhëri për t’u kthyer në repart. Gradualisht u 
ambjentova me këtë regjim, por mendjen e kisha të vazhdoja 
fakultetin. Çdo vit bëja kërkesë e më në fund pas 4 vjetësh 
në Bilisht u riaprovua e drejta e studimit në fakultetin e 
mjekësisë, por kjo periudhë me gjeti të martuar dhe me një 
fëmijë”, -rrëfen Dr, Islam Dauti.
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Fakulteti

Shkëputja prej një periudhe 4 vjeçare, shtuar këtu edhe 
problemet familjare, ia vështirësuan procesin mësimor në 
fakultet. Ju desh të gjente shtëpi për të sistemuar familjen, 
mbasi nuk kishte të drejtë strehimi, sepse ishte student 
dhe jo i transferuar me punë në Tiranë. Këtë gjendje e 
vështirësonte mospasja e pashaportizimit në Tiranë dhe si 
i tillë nuk ishte i regjistruar në asnjë nga listat që furnizohej 
popullata me ushqimet bazë, si buka, mielli, gjalpi, mishi 
e vaji dhe të gjitha ushqimet e shportës. Etapa e parë ishte 
strehimi, të cilin ia zgjidhi një bashkëfshatar me banim në 
Tiranë, ku ai kishte 2 dhoma nga të cilat njerën ja liroi Islamit. 
Kishte një sipërfaqe 12m katror, banjo e përbashkët jashtë, 
po ashtu e ndihmonin edhe për bukën që merrnin mbi 
normë duke i llogaritur edhe Familjen Dauti. Ekonomikisht 
ishte shumë e vështirë të përballej vetëm me bursën që jepte 
shteti. “Familja ime dhe ajo e sime shoqeje na ndihmonin 
me sa mundeshin, por edhe ata nuk ishin në gjendje të mirë 
me të ardhurat e kooperativës bujqësore. Gjatë vitit të parë 
në fakultet më lindi dhe fëmija e dytë dhe i treti në vitin e 
IV. Kështu që vështirësitë shtoheshin, por me vullnet dhe 
me rini s’ka gjë që nuk kalohet  dhe kështu përfundova 
studimet me rezultate të mira”, - shprehet Dr.Dauti. 

Pas përfundimit të studimeve në fakultetin e mjekësisë, 
fillimisht u caktua në Institutin e Kërkimeve Mjekësore 
Ushtarake (IKMU), sot Spitali Ushtarak, në repartin e 
kirurgjisë, specialitet të cilin e dëshironte shumë. Në këtë 
specialitet mjekët kirurgë Dr.Ismail Feta, Dr.Spiro Dede e 
Dr.Maksut Dërrasa që drejtonin këtë repart ishin shumë 
dashamirës me Islamin dhe me gjithë specializantët e tjerë. 
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Qëndrimi i tij këtu zgjati veç 6 muaj, mbasi një urdhër i MM 
e transferon në Korpusin e Shkodrës dhe prej aty në Kukës, 
me detyrë Shef i Shëndetësisë së Brigadës 24K (Rep.Usht.
Nr.6600), me vend dislokim në Kolsh.

Puna në Kukes fillon me vështirësitë e zakonshme 
si për çdo fillim. Komanda e brigadës ishte mësuar me 
paraardhësin e tij që mjeku të rrinte vetëm në repart ku 
kthehej thjeshtë në një administrator. Dr.Islami, tashmë, 
për një periudhë të shkurtër, kishte marrë nga Spitali 
Ushtarak në Tiranë nocione të nevojshme për kirurgjinë, 
ku nën drejtimin e mjekëve kirurgë kishte kryer edhe disa 
operacione të kategorive të lehta. Në spitalin civil të Kukësit 
kishte vetëm një kirurg, me një volum mjaft të madh 
operacionesh. Pra, ndihej nevoja për një ndihmës të tij. 
Kështu që ai, fillimisht jashtë orarit të punës dhe ndonjëherë 
edhe në kohë pune shkonte e punonte atje bashkë me 
kirurgun e rrethit Dr.Reshit Zusi, i cili e mirëpriste. Me 
kalimin e kohës, me propozim të tij, Komiteti Ekzekutiv i 
Rrethit i kërkon komandës së repartit që të mos e pengonte 
për të qenë në spital në rast operacionesh. Kjo u bë me 
kalimin e kohës për të një ’’trampolinë’’ për t’u lidhur më 
shumë më punën në spitalin civil, po ashtu për të kërkuar 
kompletimin e specializimit që kishte lënë në mes. Për këtë 
i duhej që të kryente edhe një periudhë tjetër specializimi 
pranë Spitalit Qëndror Ushtarak (SQU), të cilin e kreu me 
sukses duke marrë dëshminë si ’’kirurg i përgjithshëm’’. 
Tashmë u zyrtarizua vijimi i punës në këtë spital dhe 
formalisht figuronte në repart.

Çdo vit bënte kërkesë për transferim për në SQU por 
refuzohej nga MM me arsyen se nuk kishin zëvendësues.

Në vitin 1974, me riorganizimin e ushtrisë, u krijua 
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Korpusi i ri në Pukë, ku përfshinte në vartësi edhe brigaden 
ku ai bënte pjesë. Me qenë se vendi i Shefit të Shëndetësisë së 
Korpusit ishte bosh, u muar vendim nga Komiteti i Partisë 
së  Korpusit dhe e emëruan në këtë pozicion, ndërkohë që 
ai kishte kërkuar të transferohej në SQU. Në atë kohë këto 
vendime  e urdhëra nuk diskutoheshin, por zbatoheshin. 
Kështu bëri edhe Dr.Islam Dauti, filloi punë në korpus që 
përfshinte Pukën, Tropojën, Krumën, Kukësin, e në thellësi 
Rrëshenin. Për mua ishte një punë shumë e padëshiruar, 
por nuk kisha rrugë tjetër. Korpusi i Pukës ishte njësi e vijës 
së parë që mbronte gjithë vijën kufitare nga Shkodra e deri 
në Korab të Dibrës. Prandaj edhe gatishmëria e asaj kohe 
ishte gjithmonë e lartë, e në këtë kontekst bëheshin shumë 
stërvitje gatishmërie, me shtabe dhe me trupa.  Mendoja 
se më ishte bërë një padrejtësi shumë e madhe, por për fat 
kjo u zgjidh shpejt dhe së fundmi më erdhi transferimi i 
shumëpritur në SQU Tiranë””,-kujton Dr.Dauti.  

Puna në institutin e kërkimeve mjekësore 
ushtarake (IKMU) spitali qëndror ushtarak

Vitet e punës në Kukës i kishin dhënë një eksperiencë 
mjaft të madhe praktike. Kukësi një qytet në veri të vendit, 
me një industri minerare të zhvilluar në atë kohë, por edhe 
me një uzinë për shkrirjen e bakrit, uzinën mekanike e disa 
punishte të tjera që bëheshin shkas të aksidenteve të herë 
pas hershme. Kështu që u binte që të përballeshin me forma 
të ndryshme traumash, që nga ato të kokës, gjoksit, barkut 
apo të ekstremiteteve. Pajisjet diagnostike ishin mjaft të 
cunguara. Duhej të vendosej shumë shpejt diagnoza dhe të 
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merreshin masa për ndërhyrje për shpëtimin e jetës. Këto 
raste nuk ishin aq shumë të rralla, por në një farë mënyre të 
detyronin që të vrisje mendjen, të shfletoje libra e literaturë 
të kohës për t’ju përgjigjur situatave.

Në Spitalin Ushtarak kishte kolegë që ishin emëruar 
qysh në fillim, duke marrë specialitete të veçanta. Një pjesë 
e mirë e tyre kishin marrë bursa specializimi në Kinë apo në 
vende të ndryshme perendimore, pra ai ishte me mungesa 
në këtë drejtim, por kishte një epërsi tjetër, atë të përvojës 
praktike në shumë degë të kirurgjisë. Megjithatë i duhej një 
punë shumë e madhe për të rikuperuar kohën 10 vjeçare 
të shkëputjes nga institucioni qëndror mjeksor, për këtë 
nuk i mungonte vullneti për të mësuar. Në specialitetin 
që e caktuan, atë të kirurgjisë plastike dhe të djegjes nuk e 
kishte menduar dhe pëlqyer, por Islami nuk kishte lluksin 
që të zgjidhte. Ju fut punës në drejtim të kësaj dege dhe 
krahas saj për likuidimin e provimeve pas universitare dhe 
përgatitjes për të mbrojtur në komision të specialitetit qe 
kishte marrë, si dhe nga ana tjetër për të vazhduar punën 
me temën e mbrojtjes së doktoratës për Doktor të Shkencave 
Mjekësore. Me familje në Tiranë u sistemua shpejt, e në këtë 
drejtim, siç pohon ai vetë, e ndoqi fati. Kështu që kjo ishte 
një avantazh. Mbas një viti pune praktike dhe teorike arriti 
të marrë çertifikatën e specialistit në kirurgjinë plastike dhe 
të djegijeve me rezultate të shkëlqyera.

Puna për mbrojtjen e temës për gradën shkencore 
’’Doktor’’ vazhdonte, dhe në vitin 1987 mbrojti dhe përfitoi 
gradën shkencore ’’Doktor i Shkencave Mjekësore’’.  

Puna e mjekut dhe e të gjithë personelit që punon me 
të djegurit është shumë e rëndë krahasuar me specialitetet 
e tjera të kirurgjisë. 
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Në spitalin ushtarak funksiononte një repart i veçantë 
për djegjet e destinuar për ushtarakët. “Për vetë karakterin 
e punës në kohë paqe të tyre nuk kishim pacientë ushtarakë 
por kryesisht civilë, që paraqiteshin me djegje të rënda dhe 
shumë të rënda nga të gjitha rrethet e Shqipërisë. Rastet e 
rënda apo shumë të rënda shpesh përfundonin me vdekje, 
gjë e cila linte mbresë shumë të keqe te personeli dhe 
veçanërisht për mjekun ishte një traum. Pra, për ne veç 
lodhjes se madhe fizike që kërkonte shërbimi i këtij të semuri 
me ditë, javë e ndonjehere edhe me muaj, përfundimi, 
i sëmuri nuk shpëtonte. Kjo të vriste shumë, por kjo qe 
puna ime dhe duhej përballuar me të mirat dhe të këqijat 
e saj. Por nuk ishin të gjitha rastet fatkeqe, shumica, falë 
punës të këtij ekipi që të sëmurët të shëroheshin plotësisht 
dhe të shkonin pranë familjes ku merrnin përgëzimet e 
familjarëve”, -kujton Dr.Dauti.

Gjatë jetës së tij, me punë në këtë specialitet ka kaluar 
me qindra apo mijëra raste që i kujton edhe pas shumë 
vitesh me respekt. 

Tregon Dr.Islami dhe një rast që i ka ndodhur kohët e 
fundit: “Po ecja rrugës dhe para meje një grua relativisht 
e moshuar u drejtua drejt meje duke hapur krahët, kthej 
kokën pas dhe nuk pashë njeri, ndërkaq ajo u afrua dhe 
më pushtoi me të dy krahët dhe pastaj po më puthte duart. 
Për një moment u ndjeva keq, por shpejt ajo ma shuajti 
kureshtjen. Nuk më njeh më tha, jam Liza nga Fushë-Arrësi, 
kam qenë e djegur në mes e poshtë. Isha vajzë e re në ato 
vite dhe më keni shpëtuar jetën, të jam shumë mirënjohës. 
Të them të drejtën u ndjeva shumë i emocionuar dhe i 
kënaqur që kam bërë mirë në këtë botë sa kam mundur”.

Në vitet 1989-1990 u ndërtua ndërtesa e re në  Qendrën 
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Spitalore Universitare ’’Nëne Tereza’’. Kështu që, me një 
vendim të përbashkët të Ministrisë së Mbrojtjes dhe asaj 
të Shëndetësisë, u suprimua reparti i djegjes në Spitalin 
Ushtarak dhe u bashkua me atë civil, kështu që i gjithë 
efektivi mjek e infermier kaluan në dispozicion të Ministrisë 
së Shëndetësisë.

Puna në këtë institucion të ri ishte më e organizuar. 
Stafi mjek kirurg dhe reanimator ishte më i madh, baza 
materiale shëndetësore më e grupuar, investimi për 
kushtet që kërkonte kjo sëmundje qe i konsiderueshëm 
për kohën që kalonte vëndi ynë. Vazhdimësia e tij ishte 
po e njejtë. Kishte gradën shkencore në fushen e mjekësisë 
’’Doktor shkencash’’, po ashtu një CV shkencore mjaft të 
pasur, me publikime në periodikun shkencor mjekësor si 
dhe në revistat tona e të huaja. Ambicja e tijpër të zhvilluar 
dijet edhe më shumë në klinikën e djegies të QSU-së gjeti 
ambient të përshtatshëm duke fituar aftësi profesionale 
që të kryente tëgjitha operacionet nga me të vështirat e 
kirurgjisë plastike dhe asaj estetike. 

Dr.Islam Dauti është autor dhe bashkautor në 
monografi të profilit për tekste mësimore të kirurgjisë. Ka 
marrë pjesë në kongrese e konferenca shkencore si brenda 
dhe jashtë shtetit. Është anëtar i klubit mesdhetar të djegjes 
me qendër në Itali, anëtar i shoqatës të kirurgjisë plastike të 
Ballkanit dhe të Europës.

Si rezultat i një pune intensive praktike dhe pedagogjike 
si pedagog i jashtëm, arriti që të plotësojë kushtet dhe kështu 
fitoi titullin ’’Profesor i Asociuar’’ në vitin 1999. Edhe pas 
kësaj nuk e ndërpreu asnjëhere aktivitetin shkencor për 
thellimin e dijeve shkencore për aftësimin profesional.

Mbas daljes në pension u punësua me kohë të plotë në 
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pozicionin e zv.Dekanit të Fakultetit Mjekësor dhe Shefi i 
Departamentit të Infermierisë, si dhe Pedagog i lëndës së 
kirurgjisë në universitetin jo publik Medikom. 

Me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, Këshilli Bashkiak 
i qytetit të Bulqizës e nderoi me titullin ’’Nderi i Qytetit’’ 
me motivacion: - ’’Për kontribut të vlerësuar shkencor e 
profesional, të nivelit të lartë në fushën e mjekësisë, si dhe 
përkushtim të madh në punë në shërbim të jetës njerëzore, 
ku u bë i njohur si kirurg i kirurgjisë plastike dhe djegieve 
me tituj e grada shkencore, që ia kanë rritur emërin trevës 
së Bulqizës ku ai lindi’’.

Ceremonia e dorëzimit të këtij titulli u zhvillua në 
kinemanë e qytetit ku e nderuan shumë bashkëqytetarë e 
personalitete të qytetit, deputetë të zonës, familjarë dhe miq 
e shokë. Ishte një ceremoni mbresëlënëse, ku u përshëndet 
nga shumë qytetarë të Bulqizës. Pikërisht për këto vlerësime 
Dr.Islam Dauti i shpreh mirënjohen familjes së tij, popullit 
dhe institucioneve të Bulqizës dhe ndjehet shumë krenar 
që është bir i kësaj treve. Ndaj dhe është i gatshëm qësa të 
ketë fuqi, të jetë kurdoherë në shërbim të këtij populli të 
mrekullueshëm.   
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Homazh për edukatorin e parë të kopështit 
të fëmijëve, Peshkopi

Hazis RAMA

Më 8 janar 2015 iu dha lamtumira e fundit ish veteranit 
të LANÇ, Hazis Fali Rama. Familjarë, miq, të afërm, shokë, 
bashkëluftëtarë e bashkëpunëtorë të shumtë e përcollën atë 
për në banesën e fundit me të gjitha nderimet që meritonte.
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Ndonëse ndërroi jetë në moshën 91-vjeçare në Babrru 
të Tiranës ku jetonte bashkë me familjen prej afro dy 
dekadash, për t’i dhënë lamtumirën e fundit Hazis Ramës, 
qindra njerëz udhëtuan në një ditë të ashpër dimri, që nga 
Tirana në Muhurr (ku ai e kishte lënë amanet që të varrosej). 
Ishte edhe kjo pjesëmarrje masive e qindra qytetarëve nga 
Muhurri, Luznia, Sinja, Peshkopia, Tirana, Durrësi dhe nga 
e gjithë Shqipëria në lamtumirën e fundit, dëshmi e respektit 
përkëtë burrë të shquar të Muhurrit e të krejt Dibrës.

Ai, ndërroi jetë, krejt papritur, më 8 janar 2015. Kjo ikje 
e papritur, e bëri më të thekshme dhimbjen e madhe për të, 
jo vetëm për familjen dhe të afërmit e tij të dashur, por për 
të gjithë ata breza nxënësish që ai kish mësuar në

Peshkopi, Muhurr, Luzni, Tiranë etj.., për të gjithë 
kolegët, pedagogët, intelektualët, me të cilët ai kish 
punuar.., për të gjithë të njohurit e tij të shumtë si në Dibër, 
në Tiranë e kudo.

Ai lindi në Muhurr me 1924, në një familje me tradita 
të njohura patriotike.

Kur ishte ende i ri, i brumosur me dashurinë për atdheun 
rroku armët dhe u rreshtua me partizanët e komandës së 
vendit, që luftonin për çlirimin e atdheut nga pushtetuesi 
nazifashit. Pikërisht për këto merita gëzonte dhe Statusin e 
Veteranit të LANÇ-it.

Arsimin bazë e kreu në vendlindje, dhe pas kualifikimit 
si mësimdhënës shërbeu fillimisht si edukatori i parë në 
Kopështin e Fëmijëve të qytetit Peshkopi dhe më pas si 
mësues i shkollave fillore Muhurr, Zimur, Hotesh etj. Qysh 
në moshën e rinisë, me gjithë vështirësitë e panumërta 
ekonomike të familjes, tek ai spikati zelli dhe vullneti i 
madh për shkollën, për librat dhe dituritë.
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U formua si intelektual dhe shërbeu si i tillë me 
devotshmëri në sektorë të rëndësishëm edhe në ish 
kooperativën bujqësore Muhurr.

I qetë, i pjekur, shumë i kulturuar nuk pajtohej me 
asnjë devijim nga parimet e virtytshme dhe njerëzore, por 
mbante qëndrim. Shpërthyes dhe autoritar në ndëshkimin 
e tij individual, sepse përherë qëndronte në vendin e nderit, 
sinqeritetit dhe dinjitetit.

Në përditshmërinë e jetës ai mbetet një nga figurat më 
interesante si përfaqësues i elitës intelektuale dibrane.

Kujtimet më të mira për atë burrë të mençur, bujar, 
patriot dhe edukator shembullor ruajnë ish koleget por dhe 
ish nxënësit e shumtë që e mbajnë mend për mprehtësinë e 
mendimit dhe forcën e argumentit. Më së miri ato

ruhen e dëshmohen në kujtimet e bashkëmoshatarëve 
Ahmet Kapo nga Korça, Dr. Kole Geraj nga Komani i 
Pukës e Xhemal Mani nga Rreth Kale, që e ndjejnë shumë 
mungesën e ish shokut të tyre, me të cilin pinin kafenë e 
mëngjezit dhe që dëgjonin me vëmendje e mësonin nga 
urtësia e mençuria e tij.

Pikërisht, si i tillë ai u përcoll për në banesën e fundit 
, me të gjitha nderimet që meritonte, nga familjarët, të 
afërmit, miqtë e shokët e shumtë, nga Dibra, Tirana, Kruja, 
Tropoja, Durrësi, Elbasani, e nga e gjithë Shqipëria.

Zakonsiht në të tilla përcjellje, gjithkush për të ndjerin 
flet fjalë të mira, por rrallë ndodh që gjithkush të përjetojë 
vlera dhe mirësi nga vetë ceremonia e lamtumirës. Natyrisht 
është vlerë numri aq i madh i miqve e

shokëve që erdhën për ngushëllime në familje, shumicë 
kjo që nuk u pakësua as në varrimin e tij në Muhurr, 200 
kilometra larg shtëpisë së banimit të familjes në Babrru të 
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Tiranës. Ata e nderuan Hazisin për virtytet shembullore që 
ai mishëronte dhe transmetonte në familje, punë, shoqëri e 
kudo.

Hazis Rama ishte burrë i urtë, i mençur, largpamës, 
por edhe burrë i kuvendeve. Kudo ku punoi e shërbeu, si 
në vitet e zjarrta të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare 
dhe në periudhat e mëvonshme si mësues e edukator i

brezave të shumtë, por dhe si magazinier në ish koop.
bujqësore ai demostroi aftësi të rralla, sjellje shembullore, 
përkushtim e korrektësi ndaj të gjithëve. Me këto cilësi të 
rralla njerëzore rriti dhe edukoi 5 djemtë, katër vajzat dhe 
dhjetra nipërit e mbesat e tij, të cilët duhet të jenë krenar për 
babain e gjyshin e tyre.

I përjetshëm qoftë kujtimi i Hazis Ramës!
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Boshnjakët e Shqipërisë  

Në Shijak, Sukth, Shënavlash e zonat përrreth, janë 
evidente më shumë se kudo ndjenjat e miqësisë 

tradicionale midis kombit boshnjak dhe atij shqiptar. Kjo 
për faktin se qytetarët shqiptarë jetojnë në harmoni të plotë 
me rreth  dhjetë mijë boshnjakë, të vendosur këtu para 150 
vjetësh. Paqja, toleranca, dialogu dhe mirëkuptimi janë 
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tregues sinjifikativ jo vetëm i komuniteteve fetare shqiptare, 
por edhe në marrëdhënjet e shqiptarëve me këtë komunitet. 
Këto ui evidentuan më së miri në takimin jubilar me rastin 
e 20-vjetorit të krijimit të Shoqatës, Boshnjakët e Shqipërisë 
“Zambak”, si mbrojtëse e interesave të këtij komuniteti.

Një koinçidencë e bukur, përvjetori i 20-të i kësaj 
Shoqate me 150-vjetorin e vendosjes së boshnjakëve në 
Shqipëri….. Edhe pse ata atje janë vendosur para një 150 
vjetësh, edhe sot e kësaj dite e ruajnë gjuhën, kulturën, 
traditat e tyre.

Duke iu referuar komunitetit boshnjak që jeton në 
Shqipëri, z.Fiqiri Kllari, Konsull Nderi i Bosnjës në Shqipëri 
dhe njëherësh kryetar i Shoqatës “Zambak”, vlerëson 
parasëgjithash integrimin e plotë të boshnjakëve të 
Shqipërisë në jetën e vendit. Kllari që ka kontribuar aq shu-
më për përmirësimin e nivelit të jetesës së këtij komuniteti, 
sot më shumë se kurrë i gëzohet faktit që komuniteti 
boshnjak në Shqipëri jeton në kushte jashtëzakonisht të 
mira dhe se ata janë tërësisht të integruar në jetën e vendit.

Gjithashtu, ky diplomat i lindur, me kontribut madhor 
në forcimin e marrëdhënieve të miqësisë Shqipëri-Bosnje 
vlerëson edhe hapësirat dhe potencialet e mëdha për 
bashkëpunim të frytshëm, në veçanti në fushën e turizmit, 
të energjisë, në fushën ekonomike, në fushën e arsimit, të 
kulturës, të transportit, infrastrukturave të rëndësishme, si 
dhe në tërheqjen e investimeve me interes të ndërsjellë në 
të dy vendet. Pikërisht për këtë kontribut ai është nderuar 
me titujt “Qytetar Nderi” i Durrësit dhe Shijakut nga 
këshillat bashkiakë të bashkive respektive. Sot më shumë 
se kurrë kanë vlerë këto tituj për  Fiqiri Kllarin, konsull 
nderi i Bosnjës në Shqipëri, kryeplak i fshatit Borakë dhe 
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president i shoqatës Zambak e cila është shoqata kombëtare 
e boshnjakëve të Shqipërisë, ndërsa si biznesmen ai është 
president i kompanisë Gllavica. Gjithashtu ai është nderuar 
edhe me titujt “Ambasador Nderi i Misionit Diplomatik për 
Paqe dhe Prosperitet” dhe “Honoris Causa” nga kryetari i 
Akadamise Universale Boterore të Paqes, Madhu Krishan.

Në një ceremoni të vecantë në pallatin e kulturës 
“Aleksandër Mosiu” në Durrës, me praninë e përfaqësuesve 
të komunitetit boshnjak, të pushtetit lokal e jo vetëm, Kllari 
e konsideroi privilegj marrjen e titujve të akorduar.

Titujt ju dorëzuan nga kryebashkiaku i Durresit 
Vangjush Dako dhe kryetari i Akadamise Universale 
Botërore të Paqes, Madhu Krishani, të cilët theksuan 
se nderimi i Fiqiri Kllarit vjen pas kontributit të dhënë 
ndër vite. Kryebashkiaku Dako është shprehur se qyteti i 
Durrësit do ti nderojë gjithmonë njerëzit e punës, si Fiqiri 
Kllari që kontribuojnë për qytetitn bregdetar.

Banorët e komunitetit boshnjak të vendosur prej 
dekadash në fshatin Koxhas e Borake të Xhafzotajt, e 
vlerësojnë Fiqiri Kllarin, si një njeri me humanizëm dhe 
kontribut të vecantë në dobi të komunitetit boshnjak. Ata 
flasin me admirim për kontributin e z. Kllari në ndihmë 
të komunitetit boshnjak të rrethit të Durrësit, shpirtin e 
tij human dhe mbi të gjitha reputacionin që ai ka fituar 
me punë e përkushtim të jashtëzakonshëm në dobi të 
bashkëqytetarëve të tij. Kreu i Shoqatës “Zambak” është 
tepër i familjarizuar me ta. Janë të shumtë projektet e 
iniciuar dhe realizuar nga kjo shoqatë në dobi të këtij 
komuniteti, projekte këto që përgjithësisht mbajnë emrin e 
konsullit Kllari.
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Po këtë admirim shpreh edhe Mjeshtri i Madh, Isa 
Tare, i cili nuk e humbi miqësinë me të edhe në ato vite 
të tmerrshme të diktaturës, kur Fiqiriu u persekutua 
familjarisht vetëm e vetëm pse kunati i tij, nuk u kthye më në 
atdheun e mjeruar, pas një aktiviteti sportiv ndërkombëtar. 
Në Shqipëri jetojnë rreth dhjetë mijë boshnjakë, por për ta 
dihet pak. Para 150 vjetësh, ata nga Bosnje-Hercegovina u 
nisën për në Turqi, kanë ndaluar në Durrës dhe mbeten aty, 
ku edhe ruajtën gjuhën dhe kulturën.

Përveç se në fshatrat Shijak, Koxhasë dhe Borakë, 
boshnjakë ka edhe në Fier, në jug të Shqipërisë jo fort larg 
nga Vlora, pastaj në Kavajë, në Tiranë dhe në disa qytete të 
tjera.
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MJESHTRI I NJOHUR I ATLETIKËS, ISA TARE, 
LEGJENDA E SPORTIT SHQIPTAR

Kreu i Shtetit vlerëson kontributin e 
jashtëzakonshëm të atletit të nivelit të lartë duke i 

akorduar titullin “Mjeshtër i Madh”

Isa Tare, një nga personalitet e shquara të sportit 
shqiptar është dekoruar nga Presidenti i Republikës 

Bujar Nishani me Titullin “Mjeshtër i madh”, me dekretin 
Nr. 8764. Kreu i shtetit ka vlerësuar kështu kontributin e 
jashtëzakonshëm të atletit të nivelit të lartë, vlerat kombëtare 
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që ai përfaqëson në mbështetjen, zhvillimin dhe masivizimin 
e sportit në vendin tonë. Kjo shprehet fare qartë dhe në 
motivacioni domethënës të këtij titulli: “Për veprimtari 
të shquar ndër vite, atlet i nivelit të lartë në disiplinën 
sportive të atletikës me një kontribut të jashtëzakonshëm, 
me vlera të mëdha kombëtare në mbështetjen, zhvillimin 
dhe masivizimin e sportit në vendin tonë”, është sintezë e 
veprimtarisë së këtij kolosi të sportit shqiptar.

Isa Tare, me kontribut prej afro pesë dekadash, si 
sportist dhe drejtues i klubit shumësportësh “Partizani” ka 
marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e rëndësishme kombëtare 
e ndërkombëtare, dhe si ikonë e atletikës ka thyer rekorde 
të shumta duke u shndërruar në vlerë për kombin tonë.

Karriera akademike dhe sportive e 
“Mjeshtrit të Madh”

Isa Hamza Tare, lindur në Nivicë-Tepelenë dhe banues 
të Tiranë, gjatë karrierës së tij akademike dhe sportive 
prej pesë dekadash, është nderuar me dhjetëra ‘Urdhra’ e 
‘Medalje’.

Pas diplomimit në Akademinë e Sporteve Tiranë, si dhe 
mbarimit me rezultate të shkëlqyera të Kursit pasuniversitar 
dhe të Kurseve të tjera kualifikimi në Shqipëri dhe në 
Kinë shërbeu për 10 vjet (1970-1980) si pedagog dhe Shef 
i Departamentit të Fizkulturës në Akademinë Ushtarake.

Për gjashtë vjet(1980-1986) ishte pedagog në Shkollën e 
Lartë të Bashkuar të Oficerëve dhe më pas për 10 vjet(1986-
1995) kreu me devotshmëri, përkushtim e kompetencë 
funksionet e Inspektorit të Sporteve bazë: not, shah, atletikë, 
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gjimnastikë dhe Drejtor Ekzekutiv i Klubit Shumësportësh 
“Partizani”. Gjatë kësaj periudhë si Drejtor Ekzekutiv i 
Klubit Shumësportësh “Partizani” ka punuar për ngritjen 
e të gjitha strukturave të këtij klubi.

Prestigji i Mjeshtrit të Merituar, Isa Tare, do të 
rritej ndjeshëm, pasi duke e drejtuar me kompetencë e 
profesionalizëm arriti ta shpallë atë Klubin më të mirë të 
Republikës për disa sporte. Gjatë kësaj kohe janë fituar 
disa medalje ndërkombëtare në sportet si mundje, atletikë, 
gjimnastikë, peshëngritje, boks dhe karate.

Përsa i përket karrierës sportive, z. Isa Tare është 
shpallur Rekordmen i Ballkanit për “Flakjen e Diskut për 
Mosha”. Po ashtu është fitues i tre Medaljeve të Arta në 
Spartakiada Kombëtare.

Ka marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e rëndësishme 
kombëtare, ku përfshihen 300 gara kombëtare,(në 180 gara 
ka fituar vendin e parë, si dhe në 83 takime ndërkombëtare 
ku në 50 gara ka fituar vendin e pare).

Në vitin 1972 ka plotësuar normën e pjesëmarrjes në 
Kampionatin Europian të Helsinkit. Po ashtu në takimin 
e Pekinit më 1965 është fitues i vendit të parë midis tre 
fituesve të Lojërave të Ganefos, duke thyer dhe rekordin 
kombëtar në flakjen e diskut.

Është shpallur Kampion dhe Rekordmen i Flakjes 
së Diskut për 27 vjet me radhë, duke fituar 27 medalje të 
kampionit kombëtar (15 në hedhje disku dhe 12 në shtytje 
të gjyles).

Trofetë janë shumë: Për disa dekada fitues i vendeve të 
para në të gjitha aktivitetet kombëtare (kupa, kampionate, 
spartakiada) ballkaniada, lojëra mesdhetare, kampionate 
evropiane dhe aktivitete të tjera ndërkombëtare. Të gjitha 
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kujtime të bukura të “Mjeshtrit të Madh” Isa Tare. Kudo 
dhe kurdoherë atë e ka karakterizuar shpirti i garës. “Nëse 
do të bëjmë një krahasim të sportistit të sotëm dhe sportistit 
të atëhershëm, do të doja të nxirrja në pah disa veçori: Unë 
mendoj se në atë kohë një sportist aktiv kishte shpirtin e 
garës. Pavarësisht konkurrencës me kolegët brenda ose 
jashtë vendit, pavarësisht nëse ishte një garë lokale, apo 
kombëtare, shpirti i garës nuk mungonte. Përgatitja fizike 
dhe psikologjike shtrihej për një kohë të gjatë përpara se 
të dilje në pistën e vrapimit. Kjo e bënte më të motivuar 
sportistin e atëhershëm. Sot, më duket se kalkulohet më 
shumë se sa duhet” thotë Isa Tare, kjo ikonë e atletikës 
shqiptare.

Medaljet dhe dekoratat në “gjerdanin e artë” 
të Isa Tares

Karriera e shkëlqyer sportive ka bërë që Isa Tare të 
mbajë “gjerdanin e artë” të disa dekoratave. Ai nderohet 
me titujt “Mjeshtër Sporti” (1964) dhe “Mjeshtër i Merituar 
Sporti”  (1981).

Z. Isa Tare është dekoruar me: Urdhrin e Punës të 
Klasit të Dytë me Dekret Nr. 7334 dt. 13.11.1989;

Me Urdhrin e Artë “Naim Frashëri”, me Dekret nr. 
1516 dt. 04.07.1996 të Presidentit të Republikës;

Me Medaljen e Artë “Për Merita të Veçanta në Fushën 
e Sportit”, nga ish Ministri i Kulturës dhe Sporteve Teodor 
Laço më 08.06.1996 si dhe “Nderi i Sportit Shqiptar”.

Z.Isa Tare ka qenë për tetë vjet anëtar i Kryesisë dhe 
zv/President i Federatës Shqiptare të Atletikës. Si drejtues, 



Halil Rama

120

ka shoqëruar dhe drejtuar dhjetëra herë ekipet sportive 
shqiptare(atletikë, gjimnastikë, mundje, boks etj) në takime 
ndërkombëtare.

Këshilli Bashkiak i Tiranës, me Vendimin Nr. 59. dt. 
21.04.200, i ka dhënë Medaljen “Mirënjohja e Qytetit të 
Tiranës”.

Federata Shqiptare e Atletikës, me Shkresën Nr. 129 
Prot, dt 9 shkurt 2006 konfirmon se të gjitha rezultatet dhe 
arritjet e Mjeshtrit të Merituar të Sportit z.Isa Tare janë të 
evidentuara në dokumentet e FSHA”.

Gjatë karrierës së tij sportive është shpallur Kampion 
dhe Rekordmen në Flakjen e Diskut dhe gjyles për 27 vjet 
me radhë, duke fituar 27 medalje të kampionit kombëtar, 
dhe tre medalje të arta në spartakiadat kombëtare..

Mirënjohja e “Mjeshtrit” për Nishanin dhe Nikollin
Isa Tare edhe në të 70 vitet e ka ruajtur më së miri 

formën sportive. Shtati i lartë, trupi prej gjimnasti e atleti 
vazhdojnë ta mbajnë në gjendje shumë të mirë sportive. 
Ai ka kënaqësinë të ndaj me miqtë dhe shokët e shumtë, 
gëzimin e veçantë për dekorimin me Titullin “Mjeshtër i 
Madh”, nga Presidenti i Republikës, Bujar Nishani. Ky titull 
është shprehje e vlerësimit të kontributit të tij prej afro pesë 
dekadash, si sportist dhe drejtues i klubit shumësportësh 
“Partizani” dhe si pjesëmarrës në të gjitha aktivitetet 
e rëndësishme kombëtare e ndërkombëtare. Ndaj dhe 
“Mjeshtri i Madh” falënderon përzemërsisht Presidentin e 
Republikës Bujar Nishani për nderin që i bëri dhe shpreh 
bindjen se ky vlerësim i përkushtimit të tij 48-vjeçar do të 
jetë dhe një premtim për të kontribuar për arritje të tjera për 
të mirën e kombit shqiptar. Vetë ceremonia mbresëlënëse 
e dekorimit në Presidencë i dha Isa Tares dhe familjarëve 
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e miqve që e shoqëronin, një kënaqësi që nuk beson se do 
t’i vijë ndonjëherë. Me modesti ai shprehet: “Gjej rastin 
të falënderoj kreun e shtetit dhe stafin e tij që kishin 
organizuar së pari një takim special posaçërisht vetëm për 
mua. E pranoj me kënaqësi këtë dekorim, e konsideroj si 
institucionalizim, mbështetje dhe lartësim të asaj që më 
mungonte. Duke pranuar këtë dekoratë, mendoj se kemi 
pranuar një Shqipëri tjetër, më të mirë, më të bukur, të 
lirë dhe demokratike. E ndiej veten produkt i saj. Jeta ime 
dhe ajo që arrij i takojnë kësaj kohe!”. “Mjeshtri i Madh” 
i shpreh gjithashtu mirënjohje të veçantë Ministres së 
Arsimit dhe Sporteve, Znj. Lindita Nikolli për propozimin 
që i bëri Presidentit të Republikës, që atij t’i jepej ky titulli 
lartë. “Falënderoj me gjithë zemër Presidentin Nishani dhe 
Ministren Nikolli për këtë vlerësim të lartë që më bënë në 
këtë vit të 70-vjetorit të çlirimin të atdheut nga pushtuesi 
nazifashist. Urime të gjithëve!”, shprehet Isa Tare.
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JEHONË NGA NJË KOHË JO AQ E LARGËT

Flet shkrimtari dhe politikani i mirënjohur 
Teodor Laço: Si e shpëtuam Kinostudion nga 

kthetrat e Hajdin Sejdisë?!
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- Kohët e fundit, në shtyp janë botuar shkrime 
kontradiktore për një nga figurat ekstravagante, 
të veçanta në trendin e tyre për të rënë në sy për 
origjinalitet dhe shpërfillje për “rëndomtësinë” 
e njeriut të zakonshëm që mund të jetë po aq i 
përkushtuar për t’i shërbyer progresit të vendit 
të vet, të shoqërisë që i ka dalluar duke iu dhënë 
frerë pushteti politik, ekonomik  pse jo dhe në art. 
Pavarësisht dukjes, gojtarisë dhe snobizmit që 
portretizon të “jashtëzakonshmin”, ju keni thënë se 
besoni më shumë modestinë e të zakonshmit. Atij 
njeriut të thjeshtë që beson më shumë tek shteti, tek 
qeveritë, por edhe tek “bujaria” e të pasurve i shkakton 
drama të mëdha, sidomos mashtrimi prej atyre që ka 
besuar. Mashtrimi e rrënon atë ekonomikisht, i vret 
shpresën dhe çdo gjë tjetër që ushqehet prej saj. Këtë 
dobësi shfaqin herë pas here mashtrues të të gjitha 
përmasave. Duke gërmuar jo thjeshtë në kujtesën 
që pas 20 e ca viteve do të kishte firo, por sidomos 
në shënimet e mbajtura e të botuara në kohën e 
ngjarjeve në librin “Kohë për të kujtuar, kohë për të 
harruar” dhe që lidhen me një figurë tepër të lakuar 
të atyre viteve, ky njeri është dukur ndonjëherë edhe 
më vonë, sidomos në Kosovë. Quhet Hajdin Sejdia 
dhe në librin e përmendur, botuar 17 vjet më parë, ju 
i keni kushtuar atij disa faqe që lidhen me vitet ‘’91-
‘’92 kur ishit drejtor i Albafilm Studio…
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Në Gusht ‘’91 njoha një nga aventurierët më 
sugjestionues e më të paskrupull që më ka 

rastisur ndonjëherë. Ky ishte Hajdin Sejdia. Zeshkan, pak 
i zbehtë, me pamjen e një njeriu të orientit nga thoshte se 
po vinte, kosovari i vendosur në Zvicër dhe që mëtonte për 
lidhje të forta me Emiratet e Bashkuara Arabe (u shfaq si 
këshilltar ekonomik i vetë Emirit), kishte disa kohë që ishte 
vendosur në Shqipëri në vilën ku dikur banonte Simon 
Stefani. Bllokmenët ishin transferuar në apartamente 
modeste. Hajdini po bënte emër gjithandej, si një biznesmen 
shqiptar, i cili mund të ndihmonte shumë për kapërcimin 
e krizës ekonomike e cila po shoqërohej me një grabitje 
barbare të asaj që dikur quhej pasuri e përbashkët. Qeveria 
e Stabilitetit dhe para saj Qeveria Nano e kishin pritur si 
një partner i cili nëpërmjet bankave të huaja – përmendej 
sidomos ajo e Bilbaos në Spanjë – mund të siguronte fonde 
për investime, për mbushjen e defiçitit buxhetor e të tjera si 
këto. Siç doli gjatë gjyqit të Nanos, lidhja e krushqisë midis 
tyre e “Levante Co”, që livroi ndihmat italiane, ishte bërë 
me ndërmjetësinë e Sejdisë.

-Kur e dëgjuat për herë të parë emrin e tij?

Emrin e tij e kisha dëgjuar tërthorazi gati një vit më 
parë, duke pirë kafe tek “Tirana”. Në atë Gusht të ‘’91, po 
kaloja lejën tek pallati që quhej “fisarmonika” në plazh. 
Pandehja se ky ishte pallati më i mirë dhe kisha marrë me 
vete kushërirën time turiste Bess Thimo, lindur e rritur në 
SHBA që siç tha “vdiste për detin”. Pas tre ditësh, e tmerruar 
nga pisllëku, nga mizat, nga banja e vetme allaturka, nga 
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zhurmat, Bessi tha se në Amerikë edhe burgjet ishin më 
të mira sesa kjo dhomë dhe pasi bëri një tog fotografish të 
mjedisit me lopët që kullosnin në lulishte dhe katundarët 
që shisnin domate (Ç’është e vërteta fotot nuk i dhanë dot 
mjerimin e  pejsazhit..)…u largua për në Tiranë. Po atë ditë, 
regjisori Saimir Kumbaro erdhi me ngut. Tha se unë duhej 
të takoja patjetër një afarist shumë të pasur i cili merrte 
përsipër të financonte filmin e tij “Vdekja e kalit”… Ai 
pushonte në ish vilat e Enverit dhe takimi ishte vendosur. 
“Më duket se do marrin fund hallet e Kinostudios” - tha 
Saimiri, gjithnjë entuziast e i gatshëm për biznes.

-Pse ky interesim kaq këmbëngulës i Kumbaros?

Ai kishte të drejtë. Filmi i tij “Vdekja e kalit”, prej të 
cilit ne prisnim shumë, po mbetej pre e fondeve. Ministria 
e Kulturës ishte trokë nga paratë dhe kërkonte prej nesh 
vetëm një gjë: shkurtime të personelit.

Në oborrin e vilave ishte parkuar “Roll Rojsi” – makina 
luksoze engleze nga ato prodhimet jashtë serie që thuhej se 
kushtonte 250 mijë dollar. Në pritje të bosit, ne hymë në një 
sallon të katit të parë të vilës e cila dukej se shërbente vetëm 
për pritje. Në murin djathtas derës vazhdonte të qëndronte 
një fotografi e madhe e Enver Hoxhës, nga ato pozat e 
viteve të pleqërisë në Drilon të Pogradecit. U stepëm e pamë 
njëri – tjetrin në sy. Ishin me ne edhe ekonomisti Kreshnik 
Harshova dhe shefi i sektorit të jashtëm Eduard Kurtezi. 
Pas pak, hyri Sejdia, veshur me kostum të zi dhe me jakën 
e këmishës pak të zhubrosur, si shumë provincial të tjerë 
të pasuruar që nuk arrijnë ta gjejnë dot estetikën midis 
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kostumeve të shtrenjta dhe këmishave apo çorapeve. Ai e 
pikasi menjëherë hutimin tonë nën portretin e Enverit që e 
mbulonte faqen e murit me një qetësi olimpike e buzëgaz 
prej babagjyshi të mirë, në një kohë kur bustet e tij ishin 
thërmuar nën varetë e çekanët. “Ohu! Këtu qenka ky?” – 
tha Sejdia – Është hera e parë që po hyj në këtë sallë!

Kjo ishte gënjeshtra e parë që më mjaftoi të bëhem i 
matur e skeptik. Biseda midis shisheve të Fantave e Koka 
Kolave, filloi me deklaratat e tij se do të bënte çmos për 
rimëkëmbejn e ekonomisë shqiptare dhe se ne nuk kishim 
aspak nevojë t’ia shtrinim dorën botës, sepse biznesmenët 
shqiptarë në Europë e SHBA zotëronin kapitale të mëdha 
që mund t’i investonin në Shqipëri. Një paralajmërim për 
Hajdinin e kisha patur para ca kohe nga miku im i Zagrebit 
Muzafer Rexhepi. Muska, dashamirës si gjithmonë, kishte 
ardhur së pari me zëvendësministrin e kulturës së Kroacisë 
në ato vite Ivo Shkraballo i cili donte të çonte filma shqiptarë 
në Festivalin e filmit në Pula dhe që atëherë, i kënaqur nga 
pritja që i bëmë mikut të tij kroat, nuk e harronte nderin 
dhe përpiqej të hapte ndonjë biznes, por pa sukses se 
vazhdimisht lidhej me njerëz të pazot ose që ia hidhnin. 
“Mos i besoni, ai don të mbledhë kapitalet e shqiptarëve në 
një shoqëri të madhe aksionare, por tani ne nuk i hamë këto 
lloj mashtrimesh” – më pat thënë.

Ia shpjegova hollësisht gjendjen e Kinostudios: 
mungesë fondesh, teknologji që duhej rinovuar, një ekip 
artistësh me talent e përvojë.

-Sa kushton një film? – pyeti.
-Rreth 60 mijë dollar, -thashë çmimin e atyre viteve, që 

ishte mjaftë i ulët dhe tani është 7 – 10 herë më i lartë. –
Kjo mund të merret si shifër mesatare dhe me këtë fond 
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ne mund ta mbarojmë filmin e Saimirit. Të tjerat, ateljetë, 
studjo e zërit, janë tonat.

-S’ka problem! Pastaj, pse vetëm një film? Unë dua 
të ndihmoj gjithë kinematografinë, sepse kam dobësi për 
artistët. Edhe vetë studjova një vit për aktrim, po pastaj 
e lashë. Bekim Fehmiun e kam shok të ngushtë. Unë e di 
gjendjen e keqe të artistëve shqiptarë dhe du’ me i ndihmu! 
Artistët shqiptarë duhet të paguhen si artistët e botës.

-Kemi edhe marrëveshjen për atë filmin e shkurtër 
dokumentar, ndërhyri Saimiri i cili nuk e linte rastin t’i 
ikte nga dora dhe më tha ulët: - do të bëj një gjë fantastike 
për rrëzimin e monumentit të atij…që ta rrëmbejnë gjithë 
televizionet e botës.

-Pa problem! Sa filma doni që t’ju financoj? – tha ai.
-Kemi gati 5 skenarë. Unë do t’ua sjellë që të gjykoni për 

vlerat e tyre dhe pastaj, nëse ju pëlqejnë, ne do ti quajmë si 
bashkëprodhime të “Iliria Hollding” dhe “Albafilm studio”.

-Për t’i lexuar s’kam kohë. Po ta lë në dorë ty, zotni 
drejtor. Sa dollarë duhen?

-Rreth 300 mijë dollar,-thashë.
-Pa problem. Do ti merrni nëpërmjet bankës sime. Edhe 

një milion, po të duhen. Do të bëjmë punë të mëdha bashkë, 
me filmin, përveç punëve të tjera ku ka hyrë kompania jonë.

-Sigurisht, u kthyet plotë shpresa, ndoshta edhe 
entuziastë?!

Sado nuhatje të kishe, premtimet me kaq lehtësi mund 
ta hutonin çdo njeri të varfër shqiptar që ishte mësuar 
të llogariste lekët e vogla në fund të 15 ditëshit. Bëra një 
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mbledhje të gjerë me krijuesit dhe u tregova projektet 
tona me “Iliria Hollding”. Në atë kohë Hajdini ishte ende 
në zenithin e famës së tij që e përhapte vetë po edhe me 
ndihmën e pakursyer të shumë politikanëve, ndihmë që 
zor se nuk shpërblehej…Artistët e studios besuan se po 
u vinte fundi halleve. Pas nja tre ditësh kur Hajdini erdhi 
të vizitonte Kinostudion, i shoqëruar nga njerëz të stafit 
që rrinin me bllok në dorë për të shënuar porositë e tij, 
planet u avancuan edhe më tej. “Këtu mund të ngremë një 
shtypshkronjë. Shpejt do të filloj një gazetë dhe botimin e 
librave. Edhe ju shkrimtarët jeni keq..Aty do të bëj një servis 
makinash!…”.

Këta njerëz, aventurierë, kokëkrisur, guximtarë 
të jashtëzakonshëm, të lindur si aktorë të mashtrimit, 
hovardarë e prepotentë, janë një nga skotat më të rrezikshme 
për një shoqëri në ndryshim e sipër sepse ata arrijnë të 
sugjestionojnë dhe të kompromentojnë shumë njerëz të 
thjeshtë që i besojnë pikërisht asaj që atyre iu mungon, 
domethënë forcës e guximit të marrë. Të tillë ishin disa 
nga bosët e firmave piramidale. Njëri prej tyre, në mburrjet 
televizive, ngjante si dy pika uji me Sejdinë, me ndryshimin 
se ky ishte më fodull kurse Sejdia më finok.

Propozimi ynë, i menduar e diskutuar me seriozitet, që 
nuk përfshihej në planet e tij “aneksioniste” për territorin e 
Kinostudios, ish që bashkë me Holldingun e tij të fillonim 
prodhimin e kasetave me këngë shqiptare dhe sidomos të 
videokasetave me filmat tanë. Ngritja e një impianti për 
riprodhimin e videokasetave, duke shmangur televizionin 
i cili e bënte këtë punë duke shfrytëzuar pasurinë e 
kinostudios, gjë që kishte filluar ti nervozonte krijuesit e 
filmit, ishte krejt e mundshme nëse ai do të merrte përsipër 
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shpërndarjen e tyre në trevat ku jetonte emigracioni shqiptar 
si dhe në Kosovë e Maqedoni. Kjo do të sillte fitime që do 
të përballonin një pjesë të shpenzimeve për filmat. Sejdia e 
pranoi projektin aty për aty, duke përsëritur se fitimi nuk i 
hynte në sy. Ai llogariste vetëm përhapjen e kulturës e artit 
shqiptar, në dobi të çështjes kombëtare.

-Më sillni projektin e biznesit dhe kontratën. Unë do të 
largohem për disa ditë, por do të jetë avokati im, - tha. Në 
atë çast, ndërhyri drejtori i arkivit, shoku im i mirë që vdiq 
para kohe Sami Çabej dhe tha: “A nuk është mëkat që goxha 
arkiv të mos ketë një kompjuter?”. “Sikur na ka mbetur 
një kompjuter,-tha Sejdia duke e vënë theksin tek rrokja e 
fundit. Ndihmësi i tij Pashku pohoi dhe shënoi porosinë. 
Të nesërmen, kompjuteri erdhi. Ky ishte përfitimi i vetëm i 
yni prej tij kurse humbja ishte…zero.. Kjo sepse ne ngulëm 
këmbë që në kontratën e të dy palëve të shënohej se ajo 
hynte në fuqi kur “Iliria Hollding”të derdhte në llogarinë 
tonë 300.000 dollarë. Ky kusht, për të cilin juristi Klement 
Rota e nëndrejtori ekonomik Petrit Beci nuk lëshonin pe, 
e vuri zotërinë në vështirësi. Me sa dukej, ai ishte mësuar 
me kontrata të tjera. Në fillim tha se kontrata dhe plan 
biznesi ynë nuk ishin hartuar në atë formën e duhur që 
lypset të kenë marrëveshjet e tipit perëndimor, sepse 
ne nuk kishim përvojë për ato dhe avokati i tij filloi nga 
vërejtjet. Ne ia pranonim të gjitha, por ishim të vendosur të 
mos tundeshim nga pika e fundit “kontrata hyn nq fuqi me 
derdhjen e shumës…”. Kështu filluan zvarritjet, heshtja, 
takimet formale, premtimet boshe. Njëherë dërgoi dy veta 
për ti dhënë godinat e shtypshkronjës, por ne thamë se 
do të vendosnim pas firmosjes së kontratës. Në takimin e 
fundit tek vila e tij, njëri nga ndihmësit e asaj kohe tha ca 
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fjalë që ia vlen të kujtohen: “Zotni Hajdini thotë se janë 600 
mijë shqiptarë që kanë kapitale prej mbi 100 mijë dollar! 
Sikur nga 10 mijë të japë secili, Shqipëria s’ka më nevojë për 
asgjë!”. U ndamë me premtimin se kontrata sigurisht do të 
nënshkruhej pasi të mbaronin disa investime të ngutshme 
në Shkodër e Fier. Karremi i fundit ishte tundues për mua. 
Njërit prej regjisorëve të dokumentarit që diçka po xhironte 
për diasporën shqiptare në Zvicër, i kishte shkrepur ideja të 
bënte një dokumentar për jetën e bizneset e Hajdinit. “Jam 
dakord, i pat thënë ky, me kusht që skenarin ta shkruajë 
zotni Teodori. Do t’iu duhet të bëni udhëtime nga Persia 
deri në Singapor ku kam hotelet, po shpenzimet do të jenë të 
mijat…”. Por atëherë unë e kisha të qartë se ç’përfaqësonte 
mister Sejdia. Isha krenar për vete e për kolegët e mij që 
mbetëm jashtë kurtheve të këtij mashtruesi.

-Është diskutuar shpesh në qarqet politike dhe ato të 
biznesit sesi ndodhi vallë që njerëz me horizont dhe me 
njohuri profesionale ranë pre e manovrimeve jo dhe aq 
të rafinuara të aventurierëve të tillë. Fundja, ai dhe bosët 
e tjerë të piramidave më vonë, nuk ishin të maskuar aq 
mjeshtërisht sa të mos iu dukej fytyra e vërtetë dhe as 
partiakët apo zyrtarët që vendosën marrëdhënie me ta nuk 
ishin provincial të thellësive si personazhet e “Revizorit”të 
Gogolit?..

Përkundrazi. Përgjitha është e thjeshtë. Ka patur 
mpleksje interesash dhe një pakt të fshehtë mirëkuptimi. 
Njëri, aventurieri që mund të merrej me kontrabandë, 
pastrim parash, tregti droge dhe tjetri, zyrtari i matur që do 
të rrinte në prapaskenë dhe me përkrahjen e padukshme 
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(dogana, tatime) apo vetëm me heshtjen dhe apatinë për të 
vepruar në emër të ligjit, do ti jepte dorë të pasurohej. Ndarja 
e kapitaleve pastaj, ishte pika e dytë. Ka dhjetra mënyra për 
të marrë pa lënë asnjë dokument. Ky është njëri nga kapitujt 
më të errët të historisë së viteve të para të tranzicionit dhe 
solli drama të mëdha si ajo e fajdeve në ‘97. Një kapitull 
tjetër do të ishte mënyra e përdorimit të fondeve shtetërore 
për investime publike (tendera, kontrolli mbi efektivitetin e 
tyre) dhe një tjetër do të ishin proceset e privatizimit. Po këto 
janë tekste që do të lexohen më vonë, kur të vijë dita e një 
drejtësie të rreptë e një Di Pietro shqiptar dhe atëherë nga 
skena politike do të dëbohen me turp disa nga ata që kanë 
qenë protagonistët e saj dhe do të mbeten vetëm aktorët e 
varfër e të pluhurosur që mbartën mbi shpinë ato misione 
që ua ngarkonte ndërgjegja e tyre dhe kombi i trazuar. Kur 
të vijë dita, nëse do të vijë…

-Në vitet që pasuan, Sejdija nuk u duk më në planet 
ambicioze të Kinostudios. Cili është mendimi juaj?

Po është e vërtetë. Edhe unë u shkëputa prej saj sepse 
në ‘’92 u zgjodha deputet. Por emri i tij qarkullonte prapë 
se prapë, ndonëse jo me aq zhurmë si më parë kurse unë, 
mbetesha në “protokollin”e të njohurve të tij, që duhej të 
ftoheshin në ndonjë inaugurim të Holdingut të tij që quhej 
“Iliria”, siç ishte hapja e themeleve të hotel “Sheraton” 
prapa Pallatit të Kulturës. Lulëzimi i skemave piramidale 
kam përshtypjen se e zuri pak gafil, sepse ai ishte partizan 
i skemave të investimit të njerëzve të pasur dhe jo i 
tamaqarllëkut të rrjepjes të fukarenjve si Sudja, Vehbiu apo 
Rrapushi. Megjithatë edhe ai u përfshi në këtë vorbull, por 
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befasia e gjithkujt besoj, (nëse është e saktë meqë shumë 
ngjarje i mbuloi heshtja) ishte se ai pas një zhdukje nga skena, 
u rikthye dhe i shleu të gjitha detyrimet. Thuhej gjithashtu, 
ndonëse si thashethem se ortakët e tij aksionerë dështuan, 
me përjashtim të njërit në Fier, që kishte Firmën 2K. Më 
vonë emri i tij më doli nga vëmendja, e kujtova dhe njëherë 
kur lexova se kishte sponsorizuar një konkurs bukurie 
në Prishtinë. Gjithsesi me sa duket ai ishte aq i zoti sa të 
mbijetonte, dhe se lidhjet e tij me botën arabe nuk ishin aq 
të rreme siç u përfolën tek ne pas rënies të Holldingut të tij. 
Me sa duket në Shqipërinë e “Terapisë Shok” kishte goxha 
hapësirë për të lëvizur në emër të biznesit të ndershëm. 
Vetëm se duhej çarë mjegulla e socializmit dhe këtë duhej 
ta bënin të diturit, pa lakminë e aventurierit.

-Meqë flitet se ai sërish është bërë një figurë publike 
e mirëpritur në Kosovë e në diasporë, a besoni në një 
metamorfozë të tillë?

Pse jo?! Njeriu i zgjuar ka gjithnjë një dozë të 
mjaftueshme mençurie sa të kuptojë gjithnjë e më shumë  
vetveten dhe të nxjerrë mësimet e duhura. Njeriu duhet ta 
pranojë se edhe zhgënjimi është bashkëudhëtarë me të. 
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LUTFI HANKU – PROFILI I MËSUESIT DHE SHKRIMTARIT 
DISIDENT QË SFIDOI DIKTATURËN

“Qytetar Nderi” i Peshkopisë, Bulqizës dhe Fushë 
Bulqizës, për vlerat intelektuale dhe krijimtarinë 

letrare produktive dhe cilësore

Lutfi Hanku
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•	 Pushteti i frikës pasi diktatura ekzekutoi drejtorin 
e parë të Shkollës Unike, Edip Tërshana - burrin e 
diturisë që formoi të parën Parti Demoktratike në 
Shqipëri

•	 Si i shpëtoi arrestimit pas Fletë-Rrufesë ndaj 
policëve që nuk vrisnin qentë rrugaçë?!

•	 Njolla në biografi, që e shoqëroi gjatë gjithë kohës 
së diktaturës si dhëndërr i  “armikut të Popullit”, 
Zenel Shehu

Mësuesi i talentuar dhe shkrimtari disident dibran, 
Lutfi Hanku mban titullin “Qytetar Nderi” i 

Peshkopisë. Në një atmosferë festive ku ishin të pranishëm 
shumë intelektulë të shquar dibranë, mësues, shkrimtarë 
e artistë, Këshilli bashkiak i qytetit verilindor nderoi 
mësuesin, ish normalistin, unikasin dhe pedagogjikasin e 
parë, shkrimtarin e mirënjohur Lutfi Hanku për kontributin 
e çmuar dhe fisnik në edukimin e brezave dhe progresin 
e diturive në lëmin e pedagogjisë e letërsisë.  Kjo për 
faktin se ai me përkushtim maksimal ka kryer misionin e 
shenjtë të arsimimit të gjeneratave të shumta. Këto merita 
të intelektualit, demokratit dhe kuadrit shembullor Lutfi 
Hanku i evidentoi më së miri kryebashkiaku Ilir Krosi, 
në fjalën përshëndetëse gjatë ceremonisë së dhënies së 
titullit “Qytetar Nderi i Peshkopisë”. Vlerat njerëzore 
çmohen kështu nga njerëzit e mençur. Kjo sentencë, 
bashkudhëtare e historisë së njerëzimit, gjen mishërim të 
plotë në propozimin dhe në vendimin e këshillit bashkiak 
të qytetit verilindor për t’i dhënë mësuesit dhe shkrimtarit 
disident titullin “Qytetar Nderi i Peshkopisë”. Kurorëzimi 
i këtij titulli sinjifikativ, ndodhi gjatë një ceremonie 
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mbresëlënëse që bashkia e Peshkopisë organizoi më 7 mars 
2015 në pallatin e kulturës të këtij qyteti. Këshilli Bashkiak i 
Peshkopisë vlerësoi kështu kontributin e jashtëzakonshëm 
të mësuesit e krijuesit të nivelit të lartë, vlerat kombëtare që 
ai përfaqëson në mbështetjen, zhvillimin dhe masivizimin 
e arsimit dhe kulturës në vendin tonë.

Lutfi Hanku, – një nga korifenjtë e vërtetë të kulturës 
dhe arsimit kombëtar në Dibër, ndjehet tejet i nderuar si 
“Qytetar Nderi” i dy qyteteve: Peshkopisë dhe Bulqizës 
dhe i komunës Fushë Bulqizë.Ai lindi në Zerqan të Dibrës 
më 4.4.1930 nga një familje e mesme, patriotike, me 
besim bektashian. U rrit jetim. Mësimet e para i mbaroi 
në vendlindje. U aktivizua si pionier në luftën kundër 
pushtuesit italo-gjerman. Mbas çlirimit të atdheut vazhdoi 
studimet në Normale të Elbasanit dhe Uniken në Peshkopi. 
Më 1948-1952 ndoqi shkollën pedagogjike në Peshkopi dhe 
e mbaroi në Shkodër. Punoi me përkushtim si mësues në 
shkollën 7-vjeçare të qytetit të Bulqizës, Kastriotit, Zerqanit 
dhe inspektor arsimi. Më 1956-1960 mbaroi Universitetin 
Shtetëror të Tiranës, fakultetin Histori-Filologji. Nga viti 
1960-1992 - mësues i gjuhës shqipe në shkollat e mesme 
të qytetit të Peshkopisë. Ka drejtuar rrethet letrare të 
shkollave, bibliotekat dhe aktivitetet shkencore, kulturore, 
artistike. Nga një rrëfim brilant del qartazi potenciali i tij 
intelektual, disidenca dhe krijimtaria tejet produktive e 
cilësore letrare, që e fut atë me dinjitet në analet e historisë 
së letërsisë shqipe.
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Koha kur vuanim urinë e “komunizmit të 
luftës”

Në memorien e prof. Lutfi Hankut ruhet e freskët 
vjeshta e vitit 1945, kur në Peshkopi u ndez drita e diturisë. 
U çel Shkolla Unike në shtëpinë e Rushdi Shehut. Skllavëria 
e analfabetizmit u trondit.

Në vitin e dytë shkollor erdhën nga Normalja e Elbasanit 
tre nxënës:Zejnel Sula, Lutfi Hanku, Adem Sollaku dhe nga 
Shkolla Teknike e Tiranës,Mois Cami.

Kontigjenti i ardhur në Unike qe rezultat i kërkesës 
këmbëngulëse të intelektualit demokrat, Edip Tërshana, 
për të hapur pas dy vitesh Shkollën Pedagogjike.

Shkolla me konvikt kaloi në Dobrovë në shtëpinë e 
Abdulla Mehmetit. Uniken e vazhduan dibranët: Avni 
Agolli, Adem Sollaku, Emin Jashari, Halit Doçi, Ismail 
Hoxha, Ilir Ramizi, Ismail Erebara, Jashar Kaci, Lutfi 
Hanku, Mois Cami, Mefat Shehu, Nehat Tërshana, Rushdi 
Ndreu, Selaudin Trepça, Fehmi Ndreu, Vera Nura, Zejnel 
Sula, Zyber Ndreu.

Drejtonte shkollën Edip Tërshana që jepte lëndët 
shkencore, ndërsa lëndët humanitare i jepte mësuesi Hysni 
Alimerko nga Vlora.

Në dritë-hijet e asaj kohe L.Hanku veçon vetësinë, 
sakrificat e mbijetesës për të fituar dije që të varrosej errësira 
e padijes me atë mentalitet, dëshirë e botë të asaj moshe e 
kushtesh.

Ulej konviktori i mërdhisur nga të ftohtit pranë fenerit 
ose dritës së mekur të qiririt, duke nxjerrur sytë mbi 
dispencat e shkruara me ciklostin. Pa zjarr. Këmbët akull 
dhe të enjtura, të lagura në opinga të grisura.
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Drejtori i Konviktiti, Prrenjasi, hetonte nën syzet 
miopike bisedat e fshehta të adoloshentëve. Më të tmerrshme 
vinin netët e acarta dhe parazitët. Sido, Prrenjasi shpirtkatil 
ndjehej mirë.

“Në kohën e lirë ne vraponim tek ndërtesat, që po 
ngriheshin për zyra në bulevardin e qytetit. Prisnim të kapim 
ndonjë thes bosh çimentoje. I bënim fletore për shënime dhe 
për detyra mësimore. Ky refren me zor kapërcëhej edhe pse 
shkollarët në netët e ditët e uritura mbanin shpirtin me 250 
gram bukë misri në 24 orë. Ne vuanim urinë e “komunizmit 
të luftës”. Por, sido që vuanim, e quanim “lumturi”, të cilën 
e duartrokisnim duke falenderuar partinë që na hapi dritën 
e syve”,-kujton prof.Lutfiu, i cili në botën e nxënësit ka 
mbledhur copëza të jetës si më tipike të asaj kohe.

Edip Tërshana dhe Hysni Alimerko kanë mbetur të 
zgjuar si personalitete me plagë dhembjeje në vetësinë e 
Lutfiut e të disa shokëve të tij.

Diktatura nuk e la drejtorin Tërshana të ndezë i pari 
dritën e ëndrrës më të bukur të patriotizmit: - Hapjen 
e Shkollës së Mesme Pedagogjike! Akoma krismat e 
“sharrsit” që derdhi plumba mbi jetën e mësuesit demokrat, 
zhurmojnë në lëngatën e asaj nate të trishtuar të qytetit të 
Peshkopisë e të Lutfiut…E vranë burrin e diturisë që formoi 
të parën Parti Demoktratike në Shqipëri!

Kur Peshkopia ndrydhej nën kërcënimin e terrorit 
të kuq

Ambjenti i sajuar për shkollë i një shtëpie me oborr 
të ngushtë e dhoma studimi e fjetje si kotec, malli për 
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prindërit, mosambjentimi me parazitët, uria dhe vetëm një 
banjë dërrasash për 50 nxënës, një ditë i detyroi konviktorët 
nga Homeshi të “arratiseshin”.Të nesërmen, burri i mençur, 
Rakipi, babai i Shemës, njerëzor e arsimdashës, mblodhi 
unikasit e larguar dhe i solli në kosha mbi kuaj në Peshkopi.

-Erdhën manjanët!-thirrën të gëzuar konviktorët.
Zhurma nxorri nga zyra dhe Prrenjasin e mërzitur 

dhe dimëror.Vështroi me cinizëm “të arrtisurit”. Ligësia e 
karakterit iu shfaq në buzët e dridhura me një nënqeshje të 
hipokritit të egër tek vështronte konviktorët që përqafonin 
Rakipin.

-Hajt, të gjithëbrenda. Ti nuk e dëgjove zilen?! - kërcënoi 
Lutfiun.

-Kadalë, bre drejtor! – ndërhyri babai i Shemës.
- E njeh atë?
- Si jo!....Zerqanas….. Ti je prind për të gjithë,- i tha me 

urtësi drejtorit.
Mesnanat mbyteshin në terror.Sharrsët korrnin jetë 

njerëzish. Ndërsa mëngjezet e ngrira zgjonin Peshkopinë 
me këngët e konviktorëve, nën presionin e zërit të çjerrë 
të Prrenjasit, një refren i detyruar. Por tek ura e qytetit 
mekeshin zërat e trembur të rreshtit. Në mes të sheshit 
të pazarit vazhdonte trekëmbëshi i vdekjeve me litar për 
kundërshtarët e komunizmit. Kënga shuhej nën mërmërima 
zërash. Nuri Prrenjasi tërbohej. Qyteti ndrydhej nën 
kërcënimin e terrorit të kuq.

Edhe mes klithmës së terrorit, unikasit u bënë 
promotorë të zhvillimit arsimor e kulturor të qytetit. Ata 
derdhnin vullnetet rinore përmes kulturës, artit e sportit 
si: Ismail Hoxha, Zejnel Sula, Vera Nura, Ismail Erëbara, 
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Moisi Cami, Lutfi Hanku, Nuri Abdiu, Shemsi Manjani, 
Skënder Sharku. Nehat Tërshana, Mefat Shehu etj. Lutfiu 
i përmend me nostalgji prindërt e shokëve të shkollës, si: 
Nëna e Selaudin Trepçës, Netën e Vera Nurës, nënën e 
Halit Doçit që vinte mes dimrit nga Lura, nënën e Skënder 
Sharkut dhe të Selaudin Trepçës, etj. 

Modeli i urtësisë, bukuria e ndjenja 
humane e karakterit të dibranit

Shkrimtarit të mirënjohur dibran Lutfi Hanku, nuk i 
shuhet nga kujtesa babai i Nuriut, Hazis Abdiu. Ai takonte 
jo vetëm “çunin” por dhe shokët e tij. Veçanërisht i pyeste 
për mësimet. Fjalët e ëmbla prindërore dhe të kursyera e 
me takt e bënin të adhuruar.

   -Nuri, ato që të dhashë, mos i ha vetëm. Dëgjove?!”, e 
mban mend Lutfiu edhe sot porosinë e bujarit të paharruar. 
Çdo javë vinte Hazizi në Peshkopi. Nuriu nuk hante gjë, 
vetëm ç’i sillte i ati.Bënte dritë bulevardi i Peshkopisë nga 
burri i gjatë me hije dibrani. Ndrite qylafi i bardhë, i pastër 
borë mbi mijëra qeleshe të tjera pazarëlinjsh. Këmisha e 
xhaketa si t’i vishte taze nga dyqani. Tirqit me gajtana për 
marak e opingat lidhur me gjalma, temis. Aq të pastra sikur 
nuk kishte ecur një orë rrugë, nga Sohodolli në Peshkopi.

Të gjitha harmonizonin hijeshinë e kulturës së 
malësorit. Në unison me tiparet burrërore lexohej tek ai 
modeli i urtësisë, bukuria e ndjenja humane e karakterit të 
dibranit.

“Hazizi i heshtur, edhe me prezencë rrezatonte vyrtyte 
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fisnikërie e prindërore. Atëherë mendoja për babanë tim 
që nuk arrita ta njihja…”, -kujton shkrimtari i mirënjohur 
dibran.

Edhe Lutfiu i mblidhte shokët tek “menxa e trapit”. 
Hanin bukë thatë për të shuar urinë. Ua gatuante kushërira, 
Hide Sinani (Hanku).

“Nuk vdesin këta njerëz në vetësinë time”, -thotë 
Lutfiu.

1948. Shtator i qeshur. Vit historik arsimor.

Bulevardi i Peshkopisë ndjeu hapa rinorë. Hapi krahët 
e ngrohtë miqësorë. Në anë të tij naltohej ndërtesa e Shkollës 
Pedagogjike. Sa kishte shkundur nga trupi skelat ndërtuese. 
I dhanë jetë nxënësit e kthyer nga aksioni tre mojor për 
ndërtimin e hekurudhës Durrës-Peqin..Këta vullnete të 
lodhura gjithë “pushimeve verore”, portë gëzuar, midis 
të cilëve Lutfiu me Zejnel Sulën, Skënder Sharkun e Ismail 
Erëbarën nuk e fshehën entuziazmin duke uruar ardhjen e 
peqinasve Besnik Bedalli e Milaim Peza dhe të kukësianëve 
Shefqet Hoxha, etj në kolektivin e parë të Pedagogjikes. 
Shkolla mori një krenari të heshtur dhe frymëmarrje të 
gëzuar jete.

Kur e pyeta për shokët e pedagogjikes, i qeshën sytë 
mësuesit e shkrimtarit, tashmë në moshën 82-vjeçare.
Mendohet dhe derdh fjalë shpirti duke u ndodhur përballë 
vetësisë: “Çdo kohë vjen e shkon me njerëzit e vet”…
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Kalvari i shkrimtarit disident. Mbështetja 
që i dha ish ministri i arsimit Bedri Spahiu

Viti i dytë solli mësues indiferentë, të ftohtë me 
drejtorin, autoritarë e fashistë në karakter, si Pandi Cicin.

I zgjohen ato vite me një nerv të sëmurë, ankues e me 
dhëmbje.

Nxënësi Lutfi Hanku në atë kohë u pranua në parti. 
Bashkëkohësit kujtojnë se si sekretari i organizatës krijoi 
një urrejtje artificiale, sepse Lutfiu nuk u bindej urdhërave 
të mbrapshta të filozofisë të tij të spiunit dhe nuk zbatonte 
kështu detyrat e partisë.

Ai nuk harron profesor Sinjarin me “profecitë” e tij. Por 
nuk harron as “lugatin” N. Prrenjasin, sekretarin e partisë 
në shkollë. Ai mblodhi rreth vetes nxënës, “aristokratë” 
me rolin e hetuesve që raportonin çdo “mëkat” të shokëve. 
Ndodhi që një nxënës shkeli bishtin e gjarpërit. Ndaj e thirri 
sekretari.

- E di ti ç’është komunizmi i luftës? – më pyeti 
Prrenjasi.

- I lë katundarët pa bukë?! Shkova të shuaj urine në 
Zerqan. Edhe ata vuanin për më keq e më keq.

- Kështu iu përgjigje dhe drejtorit të shkollës?!.
- Po. Më pyeti. I thashë të vërtetën.
- Do ta vuash. Kupton?
“Hetuesit” e kishin informuar dhe për gjynahe të tjera.
Pedagogjikasi nuk i përballoi trysnitë amorale të 

shpifjeve të Nuriut e Pandit, as dhe tëdy “shokëve” të tij. 
Një ditë ata e larguan nga shkolla. E përcollën vetëm lotët e 
Skënder Sharkut.
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“….Edhe vllau im kaloi kufirin. Serbët e vranë. Të mos e 
bëjsh atë gabim…Lutfi e quanin dhe atë”,-e këshilloi shoku.

Largimi nga ajo shkollë mbeti plagë e hapur që e 
shoqëroi si dhëmbje e hidhur, sa brenda karakterit të botës 
morale i dridhen edhe sot ato dritëhije të fshehta të shpirtit.

Ai punoi dy muaj në minierë. Mblodhi ca lekë.
“Plangprishësi” nuk u zhduk as si hije në terrin e natës. 

Lutfiu e duroi egërsinë.
Ministri i Arsimit, Bedri Spahiu, i dha të drejtën 

e vazhdimit të pedagogjikes në Shkodër. Ngrohtësia 
shoqërore, takti pedagogjik, veçanërisht i drejtorit Shaban 
Arra, e mësueses së gjuhës shqipe e letërsisë, Arsinoi 
Bino, korrektesa dhe respektimi i nxënësit si individ i lirë 
e me personalitet, ndërgjegjësimi i vetëgjyqësimit, nxitën 
premisat e dhuntive të përgjumura e melankolike të 
nxënësit dibran Lutfi Hankut, ashtu si dhe të kukësianit 
Havzi Nela, shokut të ngushtë.

Më 1952 mbaroi pedagogjiken dhe u emërua mësues 
në Fushë Bulqizë dhe në 7-vjeçare nate drejtor i shkollës 
së qytetit Bulqizë. Pas një muaji transferohet në shkollën 
7-vjeçare të Kastriotit.Në Konferencën Kombëtare të 
Arësimit u cilësua “Mësues i dalluar”.

Më 28 Nëntor 1953 krijoi familje me të bijën e “armikut 
të popullit”, Z.Shehu.

Pas një viti shkon në 7-vjeçaren e Zerqanit dhe më 1954 
Inspektor i Arsimit.

Më 1960 Lutfi Hanku mbaroi Universitetin Shtetëror të 
Tiranës, duke plotësuar kështu ambiciet arsimore, dëshirat 
e pasionet e të riut për dije dhe me përkujdesjen e heshtur 
të pakursyer të Rrahman Hankut të paharruar.
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Pedagogjikja që u shndrua në “Universitet të 
Dibrës”

Porta e hapur e dashurisë së parë, - shkolla pedagogjike 
e priti dhe nxënësin e fillimit të saj më 1948, tani mësues.
Aty gjeti Zenelin, Moisin, Ismailin dhe Shemsiun, të cilët 
mbaruan studimet e larta më parë.

- Mirëse erdhe Lutfi Hanku! – uroi Ismaili.
- Ikëm prej këtu nxënës dhe u kthyem mësues,-tha 

Zeneli, drejtor.
Këta mësues, e të tjerë pas tyre pasuruan me vlera 

shkencore dhe rritën emrin e pedagogjikes, sa e quajtën 
“Universiteti i Dibrës”. Prej saj mësuesit e ardhshëm fitonin 
dashurinë për profesionin e mësuesit, vyrtytet e karakterit 
dhe formonin personalitetin e tyre, krahas lëndëve 
shkencore e shoqërore.

“ Autoritetin shkencor dhe rrezatimin e kulturës së 
shkollës e drejtonte me art përmes këshillit pedagogjik 
drejtori i kompletuar shkencërisht Zejnel Sula. Ai, edhe 
kur ishte nxënës, “në kohën e lirë kur ne bënim zhurmë e 
loznim, rrinte si skllav mbi libra duke akumuluar dije”. U 
rrit e u formua në Unike e Pedagogjike si një simbol apo 
metaforë e bukurisë shkollore”,-shprehet shoku i tij, Lutfiu. 
Mësuesi e shkrimtari brilant nuk ndan nga vehtja shokun 
e universitetit, Osmanin merakli në përgatitje, Shemsiun, 
Munirin, Oruçin, Tahirin, Semiun etj. Kujton gjallërinë e 
Ismailit që hynte në Këshillin Pedagogjik me xhaketën e 
bërë bardhë me pluhur shkumësi, lëvizjet nga pasioni para 
tabelës së zezë që e mbushte me ekuacione, mes qetësisë 
e vëmendjes së nxënësve. Fol, shkruaj dhe fshij, i futur në 
magjinë e numrave me plus minuse deri sa t’ua regjistronte 
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në mëndje nxënësve. Ndodhte kur në fanatizmin e ligjit të 
numrave “ikte” harmonia shkencore, atëhere nervoziteti 
“hante” mësuesin Ismail, por ai nuk “dorëzohej”, derisa 
t’u pjestonte shpirtin human e t’ua ndante secilit mësues 
të ardhshëm. Atëhere nxënësit e ndjenin se rriteshin dhe 
dilnin nga klasa të fituar e të kalitur me vullnet si mësues.

Në albumin e kujtesës së mësuesit Hanku gjelbëron emri 
i Nevrezit. Atë nuk mund ta fshehë mjergulla e harresës, as 
ta tresë mermeri i bardhë. Ajo rrezaton në jetësinë shkollore 
të nxënesve dhe kolegëve.Troket ajo ndërgjegjeve me 
sinqeritetin njomëzak të qytetares. Mësuesja “hap portën” e 
pedagogjikes dhe “hyn”brenda me hartë e çantën e librave, 
edhe sot:. Pedagogjikasit e njohin zërin e kthjellët metalik 
tek ecën shpejt, me elegancë qytetare. Krahas Shemsiut 
fol e qesh. Te nxënësit e kolegët ka mbetur përkushtimi i 
Nevrezit, ledhatimi e dhëmbshuria prindërore e mësueses.

    Ajo jep mësim…! Dëgjojeni! Unë e dëgjoj!
E dëgjon shpesh Shemsiu zërin dridhës e nganjëherë 

nervoz. I pëshpërit malli për dy fëmijët: Shemso! Por vetëm 
ai e dëgjon.Mijëra imazhe të saj para syve ringjallen, e 
kujton kolegu Hanku.

Mësuesi që “nxinte” punën e Partisë nxori 
profesorët, ministrat e artistët ardhshëm

Në vitet ‘’60-të u shtua gramatura e bukës së 
konviktorëve. Disa filluan të gjuanin mbi njëri-tjetrin me 
saçme buke. Ky veprim ra në vesh të Komitetit të Partisë. 
Sekretari i Parë mblodhi kionviktorët. Ngriti të flasë ish 
konviktorin e vitit 1948 për vështirësitë e asaj kohe, Lutfi 
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Hankun. Ai u kujtoi: “konviktori hante 250 gram bukë misri 
në ditë. Mbetej gjithnjë i uritur. Me drita feneri mësonim, të 
palarë e pa zjarr, e të tjera!?...”.

Mbledhja mbaroi në heshtje. Duke dalë sekretari i foli 
ish konviktorit Hanku:

- Ti e nxive fare punën e Partisë!
- Unë nuk i thashtë të gjitha,- u përgjigj i ndrojtur 

mësuesi.
Pas pak ditësh mësuesi u ndodh përballë me sekretarin 

e parë.
- “Shoku sekretar!” – guxoi mësuesi.
- Ç’deshe?, u përgjigj i vrejtur e mospërfillës.
- “Konviktorët nuk lujnë më me bukë”.
- Heu, vërtetë?!,-u përgjigj i çuditur sekretari i parë.
Por sekretari nuk e harroi se mësuesi L.H e kishte nxirë 

punën e Partisë.E hoqi ca vite nga shkolla pedagogjike.
I ndërgjegjësuar për misionin fisnik të mësuesit, Lutfiu, 

veç njohurive të programuara shkencore, mundohej që 
nxënësit të dilnin sa më të kompletuar e të pjekur, dhe me 
kulturë artistike.

Dramat e vëna në skenë me nxënësit aktorë nga mësuesi 
regjisor, si “Përmbysja”, “Cuca e Maleve”, “Përmbytja e 
Madhe”, “Duke gdhirë viti ‘’45”, “Shtëpia në bulevard”, 
disa numra estrade dhe ansamblet në shkollën pedagogjike 
e bujqësore e rritën emrin dhe vlerat në konkurimet me 
shkollat e mesme të Republikëssinë Elbasan, Shkodër, 
Rrëshën, Berat, Bulqizë e Peshkopi dhe pothuajse në gjithë 
zonat e Dibrës gjatë pushimeve të verës, duke sjellë çmime 
kombëtare, medalje e dëshmi të sukseseve artisike.

Profesor Luti i mban në mëndje pedagogjikasit, 
bujqësorët e gjimnazistët, ish nxënësit e tij: Kudusi Lama, 
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Myqerem Tafaj, Fehmi Abdiu, Nexhmi Dumani, Qani 
Përtafi, Shaban Sinani, Agim Basha, Zymbyle Zeneli, Arian 
Kadiu, Lumturie Rexha, Enver Hysa, Lirie Rexha, Natasha 
Shehu, Përparim Sinani, Fiqiri Novaku, Alie Zhulali, Sali 
Onuzi, Alleta Martini, Kamber Farruku, Faik Xhani, Reshat 
Kola, Gëzim Shatku, Vangjel Petri, Latif Okshtuni, Fiqiri 
Duriçi, Hysen Uka, Baftjar Gazidede, Ramazan Ilnica, Bujar 
Pata, Bujar Shehu, Agim Shehu, Musa Riçku, Lavdrim 
Shehu, Syrja Stafa, Kujtim Leka, Shpresa Agolli, Defrim 
Methasani, Hasije Deva, Nexhmije Cani e shumë të tjerë.

Si shpëtoi mësuesi nga një “incident politik”

Kujton mësuesi edhe një datë: mëngjezin e gushtit 
1967. Ai hypi shkallëve të ngushta të Degës së Punëve 
të Brendëshme, i shoqëruar nga polici.E kishte thirrur 
kryetari, Zija Kambo për një “incident politik”.

Një “Tacibao” (Fletë – rrufe) fajësonte policinë pse 
nuk vriste qentë rrugaçë që prishnin qetësinë e qytetit.Ajo 
mbante firmën e mësuesit L.Hanku.

- “Ti ke fyer policinë e popullit! Policia nuk vret qen, 
por armiq e diversantë”,-bërtiti me ton të ashpër kryetari, 
sa hyri mësuesi në zyrën e tij.

- “Nuk e paskam ditur që policia nuk vraka qen”,u 
përgjigj mësuesi me indiferencë.

- “Ti ke nxjerrë mllefin për pushkatimin e vjehrrit 
tënd”.

- “Mos më paragjykoni shoku kryetar”.
Si u qetësua pakëz, duke zhbiruar fytyrën e mësuesit, 

vazhdoi:



Memoria historike e kombit

147

- “Ti vjen nga një familje shumë e mirë. Por e ke 
mbyllur rrugën e avenirit. A kishe pak femra që të krijoje 
familje?!”

Mësuesi u kthjellua dhe e kuptoi hallin e tij.
- “Faleminderit shoku kryetar! Me atë grua më lidhi 

fati. Ajo sot lindi vajzë…”.
Heshtja e kryetarit ishte e lexueshme. Por prapë e 

ngacmoi mësuesin:
- “Përse nuk të mbajti Universiteti?!”
- “Paragjykimi….Biografia…Telefoni…”

--------------
Mësuesi u kthye nga materniteti. Ndjeu të qarën e 

vajzës së sapolindur. Një jetë tjetër i gëzoi shpirtin për herë 
të parë, më 20 Gusht 1967, Kozeta, pas 15-vitesh martesë 
me Hazbie Shehun!

Në laboratorin krijues, një arsenal 
veprash dinjitoze të Lutfi Hankut

Tingëllon përgjithësuese për mësuesin vlerësimi i 
gjeneralit Kudusi Lama në librin e shkrimtarit H.Katana, 
“Gjenerali i luftës”: “….Lutfi Hanku, si një psikolog i 
mirë kuptoi se kishte të bënte me një djalë të mprehtë, me 
zgjuarsi të theksuar natyrale që ngacmoi këtë dhunti, duke 
e inkurajuar të lexonte libra, veçanërisht artistikë. Futja në 
botën e librave i shtoi dëshirën dhe për të shkruar”. Ky 
mësues mbeti i paharruar dhe “idhulli im””,-shprehet në 
libër general Kudusi Lama.                                     

Mësuesi e ndjeu si shpirtëzohet dashuria në vetësinë 
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e tij për nxënësit që materializohen si emisarë të dritës. Me 
shpirt të ndezuar krijuesi fitoi besimin e hyrjes me vullnet 
e guxim në botën e vështirë të letrave. Ndonëse me vonesë, 
ai derdhi në letra frutet e mendimit me artin e fjalës së 
shkruar.

Mësuesi i gjuhës shqipe dhe letërsisë botoi mbi 100 
shkrime, me të cilat ndjeu shijet e para të kënaqësisë së heshtur 
krijuese, nga skicat, tregimet, reportazhet, monografitë 
historiko-letrare. Këto i botoi në shtypin qëndror e lokal të 
kohës së monizmit e të pluralizmit demokratik dhe në pesë 
vëllime me autorë të njohur. Njëherësh Televizioni Publik 
Shqiptar shfaqi tre telefilma me skenarë të shkrimtarit, 
si dhe krijime poetike të këngëzuara nga kompozitorë 
dibranë. Redaktime të shumta e parathënie botimesh dhe 
kritika letrare mbajnë firmën e tij. Në 3 Almanakë “Dibra” 
ruhen pjesë të krijimtarisë së shkrimtarit. Si studjues e 
hulumtues ka referuar materiale historike, letrare e artistike 
dhe gjuhësore. Në konkurset e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe 
Artistëve të Dibrës ka frituar 5 herë çmime të para.

Viti 1974 kënaqi më tej ambicjen krijuese të mësuesit.
Botoi librin e parë “Nëpër gjurmët e Heroit”. Pas një 
viti ribotoi “Nazmi Rushiti”. Kritiku Xhezair Abazi në 
gazetën “Drita” nënvizonte se “Nëpër gjurmët e Heroit” 
zbulohet një roman i vërtetë, ku ndriçohet thelbësorja dhe 
shprehësja…”.Mbas disa vitesh dorëzoi veprën “Plaga 
e dhëmbjes” në shtëpinë botuese. Drejtori nuk e pranoi: 
“Kemi botuar mjaftë nga Veriu!..Nuk kemi letër”,u përgjigj. 
Shkrimtari e kuptoi barrierën klasore.Vetëm në vitin 2000 
botoi librin “Kaçaku”, kushtuar Heroit të Popullit Gjokë 
Doçi. Shkrimtari Resul Bedo shkruan: “Kaçaku” i Lutfi 
Hankut është një dhuratë që prozatori i dha lexuesit për 
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heroizmin dibran. E lexova me kënaqësi të veçantë dhe 
shpesh u shpreha: Bukur! Sa bukur! Të lumtë Lutfi Hanku!”.

Me triumfin e demokracisë, pas ’90-tës, ka drejtuar 
për disa kohë gazetën lokale “Dibra”.Shumë gazeta kanë 
firmën e tij me artikuj letrarë, analizë veprash etj.

Në “Dibra” shkrimtari Agim Hila vlerëson “Kaçakun”: 
Në imazhin e Heroit shkrimtari L.Hanku ka ditur të ndriçojë 
vijat qënësore të jetës me artin origjinal të mjeshtrisë së tij. 
Libri, i mbështetur në fakte dhe abstragime artistike të thith 
në imazhet, sa bindesh se po lexon një roman”.

Në vitin 2003 pa dritën e botimit “Drita e shpirtit”, me 
tematikë historike dhe mistike. Në analizën e tij të botuar, 
analisti dhe shkrimtari Mevlud Buci nënvizon: “…vepra 
përbën një thesar të çmuar që rrezaton dritën e artë. Gjetjet 
metaforike, forca krijuese, gjuha e pasur e shpesh poetike, 
përdorimi mjeshtëror i fakteve, kronikat, përshkrimi i 
heronjve, legjendat dhe episodet e bëjnë të këndshme 
prozën e shkrimtarit.Atij i flet puna, dituria, brezat që 
mësoi dhe edukoi për jetën. Si relike gjurmëlënëse mbetet 
ajo më e çmuara: Fjala e artë e Lutfi Hankut”!.

Në dhjetor 2006 vitrinat e librarive u zbukuruan me 
romanin “Erdhi Çaushi”. Përmbajtja grish lexuesin për 
humanizëm në emër të dashurisë, mirësisë e urtësisë. 
Emërtimi i veprës me metaforën “Erdhi Çaushi” sintetizon 
idenë e shëtitjes së heroit në univers dhe kthimin e tij me 
ardhjen e demokracisë, duke ndezur nga një qiri për të 
ndriçuar errësirën që la egërsia e natës komuniste.

Para disa kohësh shkrimtari Hanku botoi dhe veprën 
historiko-letrare “Marsi i vrarë”, me ngjarje interesante, ku 
personazhi kryesor evolon në kohë dhe hapësirë. Në fund 
forcat e errëta e vrasin.

Për 100-vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë botoi 
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romanin “Loti rebel” që është pritur shumë mirë nga kritika.
Ky krijues, edhe pse i moshuar prodhon emocione të 

freskëta, me origjinalitet të këndshëm e të besueshëm që 
gjelbërojnë humanizëm, me mesazhe befasuese, të ndjeshme 
e me sens dashurie njerëzore. Si të tillë, “intelektual fisnik 
trim, idealist, kurajoz, objektiv, me prirje të theksuara për 
të vërtetën dhe idealen” e portretizon shkrimtarin L.Hanku 
edhe filozofi Xhelil Gjoni në veprën e tij “Personalitete të 
jetës time”.

Është pikërisht edhe ky arsenal veprash krijuese 
dinjitoze në laboratorin krijues të Lutfi Hankut, në themel 
të vendimeve të këshillave bashkiake respektive, duke i 
dhënë atij titullin “Qytetar Nderi” i bashkive Peshkopi e 
Bulqizë dhe komunës Fushë Bulqizë.
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Shaqir Rexhvelaj, 
zë i spikatur i kulturës sonë kombëtare

Shaqir Rexhvelaj dhe Prof.Dr.Ramadan Sokoli
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•	 Rruga e ngjitjes: Nga llogaritar i kooperativës 
«Kir Im Sen», në Festivalet botërorë në Moskë, 
Bukurresht e Kajro

•	 Në 2010 Presidenti i Republikës i akordoi Urdhërin 
«Naim Frashëri i Art»

Një diplomë e datës 26 Dhjetor 1962, firmosur nga 
ish Drejtori i Radiotelevizionit Thanas Nano, me 

motivacionin «Për pjesëmarrje dhe kontribut të vlefshëm 
në Festivalin e Parë të Këngës në Radio » është treguesi 
më sinjifikativ i evidentimit para gjysmë shekulli të një 
zëri të spikatur të kulturës sonë kombëtare…Ky vlerësim 
për Shaqir Rexhvelajn vinte pesë vite pas pjesëmarrjes së 
tij aktive në veprimtaritë e Festivalit Folklorik të Qarkut 
të Shkodrës...Shtypi i asaj kohe (30 qershor 1957), krahas 
kronikës së zhvillimit të festivalit folklorik të qarkut 
Shkodër, botonte edhe disa foto, midis të tjerave edhe atë 
të një djaloshi, vetëm 17 vjeç. Ishte Shaqir Saiti (Rexhvelaj), 
me zymare, nga Grizha Nr.2, rrethi i Koplikut, Malësi e 
Madhe. Jeta e një djaloshi të ri vetëm 17 vjeç, plot ëndrra e 
pasion për të ardhmen, ishte e natyrshme që të ndryshonte 
tërësisht.

Në këtë festival me pjesë të zgjedhura që u dhanë në 
sallën e teatrit të vjetër ”Migjeni”, në Shkodër, Shaqiri njeh 
për herë të parë Prof. Ramadan Sokolin, i cili ishte anëtar 
i jurisë, i caktuar nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës. 
Ata kishin ardhur për të përcaktuar numra të zgjedhur 
që do të merrnin pjesë në Festivalin e Gjashtë Botëror të 
Rinisë e Studentëve, që do të zhvillohej në Moskë në muajt 
korrik–gusht 1957, ku spikati edhe 17-vjeçari Rexhvelaj. 
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Nga Qarku i Shkodrës juria kishte përzgjedhur katër 
veta si instrumentistë dhe rapsodë popullorë: Shaqir 
Saiti (Rexhvelaj), me zymare, nga Grizha Nr.2, rrethi i 
Koplikut, Malësi e Madhe; Tom Nikolla, këngëtar, rapsod 
i mrekullueshëm me një za të rrallë, me çifteli nga rrethi 
i Pukës; Gjin Shkoza, nga fshati Gomsiqe, rrethi Shkodër, 
mjeshtër i papërsëritshëm në interpretimin e melodive në 
çifteli (ai u jepte magji tingujve të çiftelisë së tij) dhe Gjergj 
Gega, fyelltar shumë i mirë nga fshati Kallmet, rrethi Lezhë.

Rrëfime brilante për një kohë të largët

Gjatë tre vjetëve, nga viti 1954 deri 1957, në mënyrë krejt 
intuitive, Rexhvelaj zhvilloi disa prirje artistike që kishte. 
Zoti i kishte falë një zë brilant dhe këndonte shumë bukur 
një këngë karakteristike që quhet “Kangë maje krahit”. Kjo 
kangë këndohej shumë ndër dasma dhe ditë festash. Ai 
rrëfen me nostalgji se si “Në odën e madhe të miqve, në dy 
anët e oxhakut, në njerën anë varej çiftja dhe në anën tjetër 
varej lahuta. Baba, Sait Bishja, qe një lahutar i shkëlqyer, por 
edhe një gjuetar shumë i mirë. Në odën e madhe të miqve, 
kur nuk ishte askush në shtëpi unë merrja lahutën i bija 
melodive që kisha ndigjue nga baba dhe kendoja me gjithë 
fuqinë e zanit sidomos një kangë që më pëlqente shumë, por 
edhe dukej sikur më përkiste vetëm mua. Ajo ishte “Kanga 
e Shaqir Grizhes”, nji ngjarje e vërtetë që i kushtohej këtij 
trimi, që e kishin rrethue “suharitë”, por edhe pse i vetëm 
e i kapun në befasi, kishte luftue pa ja ba syri “terr” tue 
ça rrethimin. Në netët e gjata të dimrit, baba pothuaj çdo 
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natë mbas darke, pranë oxhakut në odën e miqve, për rreth 
një orë e më shumë këndonte rregullisht rapsodi nga cikli 
i “Mujit e i Halilit” dhe kangë të tjera trimnie si kangë për 
Gjergj Elez Alinë, për Oso Kuken e për gjithë trimnitë e 
“Lahutës së Malësisë” të poetit tonë kombëtar Gjergj Fishta 
, por edhe rapsodi të tjera. Baba do ta niste kangën në 
lahutë gjithmonë me vargjet: “Merre i herë Kaçel Lahutën/ 
e na e thuej nji kangë shqiptare/ S’mbajm na Zi, pa na qitë 
faret......”. 

     

Nga llogaritar i kooperativës “Kim Ir Sen”, në 
Moskë si artist

Në fund të muajit mars 1957 Kooperativës bujqësore 
Grizhë iu vu një emër shumë i çuditshëm “Kim Ir Sen”, 
Grizhë. Ky ishte emri i kryetarit të Partisë Komuniste të 
Koresë së Veriut. Atëherë ishte bërë si modë që të vendoseshin 
për emërtesa të institucioneve të reja emrat e kryetarëve të 
shteteve komuniste të kampit socialist. Asambleja zgjodhi 
kryesinë e kooperativës si dhe përgjegjësit e sektorëve. 
Kryetar i kooperativës u emërua nga Komiteti Ekzekutiv i 
K P të Qarkut Shkodër një ekonomist që quhej Met Metani. 
Llogaritar të kooperatives (përkohësisht) caktuan Shaqir 
Sait Rexhvelajn, që në atë kohë ishte më i shkolluari i fshatit. 

Në një nga ditët e Majit 1957, nga drejtori i shkollës së 
Grizhës, Muhamet Heqimi, i erdhi një letër. Drejtori i lutej 
që të merrte pjesë në festivalin folklorik të rrethit në Koplik, 
me grupin folklorik të fshatit, si instrumentist popullor me 
zymare. Kjo qe ndoshta shkëndija e parë që do të shërbente 
që Shaqir Rexhvelaj të përzgjidhjej në rang kombëtar për 
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të përfaqësuar vendin në veprimtari kaq të mëdha siç ishte 
Festivali i VI-të Botëror i Rinisë dhe Studentëve. Në një 
reportazh të shtypit të asaj kohe shkruhej: “Dielli mëngjesor 
lëshoj mbi Tiranë rrezet e tij të kuqremta. Ajri i freskët 
përkëdhelte lehtas fytyrat e qeshura të njerëzve. Kolona të 
rinjësh e të rejash, burra e gra, pleqë e fëmijë kishin marrë 
rrugën për në stacionin e trenit.”…… Ata kanë ardhur 
për të përcjellë delegatët e rinisë sonë për në festivalin e 
Moskës….. Midis turmës ndodhen 183 delegatët e rinisë 
sonë që shkojnë në festivalin e Moskës…. Fytyrat e tyre 
shkëlqejnë nga gëzimi dhe krenaria për nderin e madh që 
u është bërë, duke i zgjedhur përfaqsonjës të rinisë sonë në 
këte takim të madh të paqës e miqësisë.” 

Moska, nuk i kishte shkuar kurrë në mendje, por ja që 
talenti i lindur e bëri evident artistin dhe muzikologun e 
mëvonshëm Shaqir Rexhvelaj, i cili në më shumë se pesë 
dekada ka hyrë me dinjitet në analet e historisë së artit e 
kulturës sonë kombëtare.

Nga ai Festival e kanë pikënisjen dhe fillesat e gjithë 
jeta e tij artistike në rrugën e gjatë e të vështirë, por shumë 
të bukur të artit muzikor dhe të shkollimit artistik. Në 
fillim në Liceun Artistik ”Jordan Misja” (1958-1962 ku 
hynë edhe Ansambli Artistik i Ushtrisë ) si dhe studimet e 
larta në Konservatorin Shtetëror të Tiranës (1962- 1967). Ia 
vlen të shënojmë me këtë rast se kur ishin në vitin e tretë 
të studimeve, të gjitha degët e artit u bashkuan (muzika, 
piktura, drama) dhe shkolla e lartë e artit në vendin tonë 
mori emrin ”Instituti i Lartë i Arteve”. Në diplomën e tij 
është e shënuar: ”Ka kryer studimet në Institutin e Lartë të 
Arteve – Dega e Muzikës, specialiteti – Flautist”.



Halil Rama

156

Karierë e pasur artistike e shkencore

Rexhvelaj, që e mbylli karierën e tij si Drejtor i 
Përgjithshëm i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në MTKRS 
para pesë vitesh, krahas Konservatorit Shtetëror te Tiranë 
(Sot Akademia e Arteve) është diplomuar edhe për gazetari 
në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Politike e 
Juridike. Ai ka një përvojë të gjatë profesionale si flautist në 
Orkestrën Simfonoke të Radios dhe Kinematografisë dhe në 
Televizionin Shqiptar si Redaktor Përgjegjës në Redaksinë 
e Muzikës.

Në vitet 1977 – 1989 si Përgjegjës i Redaksisë së 
Programeve Artistike në RTV dhe Udhëheqës Artistik 
është ideues dhe bashkerealizues i shumë emisioneve, 
programeve, dhe spektakleve televizive.

Po ashtu si Drejtor i Krijimtarisë Muzikore në 
Radiotelevizion dhe Udhëheqës Artistik i Orketrës 
Simfonike të Radiotelevizonit ka realizuar: Festivalin e 
28 – të të Këngës në RTV (1989 ) si Udhëheqës Artistik i 
Festivalit ; Koncertet e Pranverës në RTV (1989 dhe 1990) 
dhe Festivalin e Parë të Interpretuesve të Këngës Popullore 
(1989) po si Udhëheqës Artistik.

Në harkun kohor të 10 viteve (1990-2000) Shaqir 
Rexhvelaj kryen me kopetencë e profesionalizëm funksionet: 
Shef i Seksionit të Kulturës në ish Komitetin Ekzekutiv të KP 
të Rrethit të Tiranës dhe Sekretar i Pergjithshëm i Komitetit 
Ekzekutiv Pluralist të Rrethit të Tiranës ; Shef i Arteve 
dhe Drejtor i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë e Sporteve në 
Bashkinë e Tiranës.

Kariera e tij artistike pasurohet me aktivitet intensiv si 
Laurat i Festivalit të Parë Folklorik Kombëtar organizuar në 
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Tiranë, si instrumentist popullor, pjesëmarrës interpretues 
në Festivalin e 6-të Botëror të Rinisë e Studenteve në Moskë; 
pjesëmarrës interpretues në Festivalin Folklorik të Vendeve 
të Ballkanit dhe Zonës së Adriatikut, me Ansamblin 
Shtetëror të Këngëve dhe Valleve Popullore në Bukuresht, 
Rumani dhe si pjesëmarrës interpretues në Festivalin 
Folklorik Botëror, me Ansamblin Shtetëror të Këngeve dhe 
Valleve Popullore, në Kajro – Egjipt.

Veprimtaria krijuese e Shaqir Rexhvelajt i përket 
kryesisht gjinive televizive dhe gjendet e regjistruar pranë 
Arkivit të Radiotelevizionit Shqiptar, bashkë me fillimet 
e tij si televizion profesional me programe të rregullta 
në vitin 1971. Ka realizuar kryesisht emisione muzikore 
artistike, programe, spektakle si «Bashke me Ju», «Fituesja 
e Fitueseve», «Këndon për Ju», «Portrete Artistësh», 
«Koncrete Varjete» e Filma muzikorë etj. Herë pas here ka 
shkruar edhe në shtypin periodik të kohës për veprimtari 
kulturore artistike dhe probleme te artit, kultures, folklorit 
etj.

Pas viteve ‘90 ka marrë pjesë në seminare të organizuar 
nga organizma ndërkombëtare si brenda dhe jashtë vendit 
në fushën e kulturës si nga BE, CEI, UNESCO etj si: ne 
France, Bullgari, Itali, Maqedoni, Serbi etj.

Në 2010, me propozim të Ministrit të Turizmit, Kulturës, 
Rinisë dhe Sportit, Presidenti i Republikës i akordoi 
Urdhërin «Naim Frashëri i Artë». Shaqir Rexhvelaj është 
një emër i spikatur edhe në politikën shqiptare të këtyre 20 
viteve të fundit, si sekretar i Përgjithshëm dhe nënkryetar i 
Bashkimit Socialdemokrat dhe Bashkimit Liberal Shqiptar.
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Skënder Cala, i magjepsur nga “Magjia e Dibrës”

Skender Cala

•	 Si shpëtoi artisti, pas tre incidenteve që i kurdisën ish 
agjentët e Sigurimit të Shtetit

•	 Kur i doli e drejta e studimit dhe po vinte për në Tiranë, 
u betua se do ta rrallonte rrugën për në Dibër, sepse 
dega që kishte zgjedhur kërkonte punë, prova e studim. 
Por Dibra, sado të mundoheshe për t’iu larguar, ajo t’i 
ngulte kthetrat e të tërhiqte rreth vetes si magjistare. 
Dibra ishte si një dashuri klandestine, që vjedhurazi 
të pushtonte mendjen e zemrën dhe dalëngadalë të 
mbërthente plotësisht duke të bërë për vete
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Qyteti i Peshkopisë, nga dibranët, por dhe nga të 
ardhurit e shumtë prej rretheve të ndryshme të 

vendit njihet si qyteti i blirëve. Ai njihet për atë bulevardin 
me blirët e famshëm anash, nga ku dekada të tëra gjithë 
qyteti merrte frymë e jetë nga një copë udhë e asfaltuar, ku 
nga njëri krah në tjetrin ishin rreshtuar politika, ideologjia, 
burgu e dajaku, ekonomia e financat, bankat, institucionet 
kulturore, teatri, estrada, kinemaja, teatri i kukullave 
e gjimnazi...Sot, pas më shumë se dy dekada, njëri nga 
intelektualët e njohur dibranë, që ka lënë gjurmë në 
themelimin dhe konsolidimin e institucioneve kulturore, 
artisti i mirënjohur  Skënder Cala, shpreh dhimbjen për 
bulevardin e qytetit të Peshkopisë, tashmë të lodhur që po 
plaket çdo ditë e më shumë...Ky rrënim ka nisur pikërisht 
atëhere kur dinjiteti i njeriut shtypej e poshtërohej nga 
qëndrimi prej bajraktarësh i pushtetarëve, që të veshur me 
pushtet nuk ndaleshin para asgjëje, në emër të ligjit partiak 
e ideologjisë proletare. Regjisori, këngëtari dhe aktori i 
roleve në disa filma e teatro e ka provuar vetë trysninë e atij 
pushteti makabër. Pikërisht në sallën, fare pranë “Bulevardit 
të blirëve”, për të cilin sot ndjen dhimbje, para tre dekadash 
ju bë “gjyqi në kolektiv”,  sepse sigurimsat kishin sinjalizuar 
lart se “Skënder Cala, shikon çdo natë në televizor stacione 
të huaja, duke iu kundërvënë hapur vendimit të Komitetit 
të Partisë së rrethit për zhdukjen e antenave televizive”. 
Nomenklatura e asaj kohe ishte shqetësuar dhe po i bënte 
gjyqin në kolektiv, për të përcaktuar se çdo të bëhej me këtë 
njeri të pabindur që shkonte kundër rrymës?! 

E mbrojtjën artistin e qindra roleve të spikatura, 
Artisti i Merituar Hazis Ndreu, ish drejtori Adil Shehu dhe 
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kolegu Abdyl Sturçe, mbrojtje kjo që i detyroi të dërguarit 
e nomenklaturës të largoheshin me bisht ndër shalë.....
Kështu kishte ndodhur me Skënder Calën edhe pas debatit 
të tij me ish ministrin e Energjetikës Farudin Hoxha, si i 
deleguar në një mbledhje të Këshillti të Rrethit Dibër, kur 
me kurajo civile e intelektuale kishte denoncuar projektet e 
apartamenteve të atëherëshme, nga ngushtësia e të cilëve, 
qytetarët ishin të detyruar të zhvisheshin që në sallon e të 
kërcenin si kinezët, direkt e në krevat. Këtyre “incidenteve”, 
si dhe atij të korrikut ’65 kur e përjashtuan për një vit nga 
Instituti i Arteve sepse kishte mbrojtur shokët që një të 
shtunë ishin larguar nga aksioni në fermën e Sukthit dhe 
kishin shkuar në Tiranë të laheshin e të bëheshin gati për të 
hënën, ai u shpëtoi falë zgjuarsisë prej dibrani të sprovuar. 
Ato vite ishte stërholluar lufta e klasave dhe veçanërisht 
shtrirja e veprimtarisë së Sigurimit të Shtetit në çdo qelizë 
të shoqërisë shqiptare kishte krijuar një gjendje terrori 
në gjithë vendin.... Këtë terror e ka përjetuar me ankth 
edhe S.Cala, që si artist ka interpretuar mjeshtërisht role 
në flimat”Guximtarët”(me partner “Artistin e Popullit” 
Sandër Prosi), “Kërcënimi” përkrah Rajmonda Bulkut e 
Stavri Shkurtit, apo dhe tek “Çeta e Vogël” ku pati rastin 
të ketë partnerë aktorët e mëdhenj Ndrekë Luca e Marie 
Logoreci. Por bashkëkohësit e mbajnë mend Skënderin 
edhe tek filmi “Skënderbeu”, kur në moshë krejt të njomë 
gjendet mes dhjetra fëmijëve, grave e pleqve, i veshur me 
lecka si malësor i vogël, në atë mori flakësh, britmash e 
ulërimash prej tmerrit të turqve....  
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Në rrugën drejt artit, 
mes dy dashurive të mëdha

Skënder Cala e nisi rrugën drejt artit, mes dy dashurive 
të mëdha, Korabit hijerëndë dhe Drinit plak që e kishte 
zbutur e burrëruar, e kishte bërë më të urtë, më të mençur, 
siç janë Dibra dhe dibranët.

Ai kujton vitet kur turrej me tersëllimë nëpër zabelet e 
Përroit të Madh, kur kalonte dushqe, kërcunj, lisa, kanale, 
prita e porene arash dhe ndjente mbi shpinë grahmën 
tërbuese të egërsirave. Ashtu si Qatip Cala, i cili si i lidhur 
me historitë e fisit, atë që dinte e hodhi në librin e tij “Në 
kërkim të një fisi”, edhe Skënderi kërkon që njerëzve e 
ngjarjeve t’u vendosë emër, që të mos mbeten anonime si 
mjaftë gjëra të papërsëritshme në historikun e fiseve...

Për herë të parë, kur sapo kishte mbaruar klasën e tretë, 
fillojë të dëgjojë jaren shkodrane, ta mësojë e këndojë atë. 
Këngët: “Për mue paska qenë kismet”, “Pra në kjoftë kjo e 
vërtetë”, “Kalaja e Shkodrës”, “Dalin vajzat prej mejtepi” 
u futën në repertorin e  tij me tekst e muzikë origjinale, që 
në fëmijërinë e tij, kur s’i shkonte ndërmend se do të bëhej 
këngëtar...Fare i ri, 15 vjeç ai do të shërbente si mësues në 
shkollat fillore të Reçit e Dardhës, nga ku mësoi me zell 
filozofinë dibrane.

Kur futej nëpër zabele, këngët e bilbilave, trumcakëve 
e laureshave e çonin peshë shpirtërisht dhe ndjente sikur 
rritej orë e çast, bashkë me ritmin e tonalitetin dhe tingujt 
fantastikë të atyre mjeshtërve, që Zoti i kishte krijuar për 
të hijeshuar natyrën e për të zbutur egërsinë e jetës....E 
tërhiqnin veshjet e krahinës së tij që janë me larmi formash 
e kolorit ngjyrash, ku dhe puna artistike që është përdorur 
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për realizimine  tyre është shprehje e shpirtit krijues të 
nënave, motrave, nuseve e vajzave tona, të cilat kanë 
derdhur në këto veshje artin e papërsëritshëm të popullit. 
Po ashtu mahnitej nga veshja e burrave prej koporaneve 
dhe tirqve të zezë, brezit të mesit me një pafundësi ngjyrash, 
ku e zeza, e kuqja dhe e bardha bien më në sy...nga çorapet 
e leshit të burrave, të thjeshtë ose me midiskame, me kolor 
ngjyrash dhe figurash të ndryshme me yje, lule, rrathë, 
trekënëdësha, me vlera të veçanta artistike....

Me përshkrimin e veshjeve që përdornin malësorët e 
Dardhës, Skënder Cala të krijon përshtypjen se “malësori 
pa kësulë, tirq e koporane, pa çorape leshi e opinga me 
norta nuk mund të ketë ato vlera burrërore që jemi mësuar 
të shohim në qëniene  tij. Këto elementë sikur e kompletojnë 
atë, i japin vlera më burrërore, e bëjnë më të pranueshëm në 
sfondin e legjendave të maleve, bëmave dhe ngjarjeve të 
historisë....

Duke argumentuar institucionin e shenjtë të burrave 
në kryet e vendit, z Cala konkludon se “dibranët janë një 
specie e vecantë, sepse sido që të vijë puna, nuk e prishin 
shtëpinë e tyre. Të mençurit, ata që e stërhollonin fjalën, 
duke e përpunuar në laboratorin e inteligjencës dibrane, 
dinin që t’i vendosnin gjërat në vendine  tyre; vlerësonin 
dhe burrat që kishin me vete peshoren, metrin, dhe kunjin 
e mprehur në të dyja anët...”.

Në këtë kontekst e rendit ai përkujdesjen e e Hazis 
Ndreut, porositë e tij për kujdesin që duhej të tregonte 
për zërin, që ta ruante atë se e kishte pasuri që ia kishin 
dhuruar nëna e baba. “Mësoi këngët e Dibrës se janë flori, 
kanë melodi të bukur dhe tekste përrallore..Kështu i dukej 
Hazisi edhe muzikant, edhe poet, edhe i ditur.” 
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Rrugës duke shkuar për në Vilë ku ishte mësues, filloji 
të thurë ëndrra në mendjen e tij prej të riu. E shihte vetën 
nëpër skena, duke kënduar si Hozelito i vogël te filmi 
“Dëgjoni këngën time...”

Hazisi ia kishte futur keq fitilat si Sheherezadja, që çuditi 
mbretin e Persisë në “Njëmijë e një netë”. Ideja e Hazisit 
për të përvetësuar foklorin e popullit e tërhoqi shumë. Ai e 
dinte se dernjani sa bie prej djepi e gjer kur bëhet gati për të 
shkuar n’atë botë kërcen.... Ëndërronte si  muzikantët më të 
mëdhenj të botës, si Bah, Bethoven, Verdi, Puçini, Moxarti 
të cilët ishin ulur këmbëkryq në shpirtin e popullit dhe 
kishin marrë prej tij nektarin e këngës popullore...

Gjimnazisti i shkëlqyer i gjimnazit 
të kuadrove të arsimit

Më pas do të ishte gjimnazi i kuadrove të arsimit në 
Tiranë, shkolla që e përgatiti S.Calën si mësues me njohuri 
e dije shkencore dhe nga ana tjetër nxori në pah dhuntitë 
e talentin e  tij për t’u marrë veçanërisht me futbollin dhe 
rrethet artistike, sidomos me këngën...Me repertorine  tij 
muzikor u muar vetë drejtori Riza Hajro, që kishte mbaruar 
studimet në Bashkimin Sovjetik, që e njihte muzikën ruse 
mjaftë mirë, këndonte me pasion dhe kishte dëshirë të 
interpretonte bukur..

Në një konkurs final me shkollat e kryeqytetit, Skënderi  
ka kënduar dy këngë “Azerbajxhani ynë”(e kënduar nga 
këngëtari Reshit Bejbutov) dhe “Kënga e dashurisë së 
parë”. Krahas këngëve ruse repertorit të tij iu shtuan edhe 
këngë italiane sidomos ato napolitane. Për të ishin mjaftë të 
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dashur këngëtarët italianë si: Domeniko Modunjo, Klaudo 
Vila, Pepino di Kapri, Luçiano Tajoli. Por ato që e mahnisnin 
dhe e linin pa gjumë gjithë natën ishin këngëtarët operistikë 
Mario Delmanok, Henriko Karuzo dhe më vonë Luçiano 
Pavaroti e Plaçido Domingo. Ndërkohë filloi të magjepsej 
pas zërave të bukur të Llukë Kaçajt, Mentor Xhemalit, Avni 
Mulës, Ramiz Kovaçit, Stavri Rafaelit, Kristaq Antoniut 
dhe Gaqo Çakos. Gjithsesi, adoloshenca e tij, si dhe e qindra 
e mijëra bashkëmoshatarëve,  u shtyp nga trysnia e halleve.

Më vonë, kur u burrërua dhe mori rrugën e vërtetë të 
artit, duke u bërë artist i skenës si këngëtar, aktor e regjisor 
e ka takuar si mik të paharruar Riza Hajron, i cili për 
erudicionin kulturor e artistik që zotëronte, u bë drejtor i  
Teatrit Kombëtar dhe më vonë drejtor i Teatrit të Operas 
dhe Baletit...

Ditën që mbaroi gjimnazin dhe mori në dorë dëftesën 
e pjekurisë, ndjeu sikur një ngërç i madh i pushtoi gjithë 
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trupin dhe ju duk vehtja si i paralizuar. Sepse ëndërronte 
Tiranën ndërkohë që do t’i duhej të endej nëpër malësitë e 
Dibrës, duke ndërruar shkollë një herë në gjashtë muaj apo 
një vit, për një copë bukë.. Por gjithsesi ato vite i shërbyen 
për të mësuar gjuhën e veçantë të dibranëve me shifra e 
kode, që gosite me pambuk, por therte gjer në palcë, mjeti 
artistik i të cilëve ishte humori që përdornin, që në esencë 
kishte një dramacitet e tragjizëm të thellë, që digjte e 
përvëlonte si zjarr

Suksesi i parë si profesionist
me shfaqjen “të fala nga Korabi”

Duke shfletuar jetën e tij në udhën e vështirë të artit 
Skënderi kujton kohën kur, nga Sorica e largët ku shërbente 
si mësues shkon në Peshkopi si këngëtar në Estradën e 
qytetit, kujton repertorin e tij të parë muzikor që përbëhej 
nga këngët “Shkurta e Hoklit”, duetin “Kufitarët” me 
Muharrem Zajmin dhe këngën e “Hatixhes”. Djali i ri nga 
Lugjejt e Zall Dardhës vokalin e kishte të pastër dhe arrinte në 
nota tenori, pavarësisht se ishte bariton..Të gjithëve u bëhej 
qejfi, por veçanërisht Hazis Ndreut që e kishte prezantuar 
si këngëtar dhe Tonin Rrotës, i cili si kompozitor shpresonte 
që me të të bënte punë të mira..Dhe këto “punë të mira” u 
dukën fare qartë në turrneun më të gjatë e të suksesshëm të 
Estradës Profesionte të Peshkopisë, në Tiranë dhe në gjithë 
Shqipërinë, në maji 1961, me shfaqjen “Të fala nga Korabi”.

Në Institutin e Arteve shkoi i burrëruar, ndoshta më 
i pjekur se shumica e studentëve të kursit të tij..Asgjë s’i 
mungonte që t’i përkushtohej shkollës dhe profesionit të 
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bukur, por të vështirë të aktorit.  Fati i madh për të ishte që 
këtë kurs e drejtonin udhëheqësi artistik Kujtim Spahivogli 
dhe pedagogët Naim Frashëri, Pjetër Gjoka, Mihallaq 
Luarasi dhe Prokop Mima...

Kur i doli e drejta e studimit dhe po vinte për në Tiranë, 
u betua se do ta rrallonte rrugën për në Dibër, sepse dega që 
kishte zgjedhur kërkonte punë, prova e studim. Por Dibra, 
sado të mundoheshe për t’iu larguar, ajo t’i ngulte kthetrat 
e të tërhiqte rreth vetes si magjistare. 

Dibra ishte si një dashuri klandestine, që vjedhurazi të 
pushtonte mendjen e zemrën dhe dalëngadalë të mbërthente 
plotësisht duke të bërë për vete. 
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“Kjo është Dibra maja-maja”

-Dritan Jashari “princi” i “Odës Dibrane”- 

Shembull i përkryer i një artisti që di të shpalosë 
pastër vlerat dhe traditat e një kombi

Dritan Jashari 

Në edicionin e 21-të të Festivalit Mbarëkombëtar 
“ODA DIBRANE”, si edhe herë të tjera, spikati 

zëri brilant i artistit të mirënjohur Dritan Jashari, në 
interpretimin e këngës me të njëjtin titull. Festivali u hap 
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me këtë këngë dhe u mbyll po nga “princi” i Odës” me 
këngën “Fluturo shqipe mbi Korab”. Vargjet  e saj: “Sillu 
shqipe nga Kalaja/ Kjo është Dibra maja – maja/ Dibra pushkën 
e  ka zanat/ Për shqipëri e për bajrak...” janë vargje plot jehonë 
atdhedashurie, që zor se mund t’u shkojnë më shumë se 
viseve të Dibrës. Më mirë se kushdo tjetër e përcjell jehonën 
e Nëntë Maleve kreshnike e hijerëndë të Dibrës këngëtari 
virtuoz Dritan Jashari në disa albume, koncerte e festivale.  
Degjon këngët e tij dhe ndjen sikur lugina të thella zbresin 
në zemër të dheut, por edhe në fushore të hapura e 
gjalluese. Korabi, mali më i lartë i kombit përjetësohet në 
vargjet lapidare “Fluturo shqipe mbi Korab”, jehona e të 
cilave përhapet alpeve, ngjitë qiellit përpjetë. Kënga epike 
e interpretuar mjeshtërisht nga Tan Jashari, pikërisht edhe 
këtu në “Odën Dibrane” që bashkon në një festë të vërtetë 
artistike popullore, artistë dhe studjues nga të gjitha trevat 
shqiptare, për momentin të çon mbi ato lartësi që duken 
si kreshnikë viganë, ngjeshë sup më sup, si dibranët 
ndër shekuj përballë armiqve të shumtë. Në repertorin e 
këtij këngëtari gjejmë legjendat, baladat e mitet, meloditë 
e këngët e pashtershme që u bëjnë jehonë shkëmbinjve 
borëbardhë dhe ujëvarave jetëdhënëse të kullotave alpine. 

Me një finesë që i shkon vetëm elegancës së një artisti 
të mirënjohur, Dritan Jashari pëlqehet nga publiku në 
interpretimin e këngëve  “Për Mahmut Dac Kalisin”, “Cuca 
vesh fustan jeshile”, dy këngë të punuara në Shkup: “Deri 
në mëngjes” dhe “Rruga e kurbetit”, e shumë këngë të tjera. 

Në këngët e tij ndjehet gurgullima e burimeve, një 
simfoni tingujsh të përcjella nga instrumenta muzikorë 
orgjinalë të artistëve dibranë. 

Ky artist virtuoz ka magjepsur spektatorët  e shumtë 
edhe nga interpretimi i këngës për Iljaz Qokun “Lum për 
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djemtë që rriti Dibra”. Po ashtu dhe me klipin e këngës 
“Cen Elezi, shkamb i Korabit”.

“Fluturo shqipe mbi Korab”

Kulmin e vet artisti dibran e ka shënuar me “Fluturo 
shqipe mbi Korab”, këngë kjo që sjell dijamante të vërteta 
nga foklori i zonës së Dibrës. Kjo këngë  e interpretuar me 
vyrtuozitet nga Tan Jashari ka ngritur peshë zemrat e mijëra 
spektatorëve në koncertet-recital të tij në Peshkopi, Tiranë, 
Dibër të Madhe, Athinë, Selanik, Austri, Itali etj.

Padyshim që suksesi është meritë e vetë artistit që 
përpos zërit melodioz është dhe studjues skurpuloz i 
traditës popullore dibrane e të krejt Veriut. Shpirti i artistik, 
midis epikës dhe lirikës popullore derdhet fare qartë në 
interpretimin e këngës “Për Zall Dardhën” të autorit Hajri 
Mandri: “Bijt e mëndjes, bijt e Dijes/ Kan dal nga Zall Dardh e 
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Dibrës....”, si dhe në këngët e para të publikuara në albumin 
e parë “N’daç me naze”.

Repertori i pasur dhe i larmishëm i Tan Jasharit  
dëshmon se ai i përmbahet me fanatizëm ruajtjes së 
orgjinalitetit të kulturës së tyre. Mjafton qoftë dhe vetëm 
albumi i fundit i titulluar “Oda Dibrane” për të kontastuar 
interpretimin brilant me finesë e elegancë nga Tan Jashari, 
ku si më të spikaturat janë këngët: “Krah për krah Dibra e 
Kosova”, “Lum për djemtë që rriti Dibra”, Gurët e Sokakut”, 
“Këngën shqipe këndoj më mall”, “Rruga e Kurbetit” etj.

Nga repertori i Dritan Jasharit veçojmë gjithashtu 
këngën: “Dil në fushë të Torviollit/ ku ndrin shpatë e Kastriotit/ 
Vjen një za sa tundet dheu, këtu i ka trojet Skënderbeu.......”, që 
i shkon për shtat folklorit të kësaj zone. Po në këtë linjë ai 
evidenton edhe këngën aq të njohur por disi e lënë mënjanë 
për vite të tëra për Mahmut Dac Kalisin. 

Në albumet e Tan Jasharit gjejmë interpretime autentike 
që sjellin dëshmi të tjera të orgjinalitetit të kësaj trashëgimie 
shpirtërore të pashtershme, si tek: “Dil n’konak t’Lidhjes së 
Prizrenit/ Iljaz Dibra n’krye të vendit/ Bëjnë kuvend si e do vatani/ 
Sheh Bulqiza e Sheh Zerqani....”.Të interpretuara mjështërisht 
këto vargje janë përcjellur me kurreshtje dhe mirëpitur tek 
adhuruesit e folkut. Po ashtu edhe vargjet: “Hej Dibër t’bën 
drit oda/ Hije t’ka pushka e sofra/ O bashkon zemrat prej 
çdo ane/ O mirë se vini në Odën Dibrane....”

Gjejmë gjithashtu në repertorin e Tan Jasharit edhe 
këngë që kanë sjellur intonim lirik popullor me motive 
lirike dhe pos këngëve të cilat janë shumë të dëgjuara dhe të 
adhuruara një vlerësim i është dhënë edhe për interpretimin 
e tyre mjeshtëror.

Dritan jashari, me përvojën e tij, si gjithnjë impulsiv, 
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sjell dëshmi prej një këngëtari që këndon me zotësi dhe 
bukuri këngët paksa më të vështira për interpetim,  këngë 
me motive kombëtare si ajo e titulluar “Krah per krah Dibra 
e Kosova”. Me përgjegjësi profesionale mund të them se ky 
artist është atraktiv pasi sjell pjesë të fshehura të thesarit 
nga folklori ynë i vjetër dhe i pasur, imponuar kjo nga 
dasitë me kufinj të dhunshëm dhe të pamerituar.

“Krah për krah Dibra e Kosova”
Dritan Jashari ka edhe një veçori tjetër, pasi në repertorin 

e  tij gjejmë një larmi të gjerë gjeografike.  Pa këto këngë nuk 
imagjinohet dot folklori  dibran dhe i Veriut në tërësi,  si 
frymëzim nga letërsia popullore. Ndaj dhe Tan Jashari ka 
kënduar me përkushtim nga zemra, shpirti dhe zëri këngën 
“Krah per krah Dibra e Kosova”..” që simbolizon unifikimin 
kombëtar në ide si fuqi primare për të mirën e vet kombit. 
Duke patur një pozicion të tillë gjeografik që përkufizohet 
me Kosovën dhe lidhje të afërta kulturore që ka, të gjakut 
dhe shpirtit, dibranët kanë kënduar edhe këngë me motive 
bashkimi dhe jo ndarjeje, siç ishte deri më 1999, kur Kosova 
u çlirua.

Falë pasionit dhe talentit dhe mbi të gjitha përkushtimit 
maksimal D.Jashari ka një repertor për paraqitje dinjitoze 
në të gjitha trevat shqipfolëse, brenda e jashtë vendit, duke 
synuar përfaqësim sa më të plotë të vlerave të kulturës sonë 
popullore. Në këtë repertor artisti sjell përveç kumtit të 
luftës, edhe momentet solemne të dasmave, apo ngjarjeve 
të tjera të gëzueshme të njeriut, përfshi edhe përkujtimin 
e një të vrari në luftë apo një vdekjeje e ngjashme tragjike. 

Gjithashtu gjejmë edhe ndikimin oriental në disa prej 
këngëve të Tan Jasharit, ndonëse janë me motive sfiduese, 
rezistuese dhe refuzuese nga personazhe dhe në ngjarje 
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të ndryshme ndaj pushtimit osman. Këto këngë, me 
karakteristikat e tyre jo vetëm me tone burrërore por edhe 
me specifika të një treve të gjerë me shqiptarë dëshmuan 
etnicitetin dhe zanafillën apo burimin e tyre origjinal prej 
kombit që i përkasin, pa elemente ndërhyrëse sllave në 
këndim. Në repertorin e tij ka një numër të madh këngësh 
epike, duke qenë nga këngëtarët më të suksesshëm të 
trevës së Veriut, i vlerësuar me mjaft çmime e diploma të 
ndryshme, në aktivitete kombëtare e ndërkombëtare. Në 
gjerdanin e artë të këtyre çmimve ndrit “Mirënjohja për 
këngën dibrane” nga Festivali “Oda Dibrane”. 

Dritan Jashari demonstron vlera. Ai është shembull 
i përkryer i një artisti që di të shpalosë pastër vlerat dhe 
traditat e një kombi.
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Kritika letrare, fragmentare dhe sektare 
ashtu si edhe politika”?!

Refleksione pas promovimit të librit 
“Absurdi Mbretëror” – këndvështrime për 

krijimtarinë e Shefki Karadakut

Shefki Karadaku me familjen, shokët dhe miqtë pas promovimit 
të librit “Absurdi Mbretëror”
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•	 Në këtë libër gjejmë kolosët e letrave shqipe: Dritëro 
Agolli, Llazar Siliqi, Petro Marko, Adriatik Kallulli, 
por dhe personalitete të njohura të letrave shqipe, si: 
Moikom Zeqo, Roland Gjoza, Riza Lahi, Petraq Risto, 
Agim Cerga, Milianov Kallupi, Dr.Lutfi Turkeshi, 
Faruk Myrtaj, Sazan Goliku e Sakip Cami, të cilët 
vlerësojnë maksimalisht veprën letrare të Shefki 
Karadakut ndër vite

Promovimi i librit “Absurdi Mbretëror” – (Shënime 
kritike, ese, këndvështrime për krijimtarinë e Shefki 

Karadakut), si dhe çelja në të njejtën ditë e ekspozitës me 
kopertinat e librave të botuar ndër vite, dhe një galeri 
vizatimesh, etytesh, peisazhesh të këtij autori, në Muzeun 
Historik Kombëtar, ndër të tjera evidentoi mosfunksionimin 
si duhet të kritikës letrare. Me keqardhje këtë konstatim 
e shprehën në diskutimet e tyre shkrimtarë të njohur si 
Kostandin Dhamo, Xhevat Mustafa, Faslli Haliti, Mustafa 
Berati e ndonjë tjetër.

Gjithsesi, libri “Absurdi Mbretëror” – këndvështrime 
për krijimtarinë e Shefki Karadakut, mbledhur dhe 
ideuar nga Bardhyl Ajazi, u vlerësua nga diskutuesit për 
origjinalitetin dhe forcën analizuese të shkrimeve, në të cilat 
autori i 33 veprave letrare në prozë e në poezi, portretizohet 
si një nga shkrimtarët e dalluar të kohës së tij.

Gjejmë në këtë libër kolosët e letrave shqipe: Dritëro 
Agolli, Llazar Siliqi, Petro Marko, Adriatik Kallulli, por 
dhe personalitete të njohura të letrave shqipe, si: Moikom 
Zeqo, Roland Gjoza, Riza Lahi, Petraq Risto, Agim Cerga, 
Milianov Kallupi, Dr.Lutfi Turkeshi, Faruk Myrtaj, Sazan 
Goliku e Sakip Cami, të cilët vlerësojnë maksimalisht 
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veprën letrare të Shefki Karadakut ndër vite.
Dhe nëse Dritëroi vlerëson konceptimin popullor të 

realitetit në krijimtarinë e Sh.Karadakut, Kallulli shprehet 
për pleksjen bukur e me forcë të ngjyrave e heroikes me 
tragjiken, të fëlligështisë e dobësisë morale të armiqve të 
egër. Ndërsa Petraq Risto si redaktor i romanit “Puthja e 
ngrirë” vlerëson ndërthurjen plot dritë dhe hije, si një afresk 
bardh e zi nga autori, të lirizmit, heshtjes, frikës, rebelimit, 
ankthit, jetës, dashurisë….

Edhe Moikom Zeqo nuk e ka të vështirë për të deklaruar 
se Shefki Karadaku është një poet nga të spikaturit në 
lirikën shqiptare. 

Këto veçori të këtij autori i cilësoi edhe Xhevat Mustafa, 
kur foli për bollëk e pasuri në krijimtarinë e Sh.Karadakut, 
në 10 romane, 8 vëllime me novela dhe 12 përmbledhje me 
poezi, për të cilat kanë botuar reçensione dhe analiza letrare 
figura të shquara të letrave shqipe.

Veprimtaria krijuese e Sh.Karadakut u vlerësua edhe 
nga Mustafa Berati. Kjo për faktin se elbasanasit mburren 
me birin e tyre dhe veprat e tij të spikatura si: “Puthja e 
ngrirë”, “Arkadija e largët”, “Feniksi”, Sagë Mbretërore”, 
“Letër Mbretërve”, etj, disa prej të cilave të përkthyera dhe 
botuara edhe jashtë vendit tonë, si në Gjermani e Francë.

Krijimtari letrare, produktive dhe cilësore

Pjesëmarrësit në këtë veprimtari promovuese shprehën 
gjithashtu mirënjohjen për këtë përmbledhje dinjitoze të 
ideuar dhe përgatitur me seriozitetin e duhur nga z.Bardhyl 
Ajazi. 
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Me shënimet kritike, essetë, këndvështrimet për 
krijimtarinë e Shefki Karadakut,  z.Ajazi i bën nder, jo vetëm 
këtij shkrimtari mjaftë produktiv dhe cilësor, por edhe ne 
që jemi përpjekur ta promovojmë atë në shtypin e ditës.

Teksa lexon këtë përmbledhje të larmishme, vetëtimthi 
të kujtohet krijimtaria letrare mjaft cilësore e këtij poeti 
dhe prozatori që shkruan prej pesë dekadash, si romanet  
“Njëmijë vjet dashuri”, “Argonautët”, “Vila e magjepsur”, 
“Salamandrat”, “Gjergj Elez Alia”, si dhe disa novela e 
vëllime me poezi. 

Shefki Karadaku është 70 vjeç dhe askush nuk është 
kujtuar të bëjë bilancin e këtij shkrimtari shumë prodhimtar. 
Këtu bën përjashtim autori Bardhyl Ajazi që ka shkruar 
monografinë: “Elbasan i bukur, Elbasan” me syrin e poetit 
Shefki Karadaku, por përsëri askush nuk është ndalur të 
bëjë një kritikë të plotë letrare për këtë poet dhe prozator 
tanimë me 30 libra me poezi dhe prozë.

Duke mos qenë kritik profesionist nuk marr përsipër të 
bëj një kritikë të plotë letrare për veprat e Shefki Karadakut, 
të këtij shkrimtari të palodhur që krijon çdo ditë pa u 
mburrur, ndërkohë që krijues të tjerë mediokër paguajnë 
për shkrime dhe kritika plot lavdërime dhe të pamerituara.

Ridimensionimi i kritikës letrare,
si domosdoshmëri

Shkrimtarët dhe artistët e Shqipërisë si të gjithë njerzit 
e kësaj bote nuk janë të përjetshëm. Dhe si të tillë ata duhet 
të vlerësohen dhe të rivlerësohen vazhdimisht. Nuk u 
kujtuam t’i nderonim në të gjallë të tyre Lazgushin, Kutelin, 
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Shvarcin, Kadri Roshin, Violeta Manushin dhe viganë të 
tjerë të artit dhe të letërsisë shqipe. Tani që nuk i kemi midis 
nesh themi me njëri tjetrin : “Po si ikën kështu pa na thënë, 
pa marrë leje, pa i intervistuar, pa shkruar biografinë e tyre, 
pa i nderuar dhe vënë atje ku u takon, atje në piedestalin e 
nderit, nder që e merituan me veprat e tyre?!”

Sigurisht ka shumë zëra të rinj dhe të vjetër që duhen 
rivlerësuar. Por kritika letrare nuk funksionon. Ajo është 
shëndrruar në fragmentare dhe sektare ashtu si edhe 
politika. Edhe shembulli i lënies në harresë të autorëve 
produktivë e cilësorë si S.Karadaku, dikton nevojën e 
ridimensionimit të kritikës letrare. 

Thirrja jonë do të ishte që në shkollat e mesme dhe 
në universitete të mund të organizoheshin debate letrare, 
mbrëmje poetike me veprat letrare të Karadakut dhe të 
autorëve të tjerë  të letërsisë shqipe. Atëhere çdo kush 
do të bindej se atdheu, vendlindja, kënga, gëzimi, hareja, 
dashuria, mirësia, janë aty në  brendësi të librave të këtij 
autori të talentuar.

Të shkruash 12 vëllime me poezi dhe 10 romane e 8 
libra me novela, që të gjithë me subjekt të zgjedhur e të 
arrirë nuk janë pak. Ato janë një kontribut i çmuar për 
të sotmen dhe për të nesërmen që të mos ketë “Puthje të 
ngrirë”, që fjala e lirë të rrjedhë si “Ujvarë”, që “Gjergj Elez 
Alia” t’u transmetohet brezave si njeri trim dhe i besës, 
si njeri i zgjuar dhe i ditur, që respekton njerëzit e tij, por 
edhe vizitorët e huaj të rajonit e të botës, që “Shkumbini” të 
mos shkatrrojë tokat, por të përmirësojë ekologjinë tonë, që 
“Elbasani i bukur” të çlirohet nga ndotja dhe të shëndrrohet 
në turizmin tradicional shekullor.

Ky është mesazhi që përcjell vepra e Shefki Karadakut. 
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Kodi i komunikimit mistik në romanin e ri 

të Naim Berishës

Zëri i malit të Shënmërisë” 
në rrëfimin romanesk mahanitës të autorit të më 

shumë se 25 librave
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Në romanin e ri të Naim Berishës, “Zëri i malit të 
Shënmërisë”, gjejmë kodin e komunikimit mistik 

me një mal të pazakontë e të perëndishëm. Me një gjuhë të 
pasur letrare e mjete shprehëse domethënëse. Naimi sjell 
për lexuesin mitin dhe kultin e malit të shenjtë të venlidjes 
së tij. Është padyshim ky një sukses i veçantë i këtij autori, 
i cili në hapësirën e letërsisë shqipe, si poet, romancier, 
tregimtar, fabulist, hajkist, përkthyes dhe, njëherësh, 
kantautor, hyn tashmë me më shumë se 25 libra artistikë. 
Librat e tij, si në poezi dhe në prozë janë përshëndetur, 
mirëpritur dhe analizuar, jo vetëm nga kritika, por edhe 
nga shkrimtarë të shquar, të vjetër e të rinj të vendit tonë, 
përmes shkrimeve të posaçme në organe letrare, reçensave, 
parathënieve, diskutimeve letrare, etj, si profesorët: Bedri 
Dedja, akademik, Odhise Grillo, Dritëro Agolli, Teodor 
Laço dhe shumë të tjerë. Por në këtë shkrim unë do të 
shfaq vetëm disa mendime rreth romanit më të ri të këtij 
shkrimtari, (botim i “M&B” shtator 2014), titulluar “Zëri i 
malit të Shënmërise”, në të cilin trajtohet një temë e veçantë, 
ajo e mitit dhe kultit të malit, madje, e një mali të shenjtë, 
i cili mban emrin e Shën Marisë, nënës së Krishtit, teme e 
cila ndërthuret bukur artistikisht me dashurinë pothuaj 
përgjëruese të heroit lirik të veprës, djaloshit kureshtar 
Shemshedin Kulla për malin e tij të zemrës, hero, i cili 
gdhendet si me daltë nga autori që në moshë të vogël 
fëminore e deri mësues, poet dhe kryetar i bashkisë së 
qytetit të tij, Arabashkë. Paralel me dashurinë për malin 
në fjalë rritet dhe forcohet dhe dashuria e djaloshit fshatar 
për vajzën e bukur vetullkurorë nga qyteti i Arabashkës, 
të cilën e njohu rastësisht, teksa bënin plazh, në një ditë 
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të bukur vere bri lumit të fshatit të tij, Xhelaxhosht, Alma 
Perhati.

Me joshjen dashurore, rrëfimi romanesk i Naim 
Berishës tek “Zëri i malit të Shënmërisë” është një subjekt që 
zbulon gradualisht thellësitë shpirtërore dhe psikologjike, 
burimin e vërtetë të erosit. Më pas mësohet se Shemshedini 
ka braktisur jetën e mërzitshme të emigracionit dhe është 
kthyer përfundimisht në vendin e tij, aty ku është lindur, 
rritur dhe formuar, në vendin e të parëve të vet, aty ku 
gjen kënaqësinë e vërtetë të shpirtit të tij, një dukuri kjo 
disi e veçantë, që shfaqet si një shenjë qiellore, gjurmët 
atmosferëndryshuese të së cilës, mbeten të pashlyeshme në 
kujtesën e lexuesit. Linja e dashurisë së Shemshedinit dhe 
Almës, në gjithë rëndomësinë e jetës duket disi e pazakontë. 
Ajo dëshmohet, më së shumti, si një idil lumturues e herë - 
herë si një dhuratë, që Zoti ua bën njerëzve të përkushtuar 
ndaj Tij. Dashuria e dy të rinjve për njëri - tjetrin shpërfaqet 
me një mjeshtëri të admirueshme në gjithë faqet e romanit, 
sa të detyron ta lexosh atë me një frymë. Ajo përshkruhet 
me një bukuri, gati mahnitese, me një gjuhë të pasur, stil të 
rrjedhshëm dhe konçiz si dhe me një sqimë stilistikore që 
të mban pezull gjithë kohës së leximit. Dashuria shihet dhe 
trajtohet si një fryt i pastër i shpirtit të dy protagonisteve, 
Shemshedinit dhe Almës, apo dhe i tërheqjes trupore. Por më 
shumë se kaq, ajo është një gjendje gati e jashtëzakonshme, 
jo dhe aq e vetëdijshme dhe kënaqësidhënëse sesa një 
shfryrje psikologjike-shpirtërore, një kundërveprim, si me 
thënë ndaj trysnive të jetës së tmerrshme të kurbetit apo 
dhe atyre shoqërore në vendlindje, një qetësim i nevojshëm, 
i lirshëm dhe komfort pas një traume të gjatë.
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Rrëfim befasues që të prek në shpirt, të ngjall 
ndjenja dhe mendime të thella

Sapo e lexon këtë roman, i katërti në radhë i këtij 
shkrimtari, ti e kupton se ky libër në mos sot, në një të 
ardhme jo të largët, do të bëhet klasik. Çdo vit, në këta 
njëzet vitet e fundit ky autor u ka dhënë lexuesve të vet 
nga një libër artistik që të kënaq dhe, jo rrallë, të befason, 
të prek në shpirt, të ngjall ndjenja dhe mendime të thella. 
Dhe kjo nuk ndodh vetëm me romanet e tij: “Vetevrasja 
e shpirtit”, “Bjeshkët e dashurisë”, “Gurkështjella” 
, “ Zëri i malit të Shënmërisë”, por edhe me librat e 
shumtë me poezi, me fabula, tregime, hajke, e tjerë. 
E lexoja këtë roman dhe vetvetishëm më ndërmendësohej 
Gabriel Garcia Marquez me realizmin e tij magjik. Por 
“Zëri i Shënmërisë” është një zë origjinal yni, që del nga 
palca e trollit të pamposhtur dibran, një zë i dimensioneve 
universale, i cili është, njëherësh, sa ushqim shpirtëror aq 
dhe art sublim.

Shemshedini, (nenkuptim i autorit) heroi i veprës, 
është, si me thënë, një shestim i një shtegtari ...! “ Zog i 
qiellit”, ka një libër me poezi, prej vitesh, Naim Berisha, 
përngjasimi i shkrimtarit me heroin e vepres së vet, duket 
si një formë e çuditshme e përjetësisë së mësuesit poet dhe 
artist. 

Miti dhe kulti i malit të pazakontë e të perëndishëm

Dashuria dhe lidhja e përzemërt dhe e pazgjidhshme 
me malin e tij të perëndishëm, me të cilin ka gjetur kodin e 
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komunikimit mistik, të fshehtë e misterioz qysh në fëmininë 
e tij, dëshmon ringritjen e tij mbi harrimin që, shpesh dhe 
rendomthi, mbulon gjithçka. Për të mos dalë prej orbitës 
së jetës a historisë, Shemshedini s’i ndahet malit, ngjitjes 
të herëpashershme të tij. Atë e shohim të lozë, të qeshë, të 
kuvendojë, të qaj halle e derte me të, si me vetëveten, si me 
Zotin, rob i të cilit ai ndihet.

Vuajtjet e nënë Arjanës nën trysninë e egër të të shoqit, 
babait të Shemshedinit, sëmundja e gjatë dhe e mërzitshme 
e saj, konflikti me babanë për shkak të rrahjes së saj prej 
tij pa asnjë arsye, po, thjesht, për shkak të alkolit a drogës 
që mund të merrte, konfrontimi fizik me të, gjuha e egër 
që përdoret, ikja, më në fund, e babait nga shtëpia dhe 
degdisja e tij me një vejushe të përdalë të qytetit diku larg, 
e prek thellë në shpirt adoleshentin Shemshedin Kulla. 
Lidhja dashurore me Almën e rizgjon atë, hap një dritare 
të re në botën e tij. Një dritë e rrezëllitëse përtërin shpejt 
shpirtin e djaloshit. Mirpo nuk shkon gjatë dhe nënë Ariana 
ndërron jetë. Ligështimi i tij qe i papërshkrueshëm. Lidhjet 
e tij me malin e zemrës intensifikohen më shumë. Si të mos 
mjaftonte kjo e keqja shkon me tej. Fisi i Almes bie në gjak. 
Sadiu dhe Alma, dy prindërit e Almes insistojnë të marrin 
me vete, në Francë, jo vetëm Almen, por edhe Shemshedinin, 
ne se ky dëshironte, me qëllim që t’i shpëtonin gjakmarrjes. 
Shemshedini nuk pranon. Ai arsyeton se Alma nuk duhej 
të ikë me prindërit jashtë, pasi, tashmë, ajo është nusja e 
ligjshme e tij dhe gjaksi nuk kish punë me të. Përfundimisht, 
Shemshedini s’e miraton largimin e saj, pavarësisht se 
sugjerimi i fshehtë i Malit të Shënmerise ishte i kundërt, 
pra që ta ndiqte të fejuarën, të ikte përkohësisht bashkë më 
të. Ndërkaq, Alma ishte shtatzënë me Shemshedinin. Atë 
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e tmerroi më keq ikja e Almës. Në Lion të Francës Alma 
pas disa peripecive, kualifikohet, dhe me pas lind djalë, 
Dinin e vogël. Shemshedini entuziazmohet nga lindja 
e trashëgimtarit, por prapë nuk ka fuqi ta lërë atdheun. 
Prindërit e Almes, duke qënë se kishin qënë komunistë, 
nuk e kishin fort për zemër dhëndrin demokrat, por edhe 
pse nuk ia thonin hapur këtë Almës, gjithsesi, tendenca e 
tyre ish e dukshme. Ndërkohë, Shemshedini përparon aq 
shumë sa dhe vetë atij nuk i besohet. Ai befas, behet kryetar 
i bashkisë së qytetit të tij të dashur. Të gjithë qytetarët e tij 
e donin pa masë. Ai mendonte për Arabashkën më shumë 
se për veten. Brenda një kohe të shkurter ai bëri ndryshime 
të mëdha. Veç të tjerash, asfaloi gjithë rrugët që përshkonin 
malin e Shënmërisë, hapi dhe udhë të reja, ngriti dhe dy pika 
te bukura turistike në Rrafshe te malit të Shënmërisë. Më tej 
veprimi vazhdon rrjedhshëm dhe besueshëm. Kushëriri i 
Almes, pra, ish-dorësi, që kishte vrarë, vritet. Gjaku mirret. 
Kjo e bën të lirë, në të vërtetë, Almen te kthehet ne atdhe. Për 
më tej, në mort të kushëririt në Shqipëri vijnë vetëm Sadiu 
me Emën. Mosardhja e Almes dhe e djalit, Shemshedinin 
e preku thellë ne zemër. Ai i pret prinderit e saj në zyrën e 
kryetarit të bashkisë, i shëtit me makinën e tij në pikat e reja 
turistike të malit të Shënmërisë, si dhe i çon në shtëpinë e tij 
të re tejet komode, të cilën ia kish dhënë shteti për ta paguar 
pak nga pak. Më pas veprimi zhvillohet vrullshëm. Vjen 
pajtimi me babanë përmes shokut të tij të ngushtë Kadriut. 
Por as kjo e papritur gazmore nuk e zbuti depresionin e 
Shemshedinit. Një ditë ai sëmuret rëndë në vendin e punës. 
Transportohet me helikopter menjëherë për në Tiranë. 
Mpiksje gjaku në trurin e vogël.

Romani përmbyllet me ardhjen, çuditërisht, të papritur 
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dhe koinçidenciale të Almes dhe Dinit të ri nga Franca në 
Shqipëri. Pritet nga të gjithë, por jo nga Shemshedini. Ai 
ndodhej i shtrirë, ende, në gjendje kome, i porsadale nga 
salla e reanimacionit.

Shemshedini është një mësues i zoti dhe, njëherësh, 
një poet në zë. Në realitetin ekzistencial ai shfaqet herë 
si mbitokësor e herë si kozmik, gjithë i veshur me një 
imagjinatë dhe mendësi mistifikuese. Kësisoj ai duket sikur 
merret vesh me Zotat e qiellit, përmes malit të shenjtë të 
Shënmërisë, me lumin që rrjedh në këmbë të këtij mali të 
perëndishëm si dhe me jashtëtokësorë. Kudo që haset në 
faqet e romanit, fjalët dhe veprimet e tij të përtërijnë ndjenjat 
dhe, njëherazi, të dritësojnë mendimet.

Mali i Shënmërisë është vetvetishëm një mal i 
sublimuar

 Ndërsa vetë Shemshedini e mbisublimon atë duke 
krijuar, ndërkaq, mitin dhe kultin e një mali të pazakontë 
e të perëndishëm. Duke komunikuar me këtë soj mali, ai, 
në të njëjtën kohë, komunikon me Zotin. Përderisa ai nuk 
iu përgjigj një sugjerimi të malit më shumë se mik e vëlla, 
atij të Shënmërisë, të malit Zot, Shemshedini, dikur ose, më 
saktë, më në fund, u ndie i keqndëshkuar, madje, pothuajse, 
për vdekje. Unë mendoj se në këtë kontekst nënkuptohet 
dhe një farë uni narcizik, qe e kanë poetët, si një dëshmi, 
ndoshta, psikologjike e një farë epërsie e veprimit njerëzor 
dhe sidomos e shkrimtarëve.

S’më mbetët, veçse t’i uroj autorit shëndet dhe suksese 
të tjera në libra të rinj!
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Moglica, poeti motivues i kryeministrit kanadez
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•	 Pena e poetit Elliott Moglica kontribuon në sjelljen e 
ndryshimeve pozitive në politikën kanadeze

•	 Elliott Moglica, shtetas kanadez me origjinë shqiptare, 
është një poet entuziast, novelist, biograf, mësues 
anglishtje, eseist, gazetar i pavarur, interpretues, 
përkthyes (në tre gjuhë: anglisht, turqisht dhe shqip) 
dhe aktivist i lirive dhe të drejtave të njeriut

Poeti Elliott Moglica, me origjinë shqiptare, nga 
Okshtuni, prej vitesh ka qenë mbështetësi i flaktë 

i Justin Trudeau-t për zgjedhjen e Tij si Kryetar i Partisë 
Liberale Kanadeze (partia qëndrore kanadeze), i cili është 
kryemistër i Kanadasë. Gjatë zgjedhjeve Liberale për 
Leadership, Elliott Moglica kontribuoi me numurin me të 
madh të mbështetësve.

Po ashtu, nga fillimi i vitit 2012 deri në shtatorin të 
2015-s, Elliott-i, e përdori edhe penën e tij poetike duke 
kompozuar dhe botuar dy libra poetik dedikuar Justin-it.

Libri i parë u be publik në mars të vitin 2014, i titulluar 
Burri i Protontë: Justin Trudeau (në anglisht) “The Proton 
Man: Justin Trudeau”. Kjo vepër mjeshtrore artistike është 
një poemë klasike me katër-kapituj (canto) multi-style dhe 
ka githsej 1,215 linjat e vargut, që motivon Kanadanë per 
Kryeministrin e saj të ardhshëm.

Shkrimtari Moglica nuk pushoi së mbështeturi dhe 
shkruari për Justin-in. Në pranverë të vitin 2014 ai nisi 
kompozimin edhe të vëllimit të dytë. Ndërsa vazhdoi 
studimin e tij artistik dhe kërkues rreth “Poezia dhe 
Politika” (‘Poetry & Politiks’) – Moglica vazhdoi ta përdorë 
fuqinë e poezizë në perfeksionimin e politikës. Vëllimi i 
dytë u bë publik në shtator të 2015-ës. Duhet theksuar se të 
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dy vëllimet kanë një mbeshtetje tepër të madhe në Tëitter.
Duke i shqyrtuar me kujdes dhe përmbledhur dy 

librat e fundit, “The Proton Man: Justin Trudeau” dhe “The 
Protonic Guardian: Justin Trudeau”, mud të them me bindje 
se Elliott Moglica e ka treguar veten si një penë e fuqishme 
e tipit shekspirian. Elliott-i po kthen “politikën helmuse” 
në  “politinën positive”, duke luftuar me dituri, mençuri 
dhe penë për ta bërë botën një vënd më të lumtur, të drejtë 
e të lirë.  

Me 24 tetor 2015, Zonja Katie Telford, Bashkë-
kryetare e Fushatës Kombëtare të Partisë Liberale të 
Kanadasë (“National Campaign Co-Chair, the Liberal 
Party of Canada”), i shkruan Elliott Moglicës në “Tëitter” 
(përkthim) “... Faleminderit Elliott! Juve na keni mbajtur 
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neve të gjithëve të inspiruar dhe me buzëqeshje për tre vite 
me radhë”.

Po ashtu, duke iu referuar faqes publike në “Facebook”’ 
të Elliott Moglicës  gjejmë edhe një citim të Justin Trudeau-t 
(në vitin 2014-të) i cili shpreh respektin e tij për poetin 
Elliot Moglica: (përkthim) “Për Elliott-in/ Superstari 
im i preferuar!!” (në anglisht) “For Elliott/ My favorite 
superstar!!”.

Më 19 tetor 2015 Kanadaja sjell në fuqi partinë Liberale 
Kanadeze me një maxhoritet të fortë e udhehequr nga 
Justin Trudeau. Partia Liberale Kanadeze, nga vendi i tretë, 
kthehet në fuqi pas rreth 10 vitesh.

Si përfundim, me 4 nëntor 2015, shkëlqesia e Tij 
Justin Trudeau betohet në postin e Kryeministrit të 23-të i 
Kanadasë.  Megjithatë, poeti Elliott Moglica do të mbetet në 
historinë Kanadeze jo vetëm si mbeshtetësi më i fuqishëm 
dhe besur i Tij, por edhe poeti i tij motivues.

Me plot goje dua të shtoj se të dy librat e fundit të Elliott-
it duhet të futen në çdo biblotekë univesitare dhe publike.

Elliott Moglica, shtetas kanadez me origjinë shqiptare, 
është një poet entuziast, novelist, biograf, mësues anglishtje, 
eseist, gazetar i pavarur, interpretues, përkthyes (në tre 
gjuhë:  anglisht, turqisht dhe shqip) dhe aktivist i lirive dhe 
të drejtave të njeriut.

E. Moglica ka studiuar për rreth 24 vite në universitetet 
dhe akademitë më në zë në  tre kontinente.

Ai ka përfunduar studimet në Bachelor për  Shkenca 
Ushtarake me rezultate të shkëlqyera. Ka shkruar tezën 
ushtarake: “Motivimi një pjesë të potencialin e fuqive 
ushtarake.”

Moglica është diplomuar në ligje dhe siguri (speci-
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alizuar në Dogana dhe Emigracion) me Çmimin “Dijetari i 
Niagarës” dhe “Nderin e Presidentit”.

Më pas, ai mbaroi studimet pasuniversitare në 
Mësimdhënien e Gjuhës Angleze (si gjuhë e dytë) me 
‘Honours’ në Niagara College, Ontario, Kanada.

I etur per dije, ai mban edhe mjaft diploma dhe 
çertifkate profesionale të tjera (në katër gjuhë: anglisht, 
shqip, turqisht dhe frengjisht).

Kohët e fundit ai kreu studimet për Shkrimin Krijues në 
Universitetin e Kembrixhit në Angli.

Gjatë kohës së studimeve në Britani poeti shkroi 
pjesën thelbësore të vellimit të dytë poetik që i dedikohet 
Justin Trudeau-t, i sapo zgjedhur Kryeministri i Kanadasë. 
Ky vëllim titullohet, Gardiani Protonik: Justin Trudeau (në 
anglisht) “The Protonic Guardian: Justin Trudeau”.

Guardiani Protonik – historia e Justin Trudeau-ut

Guardiani Protonik: Justin Trudeau, (anglisht) “The 
Protonic Guardian: Justin Trudeau”, është një baladë e shkruar 
nga Elliott Moglica.

Poeti tregon historinë e dytë të Justin Trudeau-ut, një 
mësuesi të shkëlqyer kanadez, një deputeti të fuqishëm dhe 
një lideri protonik, politik dhe fisnik.

Në tetëqind linjat e vargut, të ndarë në dy kapituj 
(‘cantos’), tensionet politike zhvillohen në betejat e vitit 
2014 dhe 2015. Në mënyrë të përkryer, kjo poezi imagjinare 
i tregon lexuesit se çfarë po ndodhte duke përshkruar 
momentet e betejave midis “ushtrisë së kuajve” dhe 
kundërshtarëve të  saj, “ushtria e mushkave” dhe “ushtria 
e gomarëve”.
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Lënda e kësaj balade 
merret me temën e psikologjisë 
politike. Kjo këngë, e ndertuar 
mbi një zinxhir imagjinar, ka një 
karakter kryesor, Guardianin 
Protonik. Ai, (karakteri kryesor) 
lufton për të bashkuar njerëzit, 
por shumë karaktere imagjinare 
nxitojnë duke u përpjekur 
për të shkatërruar kërkimin 
e tij shpirtëror për “Unitet 
– Liberation – Lirive dhe të 
Drejtave të Njeriut”. Megjithatë, 
duhet të sillet në vëmendjen e 
lexuesit se kjo është e gjitha një krijim imagjinar.

Ky vëllim, gjithashtu, përfshinë edhe “fjalorin e ri 
poetik dhe terminologjitë”, “Shënimet fundore rreth 
baladës” dhe është ilustruar me shtatë vizatime nga autori. 
Ky dorëshkrim është shtypur në dy versione: me kapak te 
fortë/klasik (Hardcover) dhe kapak i thjeshtë (Paperback). 
Versioni i ‘Hardcover’ është e shtypur në letër me cilësi 
të lartë dhe të gjithë dorëshkrimi është i lidhur në mes 
kapakeve tepër të fortë dhe luksozë.

Nëpërmjet kësaj balade, Gardiani i Protontë: Justin 
Trudeau (“The Protonic Guardian: Justin Trudeau”), së bashku 
me vëllimin epik, Burri i Protontë: Justin Trudeau (“The 
Proton Man: Justin Trudeau”), poeti Moglica kompozon me 
mjeshtëri një total prej 2015 vargje poetike. Të dyja librat 
së bashku kanë si tematike fuqinë e poezisë në përsosjen e 
politikës.
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Ronald Regan 
 “Kur në Politikë mbretëron karakteri”

Ish ministri i jashtëm shqiptar, Dr.Arian Starova,
 sjell një biografi të ish presidentit të 40-të

 të SHBA në shqip
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Në shkurt të vitit 2001, një sondazh i opinionit 
publik i kryer nga CNN, USA Today dhe Gallup 

i pyeste amerikanët që të thoshin emrin e një njeriu të 
cilin ata e mendonin se kishte qenë presidenti më i madh 
i Amerikës dhe fituesi i tij ishte Ronald Regani me 18 
përqind. (Më pas, vinte Xhon F.Kenedi me 16 përqind dhe 
pas tij Abraham Linkoln me 14 përqind). Katërmbëdhjet 
vjet pas atij sondazhi, profili i Ronald Regan vjen i plotë në 
shqip nëpërmjet monografisë së Peggy Noonan, përkthyer 
me cilësi dhe profesionalizëm nga Dr.Arian Starova. Ish 
ministri i jashtëm i RSH në qeverinë e Pajtimit Kombëtar të 
’97-tës, zgjodhi t’i sjell lexuesit shqiptar këtë vepër, ndër të 
tjera, për faktin se  fillimet e Ronald Reganit kanë qenë më 
të thjeshtat dhe me më shumë mungesa se sa çdo president 
tjetër i 100 viteve të kaluar. Megjithatë, nga ky libër që u 
promovua bujshëm edhe në panairin e fundit të librit në 
Tiranë, mësojmë se Regani ishte një romantik i tërhequr 
nga lëvizja e historisë, nga besimi i thellë te Zoti dhe nga 
rëndësia e të qenit të njeriut gjithnjë i drejtë dhe i ndershëm, 
nga ideja se është diçka e mirë që të bëhesh pjesë e një gjëje 
të madhe që bëhet për mirë. Ai i shfaqi këto cilësi gjatë 
gjithë kohës se tij si drejtues, nga Sindikata e artistëve të 
Hollivudit deri te Presidenca e tij. 

Nëse i drejtohemi kapitullit të dytë të librit “Të gjithë 
presidentët kanë prejardhjen e tyre” s’është e vështirë të 
kuptojmë se “Regan është i papërsëritshëm, në kuptimin 
se familja e tij nuk kishte asnjë përkatësi shoqërore të 
caktuar ose arritje, nuk kishte as prejardhje prej fisnikërisë 
vendore ose shtresës së mesme, nuk kishte asnjë profesion 
të trashëguar të tillë si infermier ose doktor dhe nuk kishte 
asnjë pronë, asnjë fermë, ose dyqan të vogël.  Ai lindinë 
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6 shkurt të vitit 1911, në Ilinois, në një qytet të quajtur 
Tampiko, në një shtëpi me qira me një dhomë që ndodhej 
mbi ndërtesën e një banke”.

Mesazhi i qartë që përcillet nga ky libër është ai i 
dashurisë së pamatë të ish guvernatorit të Kalifornisë 
dhe presidentit të 40-të të SHBA për Zotin, për Amerikën 
dhe për vlerat morale të njeriut. “Ai e donte Amerikën, 
jo vetëm sepse ai ishte mësuar për këtë nga familja e tij 
dhe nga kultura e asaj kohe për ta dashurAmerikën, jo 
vetëm sepse besonte tërësisht në vërtetësinë mahnitëse 
dhe vlerën e pohimeve të Etërve të saj themelues. Ishte 
edhe fakti konkret dhe vetjak se ai e donte Amerikën 
meqënëse liria që ajo ofronte (kushdo mund të hapte një 
radiostacion, edhe ndonjë mjek me ide të çmendura) i jepte 
atij mundësinë (kushdo mund të fliste në radio, edhe një 
dikush që nuk dinte asgjë prej Nothingtaunit) jo vetëm për 
të hyrë në moshën e rritur mbi një themel të mirë por edhe 
për të shpëtuar familjen e tij gjatë Krizës së Madhe.  Ai ishte 
provë e gjallë e ëndrrës amerikane. Ai nuk mendonte se 
ajo ishte një ëndërr e përsosur, nuk mendonte se çdo njeri 
kishte marrë një përfitim të barabartë, sepse ai mendonte se 
jeta ishte e vështirë dhe fati plot me padrejtësi. Megjithatë, 
ai mendonte se, ndërsa sistemet njerëzore përparojnë, ai i 
Amerikës ishte i mrekullueshëm dhe i përshtatshëm për një 
premtim të arritshëm”.

Gjithsesi, rëndësia e këtij përkthimi shumë të mirë nga 
ish - shefi i diplomacisë shqiptare, Arian Starova, mund të 
lidhet me faktin se para lexuesit shqiptar vjen trashëgimia 
politike, letrare e artistike e Ronald Reaganit, e cila 
vazhdon të jetë e fuqishme, veçanërisht për republikanët, 
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që shqyrtojnë mundësinë e kandidimit dhe të fitores në 
zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.

Regan nuk u sundua kurrë nga shkrimet e tij

Për lexuesin është interesant kapitulli i tretë “Ylli 
i kinemasë”, nga ku del qartë se si Regani kënaqej me 
aktrimin, dashuronte pikturën dhe praktikisht donte të 
bëhej aktor, një yll kinemaje por e kishte të vështirë të 
shprehte këtë gjë.Ai e kishte shndërruar talentin e tij për të 
shkruar në talent për komunikim. Regani e kishte kthyer 
artin e tij në shërbim ndaj besimeve të tij. Proza e tij nuk 
përmban kurrë zhvillime të papritura, nuk bën ndalime të 
paparashikuar, nuk befason. Ajo ka butësinë e një rrjedhe të 
thjeshtë. Duke u përpjekur të japë të plotë arsenalin krijues 
të ish - presidentit Regan, autorja e librit, Peggy Noonan, 
evidenton vlerat e tij si prozator i talentuar. Sipas saj, ajo çka 
shquhet në tregimet e Ronald Regan është rrjedhshmëria 
shumë e madhe. Ai ka një fjalor të gjerë..., korigjon rrallë 
ato çka duket se janë kopje të para. Si adoloshent dhe i ri 
20-vjeçar ai shkroi për burrat e luftës. Regani shkruante 
ndonjëherë edhe për teatrin, për shfaqjet vendore të teatrit 
dhe për futbollin amerikan. Megjithatë në shkrimet e tij 
gjeje kurdoherë njerëz shumë të zemëruar që kthehen prej 
luftës në shtëpi, të rënë shpirtërisht, të hidhëruar prej asaj 
çka kishin parë. Heronjtë e tij të rinj janë të mavijosur, të 
rënduar nga kujtimet e llogoreve. 

Në këtë pjesë të librit mësojmë se si Regani shkruante 
në shtëpi në tryezën e tij të punës, në zyrë, ndonjëherë në 
avion, kur shkonte nga një fjalim në tjetrin gjatë viteve 
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ndërmjet fundit të mandatit të tij si guvernator dhe fillimit 
të presidencës. Ai nuk u sundua kurrë nga shkrimet e 
tij, merrte përsipër të përkufizonte lirinë, të përcaktonte 
synimet e etërve themelues, të përforconte kuptimin e 
pjesës përkatëse të Kushtetutës.

Ai ishte një shkrimtar i mirë, dhe karrierën e tij politike 
e kishte bërë në të vërtetë duke u mbështetur te fjalimet që 
kishte shkruar dhe rishkruar vetë – mbi skeda, të cilave, siç 
dihet mirë, ai ua ndryshonte vendin që t’i mbante gjërat të 
freskëta.

Regani nuk i ndante gjithnjë me njerëzit ambiciet e tij 
të veçanta, ose synimin e tyre. Ai ishte shumë ambicioz. 
Kudo që ai shkonte, prej shkollë në kolegj dhe në radio ai ia 
arrinte që të konkurronte, të fitonte dhe të ngrijhej gjithnjë 
më lart.

Ata që kanë qenë të pranishëm në ditën e vrenjtur kur 
ai u betua si guvernator i Kalifornisë betohen se ndërkohë 
që ai po bënte betimin dielli doli pak prej reve dhe ndriçoi 
mbi të. Edhe ata që kanë qenë atje në ditën me re kur ai po 
përurohej si president në vitin 1980 thonë se dielli doli prej 
reve ndërkohë që ai vuri dorën për të bërë betimin ...  Kjo 
nuk duket si e vërtetë por e tillë është.

Mendimi filozofik dhe jeta e Reganit, të mbizotëruara 
nga sfida

Në përzgjedhjen e këtij libri për përkthim, Dr.Starova 
– President i Këshillit Atlantik të Shqipërisë,është nisur 
para së gjithash nga mesazhet që përcillen, të cilat janë në 
koherencë të plotë me rrethanat e sotme botërore. Nuk ishin 
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vetëm ekzistenca e komunizmit dhe synimi keqdashës i 
komunistëve ato çka e shtynë Reganin të dilte në krye të 
Amerikës. Ishte edhe fakti se komunistët po luftonin për të 
marrë nën kontroll Hollivudin, qytetin e tij të profesionit, 
prodhuesin e madh të historive që shpjegojnë Amerikën 
e Amerikanëve….Duke rrezikuar emrin dhe jetën e tij në 
periudhën e një kohe të errët dhe të ngarkuar të historisë 
së Hollivudit dhe të amerikanëve, ai u shndrrua  në njeriun 
e ndershmërisë heroike që nuk e lejoi komunizmin të 
pushtonte Hollivudin.

Nga ky libër mësojmë edhe diçka tjetër: “Regani 
filloi si “i pari” dhe përfundoi si “i fundit”. Ai ishte i pari 
guvernatori i Kalifornisë, i pari aktor, i pari i divorcuar, i pari 
konservator modern me ide serioze për tu bërë president…
Por dhe “i fundit” prej më të mëdhenjve, i fundit që e ka 
pasur praninë e tij më të madhe, si atë të një anijeje ...Ai 
udhëhoqi në një mënyrë të tillë që pjesa më e madhe e 
njerëzve të zakonshëm dhe e të mëdhenjve të Amerikës 
– heronjtë e përpjekjeve të palodhura të “fluturimeve 
luftarake” – e besuan instinktivisht sepse ata e dinin se ai 
do të përpiqej të bënte atë që ishte e drejtë…”

Mendimi filozofik dhe jeta e tij ishte mbizotëruar nga 
sfida e bashkuar me përpjekje të cilat shpërbleheshin: 
“Kërko diçka dhe do të të jepet. Kërko dhe do të gjesh”. 
Ai kishte kërkuar dhe pyetur, kishte punuar fort, kishte 
ëndërruar gjëra të mëdha dhe përfundonte duke bërë punën 
që dashuronte, e cila i jepte pasuri, kënaqësi dhe respekt.

Nëse i referohemi jetës dhe veprës së tij, nga ky libër 
del qartë se Ronald Regani nuk krijoi asnjëherë mendim 
të mirë për pesimistët dhe për humbjet që atadukej sikur i 
kërkonin vetë. Përkundrazi, ai inkurajoi dhe mbështeti “ata 
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që luftojnë për liri dhe kundër komunizmit kudo që ata të 
jenë”, siç bëri me fjalimin që mbajti në 8 qershor të vitit 1982, 
në Parlamentin e Britanisë. Po ashtu, siç është shprehur 
Natan Sharanski, hapi më i rëndësishëm në Luftën e Ftohtë 
dhe shkatërrimi i perandosisë sovjetike kanë qenë fjalët dhe 
veprimet e Reganit në fillim të detyrës si president.

Do të mbeten përherë profetike dhe si thirrje për 
shndërrim fjalët e tij drejtuar Presidentit Gorbaçov: 
“Rrëzojeni këtë mur Zoti President!”, duke pasur parasysh 
murin simbolik ndarës të Gjermanisë Perëndimore dhe 
Lindore. Pas atyre fjalëve filloi shpërbërja e Bashkimit 
Sovjetik komunist.

Vlerat që solli Regani në sjelljen e amerikës në botë

Ajo çka e formoi Reganin ishte diçka më shumë se sa 
transmetimi në radio, diçka më shumë se satë qënët aktor, 
diçka më shumë se sa të arriturit e suksesit.

Të gjitha këto janë thënë nga personalitete të politikës 
amerikane edhe ditën e përurimit të Aeroplanmbajtëses 
RONALD REGAN, CVN 76 në 3 marsin e vitit 2001.

Admirali Vern Klark është shprehur se Shtetet e 
Bashkuara kanë emërtuar një numër aeroplanmbajtësesh 
me emrat e ish presidentëve – Xhorxh Uashington, 
Abraham Lincoln, Tedor  Rusvlet, Harri S.Truman, Duajt 
Ajzenauer, Xhon F.Kenedi. Por sipas tij, emri i Ronal Reganit 
nënkupton lirinë. Klark ka thënë se ashtu siç ndodhi me 
emrin e tij, ashtu do të ndodhë dhe me këtë anije…Ndërsa 
Senatori Xhon Verner i Virxhinias e ka quajtur anijen “një 
ishull të demokracisë që lundron nëpër dete”.
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Ish presidenti Bush, krenar që ndodhej i pranishëm 
në pagëzimin e “anijes më të re të forcave detare më të 
mëdha të botës ka shprehur bindjen se “Anija Regan do 
të lundrojë gjigande dhe e fortë, ashtu si burri që ne kemi 
njohur…Ne jetojmë në një botë, e cila në aq shumë mënyra 
është formësuar nga vullneti dhe zemra e tij. “Ajo çka ne 
deshëm, ajo për çka ne luftuam, ishte një komb më i fortë 
në një botë më paqësore…Vlerat që solli Ronald Regani 
në sjelljen e Amerikës në botë nuk do të ndryshojnë ...”. Si 
president, Ronald Regani besonte në mënyrë të padyshimtë 
se tirania është e përkohëshme dhe se shpresa e lirisëështë 
e përgjithshme dhe e përhershme, se kombi amerikan ka 
mirësi të papërsëritshme dhe duhet të mbetet në mënyrë 
të papërsëritshme i fortë, se Zoti mban anën e drejtësisë, 
sepse të gjitha të drejtat tona janë dhurata të vetë Atij. Disa 
arritje zbehen me kalimin e kohës. Arritjet e Ronald Reganit 
zmadhohen bashkë me kalimin e kohës.

Kur zoti Reagan u zgjodh president në vitin 1980, 
konservatorët iu referuan kësaj fitoreje si Revolucioni 
Reagan, që nënkuptonte një qeveri më të vogël, ulje taksash 
dhe rikthimi i krenarisë së Amerikës në botë.

Kur u largua nga detyra në janar të vitit 1989, Presidenti 
Reagan e përmendi këtë në fjalimin e lamtumirës, që mbajti 
nga zyra ovale.”Fitorja ime u quajt ‘Revolucioni Reagan’, dhe 
unë e pranoj këtë. Por për mua ka qënë gjithnjë si një zbulim i 
madh, një rizbulim i vlerave dhe llogjikës sonë”.

Por nuk janë vetëm republikanët që duan të përmendin 
emrin e presidentit të 40-të amerikan. Presidenti Obama i 
referohet herë-herë Ronald Reaganit dhe trashëgimisë së 
tij, madje bëri këto komente gjatë fushatës së vitit 2008.”Unë 
mendoj se Ronald Reagani ndryshoi trajektoren e Amerikës në 
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një formë që nuk e bënë as Richard Niksoni dhe as Bill Clintoni. 
Ai inkurajoi atë që njerzit ndjenin dhe që kërkonin: qartësi dhe 
optimizëm”.

Ronald Reagani është popullor jo vetëm për 
konservatorët, por për shumë amerikanë të të gjitha 
bindjeve politike.

Shumë prej mbështetësve të tij të paepur thonë se ai 
do të mbahet mënd më shumë për ringjalljen e frymës 
kombëtare dhe të optimizmit, në një kohë të vështirë për 
ekonominë, ndërsa amerikanët vinin në pikpyetje vendin e 
tyre në botë. Pikërisht këtu konsiston edhe rëndësia e këtij 
libri të autores Peggy Noonan, e cila ka qenë ndihmëse e 
posaçme e Presidentit Ronald Regan, prej vitit 1984 deri 
në vitin 1986. Ky libër i shqipëruar ngaDr. Arian Starova, 
botim i “Tirana Times” na jep thuajse një profil të plotë 
të Presidentit Regan, i cili mbetet një ikonë për shumë 
republikanë në arenën kombëtare, përfshirë edhe ata që 
mund të kandidojnë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale.
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Ridimensionimi i vlerave të lirisë

Një çerek shekulli pas Lëvizjes Studentore që solli 
përmbysjen e komunizmit në Shqipëri vlerat e 

lirisë dhe të demokracisë marrin një dimension të ri. Kjo 
edhe për faktin se për shkak të tipareve të kohës së sotme 
dhe rrethanave specifike të momentit, Shqipëria dhe 
ne shqiptarët ndodhemi në një fazë  delikate të historisë 
sonë moderne. Pikërisht këtë moment e ka evidentuar 
edhe Presidenti i Republikës, Z.Bujar Nishani në fjalën 
e tij, gjatë pritjes në Pallatin e Brigadave, me rastin e 
103-vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Sipas 
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kreut të shtetit, nga mënyra si do t’u bëjmë ballë sfidave 
që na duhet të përballim do përcaktojmë koordinatat e 
së ardhmes tonë, fatet tona të ardhme. “Duke respektuar 
pavarësinë e secilit institucion ndaj të tjerëve dhe duke 
aplikuar ndarjen e kompetencave brenda tyre, është e 
vetmja mënyrë për të siguruar funksionimin harmonik të 
Shtetit”,-theksoi presidenti Nishani. Kësisoj, theksi vihet 
tek domosdoshmëria e ridimensionimit të vlerave të lirisë.

Ridimensionimi i vlerave të lirisë është evident edhe 
në axhendën e kryetarit të bashkisë së Tiranës, Erion 
Veliaj. Në përvjetorin e çlirimit të kryeqytetit ai shprehu 
kënaqësinë që Tirana, ashtu si në Nëntor ‘’44 është në anën 
e duhur të historisë. “Sot ajo është në anën e Parisit, ashtu 
sikurse dhe dje ishte në anën e një civilizimi që nuk duronte 
shtypjen dhe barbarinë. Sot lufta nuk ndodh nëpër male 
apo zona të largëta, por në zemrat e shteteve dhe goditet 
civilizimi në ato qytete që lulëzojnë më shumë. Besoj se 
edhe Tirana, si çdo qytet tjetër është i prekshëm, megjithatë 
më vjen mirë që zgjohemi në një qytet të lirë, që kujtojmë 
nga kemi ardhur për t’u siguruar që nuk përsërisim gabime 
në të ardhmen dhe për t’u siguruar se brezi i ri informohet 
se kombi ynë ka një destinacion dhe ky është Perëndimi 
e bota e civilizuar, së cilës i përkasim”, tha Erion Veliaj. 
Po ashtu edhe kryeparlamentari Ilir Meta vlerëson faktin 
që Shqipëria është rreshtuar në krah të atyre vendeve që 
luftojnë terrorizmin. Me këtë betejë, vendi i Shqipërisë 
është gjithnjë në krah të forcave më përparimtare, 
progresive dhe kontributi i Shqipërisë nuk do të mungojë 
asnjëherë. Në këtë kontekst merr rëndësi vizioni kombëtar i 
udhëheqësve politikë, vizion ky që më shumë se kudo është 
evident tek lidershipi i PDIU. Kreu i kësaj partie Shpëtim 
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Idrizi, ka dëshmuar tashmë para shqiptarëve vizionin 
dhe largpamësinë e tij për shndrrimin e PDIU në një parti 
kombëtare me plan të vërtetë kombëtar që me slloganin e 
njohur “Unë e dua Shqipërinë” është bërë një alternativë 
reale për të gjithë ata shqiptarë që besojnë se ky shtet do të 
bëhet. 

Gjithsesi, dëshira e bashkimit të shqiptarëve rreth 
vlerave të lirisë mbetet ende një ëndërr rinore për t’u 
përmbushur. Lëvizja studentore që udhëhoqi revoltën 
kombëtare të rrëzimit të diktaturës më të egër në Evropë në 
Dhjetorin e furishëm të vitit 1990, frymëzon edhe më shumë 
shqiptarët në këto kohë krize dhe rreziku, me idealet e saj, 
besimin tek vlerat e lirisë dhe demokracisë.

Demokracia, sistemi i fituar pas rënies së komunizmit, 
solli, përveç disa të drejtave që fituam, edhe lirinë më të 
rëndësishme; lirinë për ta shprehur mendimin lirshëm. 
Demokracia është edhe liri. Shumë herë pranë vihen dhe 
ecin bashkë këto dy koncepte, jo pa të drejtë. Demokracia, të 
paktën në letër, të jep mundësinë të jetosh i lirë, pa kurrfarë 
varësie, të shprehesh, të informohesh, të arsimohesh, 
të dëgjohesh, të shkosh kudo, të realizosh ëndrrat, të 
ndërmarrësh një nismë të re sociale apo ekonomike, të 
mbrohesh në gjyq, të jesh i barabartë, të ndihesh njësoj, 
të praktikosh besimin tënd, të mësosh gjuhën tënde, të 
krijosh familje, të punosh, shumë më shumë se kaq. A nuk 
e kemi thënë të gjithë të paktën njëherë shprehjen: “Pse 
të mos e bëj këtë? Fundja jemi në demokraci !”  E dimë se 
demokracia është liri, por sa mirë sikur të gjithë të dinim 
po kaq mirë se demokracia është edhe përgjegjësi! Pikërisht 
pse ndodh kësisoj, ridimensionimi i vlerave të lirisë është 
domosdoshmëri. 
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Në vend të pasthënies

TË MOS HARROJMË,
DUKE KUJTUAR DHE SHKRUAR  PËR NJERËZIT

“Memoria historike e kombit”. -Ky është titulli 
kuptimplotë i librit më të ri të gazetarit e shkrimtarit 
të mirënjohur Halil Rama. Pas  “Testamentit  të  
Atdhedashurisë”vjen jo rastësisht “Memoria historike e 
kombit”. Brezat duhet të njohin historinë, në të kundërt 
historia do të harrohet. Kurrë nuk duhet të harrojmë. 
Harresa është dëmi më i madh për ndërgjegjen e një  
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kombi. Kush  njeh të kaluarën, projekton edhe të ardhmen. 
Ky është mesazhi kryesor i këtij libri me monografi, 
personazhe, personalitete, kujtime dhe reçensione.

Kryeredaktori i gazetës “Veterani”, Halil Rama, pas një 
hulumtimi 15 vjeçar në historinë e popullit tonë, pas librave 
të suksesshëm për 20 vjetorin e Organizatës së Bashkuar të 
Veteranëve Luftës Antifashiste të Popullit Shqiptar (OBVL) 
dhe për Heroin e Popullit  dhe Nderin e Kombit, Gjeneral 
Rrahman Parllaku, vjen sërish me një kontribut tjetër për 
historinë e lavdishme të kombit tonë, aq shumë të vuajtur e 
të lodhur nga luftërat dhe  grackat e Fuqive të Mëdha. 

Brezat që vijnë duhet ta dinë mirë se nuk ka patur 
NATO dhe BE me të cilët bashkëpunojmë sot. Historia jonë 
kombëtare ka kaluar nëpërmjet vështirësish të panumërta 
dhe të pashembullta. Një komb dhe një popull i vogël 
në numër si kombi ynë ka mbijetuar vetëm nëpërmjet 
sakrificave dhe luftërave. Si gjatë Luftës së I Botërore ashtu 
edhe gjatë Luftës së II Botërore Shqipëria është renditur në 
krah të aleatëve, në krahun e duhur, me fitimtarët. Është 
derdhur shumë gjak, që nuk duhet injoruar sepse është 
gjaku i baballarëve dhe gjyshërve tanë.

Në shkrimin “Memoria historike e kombit” që është 
edhe titulli i tërë librit, autori tregon se në Borovën martire 
72 vjet më parë, nazistët masakruan gjithë banorët e fshatit 
Borovë. Pushtuesit nuk kursyen as gratë shtatzëna dhe 
foshnjat në djep. Fshati i vogël, vetëm 5 km larg Ersekës, 
vijon ende të jetë një dëshmi e gjallë historike. Grupi 
i veteranëve të  OBVL dhe i të mbijetuarve të një prej 
masakrave më të më dha në Shqipëri kryejnë homazhenë 
varrezat e 107 martirëve të Borovës. Vendosin kurora me 
lule, bëjnë foto tek partizani i Borovës, tek varrezat masive 
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të të rënëve. Kërkojnë të vizitojnë muzeun e Borovës, 
por Muzeu i Borovës është i mbyllur, në rikonstruksion.
Ndoshta është koha kur muze të tilla të ristrukturohen të 
jenë të hapura për publikun në çdo orë dhe në çdo ditë. Më 
thoni të nderuar lexues se në çfarë vendi të Europës apo 
edhe të Botës i gjen muzetë e luftës të mbyllura, lapidarët të 
thyer, veteranët të harruar!!!. Është koha që gjërat të vemë 
në vend. Më pak shpenzime për salltanet e pushtetarësh 
dhe më shumë për njerëzit që sakrifikuan dhe sakrifikojnë 
për Shqipërinë dhe Kosovën, për kombin shqiptar.

Në këtë libër do të gjejmë protagonistët e Luftës së 
Dibrës kundër serbve në vitin 1920, protagonistët e OBVL 
Rrahman Parllaku dhe Skënder Malindi, që edhe mbi 95 vjet 
mbi supe, edhe të burgosur në burgun komunist, përveç 
internimit fashist dhe plagëve në luftë marrin përsipër tu 
tregojnë brezave vendet dhe ngjarjet historike të Luftës 
Antifashiste Nacionalçlirimtare të Popullit Shqiptar.

Një vend të veçantë gjejnë të përndjekurit dhe të 
persekutuarit politikë si Mark Shllaku, Bajram Ndreu, 
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pinjolli i familjes NDREU të Dibrës, rrëfimi për kalvarin e 
familjes Shtylla që u përfshinë në të pabërën e bombës në 
ambasadës sovjetike etj.

Besim Ndregjoni rrëfen vetë si i intervistuar dhe 
si President i Unionit të të Përndjekurve politikë se kjo 
shtresë e rëndësishme e shoqërisë shqiptare po bën 25 vjet 
demokraci dhe nuk po e gjen vehten e saj, e përndjekur 
sërish, por këtë herë nga politikanët e rinjtë pas viteve 90, 
që kurrë sesi nuk mund ti quash demokratë. 

Libri përmbledh edhe shkrime të autorit për 
personalitete të letërsisë e të kulturës shqiptare si Teodor 
Laço, Shaqir Rexhvelaj, Shefki Karadaku,  Skënder Cala, 
Lutfi Hanku, Naim Berisha, për emblemën e sportit 
shqiptar Isa Tare, studimin për librin e Diplomatit Dr. 
Arjan Starova për jetën e presidentit amerikan Ronald 
Regan, përpersonalitetin e mjekësisë ushtarake shqiptare, 
Prof. Dr. Islam Dauti, për këngëtarin e ri dhe të talentuar 
Dritan Jashari etj.

Gazetaria dhe hulumtimi e kanë ndihmuar autorin 
H.Rama që nëpërmjet personazheve jetësore të futet 
fuqimisht dhe estetikisht tek jeta dhe historia shqiptare.

Unë do ta ftoja lexuesin që ta lexojë këtë libër sepse do 
të gjejë pjesë nga jeta e tij, nga jeta jonë që duhet kuptuar 
dhe jetuar realisht me gjithë përfshirje dhe me senspozitiv, 
sepse vetëm kështu mund të arrijmë atje ku duam të 
arrijmë, të shkojmë në Europën e qytetëruar si shqiptarë të 
qytetëruar.

Sakip  Cami
Poet dhe publicist
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