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Parathënie

Një libër me krijimtari të reja, të arrira 
artistikisht

Dr. Selman Mëziu*

Të hedhësh në letër vargje poetike, të shkruash një 
reportazh, të krijosh një portret të një njeriu me bëma të 
shumta, qoftë ky shkrimtar, ushtarak, artist etj., t’i futesh 
punës për të shkruar një reçens (vlerësuese) të një libri 
artistik, i çfardo gjedhi qoftë, duhet më parë të kesh qenë 
nxënës studioz, më pas të bëjsh një jetë intensive për të njohur 
në thellësi e gjërësi realitetin shoqëror, historik, të natyrës; 
botën e brendshme dhe psikologjinë e heroit tënd, shoqëruar 
me leximin e librave, dokumentave e duke rrokur motive 
gjurmëlënëse në jetën e përditshme.

Një realizim të tillë dinjitoz e ka arritur shkrimtari dhe 
gazetari Halil Rama, i cili ka hedhur tanimë për t’u lexuar 
nga bashkëkombasit e tij 12 libra me bashkëautor ose i vetëm, 
si monografi, libra me shkrime të ndryshme me karakter 
historik, letrar apo të fushës së gazetarisë. Duke fituar një 
popullaritet të gjërë, një respekt të pakufishëm dhe rrezatuar 
trimëri, guxim, edukatë, kulturë të gjërë ka përthithur lexues 
të shumtë, për të lodruar me plotë dëshirë në polenin e 
krijimtarisë së tij plotë ambëlsi e kërshërëri.

Ky krijues nuk resht së befasuari ato me krijimtari të 
reja më të arrira artistikisht, siç është libri i tij më i freskët i 
titulluar: “RIZGJIME METEORËSH”, ku edhe këtu në lëndën 
e derdhur mjeshtërisht me një krenari krijuese në mushtën e 
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kapitujve të mëposhtëm: “Takohemi për një libër”; “Dibra dhe 
dibranët në panteonin e vlerave”; “Personalitete” dhe “Poezi të 
shkurtëra të çastit por kuptimplote e emocionuese”...., krijim pas 
krijimi, rrjesht pas rrjeshti gjendet adhurueshëm personaliteti 
i tij krijues, talenti i të shkruarit qartë e thjeshtë, njohuritë e tija, 
të thella e shumëplanëshe, mprehtësia e mendimit, mjeshtria 
e përshkrimit dhe gjetjes së detajeve, stili vetiak i të shkruarit, 
i të treguarit të ngjarjeve apo “vizatimit” të portreteve, duke 
përdorur një gjuhë të pastër, të rrallë, me fjalë të dalura nga 
gurra e pashtershme e librit të jetës dhe të lexuar, materialeve 
historike, gjuhës popullore mbarëkombëtare dhe e krahinës 
së Dibrës.

Me frymëzim dhe i prekur thellë në shpirt autori shkruan 
me plotë emocione, dhimbje, krenari të ligjshme për Heroin – 
legjendë në kufirin e tri kohëve, gjeneralin shekullor Rrahman 
Parllaku. Me një stil të veçantë autori shkruan profilin e 
Safet Zhulalit si Ministër me karakter të papërthyeshëm 
e largpamës, i cili ishte dhe mbeti një meteor në politikën 
shqiptare.

Kureshtësia në lexim do t’iu befasojë me analizën që 
i bëhet librit të diplomatit të mirënjohur, Shaban Murati, 
“Kalvari diplomatik i shtetit të Kosovës”, i cili në një libër 
tjetër e “konsideron çështjen e detit si një nga dosjet më 
enigmatike të marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Greqisë”. 

Më tej të nxit të lexosh me plotë kërshëri librin e Hysen 
Dervishit “Dibra, zemra e kombit” për të cilin Halili shkruan: 
“Ka shprehur mjeshtërisht ngjarje e fakte që flasin për luftëra 
e individë, për figura politike e patriotike që kanë bërë 
historinë përmes mendjes dhe pushkës,…”

Në karvanin e vlerësimeve autori i librit shkruan për 
monografinë: “Burri i Odës Dibrane”, kushtuar Hazis Ndreut, 
rapsodit, mbledhësit të folklorit, historianit etj, të cilin e 
vlerëson: “… si një libër shumëvlerësh, të stilit dhe llojit të 
veçantë, të autorit Bujar Kapexhiu, “Mjeshtër i Madh”, artist i 
merituar, regjisor, skenarist dhe aktor i mirënjohur shqiptar”.

Më pas autori ndalet tek romani “Polakja” të shkrimtarit 
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të mirënjohur Xhevat Mustafa i cili “mbart vlera për 
koherencën dhe mesazhet aktuale”. Ndërsa romani “Martesa 
e dytë” i Flamur Buçpapajt: “ka skalitur veçanërisht portretet 
e Borës dhe Jetonit, por personazhe interesantë janë edhe 
nënë Ajshja, magjistarja Bukurije, Naimi, shoku i ngushtë i 
Jetonit, murgeshat si dhe motra e vogël e Borës”. 

Për romanin e parë të shkrimtarit bulqizak Agim Demiri 
“Njeriu pa maskë”, përgjatë analizës së tij të hollësishme ai 
do të shkruaj: “… ky roman mbush një zbrazëtirë të dukshme 
në analet e letërisë shqipe”. Ndërsa duke u ndalur me kujdes 
e me dallgë frymëzmesh mbi librin me novela: “Pemë e 
shartuar”, të dibranit me banim në Kanada, Eliot Moglica, ai 
shkruan: “libër brilant”, “stil i ri letërar”, “autori i 16 librave 
me poezi, romane, biografi, tregime/novela dhe libra për 
fëmijë”.

Shkruesi i apasionuar Halil Rama, tanimë shkruan për 
një krijues tjetër në fushën e historiografise dhe ja: “Pas 
tetë botimeve tematike për vlerat historike, kulturore dhe 
njerëzore, kryesisht për kryeqytetin shqiptar, studiuesi dhe 
analisti i mirënjohur Valter Gjoni sjell për lexuesin: “42 
kryetarët e Tiranës, në një album fotografik dhe historik”. 
Një shërbesë e domosdoshme për njohjen e historikut të 
organizimit administrativ të kryeqytetit. Duke vazhduar me 
librin studimor “Qarku i Kukësit në rrjedhën historike”, i 
autorit Xhavit Lashi, i fokusuar tek ndarja administrative dhe 
qeverisja vendore në këtë qark, që nga lashtësia e deri në ditët 
e sotme…, duke ndjekur hap pas hapi veprimtarinë krijuese 
të Lashit, vlerësuesi shkruan: “… njëri nga ish-nxënësit e 
shkëlqyer të saj, historiani Xhavit Lashi botoi monografinë 
“Shkolla Pedagogjike e Peshkopisë”, duke plotësuar një 
boshllëk në historinë e arsimit dibran me burime arkivore e 
një literaturë të pasur”.

Me tej autori analizon me kujdes librin në fushën e 
mjeksisë të Dr. Arjan Hamitit “Anemia në sëmundjet kronike 
të veshkave” i cili: “... do ndihmojë Mjekët e Familjes dhe 
specialistët në diagnostikimin e të sëmurëve me anemi….”. 
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Duke patur njohje të drejtpërdrejt me të ndjerin, 
shkrimtarin Teodor Laço, autori i librit, Rama do të shkruajë 
për të: “Si romancier, tregimtar, dramaturg, komedian, 
esseist, komentator, opinionist e politolog, ai padyshim njihet 
nga lexuesi shqiptar, por dhe ai i huaj…..”. 

H.Rama do të shkruaj me plotë frymëzim edhe për 
piktorin Alajdin Tabaku: “... i cili realizoi një seri peisazhesh 
dhe galeri portretesh me tipa e karaktere lakmuese që rrallë 
i gjen” si dhe për dibranin e mençur e vizionar Shuaip 
Methasani. Interesant është edhe profili i intelektualit Halit 
Berisha, i cili i përballoi me dinjitet sfidat e jetës.

Duke u ulur këmbë kryq me njerëzit e thjesht autori 
portretizon me mjeshtri, kujdes e depërtim psikologjik: 
“Vizionin e ushtarakut bashkëkohor dhe dimensione 
njerëzore Ruzhdi Baxhaku”. Dhe në vazhdim ai ndalet tek 
mesuesi Lutfi Ndreu i cili “..e ndjeu si shpirtëzohet dashuria 
në vetësinë e tij për nxënësit që materializohen si emisarë të 
dritës”. Më pas krijuesi energjik Rama, me një fushëpamje 
të gjerë në gjetjen e heronjve të tij, trajton emocionues: 
“Kosovare Rrustemin nga Zhegra e Gjilanit ….e vetmja 
deputete shqiptare në Asamblenë e Kantonit të Solothurnit 
të Zvicrës”. Ajo krenohet me vëllain e saj “Mjeshtri i Madh”, 
Erzen Rrustemi,  Kampion Bote në peshat e rënda të boksit.

Një vend të veçantë në libër zënë edhe kampionët e botës 
në kikboks, vëllezërit bulqizakë Ismail, Gjetan e Ferit Keta.

Duke qenë gjithmonë novator autori e trajton portretin e 
gazetares Mimoza Dajçi nëpërmjet librit të saj të ri “E bukura 
nën pranga”, me reportazhe, skica letrare, esse e përshkrime. 
Lexuesi i zellshëm dhe i rrëmbyer faqe pas faqeje të këtij 
libri do të njihet me Elona Loparin, vajzën shqiptare, të 
suksesshme në New York, e cila ka për moto: “Unë nuk dua 
vetëm të mbijetoj, por edhe të vazhdoj të përpiqem për të 
arritur objektivat”.

Në portretizimin e të ndjerit, ushtarakut Selman Rama, 
shkruesi i librit “Rizgjime meteorësh” arrin në përfundimin: 
“Për katër dekada, karrierë si nxënës, student e oficer 
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marine ai ka shpalosur vizionin e ushtarakut bashkëkohor 
dhe dimensionin njerëzor, të trashëguar nga Familja dhe të 
perfeksionuar gjatë punës e jetës ushtarake”. 

Reportazhi “Bulqiza në 70 vite, minierë dhe qytet”, është 
një histrori e analizë e thellë e veprimtarise shtatëdhjetë 
vjeçare me “zhgënjime dhe emër”, me “heronj të rinj e 
të moshuar”, “me plagë vuajtjesh e djersë këllira prej 
pluhuri”. Më pas një trajtesë tjetër në gjedhin e reportazhit 
“Universiteti” ku studioi elita e Dibrës, i rrëfyer më së miri 
prej njërit nga mësuesit e parë të saj, shkrimtari Lutfi Hanku 
– një nga korifenjtë e vërtetë të kulturës dhe arsimit kombëtar 
në Dibër”. Në vazhdim vlerat shëruese dhe burimet e të 
ardhurave të Ujërave termale, ose “Llixhat” e mirënjohura 
të Peshkopisë, duke u trajtuar me mjeshtëri gazetari, tanima 
plotësisht të maturuar. 

“Historia e rrallë e familjes Gjonej nga Trushi i Shkodrës”, 
trajtohet nëpërmjet episodeve historike të rrëmbimit të 
Hajgelës, Krajlit të Malit Zi, letrës anonime dërguar Enver 
Hoxhës dhe përkujdesjes së Dr. Ben Gjonej për gjeneral 
Parllakun në spitalin e Traumës në Tiranë.

Dhe ja një degëz me frutin poetik: “Flakërima e shpirtit, 
djeg sa qindra zjarre”; këto janë disa shpërthime të momentit 
nga gurra poetike e Halil Ramës që mbyllin kurorën krijuese 
të librit të fundit. 

Halil Rama, kryeredaktor i dy gazetave “Veterani” e 
“Bulqiza”, prej disa vitesh, ka konkuruar denjësisht në 
shtypin e kohës por ai ka botuar reçensione në suplementin 
“Milosao” të “Gazeta Shqiptare”, ndër suplemenet letrare më 
të arrira që botohen në Shqipëri, si dhe në gazetën letraro-
kulturore javore “NACIONAL“. Dhe jo vetëm kaq por në 
shtypin e kohës ai shkruan vazhdimisht artikuj me probleme 
të ndryshme të shoqërisë demokratike të kohës.

Gjerdani i krijimeve të librit “Rizgjime meteorësh” 
kamëron në hullitë e jetës me dashuri e drithërime të 
vrullshme, nëpërmjet rrëfimeve të shtruara, por të natyrshme 
dhe gjithë urtësi, mençuri e stil mjeshtërisht të gjetur, ku 
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ngjizet mushti artistik me morinë e fakteve, ngjarjeve, 
detajeve historike, karakteret e ndryshme etj. 

Lexuesit i urojmë udhëtim të mbarë, me plotë aromë 
poetike, artistike, emocionesh, kënaqësish në shfletimin e 
magjisë të personazheve, fakteve, ngjarjeve, historive, duke 
mësuar më shumë, duke u kulturuar e pasuruar me fjalësinë 
dhe mënyrën e të shprehurit, sjelljeve etj., ndërsa gazetarit 
e shkrimtarit Halil Rama, suksese të pashterrshme në 
krijimtarinë e tij të plleshme e plotë bereqet.

* Firence 17. 12. 2018   
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I. 
TAKOHEMI PËR NJË LIBËR
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NJË SHEKULL NË MEMORIE....

Pas dy monografive “Mirënjohje familjeve vlonjate që 
më mbajtën si birin e tyre (2006) dhe “Kosova e lirë, ëndrra 
e jetës sime” (2010), gjenerali shekullor Rrahman Parllaku 
është në përfundim të kolanës me tre vëllime “Një shekull në 
memorie”.

Duket disi e pabesueshme, por është fakt i pamohueshëm. 
Legjenda e qëndresës gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe në 
burgjet e diktaturës, Heroi i Popullit dhe Nderi i Kombit, u 
aksidentua në mes të nëntorit 2018 në bibliotekën e shtëpisë 
së tij me më shumë se 1000 tituj. Po përzgjidhte bibliografi-
në për kolanën “NJË SHEKULL NË MEMORIE” (me tre li-
bra me kujtime”), dhe një marramendje e çastit e rrëzoi për 
dyshemeje, duke i shkaktuar frakturë në këmbën e majtë. 
Legjendës në kufirin e tri kohëve – siç e ka cilësuar shkrimtari 
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i mirënjohur Teodor Laço - libri ia mbajti të gjallë kujtesën 
dhe e ndihmoi të ruante freskinë e mendimit e veprimit edhe 
pasi kishte provuar torturat më mizore të Hetuesisë Speciale.

Duket qartazi kjo te “ditari i mbajtur”, gjatë 17 viteve 
në burgjet e diktaturës, ku për 96 librat që ka lexuar, në pak 
rreshta ka shënuar: autorin, temën, idenë dhe veprimet e 
personazheve”. Edhe tani në kapërcyellin e një shekulli jete 
ai i është përkushtuar totalisht librit... Jo vetëm duke lexuar, 
por edhe duke shkruar kujtime për t’ua lënë si testament 
brezave, si “Memoria hisorike e kombit”.

Po ato ditë të operimit dhe ripërtëritjes së “plagës së tretë” 
në spitalin e Traumës në Tiranë (pas dy plagëve lufte në malet e 
Kurveleshit e Junikut më 1943 e 1944), nipi i tij, Enver Parllaku, 
që nga Philadelphia, krahas interesimit për shëndetin e xhaxhait, 
do më porosiste: “Ribotojeni librin “Një legjendë në kufirin e tri 
kohëve”, në 100-vjetorin e gjeneralit”. Është kjo një porosi e 
veçantë e intelektualit të mirënjohur nga Novoseja e Kukësit, që 
ka bërë dhe bën aq shumë për librin. Jo vetëm në vendlindje ku 
shërbeu me devotshmëri e përkushtim për dhjetra vite në funksione 
të rëndësishme, por edhe atje në kontinentin e largët, si një ndër 
themeluesit e Shoqatës “Bijtë e Shqipes”, punën me librin e ka ndër 
prioritetet kryesore. 

Në të njejtën linjë, edhe artistja e Popullit Tinka Kurti, 
pasi ka marrë disa kërkesa nga diaspora shqiptare, shpreh 
interesimin për ribotimin e monografisë kushtuar gjeneral 
Parllakut. Ndërkohë ajo vlerëson suplementin “MILOSAO” 
të “Gazeta Shqiptare” për prurjet më të mira nga letërsia e 
vendit dhe ajo botërore, por edhe për trajtimin me kompetencë 
e profesionalizëm të problematikave të dramaturgjisë dhe 
Teatrit, të cilit ajo i ka kushtuar gjithë jetën e saj.
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Një libër për Zhulalin

Shkrimtari, diplomati dhe politologu Besnik Mustafaj, 
shprehet pa ngurrim për librin “Axhenda e një ministri” 
(kushtuar Zhulalit) se nga pikëpamja e punës që bënte 
në gjysmën e parë të viteve ’90, si diplomat, Safet Zhulali 
mbetet një ministër mbrojtjeje i jashtëzakonshëm. “Ai e 
kishte kuptuar shumë shpejt rëndësinë jetike që kishin 
marrëdhëniet ndërkombëtare në ngritjen e një sistemi sigurie 
kombëtare. Nuk e kam fjalën këtu vetëm për objektivin 
strategjik për integrimin në NATO. E kam fjalën për qasjen 
e drejtë dhe largpamëse që kishte ai edhe për ndërtimin e 
një bashkëpunimi dypalësh të rëndësishëm, të qëndrueshëm 
dhe afatgjatë me ushtritë e vendeve të botës demokratike, pra 
një bashkëpunim të mbështetur mbi vlerat e përbashkëta”,-
shprehet z.Mustafaj. Ndër shumë raste që e shtyjnë në 
këtë vlerësim, ai veçon vizitën zyrtare të Zhulalit në Paris 
në pranverë 1996, i ftuar nga homologu i tij francez. “Në 
përfundim të asaj vizite u arrit një marrëveshje bashkëpunimi 
midis dy ministrave të mbrojtjes, e tillë që nuk është tejkaluar 
ende sot pas 22 vjetësh. Në të gjitha bisedimet Zhulali ishte 
bindës, i besueshëm dhe i hapur, duke e treguar veten, përveç 
të tjerash, edhe një diplomat i një cilësie shumë të lartë”. 
Ndoshta dhe për evidentimin e këtyre cilësive të ministrit të 
parë të mbrojtjes të Shqipërisë postkomuniste, libri “Axhenda 
e një ministri” (ku ka dhe opinione të ish ambasadorit 
Ryerson:, të ish sekretarit amerikan të Mbrojtjes William 
Perry, të ish Presidentit Mosiu si dhe të gjeneral Parllakut) 
është i një rëndësie të veçantë. Ndër të tjera në intervistën 
eksluzive për këtë libër, ish-Sekretari Amerikan i Mbrojtjes 
William Perry shprehet: “E kam njohur z. Zhulali kur ai 
ishte Ministër i Mbrojtjes dhe mund të them se ka punuar 
me përkushtim të madh për Shqipërinë dhe ka qënë një 
faktor i efektshëm për ta bërë Shqipërinë një anëtar të forte të 
Partneritetit për Paqe“. Ndërsa për ish Ambasadorin William 
Ryerson: “Është diçka e mrekullueshme që Shqipëria është 
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në NATO. E vetmja gjë që më vjen keq është që Safet Zhulali 
nuk arriti ta shikojë këtë sepse ajo ishte ëndrra e tij. Mendoj se 
është e rëndësishme për Shqipërinë se para së gjithash është 
një ekspozim më i madh ndaj Perëndimit dhe drejt BE-së“.

Panairet e librit dhe sipërmarrja

Në Panairin e Librit “Tirana 2018”, shkrimtari i mirë-
njohur Zija Çela promovoi romanin e tij të ri me titull “Djalli 
komik”. Një roman ky për të cilin vetë Zija Çela thekson se 
në inversin e vet, do të quhej ndryshe “engjëlli i dashurisë”. 

Ndërsa analisti Agron Gjekmarkaj evidentoi si përcaktor 
në marrëdhënien e Çelës me letërsinë, dekadencën shoqërore 
të shndërruar në detaj. Ndërkohë, Lazër Stani theksoi se mbi 
të gjitha, Zija Çela është një shkrimtar i cili lexon lexuesit e tij. 

Fondacioni “Alsar”, në harkun kohor të 6 mujorit të dytë 
2018, ka promovuar dy botime dinjitoze të ambasadorit, 
publicistit dhe diplomatit Shaban Murati, profesor dhe 
Mjeshtër i Madh në Diplomaci: “Çështja e paqenë e detit, 
një intrigë diplomatike greke apo shqiptare” dhe “Kalvari 
diplomatik i shtetit të Kosovës”, që u prezantua, për qindra 
diplomatë, analistë e gazetarë nga Shqipëria, Kosova, rajoni 
e bota .

Një veprimtari e veçantë promovuese u organizua në një 
fshat të largët, ku në praninë e dhjetra intelektualëve dibranë 
u prezantua libri “Grazhdani i Dibrës”, shkruar me një stil 
të veçantë nga mësuesi në pension Neki Osmani. Një libër 
ku portretizohet Kalaja e Grazhdanit, si fortesë lufte dhe 
qëndrese, që përbën një shembëlltyrë historike; që evokon 
historinë e fshatit dhe traditën qytetëruese të tij, ndikimin dhe 
kontrollin mbi infrastrukturën provinciale përgjatë shekujve 
të V dhe VI. Por dhe një skedë e rëndësishme dhe e vlefshme 
për fshatin Grazhdan të Dibrës që sjell në kujtesë të kaluarën 
e largët të mugëtirës historike deri te e sotmja e jetuar. Jo 
më kot autori evidenton faktin se që në vitin 1974 Kalaja e 
Grazhdanit është shpallur monumet kulture dhe se “Turistët 
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që vijnë në Dibër, duhet të shohin atë që i dha emrin Dibrës, 
këtë kala që është ndër më të mëdhatë në Ballkan”. Gjithsesi 
ky libër nuk do ta gjente dritën e botimit, pa kontributin 
modest dhe mbështetjen financiare të intelelektualit dhe 
sipërmarrësit grazhdanas Edmond Isaku.

Të jesh një sipërmarrës është çështje talenti, por është 
edhe një dhuratë nga Zoti. Edmond Isaku i ka të dyja. Si 
themelues dhe administrator i TV “Bulqiza” në dy dekada, 
ai ka dëshmuar se është një sipërmarrës i suksesshëm dhe 
i guximshëm, ka ide e aftësi menaxhuese, por është dhe një 
promovues e mbështetës financiar i botimit të disa librave 
dhe si i tillë ai zë vend të veçantë në Panteonin e Vlerave.

Institucionet dhe puna me librin

Përgëzime për punën me librin meritojnë edhe disa drejtues 
institucionesh kryesore. Kështu, Bujar Leskaj që drejtoj për 
shtatë vite Kontrollin e Lartë të Shtetit, i lë “trashëgimi” këtij 
institucioni, përveç selisë së re të standardeve ndërkombëtare 
edhe një bibliotekë mjaftë të pasur, ndërkohë që botimet e 
KLSH janë prezantuar denjësisht në disa panaire librash.

Punën me librin e ka vënë në prioritetet e tij edhe Drejtori 
i Përgjithshëm i Burgjeve, Stefan Çipa. Në më pak se katër 
muaj në drejtimin e burgjeve shqiptare, ai ka shpalosur 
vizionin perëndimor të reformimit të këtij sistemi, duke 
synuar një përafrim të shpejtë me standardet perëndimore. 
Dhe kjo edhe në drejtim të pasurimit dhe shfrytëzimit me 
efikasitet të plotë të bibliotekave në institucionet e vuajtjes së 
dënimit (përfshirë edhe inkurajimin, përkrahjen dhe botimin 
e krijimtarisë së disa personave të dënuar).

Po ashtu Dr.Ardit Bido, Drejtor i Përgjithshëm i Arkivit 
të Shtetit ka promovuar jo vetëm në Panairin e Librit 2018 
në Tiranë, por edhe në rrethe, Kosovë e Maqedoni disa 
botime shkencore të këtij institucioni, shumë të vlefshme për 
publikun e sidomos për studjuesit.

Bashkia Dibër oraganizoi në qytetin e Peshkopisë fillim 
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tetorin 2018, panairin me libra të 148 autorëve dibranë. Në 
mbyllje të këtij panairi, Administratori i Shtëpisë Botuese 
“M&B”, Bujar Karoshi u shpreh se ideja për realizimin e 
tij ka lindur në kuadrin e një jave kulturore në Dibër, e cila 
shpresojmë të kthehet në një traditë, sidomos kur të marrë 
udhë Rruga e Arbrit. Një javë plot veprimtari në vjeshtë ishte 
një prezantim shumë i mirë i Dibrës e cila ka shumë poetë, 
shkrimtarë e studiues të njohur, puna dhe sukseset e të cilëve 
janë një shembull i mirë për rininë atje. Gjithashtu, edhe 
nisma tjetër “Dhuro një libër” do të vazhdojë.

I solla këto shembuj, për të “justifikuar” disi titullin e 
këtij libri “Rizgjime meteorësh”, edhe për faktin se tërësia e 
lëndës së tij përbëhet kryesisht nga shënime për librat (botuar 
në suplementin letrar “MILOSAO” të “Gazeta Shqiptare”, 
në të përditshmet “TELEGRAF” e “Koha Jonë” si dhe në të 
përjavshmen letraro-kulturore “NACIONAL”, parathënie 
(si redaktor i disa librave) dhe fjalë që kam mbajtur në 
promovimin e disa librave. Por edhe për të evidentuar dhe 
vlerësuar Lëvizjen Kombëtare për Lexim (LKL), nismë e 
Ministrisë së Kulturës të RSH e cila shpalli fundvitin 2018 
programin “Shttt jam duke lexuar” (15 minuta leximi në 
10 shkolla të Tiranës). Po ashtu, disa lëvizje dhe nisma për 
të nxitur leximin, si ajo “Takohemi për një libër” etj, dhe 
pasurimin e disa bibliotekave, janë punë që duhen lavdëruar 
dhe mbështetur.
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“MILOSAO” KA PASUR DHE DO TË KETË 
GJITHMONË

Në nderim të shkrimtarit të shquar, Teodor Laço 

Shkrimtari shumëplanësh 

Në historinë e letërsisë shqipe, Teodor Laço është 
padyshim një ndër emrat më të spikatur. Ai ka hyrë në analet 
e kësaj historie si një shkrimtar shumëdimensional: si një nga 
romancierët dhe tregimtarët më të lexuar, si dramaturgu, 
komediani e skenaristi – ndër më të preferuarit e regjisorëve 
shqiptarë me emër, dhe së fundmi, edhe si një ndër poetët e 
esseistët më të mirë.
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Ku u lind dhe u rrit 

Ai u lind dhe u rrit në Dardhë të Korçës. Në atë fshat që 
sipas tij, nuk ka të dytë; “në fshatin tim malor,- do shkruaj 
në një tregim,- netëve të verës, qielli është një magji që mund 
të mrekullojë edhe shpirtrat e thatë. Gjithësia e hap gjirin në 
një tejdukshmëri të ndritshme dhe atëherë, etja të duket më 
pranë se kurrë me hënën e madhe që lëviz si mbi një lundër 
në detin e errët të kreshtës mbi korijen e Shën Pjetrit, me yjet 
e mëdhenj që vezullojnë dritë shkëlqyese, me yjet e vegjël që 
regëtijnë në të venitur, me yjet që bien e digjen, duke ndjellë 
trishtim për jetët që shuhen”. Në fushën e letërsisë, veprat e 
tij do të përbënin një zgjedhje të preferuar për lexuesit që me 
tregimin “Malaji” e deri në romanin e fundit “Gropas 67”, 
botuar në 2014.

Dedikim për gazetat që botojnë letërsi 

Vetëm dy javë para se të ikte përgjithmonë për në botën 
e përtejme (pikërisht në vigjilje të 80-vjetorit të ditëlindjes së 
tij) në “Gazeta Shqiptare botova opinionin “Vepra letrare e 
Teodor Laços” në tri dimensione”, ndërsa për “Koha jonë” dhe 
“Nacional” përzgjodha tri cikle nga poezitë që ai i ruante prej 
dekadash në “thesin e tij poetik”. Vetëm disa ditë pas këtyre 
botimeve shkrimtari dhe politikani shumëdimensional, Laço, 
do t’u kushtonte këtyre tri organeve dedikimim e mëposhëm: 
“Ishte një përkim i këndshëm që tri nga gazetat, që ende lëvrojnë 
letërsinë dhe sidomos poezinë, gjejnë vend për këto “thërrime” të 
thesit tim poetik, i cili ndoshta do të mbetej nëpër dorëshkrime.

- ”Gazeta Shqiptare” me suplementin letrar të Ben Andonit, 
rreket të flasë me gjuhën e modernitetit poetik dhe kritik, e 
vetëdijshme se “Milosao” ka pasur dhe do të ketë gjithmonë. 

- Gazeta “Koha Jonë”, e para gazetë opozitare, me kontribut të 
jashtëzakonshëm dhe konkurruese e denjë në tregun mediatik, duket 
sikur nxiton të kapë kohën e humbur me ajkën e letërsisë shqipe, por 
edhe me poetë të rinj, në suplementet dhe faqet e saj letrare. 
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- ”Nacional”, -  sepse është e vetmja gazetë që i përkushtohet 
letërsisë dhe poezisë – sepse gara është e hapur në të gjitha trevat 
shqiptare, me një përkujdesje shembullore të botuesit të saj, mikut 
tim Mujë Buçpapaj, i cili më kujton fillimet e viteve ‘80-të, kur 
një tufë poetësh, zëra të rinj poetik derdhën frymëzimin e tyre, 
veçanërisht nga tre burime: Tropoja – farefisi Buçpapaj, Hamit Aliaj 
e të tjerë; Preç Zogaj, Ndoc Gjetja, Agim Isaku nga Lezha; Petrit 
Ruka, Ilirirjan Zhupa, Qazim Shemja nga Tepelena, “provincialë”, 
por që më vonë u bënë autorë të njohur të letërsisë dhe gazetarisë. 
Nostalgjia zgjon kujtime të bukura, por dhe të dhimbshme! Ç’të 
thuash për djaloshin me fat dredharak, Ilir Balliu, i çmuar fillimisht 
tepër lart nga brezi i tij dhe që më vonë u harrua në gërxhet e Dajtit?! 
Dhe sërish “Nacional” që vazhdon të kërkojë mineral nga bjeshkët, 
atje ku është miniera e arit. I falënderoj dhe i uroj përzemërsisht!” 
Urime dhe gazetave të tjera që kujtohen se ka edhe poezi!” 

Ndër emrat më të spikatur të letërsisë shqipe 

Në historinë e letërsisë shqipe, Teodor Laço është 
padyshim një ndër emrat më të spikatur. Ai ka hyrë në analet 
e kësaj historie si një shkrimtar shumëdimensional: si një nga 
romancierët dhe tregimtarët më të lexuar, si dramaturgu, 
komediani e skenaristi – ndër më të preferuarit e regjisorëve 
shqiptarë me emër, dhe së fundmi, edhe si një ndër poetët e 
esseistët më të mirë. Një vit më parë (vetëm një muaj para se të 
largohej për në botën e përtejme) do të ishte Gazeta Shqiptare, 
ajo që do të promovonte veprën e tij letrare në tri dimensione: 
si poet, dramaturg, komedian dhe si eseisist. Ndërsa Ai vetë, 
do ta konsideronte suplementin “MILOSAO”, të kësaj gazete 
si tribunë të promovimit të letërsisë bashkohore që e ka 
kryer më së miri misionin e saj, duke mbushur në harkun 
kohor të gjashtë viteve të fundit atë vakuum të krijuar nga 
“shuarja” e të dikurshmes “DRITA”. Madje, Laço, si një nga 
personalitetet më në zë të letrave shqipe, do të shprehej se - 
”Gazeta Shqiptare” me suplementin letrar të Ben Andonit, 
rreket të flasë me gjuhën e modernitetit poetik dhe kritik, e 
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vetëdijshme se “Milosao” ka pasur dhe do të ketë gjithmonë. 

“Thërrime” nga “thesi poetik” i Laços 

Teodor Laço, me korpusin e tij letrar, që përfshin mëse 50 
tituj romanesh, vëllimesh me tregime, dramash, komedish e 
kujtimesh, zë vend të veçantë në historinë e letërsisë shqipe. 
Si romancier, tregimtar, dramaturg, komedian, esseist, 
komentator, opinionist e politolog, ai padyshim njihet 
nga lexuesi shqiptar, por dhe ai i huaj ku është përkthyer, 
si një nga kolosët e letrave shqipe. Por nëse, në këto gjini, 
Laço radhitet me elitën krijuese të kombit, ai si poet njihet 
pak. Jo se nuk ka shkruar poezi, por ato i ka ruajtur si 
“thesare” të laboratorit të tij krijues. Por pikërisht, në pragun 
e 80-vjetorit të lindjes së tij, (29 shtator 2016) nga labirintet 
e këtij laboratori arritëm të zhbirojmë talentin e tij të rrallë 
edhe në poezi. Poezi të shkruara në harkun kohor të pesë 
dekadave, përmbajtja e të cilave rrok hapësira të gjera dhe 
përfshin gjithçka që ka të bëjë me jetën tonë. Mjafton qoftë 
edhe një lexim i vëmendshëm për t’u mrekulluar me poezinë 
e Laços që është poezi përqëndrimesh dhe me karakteristika 
shumë të sakta, përsa i përket formës dhe kompozicionit, 
si p.sh tek vjersha e titulluar: “MOTIV LASGUSHIAN” 
(kushtuar bashkëshortes, MIRJANËS): “Më trokite prej së 
largu/ me një degëz dashurie/ miturisht e çmendurisht/ më vjen 
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natën si një hije./ Grua je a lozonjare/ kërkon prehje apo halle/ qofsh 
çapkëne apo manare/ ti më vdiqe, ti më ngjalle….”. Apo dhe tek 
poezia: “KAFENETË E TIRANËS” :”Kioska, kafene/ kryqëzime 
kryefjalësh/ kryeqendra kryeqyteti/ Pagat në pus/ Çmimet në qiell/ 
raca e çuditshme/ shtyn ditën,/ vret kohën kafeneve…./ Edhe një 
kafe e pimë/ një “koka”, një çaj/ Bajmë fjalë/ qeveria të rrëzohet/ 
duhet të bjerë/ qeveri e mjerë! /…nga kioskat tryeza: / qeverisim 
më mire/ pak kryeministër/ pak president/ lumi i nxori në breg/ 
ne lundrojmë në pritje me turmën!…” Gjen në poezitë e tij tituj 
shumë intrigues që të bëjnë për vete që në krye të herës. 
Mendimin e thellë filozofik të këtij gjeniu krijues e dallon 
qoftë dhe në vargjet: “O, si hesht, si nuk pëlcet zemërimi/I lidhur 
në prangat e durimit!….” Në tërësinë e tij, ky cikël (si edhe 
qindra vjershat e pabotuara të Laços), shpalos profilin poetik 
të një poeti me ndjeshmëri të lartë, me teknika vjershërimi 
midis tradicionales dhe modernes e postmodernes, me një 
pasuri të begatë mjetesh dhe teknikash poetike, me struktura 
vargjesh e strofash të zhdërvjellëta, që e kthejnë formën në 
një procedim të mesazhit estetik. Këto risi të poezisë së tij 
mund t’i dallojmë më së miri në vargjet e vjershës me titull: 
“Pendim”: “Kur zë e ngryset dita e përhime/ dhe nisin të përgjumen 
plot vegime/ ca mllefe, ca inate, ca metime;/ Një tog me hi, një mal 
zhgënjime/ Filloj i flas e vras vetveten time…/ Pse rashë pre e 
kotësisë/ e kohëhumbjes, rastësisë/ e rrethit mëkatar të prapësisë/ ku 
plot shtriganë të babëzisë/ Shtrëngojnë lakun e fatkeqësisë?/ Kur zë 
e ngryset dita e përhime/ filloji i flas e vras vetveten time….” Apo 
dhe te poezia:”FUNDSHEKULLI SHQIPTAR”: “Tymtarët e 
krimit/ vjellin shtëllunga…/ qiell i mbyllur, i blozët/ hedh shira 
blozë./ Tymtarët e kartës/ brerojnë breshër rrenash/ tymtarët 
e gojës/ cipën e ndrangur hedhin…/ Fundshekulli shqiptar/ 
ceremonial pambarim/ i kortezhit të shpresave…..”. Ky cikël, të 
cilin personaliteti i shquar i letrave shqipe ma besoi mua për 
ta botuar në ndonjë të përditshme letrare, disa muaj para 
se ai të mbushte 80 vjeç (që u botua në “NACIONAL”), do 
të përbënte embrinon e vëllimit poetik “Hapjani dritaren 
pulëbardhës”, të cilin familja e tij e botoi tetë muaj pas ndarjes 
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nga jeta të Teodor Laços. Siç është shprehur poeti Bardhyl 
Londo, vetë titulli i poezisë “Hapjani dritaren pulëbardhës” 
që shërbeu si titull i librit është një metaforë që të gozhdon 
menjëherë. “Një himn për dashurinë, mirësinë, humanizmin, 
shpirtin lirik. Pulëbardha është pastërtia njerëzore është 
humanizmi, dashuria, dhembshuria, miqësia, lirizmi, shpirt i 
pavdekshëm dhe i panjollosur nga djallëzitë dhe paudhësitë 
e përjetshme njerëzore. Kësaj pulëbardhe simbol duhet t’ia 
mbajmë gjithmonë derën hapur, të mos ia mbyllim kurrë 
edhe kur shfryjnë erërat e ftohta dhe të tërbuara të dimrit të 
egër. Pulëbardha është vet shpirti i Teodor Laços, që do të na 
trokasë gjithmonë në dritare”, shprehet B.Londo. Dhe në të 
vërtetë: “Hapjani dritaren pulëbardhës /Që stërkala shpresash po 
iu shkund,/ Që çan me afsh këtë qiell mardhës dhe zgjon e ngre e 
shkund e mund…”, është një imazh i rrallë, me një lirizëm dhe 
humanizëm që shok ka vetëm veten. Vargu i fundit vjen si një 
kreshendo shpërthyese që godet, ngre stërkala, shkumëzon: 
është një varg, i cili nga mënyra si është ndërtuar të kujton 
gjithmonë për mirë mjeshtërinë e Lasgushit dhe të Nolit. 
Madje, sipas Londos: “Interesi i Laços për të shfrytëzuar 
hapësirat artistike, që t’i jep vetëm poezia, për më tepër se 
intuitën e lindur të një prozatori, të sjell ndër mend kërkimet 
këmbëngulëse të një poeti të talentuar që është vazhdimisht 
në lëvizje në udhën e vet poetike. Sensi i masës dhe hapësirës 
së fjalës, ngjyrimi stilistik, përdorimi i tingëllimit të saj për 
të bashkuar hapësirën vizive me tingëllimin kumbues, veti 
të vyera këto të Teodorit prozator, në poezi arrijnë të marrin 
dhe të fitojnë një hapësirë të re, hapësirë që shpesh herë të 
detyron t’i rikthehesh poezisë sërish. Dhuntitë që Laço si 
prozator i ka me shumicë, e ndihmojnë që në poezitë më 
të mira të krijojë imazhe të goditura, të cilat imponohen, të 
ravijëzojë situata poetike ku imazhi gërshetohet natyrshëm 
me një ritëm dhe muzikalitet elegant, ku imazhi flet me gojë, 
këndon, kumbon me një harmoni të plotë solide”. 
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Kujtime për kohë të shkuara dhe nostalgji rinie 

Todi, siç e thërrisnin miqtë, me një diplomë në bujqësi, 
për të cilën punoi si agronom për një periudhë të shkurtër 
në vendlindje, Korçë, do t’i përkushtohej letrave në fillim 
viteve 60- të. Është autor i shumë romaneve, novelave, 
përmbledhjeve me tregime, dramave, komedive, skenarëve 
të filmave artistikë dhe dokumentarë. Disa prej librave të tij 
janë vlerësuar me çmimet më të larta që jepen në Shqipëri, 
ndërsa pjesë të rëndësishme të veprës së tij janë përkthyer e 
botuar edhe në gjuhë të huaja. Pas viteve ‘90 është angazhuar 
edhe në jetën politike të vendit. Për dymbëdhjetë vjet ka qenë 
deputet në parlamentin shqiptar, ministër i Kulturës në vitet 
‘94-‘97 dhe ka përfaqësuar shtetin shqiptar si ambasador në 
Federatën Ruse. Gjatë dy dekadave bashkëpunimi të ngushtë 
me kolosin e letrave shqipe T.Laço (1996- 2016), në memorien 
time janë skalitur kujtime për kohë të shkuara dhe nostalgji 
rinie, punë dhe përpjekje mes njerëzve të dashur, miqve dhe 
shokëve, prej të cilëve (siç shprehet ai me modesti), një pjesë 
të mbeten bashkudhëtarë dhe plot të tjerë, kanë kohë që 
kanë shkuar nga kjo botë duke lënë pas kujtimet. Por për një 
shkrimtar të mirënjohur si Ai, jeta dhe bota, fare mirë mund 
të vijnë edhe përmes letërsisë së shkruar dhe botuar ndër 
vite, si një dritare e së shkuarës dhe të tashmes. Në gjithë 
krijimtarinë e tij, Teodor Laço, krijoi karaktere të çdo kohe, e 
disa prej tyre u mishëruan edhe në prodhime të Kinostudios 
Shqipëria e Re, si “Përballimi” “Shi në plazh” etj. 

Vepra letrare e Laços ka vend për analiza të thella 

Në letërsinë e Laços lëvrijnë pafundësisht vajza dhe 
gra, studente dhe gjeologe, agronome dhe fshatare, mjeke 
dhe artiste. Të dashuruara dhe fatkeqe. Me dramë të 
jashtëzakonshme si partizania e plagosur që përdhunohet prej 
Demos, deri edhe e vdekur, apo me fund të lumtur si Ana, tek 
tregimi me një antagonizëm dashuror të jashtëzakonshëm kur 
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njeriu provon ta zgjojë atë tek vetvetja e harruar dhe e fjetur, 
apo “Ngrohtësia e të tjerëve”. Në veprat poetike e prozaike, 
dramaturgjike apo studimore të Laços ndërthuret një lëndë 
letrare shumëngjyrëshe me dramaticitet drithërues, plot 
shpirtëzime estetike që bulojnë nga brendia e përmbajtjes. 
Siç është shprehur shkrimtari Andon Andoni “vepra letrare 
e këtij shkrimtari ka vend për analiza të thella dhe që, duke iu 
qasur asaj në tri dimensione, të kohës së shkrimeve, gjedheve 
dhe llojeve të gjinive letrare që lëvroi, si dhe tematikës së 
gjerë që trajtoi në to, do të përmbushej një boshllëk i madh 
që kritika letrare në veçanti, por dhe studiuesit e fushës së 
letërsisë në përgjithësi, u kanë borxh letrave shqipe të më se 
një treçerek shekulli”. Madje siç është shprehur prof. Zymer 
Mehani “Në  krijimtarinë e shkrimtarit Teodor Laço kritika 
ka veçuar vërtetësinë dhe prirjen për zhbirime psikologjike 
të botës së njeriut të mirë e altruist, vizatimin e karaktereve 
me penelata të holla, lirizmin që nuk mungon as kur subjekti 
shtjellohet në situata konfliktesh, përshkrimin poetik të 
natyrës. Metafora e tij më shprehëse duket se kërkohet 
te bardhësia e borës dhe trishtimi i mjegullës. Krijimtaria 
letrare e shkrimtarit Teodor Laço, ndër emrat më të njohur 
në letërsinë shqiptare, përfaqëson në të njëjtën kohë një nga 
ato dukuri të rralla kur shkrimtari lëvron me sukses në disa 
fusha të letrave. 

Teodor Laço lindi më 29 shtator të vitit 1936 në fshatin 
Dardhë të Korçës, vdiq më 15 tetor 2016. Ai ka studiuar 
Agronomi në Universitetin e Tiranës. Ka filluar të botojë 
që prej viteve ’60. Për kontributin e tij intelektual, krijues e 
veprimtar Teodor Laço mban “Urdhërin Naim Frashëri të 
Klasit të Parë”, “Çmimin e Republikës” si dhe emblemën 
“Qytetar Nderi” i Qarkut të Korçës.

Disa nga librat e Teodor Laços:

• Era e tokës (1965)
• Shtëpia në rrugicë (1968)
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• Një natë shiu - 1969
• Një nuse për Stasin (1970)
• Tokë e ashpër (1987)
• Korbat mbi mermer (1981)
• Të gjithë lumenjtë rrjedhin (1987)
• Pushimet e kolonelit (1990)
• Shi në plazh
• Vrasja e buzëqeshjes
• Një dritare në Kremlin
• Mjegull (2009)
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RENDI I PRIORITETEVE DIPLOMATIKE DHE 
STRATEGJIKE TË KOSOVËS

Gjashtëdhjetë e katër artikuj, 
analiza të mirëfillta diplomatike të 
kalvarit që përjetoi dhe po përjeton 
Kosova, nga prag Rambujeja e 
fillimvitit 1999, te pavarësimi e 
ecejaket për të formuar shtetin e 
ri, e deri te dritëhijet e projektit 
makabër të korrigjimit apo 
ristrukturimit të kufijve, apo 
shkëmbimit të territoreve, përbëjnë 
lëndën e librit të ri të diplomatit 
të mirënjohur Shaban Murati, 
“Kalvari diplomatik i shtetit të 
Kosovës”. Në këtë libër që u 
prezantua para disa ditësh për qindra diplomatë, analistë e 
gazetarë nga Shqipëria, Kosova, rajoni e bota gjejmë analiza të 
mirargumentuara të ngjarjeve e zhvillimeve në harkun kohor 
të dy dekadave të fundit. Ato hedhin dritë mbi politikën 
dhe diplomacinë e kulisave dhe për provokimet e synimet 
e mbrapshta të qarqeve shoviniste serbe, të segmenteve 
e individëve për të penguar shpalljen e pavarësisë dhe 
formimin e konsolidimin e shtetit të ri të Kosovës.

Diplomati i karrierës, eksperti i Kosovës, Ballkanit dhe 
marrëdhënieve ndërkombëtare, Shaban Murati sjell kështu 
për publikun e gjerë një antologji të analizave sistematike 
për problematikën diplomatike të shtetit të Kosovës, që nga 
krijimi i tij, deri në ditët e sotme. Kontributi i diplomatit të 
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mirënjohur konsiston kështu para së gjithash në dhënien e 
përgjigjeve për pikëpyetjet dhe për zhvillimet e sotme rreth 
Kosovës. Dhe këtë e bën nëpërmjet sistematizimit të çështjeve, 
konsekuencës dhe dinamikës e ndjekjes së tyre në zhvillim e 
sipër, çka e bëjnë librin aktual dhe të mirëpritur nga lexuesi.

Si askush tjetër, diplomati Murati ka kurajën që t’i 
kundërvihet edhe qëndrimit të hershëm të Akademisë së 
Shkencave për një të ashtuquajtur “platformë për zgjidhjen 
e çështjes kombëtare shqiptare”, që sipas tij nuk ishte as 
shkencore dhe as patriotike (24.11.1998). Ndër argumentet 
bindëse që sjell autori është qëndrimi i atëhershëm i 
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për të rikthyer 
mbrapsht historinë e Kosovës, duke e detyruar popullin 
shqiptar të pranojë statusin, që i dha atij Beogradi në 1974. 
Është vërtetë absurd ky qëndrim i Akademisë së Shkencave 
të Shqipërisë që konsistonte në minimizimin e kërkesave të 
kosovarëve vetëm tek “elementi konstituiv”.

Por, duke ndjekur kronologjinë e ngjarjeve, autori 
natyrshëm rendit mesazhin historik të SHBA për Kosovën 
në prag të Rambujesë. Në këtë këndvështrim, ai sjell në 
vëmendjen e opinionit publik deklaratën e ish-Sekretares 
amerikane të Shtetit, Medlin Ollbrajt në Uashington, vetëm 
një ditë para Konferencës Ndërkombëtare për Kosovën që u 
mbajt me nismën e Grupit të Kontaktit më 6 shkurt 1999 në 
Rambuje të Francës. Në mbështetje të dëshirës së shqiptarëve 
të Kosovës për pavarësi, shefja e diplomacisë amerikane 
deklaroi se, “ne nuk u kërkojmë atyre njerëzve të heqin dorë 
nga ëndrrat e tyre”.

Pikërisht, duke u mbështetur tek ky qëndrim konstant 
i diplomacisë amerikane, si dhe në Rezolutën 1244 të KS të 
OKB për Kosovën, diplomati shqiptar Sh.Murati konkludon 
se “Statusi aktual që gëzon Kosova, pikërisht në kuadër 
të rezolutës së mësipërme, mbi bazën e së cilës ajo ka të 
sanksionuar kujdestarinë ndërkombëtare, e mbështet dhe i 
jep plotfuqishmëri legale të drejtës, që ajo të kërkojë pjesën 
e saj të pasurisë që i takon dhe që të jetë e pranishme në 
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tryezat e ndarjes së pasurive midis njësive federale të ish-RSJ-
së”. (17.12.2000). Mjafton të konsiderojmë kohën kur është 
bërë, për t’u bindur në vërtetësinë e analizës së mirëfilltë 
diplomatike të ambasadorit Murati, i cili që para 18 vitesh 
ishte i qartë për kalvarin që do të kalonin bisedimet midis 
Prishtinës e Beogradit, qoftë edhe në këndvështrimin e 
ndarjes së pasurive. Po në këtë këndvështrim e ka parë autori 
të drejtën që kishte dhe ka Kosova të kërkojë reparacionet 
(Libri “Serbia kundër Serbisë. Analizë e një gjysmërevolucioni 
të lënë përgjysëm”, fq.77-81).

Në librin e ri “Kalvari diplomatik i shtetit të Kosovës”, një 
vend të rëndësishëm zë qëndrimi i autorit ndaj serbizimit të 
diplomacisë të disa shteteve (si Spanja) për t’u shkëputur nga 
gjithë shtetet e G-7 dhe nga shtetet e mëdha të NATO-s, të 
cilat kanë njohur shtetin e Kosovës (16.06.2008). Duke ndjekur 
këtë linjë, jo më kot autori evidenton dhe habinë e madhe që 
përfshiu qarqet diplomatike dhe mediatike ndërkombëtare 
nga inati “sui generis” i Serbisë me dy shtetet fqinjë, Malin e 
Zi dhe Maqedoninë, me rastin e njohjes së Kosovës nga ana e 
tyre, qëndrim intaçor ky që Beogradi nuk e ka mbajtur ndaj 
115 shteteve tjera që kanë njohur shtetin e Kosovës.

Në koherencë me qëndrimet e sotme kur nga qarqe të 
caktuara proserbe është hedhur në treg ideja e mbrapshtë 
e ndryshimit të kufijve dhe e shkëmbimit të territoreve, 
ambasadori, publicisti dhe diplomati, profesor dhe “Mjeshtër 
i Madh në Diplomaci”, Shaban Murati, konkludon se “rendi 
i prioriteteve diplomatike dhe strategjike të Kosovës është 
i thjeshtë: Njohja e shtetit të Kosovës nga Serbia. Ky është 
prioriteti i prioriteteve!”. (13.08.2018).

Duke përveçuar çështjet më të mprehta, me të cilat është 
përballur diplomacia dhe shteti i Kosovës në dhjetëvjetëshin 
e parë të jetës së tij, analiza e autorit përqendrohet në frontin 
e vështirë diplomatik të përballimit me diplomacinë e Serbisë 
në rajon dhe në arenën ndërkombëtare, si dhe në përballjet 
me barrierat e pafund antikosovare të diplomacisë ruse. Po 
ashtu, në këtë libër zënë vend të veçantë analizat e mirëfillta 
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diplomatike pas ballafaqimeve me segmente të diplomacisë 
europiane, e cila jo gjithmonë ka ruajtur koherencën e saj 
për Kosovën dhe për Ballkanin. Libri  “Kalvari diplomatik i 
shtetit të Kosovës” trajton gjithashtu edhe disa marrëdhënie 
dhe probleme diplomatike midis Shqipërisë dhe Kosovës. 
Por gjithsesi, nga diplomati i mirënjohur Sh.Murati, një 
trajtim të thelluar marrin temat e mekanizmave dhe intrigave 
diplomatike të Serbisë dhe aleatëve të saj kundër pavarësisë, 
sovranitetit dhe integritetit të Kosovës.

Duke vijuar me titujt e analizave të tjera që përfshihen 
në këtë libër, është fare e lehtë të arrish në përfundimin se 
sa i vëmendshëm ka qenë ambasadori Murati në ndjekjen e 
zhvillimeve të përditshme, të përjavshme e të përmuajshme 
të këtyre 20 viteve të fundit në shtetin e ri të Kosovës.

Për këtë vëmendje edhe për analizat e spikatura të 
ambasadorit Murati pas çdo qëndrimi regresist të diplomacisë 
serbe e të qarqeve të caktuara ndërkombëtare që kanë synuar 
dhe synojnë të minojnë progresin e shtetit të ri të Kosovës, 
janë shprehur figura të shquara nga fusha politike dhe 
akademike si zëvendëskryeministri i Kosovës, Enver Hoxhaj; 
ambasadori Maxhun Peka, kryetari i Fondacionit “Alsar” 
Mehdi Gurra; analisti Aleksandër Çipa dhe profesor Ylber 
Sela. E përbashkëta në vlerësimet e tyre është vështrimi me 
anë të një pene mjaft diplomatike i ambasadorit Murati në 
këtë kalvar diplomatik, që ka kaluar dhe po kalon Kosova.

Si njohësi më i mirë i Kosovës dhe raporteve të saj me 
rajonin, Shaban Murati sjell në këtë libër të një rëndësie të 
veçantë, jo një temë, por disa tema të veçanta, të cilat i trajton 
në mënyrën më të mirë të mundshme.
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METAMORFOZA E NEGOCIATAVE PËR 
ÇËSHTJEN E DETIT

•	 Çështja e paqenë e detit në optikën e patriarkut të 
analizës diplomatike shqiptare, Shaban Murati

Patriarku i analizës diplomatike dhe i politikës së jashtme 
shqiptare, Shaban Murati, i vlerësuar si i tillë nga Prof.
Dr.Aleksandër Meksi, ish-kryeministër i Qeverisë së parë 
Demokratike të Shqipërisë (1992-1997), e konsideron çështjen 
e detit si një nga dosjet më enigmatike të marrëdhënieve midis 
Shqipërisë dhe Greqisë. Në situatën e konfuzionit politik, 
diplomatik, teorik dhe dokumentar, të disa segmenteve të 
diplomacisë shqiptare, edhe pesë vjet pas Vendimit Historik 
të Gjykatës Kushtetuese, analisti i mirënjohur me përvojë 50 
vjeçare në fushën e politikës së jashtme, ka sugjeruar hartimin 
dhe shpërndarjen me urgjencë të një qarkoreje juridike, ku 
të rifreskohet kujtesa e diplomatëve tanë me qëndrimet bazë 
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juridike, historike dhe kombëtare të Vendimit të Gjykatës 
Kushtetuese të 15 Prillit 2010. Kjo sipas tij, për faktin se 
me këtë vendim të Kushtetueses Shqiptare, Çështja e Detit 
është një dosje e mbyllur në planin ligjor, politik, historik 
dhe diplomatik. Në librin e tij “Çështja e paqenë e detit, 
një intrigë diplmatike greke apo shqiptare”, studiuesi e 
diplomati Murati, bazuar në dokumentacion të pasur jep për 
herë të parë një analizë diplomatike të plotë të kësaj çështjeje 
në gjithë harkun kohor të zhvillimit të saj deri në ditët tona. 
Në Kreun e I: “Enigma e nxitimit diplomatik”, ndër të tjera 
autori evidenton si problem të parë, ngutjen e diplomacisë 
shqiptare që të plotësonte menjëherë kërkesën e Greqisë për 
hapjen e bisedimeve për detin, në një kohë që Greqia e kishte 
neglizhuar këtë çështje për dhjetra vite me radhë dhe nuk e 
kërkoi kurrë, që nga rivendosja e marrëdhënieve diplomatike 
në vitin 1971. “Ajo që bën më shumë përshtypje nga studimi 
dhe analiza e dinamikës së bisedimeve diplomatike mes dy 
shteteve, është nxitimi i pazakontë i palëve për të arritur dhe 
mbyllur bisedimet me një marërveshje”, shkruan z.Murati në 
librin e tij të promovuar në praninë e dhjetra personaliteve 
të botës akademike, diplomatike e juridike. Parë nga ky 
këndvështrim ai konkludon se sa ç’është i paqartë motivi 
i nxitimit të diplomacisë greke, aq është i errët qëllimi i 
nxitimit nga diplomacia shqiptare. Madje sipas z.Murati, i 
njohur si një ambasador nga më të mirët e vendit tonë dhe 
një kërkues i palodhur e i pashoq i mendimit të ri diplomatik 
shqiptar: “Në këtë nxitim, jo vetëm u shkelën procedurat, 
ligjet dhe Kushtetuta e Shqipërisë, por në planin profesional, 
diplomatik, shkencor dhe administrativ, nuk u përcaktuan 
dhe as u morën parasysh parametrat më minimale, që kërkon 
një diplomaci serioze e një shteti serioz”. Kështu ka ndodhur 
edhe gjatë procesit diplomatik të negocimit të marrëveshjes 
së anulluar të detit (2008-2009), të shpallur nul nga Gjykata 
Kushtetuese. Në optikën e ambasador Muratit “Vështirë 
të gjesh në historinë e diplomacisë shqiptare dhe të shtetit 
shqiptar çështje dhe dosje delikate, që të jenë negociuar me 
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kaq mendjelehtësi dhe mungesë profesionalizmi, sa bisedimet 
me Greqinë për çështjen e detit. Pikërisht që të mos përsëriten 
ato gabime, ambasadori Murati kërkon që refleksionet dhe 
mësimet që nxirren nga gabimet e negociatorëve të para nëntë 
viteve (të qeverisjes së PD), të shërbejnë si një instrument 
profesional për diplomacinë aktuale shqiptare. Në këto 
konkluzione, autori mbështetet mbi burime tejet serioze të 
dhënash, sidomos nga Arkivat e Ministrisë së Jashtme të 
Shqipërisë e të Italisë, Arkivin e Akademisë Diplomatike të 
MPJ të Shqipërisë, Arkivin Qëndror të Shtetit, por dhe në 
referenca të autorëve të mirënjohur, si Arben Puto, Ksenofon 
Krisafi, Beqir Meta, Luan Malltezi, Myslim Pashaj, Romeo 
Gurakuqi, Erl Murati, Andon Andoni, etj. Këto burime 
të dhënash, bibliografia mjaftë e pasur dhe referenca të 
përfaqësuesve diplomatikë, shkencor e publicistik, vendas 
e të huaj kanë shërbyer si bazë e analiziës së mirëfilltë 
të diplomatit Sh.Murati, edhe në katër kapitujt tjerë të 
librit: “Metamorfoza e objektit të bisedimeve”, “Bisedime 
me sindromën e Shën-Naumit”, “Një udhëkryq artificial 
diplomatik” dhe “Shtojcë-Me disa dokumente kryesore për 
kufijtë e Shqipërisë me Greqinë”. 

Duke mos pretenduar kurrësesi studimin në detaje 
dhe analizën perfekte të kësaj vepre, në koherencë të plotë 
me aktualitetin politik dhe diplomatik të marrëdhënieve 
dypalëshe Shqipëri-Greqi, shpreh bindjen se kjo vepër e 
ambasador Muratit duhet të shërbejë si referencë bazë në 
negociatat e pritshme shqiptaro-greke si dhe në zhvillimet 
më të fundit të marrëdhënieve shqiptaro – ruse. Botimi i ri 
i diplomatit dhe publicistit të mirënjohur Shaban Murati që 
analizon marrëdhëniet dypalëshe me Greqinë dhe specifikisht 
“paktin detar” u promovua në kulmin e debatit politik për 
këtë çështje. Libri i dedikohet kryesisht negociatave dhe 
marrëveshjes së 9 vjetëve më parë, të cilën autori e përkufizon 
si një gabim diplomatik.“Gjithë procedura e ndjekur në 
bisedime, gjithë dinamika e dosjes së detit, të lë shijen ose 
të jep përfundimin që aty ka pasur një bashkëfajësi apo një 
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intrigë diplomatike të të dyja palëve”, – shprehet ambasador 
Murati. Siç nënvizon edhe prof.Dr.Aleksandër Meksi, edhe 
në këtë vepër autori Sh.Murati sjell një kontribut të ri në 
shkencën e mendimit diplomatik, me një guxim profesional 
dhe novacion mendimor të një niveli mjaftë të lartë. Kjo 
duket fare qartë, qoftë edhe në konkluzionin për çështjet e 
sovranitetit shtetëror dhe të integritetit territorial, që sipas 
tij janë ndër më të vështirat në procedurat dhe në artin e 
negocimit dhe mbi të gjitha kanë si karakteristikë të përbashkët 
kohën e gjatë të zhvillimit të tyre. Dhe për ta argumentuar 
këtë ai sjell në vëmendjen e diplomacisë aktuale shqiptare 
dhe të opinionit publik shembullin tipik në bisedimet për 
çështjen e kufijve detarë midis Rumanisë dhe Bullgarisë dhe 
midis Kroacisë dhe Sllovenisë, që kanë zgjatur të dyja mbi 
25 vjet dhe ende nuk janë mbyllur.“Çështja e paqenë e detit 
një intrigë diplomatike greke apo shqiptare” ka ngacmuar 
reagimin e shumë diplomatëve të tjerë dhe historianëve të 
pranishëm në promovimin e këtij libri, që dhanë opinionet 
e tyre nga duhet të nisin këto bisedime. Prof. Dr. Ksenofon 
Krisafi, ish-anëtar i Gjykatës Kushtetuese, Sokol Sadushi dhe 
botuesi i njohur, Mehdi Gurra (ALSAR) e vlerësuan librin e 
Muratit si një kontribut të vlefshëm në hapësirën diplomatike. 
Ndërkohë, Ambasador Çlirim Çepani, konkludon se burimet 
e mëdha naftëmbajtëse të zbuluara kohët e fundit në detin 
Jon vunë në lëvizje diplomacinë greke dhe lobet pro-greke 
ose kalin e Trojës.Referuar veprës së ambassador Muratit, 
historiani i njohur Prof.Dr. Pëllumb Xhufi është shprehur 
se politika shqiptare ka punuar për ta heshtur apo për ta 
fshehur axhendën shqiptare në marrëdhëniet me shtetin 
grek. Libri “Çështja e paqenë e detit: një intrigë diplomatike 
greke apo shqiptare?”, botuar në shqip dhe në anglisht, në 
brendësi publikon edhe dokumente të ndryshme nga arkivi 
i Ministrisë së Jashtme për marrëdhëniet Shqipëri-Greqi që 
nga viti 1967.
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ROMANI “POLAKJA”, RADIOGRAFI E DIKTATURËS, 
PROGNOZË E SË ARDHMES

Pas romaneve “Zë i prerë” 
(1993) dhe “Mëkatet e vetmisë” 
(2008) si dhe librit “Duke kërkuar 
Europën” (2012) (me analiza, 
komente dhe opinione), publicisti, 
prozatori dhe diplomati i njohur 
Xhevat Mustafa sjell për lexuesin 
romanin e tij të tretë “Polakja”. Kjo 
vepër letrare e këtij autori është e 
gjitha një performancë moderne, 
që të imponohet që në faqet e para 
dhe në vijim, deri në faqen 314, me 
subjektin dhe përmbajten e veçantë 
si dhe me formën e bukur artistike të rrëfimit, të ndërtimit, të 
gërshetimit të linjave e të kapërcimeve kohore.

Ngjarjet zënë fill në qytetin e Gdnaskut, në veriperëndim 
të Polonisë, vend ku më 1987, në Katovicë, një qytet jugor, 
ishte zhvilluar një mbledhje e shefave të partive komuniste 
të vendeve të kampit socialist, e cila ishte drejtuar nga lideri 
sovjetik Mikhail Gorbaçov.

Është shkruar e thënë se pjesëmarrësve u ishte shpërndarë 
një platformë veprimi në rast revoltash popullore politike e 
në periudhën e tranzicioneve politike, një kopje e së cilës i 
kishte rënë në dorë edhe Sekretarit të Parë të PPSH, Ramiz 
Alia.

Autori ka ekspozuar në këtë roman këndvështrimin e 
tij ndaj zhvillimeve të vrullshme në qytetin bregdetar të 
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Gdnaskut, ku u diplomuan shumë studentë shqiptarë në 
Akademinë e Flotës Detare të këtij qyteti, gjatë viteve 1950-
të deri në në vitin 1961. Si publicist, si krijues e diplomat 
karriere, Xhevat Mustafa gërsheton mjaft mirë përvojën e tij 
diplomatike me formimin e gjithanshëm letrar e gazetaresk.

Kjo duket që në përshkrimin e ngjarjeve të vrullshme në 
kohën kur “Enver Hoxha po vraponte apo rrëshqiste pa u 
vetëpërmbajtur drejt plot-pushtetshmërisë së një diktatori, 
njëherazi klasik dhe unikal, në dukje partizan i një dogme 
dhe, thellë-thellë ideator dhe zbatues i një modeli sui-generis 
apo e një çorbe të shpikur prej tij”. Ishte koha, kur disa prej 
studentëve, në vetvete apo në biseda “sekrete” me njëri-
tjetrin, nanuriseshin nga ideja dhe dëshira e qëndrimit në 
vendet ku po diplomoheshin, për të krijuar familje me vajzat 
që dashuronin, dhe njëkohësisht stepeshin, kur mendonin se 
moskthimi i tyre në Shqipëri mund të interpretohej si tradhti 
ndaj Atdheut e Partisë. Kjo akuzë nënkuptonte ndëshkime të 
rënda me burgosje, internime dhe ndëshkime të tjera politike 
për prindërit dhe pjestarët e tjerë të familjeve, praktikë që 
kishte vite që zbatohej”.

Për dy nga personazhet gjallues të romanit, studentët 
shqiptarë në Akademinë e Flotës Detare të Gdnaskut, Andon 
Jaze dhe Jani Kruja, në këtë vorbull ishte e qartë se dilema do 
t’ia linte vendin përgatitjes së plaçkave dhe të valixheve për 
kthimin në atdhe.

Dhe ndërsa diktatori Hoxha prishej me Hrushovin e 
Bashkimit  Sovjektik dhe aleatët e tij të bindur dhe po miqëso-
hej me Kinën, Andoni, “edhe pse nuk ishte racist, personal-
isht mendonte se ndërrimi i “vëllezërve dhe motrave” nuk do 
të ishte njësoj si ndërrimi i kostumeve, fustaneve dhe ngjyrës 
së fytyrës apo të flokëve”.

E gjitha kjo përbën siparin e këtij romani, për të vazhduar 
më tej në retrospektivë, ku lëvrijnë marrëdhëniet dashurore 
të dy studentëve shqiptarë të Akademisë Detare të Gdnaskut 
me dy buroroshet polake. Mjaftojnë qoftë dhe trillet e 
përdorura në përshkrimin e këtyre marrëdhënieve për të 
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kuptuar se Xhevat Mustafa e ka shkruajtur këtë roman më së 
pari me vizionin dhe ndjesitë e një artisti.

Krahas portretizimit artistik të dy polakeve, Anna dhe 
Jadwiga, si personazhet kryesore që përshkojnë romanin nga 
fillimi deri në mbarim të tij, autori përshkruan mjaft bukur 
qytetin e tyre të Gdnaskut në gjithë peisazhin socio-kulturor 
të tij. Ky qytet-port, me bukuritë natyrore, me historinë e 
pasur si mollë sherri dhe me luftra për të mes Polonisë dhe 
Gjermanisë, me inteligjencën e tij artikstike e shkollore, si 
edhe e gjithë Polonia, hyjnë natyrshëm në gjeografinë e 
përshkrimit. Kuptohet se përshkrimi i Durrësit është bërë 
edhe më me shumë detaje shprehëse dhe dashuri.

Të njohurit e miqtë e Janit dhe të Andonit, së toku me plot 
bashkëkohës, herë në Gdansk e herë në Durrës, popullojnë 
po natyrshëm lagjet e kujtesës dhe të fantazisë së autorit. 
Përditshmëria e aktivitetit brenda e jashtë qytetit të Durrësit, 
vështirsitë e një pune gjithsesi të pavlerësuar, vetë jeta e 
Andon Jazes dhe Jani Krujës, të kuadratuar në ecejaket rutinë, 
po edhe me fundin e tyre tragjik, lënë gjurmë emocionuese 
në kujtesën e lexuesit.

Ishte koha kur, si në gjithë kampin socialist të Lindjes edhe 
në Poloni, pas vrasjeve dhe zhdukjeve masive të burrave, mes 
tyre edhe të shumë hebrenjve, kishte superioritet të ndjeshëm 
të pjesës femërore të shoqërisë. Në këtë realitet studentët 
shqiptarë të Gdnaskut kishin shansin për të qenë të pëlqyer 
dhe të kërkuar nga plot vajza polake dhe për aventura 
kalimtare apo për lidhje serioze me ndonjërën prej tyre,…por 
që, fatkeqësisht, fundin do ta kishin tragjik.

Portretizimet e thjeshta dhe të ngrohta të Annës e 
Jadwigës, të shkurtëra dhe të qëlluara, me pamje nga larg 
apo në ambiente intime, fokusohen tërësisht në angazhimin 
njerzor për të mbajtur gjallë familjet e tyre. Po kështu edhe 
partnerët shqiptarë të tyre; Andoni që “bënte kujdes të 
fliste një polonishte korrekte gjuhësisht, përpiqet që me 
lakuriqësinë e shprehjes, të mendimit dhe të ndjenjës së 
tij, ta bindte Annën se jo të gjitha dashuritë janë të vërteta, 
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dhe prandaj jo të gjitha martesat janë të forta dhe jetëgjata”. 
Kësisoj, përballë insistimit të Andonit, “Annës së martuar me 
dashuri me kitaristin polak, Marekun, po i shteroheshin me 
shpejtësi forcat për të mos u gremisur në krahët e studentit 
shqiptar nga Durrësi”, nga marrëdhënia jashtëmartesore me 
të cilin ngjizet dhe fëmija i tyre i vetëm, Feliksi.

Por pas izolimit total të Shqipërisë nga bota, pas viteve 
’60, kjo dashuri dhe ky fëmijë do të mbeteshin pengu i jetës 
së Andon Jazes, i cili gjatë jetës studentore “kishte mësuar 
shumë shpejt gjuhën e syve të vajzave polake”…dhe kishte 
arritur ta bindte polaken Anna se “….pendesa është fare e 
papërfillshme përballë mëkatit”.

Linja tjetër e romanit janë marrëdhëniet dashurore dhe 
fundi tragjik nëpër burgjet e diktaturës i polakes Jadwiga, me 
trup e bukuri marramendëse, dhe bashkëshortit të saj, Janit, që 
e pësoi vetëm e vetëm pse s’pranoi urdhërin e nomenklaturës 
për t’u divorcuar me polaken, mësuese muzike. Përballë 
kalvarit e genocidit të pashembullt, “ndoshta ajo vetë mund të 
kishte dëshirë për të mos mbetur mollë përjetësisht e ndaluar 
për meshkujt e tjerë që e dëshironin”, por kurrësesi të mos 
binte viktimë e përdhunimit çnjerëzor të hetuesit famëkeq, 
Qemal Hanxhari.

“E gjithë qënia e tij mbarte dhe shprehte egërsi, ligësi, 
pabesi. Ai nuk dinte të qeshte dhe se zgërdhihej, vetëm kur 
i shihte viktimat e torturave të tij të mbuluara nga gjaku dhe 
të ulërinin deri në kupë të qiellit. Për të thonin se gjatë luftës 
partizane ishte përzgjedhur në skuadrën e pushkatimit të 
Brigadës për ekzekutimin e robërve të luftës…Ngashërehej 
kur ua këpuste fare pa mëshirë kryet pëllumbave, lepujve 
të vegjël, këlyshëve të porsalindur apo pak ditësh të maceve 
e qenve… Qemal Hanxhari i shërbente verbërisht dhe 
kafshërisht karrikeve që i dhuroheshin…”.
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Njohës i mirë i letërsisë, muzikës dhe 
kinematografisë botërore

Nëpërmjet përshkrimit të ngjarjeve dhe portretizimit të 
personazheve, Xhevat Mustafa evidentohet në këtë roman si 
njohës i lerësisë, kinematografisë dhe artit e muzikës botërore. 
Kështu, nuk është rastësi që ai perifrazon romanin “Ana 
Karenina” të Tolstoit “me një kurbë në ngjitje zhvillimi dhe 
tensioni dhe një fund befasues, pa hapy and-in e zakonshëm 
në shumicën e romaneve të tjerë”….Dhe kësisoj ai shprehet 
për lidhjen jashtëmartesore të Andonit me Annën se “Ema 
Bovaritë dhe Anna Kareninat jetojnë edhe në këto kohë dhe 
se ia vlen të rrezikohet të dashurohesh me to”. Më tej, Viki, 
shoqja e saj e ngushtë që këmbëngulte që “Anna të ndjente 
keqardhje për Romeon e saj shqiptar të përtej gjysmës së 
shekullit të 20-të” …Apo çasti kur panë në kinema filmin 
francez “E kuqja dhe e zeza”.. dhe kur “truri i punonte me 
tension të paprovuar, dhe zemra po i rrihte sikur donte t’i 
çante kraharorin….”. Ndërkohë, bashkëshorti i saj Mareku, 
një natë, pas një seksi të nxehtë, më shumë me shaka e kishte 
kërcënuar se mund të bëhej edhe Otello, po të dyshonte se 
ajo shkonte me një tjetër… Gjithsesi, Mareku mund t’ia falte 
Annës, duke justifikuar vetveten se tradhtia bashkëshortore 
mund të kishte lindur bashkë me Evën dhe Adamin dhe se ai 
nuk ishte as i pari, as i vetmi dhe as i fundmi viktimë, jo në 
mbarë botën, por as në pallatin ku jetonin”.

Në këtë roman gjejmë edhe mjaftë referenca të tjera të 
autorit për letërsinë, muzikën, kinematografinë botërore, si 
“Frekuentimi i mbrëmjeve shthurëse ku kërcenin lirisht dhe 
me ritëm të shpejtuar valset dhe mazurkat si dhe meloditë 
e vallëzimeve të reja amerikane, të zhanrit “rock and roll”, 
apo “Kërkesa e mësueses së muzikës, Jadwiga për drejtorin 
e shkollës që t’i sillnin një piano, që informacionet për 
Bethovenin, Mozartin, Shopenin, Listin, Shtrausin, mund t’i 
ilustronte edhe me pjesë muzikore nga këto kolosë të muzikës 
botërore”… (Por drejtori, që përballë kësaj zonje me trup e 
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bukuri marramendëse ishte shprehur se “Për ty do të zbrisja 
edhe hënën në tokë!”….nuk nguron ta porosisë : “nxënësve 
tanë folu më pak për atë Shopenin tënd dhe mësoju më shumë 
këngë për Partinë tonë dhe për shokun Enver Hoxha!!!….E 
dyta, mos vish funde me gjatësi mbi gjunjë e fustane me 
dekolte shumë të hapur!!!….”.

Ndërsa si gazetar, autori i këtij romani, jo pa qëllim 
ka skalitur dhe portretin e ish kolegut të burgosur politik, 
Petritit, që kishte punuar në Radio Tirana dhe që një ditë 
ishte shprehur para bashkëvuajtësve në burg se “ndjej 
tmerr kur mendoj se paturpësisht dhe pashpirtmërisht na 
ka detyruar Enver Hoxha të gënjenim në reportazhet dhe 
emisionet tona për jetën e lumtur që bëjmë ne shqiptarët dhe 
për ferrin, ku jetojnë popujt në vendet kapitaliste”. Është 
koha kur regjimi po eliminonte pareshtur intelektualët më të 
shquar dhe po i mbushte zyrat me askushë apo me njerëz 
me formim të varfër….kur intelektualët burgoseshin se 
“ëndërronin për më shumë orë pa zhurmues të stacioneve 
televizive italiane, për më shumë liri për puthje dashurie në 
rrugë, trotuare, bar-restorante, në drama e filma dhe jo vetëm 
në stolat e parqeve e lulishteve, mes errësirës së natës dhe 
nën vështrimet masturbuese të disa pleqve maniakë…, apo, 
jo rrallë, edhe nga ndonjë sy e vesh i spiunëve vullnetarë 
dhe me pagesë të Sigurimit të Shtetit, që gjendeshin edhe ku 
nuk i mendoje dhe prisje, në disa raste edhe në një krevat 
bashkëshortor, ku njëri nga partnerët tradhëtonte tjetrin 
në emër të besnikërisë dhe devotshmërisë ndaj Partisë dhe 
Pushtetit Popullor”… Shembulli më sinjifikativ janë polakja 
Jadwiga dhe intelektuali shqiptar Jani Kruja.

Katovica në romanin e Xhevat Mustafës

Duke e marrë në tërësinë e tij, mund të konkludojmë se ky 
roman është radiografi e së shkuarës komuniste të Shqipërisë, 
por edhe prognozë e zhvillimeve të këtij çerekshekulli. Këtë 
e shpreh më së miri rrëfimi i polakes Jadwiga, e cila pas 
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lirimit nga burgu dhe dëbimit në Poloni, u tregonte shoqeve 
se: “Atje në Shqipëri, në kushtet e ferrshme të burgut pësova 
një krizë nervore, por mendërisht isha krejt normale….Atje 
m’i kanë shkulur si me pinca të gjitha ndjenjat dhe instinktet 
e femrës… Ndërsa, im shoq, Jani Kruja, kishte marrë një 
tuberkuloz, që siç thoshte edhe vetë, nuk e luftojnë dot as 
antibiotikët më të fortë.”

Pas ’90-tës, Jani Kruja do të shprehej se: “deformimi i 
demokracisë kishte nisur qysh në hapat e saj të parë. Edhe 
pse nuk gjendej një tekst origjinal, nga qytetarët bëhej çdo 
ditë e më e lexueshme apo e lakuriqsueshme se gjithshka në 
Shqipërinë e pas viteve 90, pak a shumë si në Rusi, Poloni, 
Rumani, Bullgari, Hungari, Çeki…. “Katovica” zbatohej 
sipas një skenari largpamës për transferimin apo trashëgimin 
e pushteteve dhe të pasurive, nga baballarët tek bijtë e bijat, 
nuset e dhëndurët, nipërit e mbesat…”. Autori e paraqet 
këtë skenar qoftë dhe nëpërmjet portretizimit të personazhit 
negativ, hetuesit famëkeq Qemal Hanxhari, i cili në këto vite 
arrin të pasurohet marramendshëm, ndërsa djali i tij bëhët 
deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Është vërtetë rrënqethës 
takimi i Jadwigës pas shumë vitesh, kur vinte t’i bënte homazh 
tek varri bashkëshortit shqiptar Jani Kruja, me hetuesin 
Qemal Hanxhari…..që sipas saj “nuk ishte ndëshkuar as nga 
shteti mbi tokë dhe as nga Zoti në qiell”. Dhe pikërisht ky 
përdhunuesi i saj i dikurshëm në qelitë e burgut, tashmë pas 
30 vitesh i pohon asaj krenarisht: “Ky është hoteli i tim biri, 
një nga biznesmenët e mëdhenj, deputet i partisë më të madhe 
opozitare, që së shpejti vjen në pushtet!”. Gjejmë kështu në 
romanin “Polakja” të Xhevat Mustafës rrëfime befasuese, që 
të prekin në shpirt dhe që të ngjallin ndjenja e mendime të 
thella.

Pa hyrë në detaje të subjektit, me qëllim që të mos zbehim 
kureshtjen e lexuesit, do të thoja se romani “Polakja” është 
një sprovë e forcës emotive të shprehjes, e një bukurie 
tërheqëse shkrimi, si dhe e një stili të krehur mirë, konçiz e 
kontemporan.
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Romani në fjalë, më ka pëlqyer jo vetëm për gjuhën e 
zgjedhur, larg estetizimeve dhe përshkrimeve të zgjatura 
dhe pa vlerë, për stilin e bukur të rrëfimit, sintaksën poetike 
të përdorur me vend, metaforat e shumta dhe funksionale, 
për frazeologjinë e pasur e të larmishme, por edhe për 
mënyrën si është ndërtuar struktura dhe kompozicioni, 
për format si janë harmonizuar linjat kryesore me detajet 
dhe hollësitë dhe për digresionet e përdorura me mjeshtëri. 
Mjeshtria e autorit shprehet dukshëm sidomos në 
portretizimin plot ndjenja, lirizëm e poetizim të polakeve 
Anna e Jadwiga, duke të shtyrë të mendosh se i ka 
“dashuruar” nga larg, edhe pa i njohur dhe se synon që të 
mos i mbajë për vete, por me ato të dashurohen edhe lexuesit. 
Esenca e romanit “Polakja” është e lidhur me ambicjet e 
autorit Xh.Mustafa për të shprehur artistikisht realitetin dhe 
natyrën në kuptimin më të gjërë si dhe vetë njeriun si pjesë e 
tyre. Mbi të gjitha ky roman mbart vlera për koherencën dhe 
mesazhet aktuale, që përçon artistikisht tek lexuesi.
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“MARTESA E DYTË”, ROMANI I RIPËRTËRITJES SË 
FAMILJES

• Pas tri dramave për fëmijë 
e një studimi për folklorin, Flamur 
Buçpapaj boton romanin e mirë-
pritur nga lexuesi

Në vlerësimin që para dy 
vitesh, shkrimtari i mirënjohur 
Teodor Laço i bënte gazetës “Koha 
Jonë” si promovuesja më e mirë 
e letrarëve të rinj, ndër të tjera do 
të shprehej për “një tufë poetësh, 
zëra të rinj poetik që derdhën 
frymëzimin e tyre, veçanërisht 
nga tre burime: Tropoja- farefisi 
Buçpapaj, Hamit Aliaj e të tjerë; Preç Zogaj, Ndoc Gjetja, Agim 
Isaku nga Lezha; Petrit Ruka, Ilirirjan Zhupa, Qazim Shemja 
nga Tepelena, ‘provincialë’, por që më vonë u bënë autorë të 
njohur të letërsisë dhe gazetarisë”. Dhe pikërisht nga “dinastia 
krijuese Buçpapaj”, po spikat një tjetër autor, që përveçse si 
themelues dhe drejtues i Radio “Nacional” po hedh hapa të 
sigurt edhe në prozën e gjatë. Kështu, Flamur Buçpapaj, pas 
tri dramave për fëmijë e një studimi për folklorin në zonën e 
Tropojës, botoi romanin “Martesa e dytë”, që është mirëpritur 
nga lexuesi. Ngjarjet në roman zhvillohen në një fshat të thellë 
malor, që autori e quan thjesht Bokë. Aty ku komunizmi bëri 
gjëmën duke synuar të zhdukë emrin e familjeve të mira. Në 
këtë vend, një rrafshnaltë poshtë një mali të lartë, rastësia apo 
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fati, i bashkoi Jetonin me Borën që përpiqen të ringrenë emrin 
e familjes së tyre të nëpërkëmbur nga komunizmi. Galeria e 
personazheve në romanin e Flamur Buçpapës është e gjerë, 
por rreth këtyre dy të dashuruarve gjer në marrëzi ndërthuren 
jetë dhe realitete shqiptare që gjallojnë si të vërtetë.

Pa dashuri nuk ka rilindje të jetës

“Martesa e dytë” është padyshim një roman tërheqës, 
me ngjarje e personazhe të përshkruar mjeshtërisht. Autori, 
Flamur Buçpapaj ka skalitur veçanërisht portretet e Borës 
dhe Jetonit, por personazhe interesantë janë edhe nënë 
Ajshja, magjistarja Bukurije, Naimi, shoku i ngushtë i Jetonit, 
murgeshat si dhe motra e vogël e Borës. Subjekti tepër 
interesant të bën të mos largohesh prej tij nga faqja e parë deri 
te e 218-ta. Jetoni dhe Bora, dy personazhet kryesorë, të lidhur 
që në gjimnaz, të dy nxënës shembullorë krijojnë një familje 
solide. Por Jetoni që rridhte nga familje bajraktarësh nuk 
lejohet të vazhdojë studimet e larta dhe sa vjen demokracia 
emigron në Gjermani, ku brenda një harku kohor pesë vjeçar 
merr shtetësinë gjermane, ndërkohë kryen dhe studimet e 
larta për jurisprudencë. Bora, nga ana e saj, ndonëse vajzë 
qyteti ruan nderin e burrit duke u kthyer në robinë e fatit 
të saj, si shërbëtore e vjehrrës e deri duke kryer punët më të 
rënda të bujqësisë e blegtorisë. Siç e përshkruan autori “Bora, 
një gërshetim i bukurisë me zgjuarsinë, me ndershmërinë dhe 
bujarinë…,një gjë e bekuar që rrezaton hijeshi dhe paqe…”, do 
të bëhej më e respektuara në fshatin Bokë, jo vetëm për faktin 
që ruajti nderin e burrit, por edhe pse shërbeu vullnetarisht 
si mësuese e fëmijëve të fshatit. Lajtmotivi i saj ishte “Pa 
dashuri nuk ka rilindje të jetës”.. Dhe mbi të gjitha për të ishte 
dashuria për Jetonin që do të ringjallte shtëpinë e bajraktarit 
të zonës. “Bora kishte mbledhur folklorin e zonës dhe fjalët e 
urta popullore, duke bërë në mend që një ditë t’i botonte në 
një libër me folklorin e zonës dhe poezi…”. Ndërsa “Jetoni 
krenohej: E kam nusen poete, filozofe!…”.
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Tragjedia e ripërtëritjes së familjes

Fshati Bokë shtrihej më lart se Valbona, thuajse dy orë 
të mira më këmbë, ku siç shprehet autori F. Buçpapaj gjithë 
frymëzim: “në mëngjes me pi çaj mali, në darkë qumësht me 
mazë e të hash bukë çerepi, është jetë përrallore…ushqim 
bio…”. Pikërisht këtu po e rindërtonte jetën Bora, vajza e 
kolme nga qyteti. “gjithë kjo femër, me gjithë këtë gjoks 
e gjithë këto këmbë që s’e ka prekur njeri për pesë vjet.., e 
që siç meditonte herë pas here ajo vetë: “gati po bëhem e 
virgjër!”. Autori përshkruan aq bukur ndjenjën e dashurisë 
njerëzore, madje duke filozofuar për dashurinë. Nisur nga 
profili i personazhit kryesor të romanit të tij, Bora, autori jo 
më kot shprehet se “Femrat kanë nevojë për dashuri në radhë 
të parë… për ngrohtësi, mirësjellje, seksi është i fundit…
Për Zotin e kam harruar fare seksin !”. Edhe vjehrra Ajshja, 
mendonte si për çudi të njëjtat gjëra: “Është e re e shkreta dhe 
ia kërkon trupi, se rinia pa dashuri është si mali pa gjethe 
dhe ngjason me ndonjë zog të vetmuar”. Por fati i keq, edhe 
pas ekzaminimeve mjekësore kishte rezultuar se kjo krijesë 
hyjnore nuk mund të lindte fëmijë. E kjo sipas Kanunit do të 
shkaktonte gjëmën, sepse Jetonin do ta detyronin të kryente 
një martesë të dytë me një grua tjetër, vetëm për të lindur 
fëmijë e për të ripërtërirë familjen e bajraktarit… “Të gjithë 
uronin që Bora të qëndronte në atë shtëpi dhe në atë fshat 
dhe se ajo të mos bënte zgjedhje radikale, të largohej..Kjo do 
të ishte një tragjedi, jo vetëm për familjen e tyre, por dhe për 
fshatin e tyre i cili jetonte me bëmat e saj dhe respekti i tyre 
për të është shumë i madh. Të gjithë e donin dhe krenoheshin 
me të. Ajo ishte bërë e famshme jo vetëm për ato që bëri, por 
dhe për kujdesin ndaj të varfërve dhe Zotit… Ndaj dhe Jetoni 
përulej para saj me admirim…”. Më tej autori shprehet se 
“Ankthi se nuk lindte fëmijë e kishte shoqëruar Borën gjatë 
gjithë kohës, edhe pse mjekët ia kishin thënë troç, se veçse një 
mrekulli do ta bënte të lindte fëmijë… Se Zoti, i kishte thënë 
magjistarja Bukurije, e bën fëmijën nga toka dhe jo nga barku 
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i Nanës… Zoti e bëri njeriun për ta bërë zot të këtij planeti. 
Të gjithë ata që bëjnë kundër vullnetit të Zotit kanë për ta 
pësuar…”. Pikërisht në këtë vorbull gjykimesh edhe Jetoni do 
të lëkundej para presionit të farefisit, që i bindej përcaktimit 
të fatit të Borës nga magjistarja Bukurije. Ndonëse investon 
në infrastrukturë e në përpunimin e produkteve bujqësore 
e blegtorale, si e si që ta lumturojë sa më shumë edhe nusen 
e tij të bukur Borën, edhe ai “pranon pa dashje” martesën e 
dytë. Dhe kur Bora viktimizohet pikërisht nga ky fakt, edhe 
Jetoni “harron martesën e dytë” dhe deshi të vetëvritej, duke 
pirë një kuti me ilaçe. Fati e deshi që ai, ndonëse rast i rrallë, 
të shpëtonte, pas gjëmës së madhe që shpoi qiellin pranveror 
të fshatin Bokë.

Dashuria vazhdon dhe në botën tjetër

“Jetoni e rregullonte varrin e saj tek bliri, 100 metra afër 
shtëpisë, që e kishin mbjellë ditën e martesës së tyre. I vadiste 
lulet çdo mëngjes. Ishte e njëjta dashuri si në jetë. Dashuria 
vazhdon dhe në botën tjetër. Gruan të cilën e dashuron me të 
vërtetë nuk mund ta duash vetëm në këtë botë. Ajo e meriton 
dhe në jetën tjetër…”. Dashuria e Jetonit për Borën është më e 
madhe se çdo rregull, Kanun….Megjithatë, nusja e dytë erdhi 
sërish në këtë shtëpi, disa muaj pas vdekjes së Borës, e cila 
ishte larguar për të mos u kthyer kurrë, një orë pasi kishte 
ardhur për herë të parë nusja e dytë. “Ajo erdhi. ka fat!. E gjeti 
çdo gjë të ndërtuar, burrin, shtëpinë e të gjitha….Dridhem 
kur e kujtoj se ajo do të prekë burrin tim, shpresën time që 
mendoja se nuk do të ndahesha kurrë deri në vdekje…”, 
kishte shkruar në letrën e saj të lamtumirës, Bora, gruaja e 
bukur. Dhe kjo ndodhi, sepse siç shkruan autori në këtë roman 
“Humbja e dashurisë është njëlloj sikur të ndalojë dielli dhe të 
mos ketë më ditë… Dhe se dita është njësia themelore e jetës 
dhe se “jetë pa dashuri si duket nuk ka në qytetin verior”, 
ku personazhi kryesor i tyre po i lëkundte marrëdhëniet me 
jetën.”. Megjithatë, Jetoni që po ripërtërinte shtëpinë e të 



RIZGJIME METEORËSH

45

parëve, ishte ndër të parët që deklaronte dashurinë e tij për 
gruan e parë. “…Në zemrën time s’do të ketë më vend për 
dikë tjetër, vetëm ajo Bora, që s’do të shkrijë kurrë në jetën 
time sa të vdes. Ajo ishte dhe është ylli i jetës sime…” Si për të 
përligjur këtë filozofi të jetës në fshatin e largët malor, autori 
e përmbyll kësisoj romanin “Martesa e dytë”: “Pas një viti në 
shtëpinë e Jetonit, lindi një vajzë e vogël, e bukur, me emrin 
Bora. Të gjithë e pritën dimrin që të shikojnë çfarë bore ka 
rënë nga qielli…”

Gëzohu kur e sotmja ka kënaqësi, të nesërmes nuk 
i dihet

“Jeton, mos më merr për të çmendur dhe as për të fiksuar. 
Unë jam e vetmja femër që të dua me shpirt dhe se shpirti 
nuk vdes kurrë. Ai endet në ajër për jetë të jetëve..Një jetë në 
dy trupa!…Ika Jeton..të dua…të pres të vish të më marrësh”.. 
Mjafton qoftë edhe vetëm ky perifrazim për të kuptuar 
filozofinë e autorit Flamur Buçpapaj për jetën. Kjo del qartë 
edhe në dialogun e sipërmarrësit të ri të fshatit Bokë me 
shokun e tij të ngushtë, Naimin, teksa i thotë: “Gëzohu kur e 
sotmja ka lezet, të nesërmes nuk i dihet”. Brenda kësaj filozofie 
janë edhe idetë e personazhit kryesor për shtetformimin e 
progresin. Me gjithë predikimet, trajtimi i një teme mjaftë 
delikate, si ajo e ruajtjes së traditës familjare, sidomos të një 
familje bajraktari të nëpërkëmbur nga komunizmi ia rrit 
vlerat autorit, i cili me një gjuhë të pasur ka përshkruar një 
histori rrëqethëse shumë afër reales. Por, Flamur Buçpapaj 
dëshmohet edhe si njohës e përçues i filozofisë së jetës dhe 
shtetformimit, duke sjellë fakte të reja edhe nga koha e 
sundimit të ideologjisë komuniste si dhe nga postdiktatura. 
Nga analiza e mirëfilltë e këtyre fakteve autori arrin në 
përfundimin se çdo gjë e re sjell dinamizëm, organizim të 
ri. Kjo edhe për faktin se shqiptarët kanë qenë gjithmonë në 
agresion.. Gjithsesi, autori me keqardhje konstaton se krahas 
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sulmeve të jashtme kemi vrarë vazhdimisht njëri-tjetrin dhe 
se shumë pak njerëz kanë falur gjakun me njëri tjetrin. “Si nuk 
doli një burrë si Anton Çeta në Kosovë të ndalojë gjakmarrjen, 
sidomos në Veri?”, ngre pyetjen autori. Dhe duke perifrazuar 
intelektualin e mirëfilltë që ka qejf të ecë demokracia përpara 
e të kapim hapin e Evropës, sepse regjimi komunist na ka 
lanë shumë mbrapa (Komunistët janë të pandreqshëm si 
gungaçi, që vetëm vdekja ua shëron gungën, shprehet ai), 
“Elita që punon më mirë për popullin e vet qëndron më gjatë 
në pushtet. Ajo kujdeset për infrastrukturën, papunësinë, 
progresin shoqëror”.
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“NJERIU ME MAKSË” , SI SKANER I NJË REALITETI 
TRONDITËS

•	 Romani i ri i Agim Demirit, 
me një subjekt që mbush një 
zbrazëtirë të dukshme në analet e 
letërisë shqipe

Pas suksesit me disa studime për 
kuptimin e shprehjeve e fjalëve të 
rralla frazeologjike, për disa dukuri 
fonetike të të folmes së Bulqizës, 
për probleme të “analfabetizmit 
funksional”, sidhe me prozën e 
shkurtër, duke publikuar disa 
tregime që janë mirëpritur nga 
lexuesi e kritika letrare, shkrimtari 
Agim Demiri botoi romanin e  tij të parë“Njeriu pa maskë”.

Për vetë tematikën nga një kohë jo shumë e largët, kur 
kuadrot mediokër e militant partiakë të tejskajshëm, të vënë 
padrejtësisht në drejtimin e punëve, përshpejtuan fundin 
fatal të sistemit komunist, ky roman mbush një zbrazëtirë të 
dukshme në analet e letërsisë shqipe.

Portretizimi brilant i dy personazheve kryesorë: sekretarit 
të Byrosë të fshatit malor të Cakulit dhe përgjegjësës së 
kulturës të këtij fshati, e bën më tërheqës veprën letrare, 
kompozicioni i së cilës i ngjan një ansambli ku interpretojnë 
mjeshtërisht artistë popullorë të disa gjinive e zhanreve.

Ngjarjet zhvillohen në mënyrë të atillë saqë të tërheqin 
për ta lexuar romanin me një frymë. Veprimi i personazheve 
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mjaftë energjikisht në kahje të kundërta: nga njëra anë Zeneli 
– tornitori që kur u thirr për t’u bërë kandidat partie nuk 
dinte as kuptimin e fjalës “komunist”, por që më pas Partia 
e ngjiti në majë, dhe nga ana tjetër Ramia, përgjegjësja e 
kulturës që po materializonte dijet e marra në shkollë në këtë 
zonë të thellë malore, sjellin në vëmendjen e lexuesit kohën 
kur sundonte skamja e varfëria, por edhe mediokriteti e 
meskiniteti i drejtuesve partiakë.

I ndërtuar në dy pjesë, përkatësisht me 13 dhe 17 krerë, 
romani rrëfen ngjarje dhe episode vërtetë tronditëse të atij 
realiteti të hidhur. Vajza e re nga qyteti shkon për të përçuar 
kulturën e jetesës, por dhe atë të artit në një fshat ku pothuajse 
jetohej si në mesjetë dhe numri një i partisë, në vend që ta 
mbështesë e inkurajojë, përpiqet me të gjitha mënyrat e mjetet 
që ta nënshtrojë e poshtërojë atë dhe pasi nuk ia arrin kësisoj, 
i ngre akuza nga më absurdet.

Me një gjuhë të pasur artistike autori shtjellon këtë 
antagonizëm, ku padyshim triumfon mediokriteti që sundon 
deri në rangjet më të larta të partisë e pushtetit monist….
Mjafton për këtë qoftë dhe rrëfimi i skenarit të sekretar 
Ramizit, i cili ndonëse nuk ka haber nga problemet e arsimit, 
pasi vetë kishte mbaruar një të mesme natën, vë nën tutelë 
funksionarë të seksionit të arsimit të rrethit dhe “uzurpon” 
deri dhe analizat në këshillin pedagogjik.

Struktura dhe kompozicioni i romanit ku spikasin 
personazhe të ndryshëm nga organika e një ish kooperative 
malore, sjellin një zhvillim real të personazheve dhe 
frymëmarrja e tyre shfaqet si një rrëfim duke ndriçuar 
historinë e secilit, pa rënë në një historizëm letrar. Kjo duket 
tek veprimi i personazheve të tillë si Deliu-kryetari i këshillit 
të Bashkuar, drejtori i shkollës, Hamdiu, njëherësh dhe 
kryetar i këshillit Artistik, Sekretari i rinisë, Llani, shoferi i 
kooperativës që “theu” urdhërin e kryeagronomit për të 
mos marrë pjesë si këngëtar në grupin artistik të fshatit, etj. 
Ndërkohë risi e këtij romani janë pjesët “Kreu pa numër”, ku 
autori, me gjuhë të pasur letrare jep konkluzione pas rrëfimit 
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të veprimit të një personazhi apo të një ngjarjeje.
Në tërësinë e tij, ky roman ka disa fakte “pikante” të asaj 

periudhe të çmendur. Sekretari i Byrosë që para se të bëhej 
kandidat partie kërkon nga e bija, Sofia, t’ia bëjë të qartë 
kuptimine fjalës “komunist” dhe ajo e zënë ngushtë , s’di ç’ti 
thotë, veçse i reciton “…me 200 petrita, komunista lule…”, 
vite më vonë vë nën akuzë përgjegjësen e kulturës, pse ajo 
paska lejuar që në një festival folkorik të këndoheshin vargjet 
e këngës popullore me një tekst të tillë: “Tum tum lodra/s’ka 
mish vorba/ ku ta gjejmë mishin/ veç të therim këlyshin….!!!!”…
Këto vargje, ia shndrruan në akuzë ata të Degës së Punëve 
të Brendëshme me pretekstin se aludohej për bagëtinë e 
fshatarit që ia kishte marrë tufëzimi…

Qoftë edhe episode të tilla të çojnë në konkluzionin e dy 
linjave kryesore mbi të cilat është ndërtuar romani “Njeriu 
me maskë”. Janë këto dy linja, njëra horizontale e tjetra 
vertikale që shkojnë e vijnë brenda një strukture të ndërlikuar 
me linjëza të tjera. Në veprimtarinë e Ramies zë e formësohet 
fati i ngrirë i një vajze të re të shkolluar, që do të përhapë 
të renë, progresisten, duke reaguar ashpër kundër realitetit 
tronditës kur sheh se “Gratë ishin ngarkuar me barrë në shpinë 
si mushka”. Në linjën tjetër rrjedhin intrigat e fuqishme të 
thurura nga kreu i partisë në ish kooperativën malore të 
Cakulit. Këto intriga konsistojnë në zhbirimin deri te enigma 
e shkuarjes padashur të përgjegjëses së kulturës tek shtëpia 
e “armikut të klasës”, e detyruar qoftë dhe për t’u larë, sepse 
që kur kishte ardhur në këtë fshat e kishin sistemuar në një 
dhomë të shkollës pa asnjë kusht…Po kësaj linje i përkasin 
dhe  mbushja e dosjes së Ramies me cikërrima të tilla, si, 
reagimi i saj për të mos lejuar shfaqje të filmave në natyrë 
nga kinooperatori, si në rastin e  filmit “Ne dhe Lenini” që ai 
s’i dinte as titullin dhe ku dëgjohej vetëm “tovarish Lenin 
sllushajet !!!”. Si mund të lejohej që një film krejt i paqartë, në 
gjuhë të huaj, me përkthim që nuk dukej se si ishte shkruar, të 
shfaqej kështu me disa fëmijë dhe të regjistrohej: “ u shfaq për 
popullin!”… Por edhe ky reagim i Ramies u keqinterpretua 
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nga sekretari byrosë…
Në romanin “Njeriu me maskë”, zëri i rrëfimtarit 

ndërkëmbehet me atë të personazhit. Ligjërimet e brendshme 
të personazhit, mendimet  apo përjetimet e tij që ndërtojnë 
diskursin e personazhit, depërtojnë në ligjërimin e rrëfimtarit 
të jashtëm. Kjo duket qartazi tek rrëfimi i Ramizit, babai i 
Dritanit, recituesit më të mirë të shkollës. Ai ishte shpallur 
i deklasuar, pasi babai i tij që kishte patur shumë ndikim 
në fshat, kur kishin kaluar nëpër atë zonë forcat gjermane 
që vinin nga Struga u kishte nxjerrë flamurin e bardhë, që 
tregonte se jemi për paqe….”. Atë e fajngjitën për tradhti 
ndaj atdheut dhe e pushkatuan...”. Më pas kalvari i familjes 
për këtë shkak!!!…Por Ramizi ishte njeri i punës, me shtëpi 
moderne të kohës dhe me pasuri të vënë me mund e djersë, siç 
kishte edhe qindra koshere bletësh…. Ramia nuk e dinte këtë 
“sekret”, por e pësoi pse shkoi tek kjo familje e deklasuar?! 
Dikur ajo, në shkollën e mesme të Kulturës në Tiranë kishte 
interpretuar “Cucën” tek drama “Cuca e Maleve”, ndërsa tani do 
të survejohej nga agjentët e Degës së Punëve të Brendëshme, 
pse paska recituar gjatë një shfaqjeje një fragment që sikur 
thoshte partizani komunist: “ky xhelat me plumba më mbërtheu..
ky xhelat ma griu shpirtin tim…”. Por nënteksti për sekretarin e 
Byrosë  ishte i qartë, xhelati për të ishte  vetë ai, Zeneli…. Ky 
xhelat…,-thoshte ajo, dhe njerëzit mbanin frymën….

Rastet e një përzierje të tillë të ligjërimit  të rrëfimtarit me 
anë të personazhit nuk janë rastësore.  Ato shtrihen përgjatë 
gjithë veprës dhe i shërbejnë qëllimit final të ekzistencës së 
këtij romani. Ndërthurja e ligjërimeve në këtë roman është 
e dukshme dhe mjaft efikase në funksion të mesazhit që 
përcjell vepra: “Kur Ramia kishte gati programin artistik për 
festat e nëntorit për ta shfaqur para popullit dhe përurimin me këtë 
rast të shtëpisë së kulturës,  sekretari i Byrosë që s’kishte haber nga 
punët e kulturës vë veton: përurimi nuk bëhet si e keni menduar ju! 
Do vemë rreth e rreth tavolina, stolat janë dhe do organizojmë një 
drekë këtu me pije etj…Do marrim një berr nga të kooperativës dhe 
do ta kuzhinojmë në mensë dhe më pas pjata e pije……!!!”. Por 
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Ramia, kurrësesi nuk mund të vepronte kësisoj; koncertin e 
mirëpërgatitur do ta jepte për popullin dhe jo për zyrtarët 
e kooperativës….Dhe kjo do t’i kushtonte në përbaltjen e 
personalitetit të saj, qoftë dhe duke nënvizuar përpjekjet 
për të sjellë televizorin dhe librat për biliotekën e shtëpisë së 
kulturës, që mund të përdoreshin në funksion të armikut të 
klasës.

Njoftimet që i shkonin Degës së Punëve të Brendëshme 
ishin të tilla sikur kjo vajzë që kishte ardhur si përgjegjëse 
kulture në Cakul po bashkëpunonte me armiq të partisë dhe 
po bënte punë armiqsore…

Si e tillë, kjo vepër merr përmasa të gjera dramatike në 
brendinë e vet, si një strukturë që ngrihet mbi vetë zhanrin e 
dramës artistike dhe mbi vetë dramën reale që zhvillohet para 
syve të njeriut gjatë regjimit totalitar. Për ta kontretizuar këtë, 
mjafton të perifrazojmë autorin në mbyllje të veprës: “Një 
gaz dege që erdhi natën kishte ndaluar si armike përgjegjësen e 
shtëpisë së kulturës, Ramie Lama. Po atë natë bastisën dhe shtëpinë 
e kulturës duke grabitur gjithshka, librat... stolat… Partia me syrin 
vigjilent kishte zbuluar një armike të rrezikshme….”!
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ELLIOTT MOGLICA SJELL NJË STIL TË RI LETRAR ME 
NOVELAT “PEMË E SHARTUAR”

Shkrimtari shqiptaro-kanadez përshkruan me mjeshtri 
të rrallë dy histori: “Ulërimë e uritur” dhe “Nëpunësit 
skelet”

•	 Historia e secilit tregim ose novelë duket si një pemë 
me të paktën dy degë të shartuara në të njëjtin trung. Trungu 
ka një simbol dhe një karakter vëzhgues (autori) që janë të 
pranishëm gjatë gjithë historisë. 

•	 Deri në vitin 2017, Elliott Moglica është autor i 16 
librave	me	poezi,	romane,	biografi,	tregime/novela	dhe	libra	
për fëmijë. Moglica jeton në qytetin e Toronto-s, të provincës 
së Ontario-s, në Kanada
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Poeti dhe prozatori shqiptaro-kanadez Elliott Moglica, pas 
suksesit me vëllimin poetik “Burri i Protontë”, librit historik 
dhe akademik “Burri i madh Hasan Moglica (1854-1915)” 
dhe me studimin e tij artistik dhe kërkues rreth “Poezia dhe 
Politika”, del para lexuesit me librin në dy gjuhë (anglisht 
dhe frëngjisht) titulluar, Graft-of-Tree Short Stories (Volume 
1) // Nouvelles d’Elliott Moglica: Greffe d’un arbre (Volume 
1). Kësisoj ai vjen si krijues i një forme të re të shkrimit të 
novelave e tregimeve, e quajtur: “Pemë e shartuar”. Moglica, 
njohës perfekt, jo vetëm i letërsisë angleze e frënge por 
edhe asaj globale, bën kështu në hop cilësor dhe produktiv 
në kapërcimin nga inovimi i poezisë protonike (“protonic 
poetry”) në tregimet/novelat pemë-e-shartuar (“graft-of-tree 
short stories”). 

Në vëllimin e parë të këtij stili të ri — “Novelat: pemë e 
shartuar” — Moglica përshkruan me mjeshtri të rrallë 
dy histori: “Ulërimë e uritur” (“Holloë Screaming”) dhe 
“Nëpunësit skelet” (“Skeleton Servants”). Çdo histori, si një 
pikturë klasike që mund të vlerësohet ndryshe, komunikon me 
lexuesin një mesazh të drejtpërdrejtë ose të tërthortë. Ky libër 
dygjuhësor shqyrton se çfarë do të thotë të mbijetosh ‘betejat 
e jetës’ si dje, sot dhe nesër dhe se si tregimet/novelat mund 
të zbulojnë përvoja thellësisht njerëzore që shpesh fshehim në 
zemrat tona. Këto novela përshkruajnë përpjekje të larta për 
të kapërcyer ndjenjat e vështira dhe për të mirëpritur ndjenjat 
e këndshme të të qënit të hapur, të lumtur, të gjallë, të mirë, të 
dashur, të interesuar, të fortë, pozitiv, të respektueshëm dhe 
të drejtë. Po ashtu, në këtë vëllim autori përfshin tre poema 
protonike (“protonic poetry”) duke i përzier gjinitë me idenë 
e dlirë të pasurimit të shkrimit.

Këto novela janë kompozuar midis viteve 2006 dhe 2016 
në Kanada dhe në Angli. Ngjarjet e tyre ndodhin midis viteve 
1976 dhe 2016 - për “Ulërimë e uritur” në Tokë, dhe për 
“Nëpunësit skelet” që përfshijnë udhëtimin në një kohë dhe 
planet të panjohur.

Hyrja e librit hedh dritë rreth stilit letrar, “pemë-e-
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shartuar”. Secila novelë ka një pyetje kryesore që shfaqet në 
rrënjët e saj. Historia e secilit tregim ose novelë duket si një 
pemë me të paktën dy degë të shartuara në të njëjtin trung. 
Trungu ka një simbol dhe një karakter vëzhgues (autori) 
që janë të pranishme gjatë gjithë historisë. Çdo degë ka 
protagonistin dhe antagonistin e saj dhe duhet të sjellë një 
qasje tjetër për t’iu përgjigjur pyetjes kryesore. Historia e 
përgjithshme, brenda çdo tregimi/novele, zbulon kuptimin 
përmes kontrastit mes dy degëve. Çdo novelë përfshin një 
pjesë të shkurtër të poezisë ose të prozës në fund të historisë 
— si një zog që zbret në degët kryesore — në një mënyrë që i 
lejon lexuesit të gjejë një përgjigje domethënëse në pyetjen e 
paraqitur dhe moralin pas historisë.

Mark F Jones, redaktori (në anglisht), në faqen 77 të 
versionit në anglisht, duke vlerësuar zërin authentik të 
shkrimtarit mes të tjerash shkruan se “Elliotti ka një stil të 
veçantë në të dyja poezitë dhe prozën...”. Normand Savoie, 
përkthyesi i librit (në frëngjisht), në faqen 81 të versionit në 
frengjisht, shkruan: “Stili letrar i Moglicës është unik dhe 
interesant”.

Në fund të librit, lexuesi do të gjejë “Shtojca — Qasja në 
çdo histori”, “Falënderime” dhe numëron “Fundërimet”. 
Libri është është vënë në qarkullim në shtator të vitit 2017-
të dhe është një bashkëpunim i ri i Botimeve M&B me 
shkrimtarin Moglica.

Ndërsa autori i librit vazhdon udhëtimin e nënshrimit 
të librave — si në Kanada dhe më gjerë ky libër ka ngjallur 
vëmendje dhe mrekulluar mjaft dashamirës të librit si edhe 
në veçanti mësuesit e gjuhës. Ky libër briliant është shkruar 
nga një perspektivë e re. Shkrimtari Elliott Moglica inovates 
një stil të ri letrar të novelës: Pemë-e-shartuar.

Elliott Moglica ka kryer 25 vjet shkollim në katër gjuhë: 
shqip, anglisht, turqisht dhe frëngjisht. Deri në vitin 2017, 
ai është autori i 16 librave me poezi, romane, biografi, 
tregime/novela dhe libra fëmijesh. Moglica jeton në qytetin e 
Toronto-s, të provincës së Ontario-s, në Kanada.
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42 KRYETARËT E TIRANËS NË NJË ALBUM 
FOTOGRAFIK DHE BIOGRAFIK

Pas tetë botimeve tematike 
për vlerat historike, kulturore 
dhe njerëzore, kryesisht për 
metropolin shqiptar, studiuesi 
dhe analisti i mirënjohur 
Valter Gjoni sjell për lexuesin 
42 kryetarët e Tiranës, në një 
album fotografik dhe historik.

Pasi jep detaje dhe fakte 
interesante nga historia admi-
nistrative e Tiranës, deri në 
shpalljen e pavarësisë, Gjoni 
e bën ndalesën e parë tek i 
pari ligj që rregulloi organizi-
min dhe funksionimin e qeverisjes lokale, i qeverisë së dalë 
nga Kongresi i Lushnjës. Është pikërisht Ligji “Qytetet dhe 
Bashkitë më 25 XII – 1921”,  që mund të konsiderohet si ligji i 
parë për zgjedhjet e drejtuesve lokalë.

Për gati një shekull Tirana është drejtuar nga 42 kryetarë 
bashkie. Në fakt, sipas autorit V.Gjoni, ky term përdoret në 
ditët e sotme, por në periudha e sisteme të ndryshme, qytetari 
i parë i Tiranës ka pasur emërtime të ndryshme.

Duke iu referuar faqes zyrtare të Bashkisë së Tiranës, 
Kryetari i Parë ka qenë Zyber Halluli në 1913, që ishte 
ndërkohë shefi i komunitetit fetar dominues. Pikërisht nga 
ky personalitet i shquar i kohës, e nis autori renditjen në 
mënyrë kronologjike të kryetarëve të Tiranës, duke vijuar me 
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Servet Libohovën (1915-1916), Ismail Ndroqin (1917-1922) 
dhe me z.Ali Begeja i periudhës 1922-1923, i cili u zgjodh 
kryetar, si këshilltari që mori më shumë vota. Pesë kryetarët e 
mëvonshëm të periudhës 1923-1928, pikërisht: Ali Derhemi, 
Beqir Rusi, Xhemal Kondi, Fuat Toptani dhe Izet Dibra e kanë 
qeverisur Tiranën për një afat kohor një vjeçar, të zgjedhur 
pothuajse sejcili si këshilltari me më shumë vota. Por gjithsesi 
meritë e autorit është përshkrimi në pak rreshta i biografisë 
së tyre lidhur me arsimimin, pasionet, dimensionin e tyre 
njerëzor dhe se çfarë ata i lanë Tiranës në ato vite. Në këtë 
mënyrë vijohet edhe me Rexhep Jellën (1930-1933), Abedin 
Nepravishtën (1933-1935 dhe 1937-1939), me Qemal Butkën 
(1935-1936) dhe me Qazim Mulletin (1939-1940).

Nivel i lartë në artin e të shkruarit

Jo pa qëllim evidentuam 14 kryetarët e parë, si pjesë të 
këtij libri të një rëndësie të veçantë për vlerat historike që 
bart, por sepse publiku i njeh ato përciptazi, për të mos thënë 
fare pak.

Më pas, duke vijuar me 28 
kryetarët e tjerë të Tiranës (1940-
2016) autori bëhet i besueshëm, 
jo vetëm për vërtetësinë e viteve 
që ata kanë qeverisur kryeqytetin 
shqiptar, por për mënyrën dhe 
përshkrimin e anëve të veçanta 
të biografisë së secilit në 5-6 
rreshta. Ndërkohë ilustrimi 
fotografik është bërë në mënyrë 
të përkryer.

Parë nga ky këndvështrim 
ky botim shkencor i Valter 
Gjonit dëshmon për arritjen e një 

niveli të lartë në artin e të shkruarit. Kjo për faktin se Valteri 
di të përveçojë me inteligjencë, fakte dhe ngjarje, si pjesë 
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substanciale e karakterit të personazheve, duke e bërë librin 
e tij me vlera njohëse, edukuese dhe estetike. Ndërkohë që 
karakteret humanë shfaqen si shëmbëlltyra të përzgjedhura 
nga dora e një shkrimtari dhe publicisti me përvojë dhe 
talent, duke të bërë për vete me stilin e të shkruarit. Dhe ajo 
që e bën të veçantë librin “42 kryetarët e Tiranës”, në raport 
me krijimtarinë e mëparshme të Valter Gjonit është fakti se 
ai rrok brenda tij një periudhe të gjatë, gati njëshekullore, 
duke derdhur dashuri dhe mirënjohje për 42 personazhe 
dominantë të historisë sonë kombëtare. Duke gërshetuar 
përvojën e tij administrative, gazetareske dhe artistike 
jashtë funksioneve zyrtare, autori ka realizuar gjithashtu 
20 ekspozita, të mirëpritura nga vizitorë të shumtë, brenda 
e jashtë vendit. Pikërisht për këto merita Valter Gjoni mban 
disa tituj nderi, kombëtarë dhe ndërkombëtarë, ku titujt 
më të lartë janë: “Kalorës i Urdhrit të Meritës” i Republikës 
Franceze, “Bene Merit”- titull nderi i Republikës së Polonisë, 
Urdhrin “Naim Frashëri” të Republikës së Shqipërisë dhe 
titullin bashkiak “Mirënjohja e Qytetit të Tiranës”.

Gjurmë që i përkasin historisë së Tiranës

Këtij botimi ia shton rëndësinë edhe parathënia e kryetarit 
aktual të bashkisë Tiranë, Erion Veliaj. Kjo për faktin se “nëse 
botimi i vitit 1937 trajtonte me kujdesin e kohës vetëm figurat 
e 9 kryetarëve të Tiranës, vitet në vijim deri në ditët e sotme 
kanë njohur vetëm listim emrash dhe periudhash, në shumë 
raste me gabime dhe mangësi, pa as më të voglin informacion 
për 33 drejtuesit e tjerë të qytetit, si në botime specifike, ashtu 
edhe në informacionin e rrjeteve sociale”. Kryebashkiaku 
Veliaj vlerëson gjurmimet historike që janë bërë në këtë botim 
për 41 paraardhësit e tij dhe gjurmët e lëna prej tyre, në mbi 
një shekull që janë tashmë gjurmë që i përkasin historisë së 
Tiranës dhe përvojës së bashkisë së saj. Sipas kreut aktual të 
bashkisë së Tiranës “kemi të bëjmë me një botim që na shuan 
kuriozitetin, por dhe që na sjell informacion të bollshëm, që 
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mund të shërbejë në të ardhmen qoftë si vlerë historike, ashtu 
dhe si informacion mbi administratën lokale shqiptare qysh 
prej themelimit të saj deri në ditët e sotme”. Kryebashkiaku 
Veliaj argumenton gjithashtu më së miri se, këto vlera që i 
kanë rezistuar kohës dhe rrethanave të ndryshme në të cilën 
janë zhvilluar, janë mbledhur me kujdes nga autori, ndaj ato e 
bëjnë këtë botim të larmishëm, si për anën historike, ashtu dhe 
atë dokumentare. Kësisoj, me botimin e albumit biografiko-
historik kushtuar 42 kryetarëve të qytetit të Tiranës, pas 79 
vitesh, rivjen një botim i dytë për historinë e qytetit dhe të 
Bashkisë së Tiranës në një hark kohor prej 103 vitesh.

Bashkia e Tiranës
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QARKU I KUKËSIT NË RRJEDHËN E HISTORISË

Historiani Xhavit Lashi pro-
movon në Tiranë dhe Kukës stu-
dimin për ndarjen administrative 
dhe qeverisjen vendore

Libri studimor “Qarku i 
Kukësit në rrjedhën historike”, 
i autorit Xhavit Lashi, i foku-
suar tek ndarja administrative 
dhe qeverisja vendore në këtë 
qark, që nga lashtësia e deri në 
ditët e sotme, është mirëpri-
tur nga elita intelektuale e 
krijuese dhe nga studjues të 
shumtë të vendit. Ai ka vlera të 
jashtëzakonshme studimore, për të mësuar se si ka evoluar 
kjo qeverisje, si kombinim i katër komponentëve përbërës: 
popullsisë, territorit, mënyrës së qeverisjes dhe sovranitetit. 
Rëndësia e studimit të përfshirë në një botim voluminoz prej 
545 faqe, konsiston në faktet dhe të dhënat arkivore që ai 
paraqet, si në kontekstin historik dhe në pozitën gjeografike 
të qarkut verilindor të vendit, që përfshin Tropojën, Hasin 
dhe Kukësin. Autori Lashi, para së gjithash reflekton në këtë 
vepër formimin e tij intelektual si i diplomuar për histori-gje-
ografi e filozofi dhe përvojën e vyer në drejtimin e strukturave 
vendore, ku për 15 vjet ka qenë anëtar i Këshillit Popullor të 
Rrethit të Kukësit. Kjo e ka ndihmuar atë të japë një version 
të saktë të nocionit të ndryshimit të qeverisjes në kontekstin 
historik, si në përmbajtjen e saj dhe në aspekte që lidhen me 
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plotësimin dhe përsosjen e institucioneve dhe procedurave 
që lidhen me to, në periudha të ndryshme kohore. Kjo qasje 
e autorit duket qartazi qoftë dhe në analizën e mirëfilltë të 
qeverisjes shqiptare, nga ilirët deri te pashallëqet, dhe ku 
ndoshta për herë të parë gjejmë një version më të saktë të 
gjenealogjisë së Kastriotëve. Po në këtë linjë vijon studimi për 
qeverisjen në periudhën e Perandorisë Osmane, ku jepen de-
taje për forma e njësi të qeverisjes siç ishin Sanxhaku e Nahi-
ja. Referuar historianit Selami Pulaha (“Studimet Historike”, 
4/1973) autori na njeh me përbërjen e sanxhakut të Dukagjinit 
në vitet 1529-1536 dhe 1571 e 1591, ku si njësi territoriale të tij 
janë edhe nahija e Dibrës, Lumës e Gorës me numrin përkatës 
të fshatrave e shtëpive (12; 31 e 38 fshatra). Këto statistika i 
gjejmë në formularë apo grafikë origjinalë. Zërat e këtyre for-
mularëve janë mjaftë të larmishëm, ku veçanërisht tërheqin 
vëmendjen: përkatësia fetare e popullsisë (e krishterë apo 
myslimane); ndarja në beqarë, banorë me antroponimi, çift 
etj; numri i fshatrave e shtëpive për çdo nahi, renta feudale 
në akçe, apo deri dhe në Feudet ekzistuese. Po në këtë ka-
pitull, i një rëndësie të veçantë është Sanxhaku i Prizrenit. 
Kjo për faktin se Prizreni mendohet të jetë themeluar që në 
kohën e Filipit të Maqedonisë. Përveçse ndarjes administra-
tive, në këtë vepër dinjitoze studimore gjejmë edhe aspekte 
të traditës, mikpritjen dhe bujarinë, si virtytet më pozitive 
të një shoqërie, apo dhe veshjen e malësorëve të Veriut, të 
Tropojës, Hasit, Lumës dhe Malziut që dallohet nga të tjerat. 
Duke vijuar me etapat e mëvonshme të historisë, autori jep 
hollësi edhe për bajrakët e kuvendet si forma qeverisjeje e 
vetëqeverisjeje. Kështu, nëse për “Shtatë bajrakët e Lumës”, 
mësojmë historikun dhe aktivitetin e Bajrakut të Rrafshit të 
Lumës, Bajrakut të Topojanit, Bajrakut të Tejdrines, Bajrakut 
të Kalisit, Bajrakut të Qafës, Bajrakut të Radomirës dhe Bajra-
kut të Çajës, për Kuvendet, pasi analizohet struktura e tyre, 
jepen risi nga Kuvendi më i rëndësishëm i asaj periudhe, siç 
ishte ai i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Dhe këto risi autori i 
jep nëpërmjet referencash mjaftë të pasura të akademikëve, 
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profesorëve e studiuesve më të shquar. Pikërisht nga një bib-
liografi e tillë me 244 referenca nga autorë e botime të shumta 
studimore, autori Xh. Lashi arrin të skicojë në mënyra e for-
ma sa më bindëse konturet e qeverisjes vendore të pjesës së 
dytë historike (1912-1944). Në këtë pjesë që ju vjen në ndihmë 
studiuesve të historisë së këtij harku kohor flitet për veçanti 
të qeverisjes vendore pas shpalljes së pavarësisë; Kongresin 
e Lushnjës dhe hedhjen e bazave të qeverisjes vendore; ndar-
jen administrative dhe qeverisjen vendore në periudhën e 
republikës (1925-1927); për qeverisjen vendore në vitet e 
monarkisë si dhe për qeverisjen vendore në vitet e pushtimit 
fashist. Krahas këshillave Antifashistë Nacionalçlirimtarë, 
që si kudo u ngritën edhe në qarkun e Kukësit, autori për 
këtë periudhë reflekton edhe formimin e Brigadës së 24-të S 
në Bicaj mbi bazën e batalionit partizan të Lumës. Po këtu ai 
evidenton Rrahman Parllakun e Lumës, pjesëmarrës në Kon-
gresin e Përmetit (24-28 Maj 1944) si i vetmi përfaqësues për 
Kukësin dhe si ushtarak e kuadër drejtues që nga viti 1942 
në qarkun e Vlorës dhe që për pesë legjislatura do të ishte 
deputet i Kukësit në Kuvendin Popullor.

Qarku i Kukësit
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PEDAGOGJIKJA E PESHKOPISË, TEMPULL I DIJES

•	 Studjuesi Xhavit Lashi shkruan historinë e arsimit në 
Dibër: Nga shkolla e parë shqipe në qytetin e Dibrës më 1888; 
Internati i Dibrës më 1923 dhe i Kastriotit më 1925, Unikja 
më	1945,	Pedagogjikja	më	27	shtator	1948	e	deri	tek	filiali	i	
Universitetit të Durrësit në qytetin e Peshkopisë

Më 27 shtator 1948, në qytetin 
verilindor të Peshkopisë u hap e 
para shkollë pedagogjike, e cila 
për vetë “produktin” e saj (qindra 
personalitete, deri ministra, gjuhëtarë 
e profesorë, poetë e shkrimtarë, artistë, 
diplomatë e gazetarë), me të drejtë 
njihet si “Universiteti i Dibrës”. 
Një bilanc mbresëlënës për faktin se 
ajo nxori rreth 2200 kuadro, djem e 
vajza, që çuan dritën e diturisë dhe 
kulturën në gjithë krahinat e fshatrat 
e zonës verilindore të Shqipërisë.

Pikërisht në vigjilje të 
70-vjetorit të krijimit, njëri nga ish-nxënësit e shkëlqyër 
të saj, historiani Xhavit Lashi botoi monografinë “Shkolla 
Pedagogjike e Peshkopisë”. Kjo është dhurata më e mirë 
që studjuesi kukësian u bëri në këtë ditë feste jubilare ish-
mësuesve e nxënësve të kësaj shkolle. Autori sjell fakte 
interesante që plotësojnë historikun e zhvillimt të arsimit: 
Nga shkolla e parë shqipe në qytetin e Dibrës më 1888; 
Internati i Dibrës më 1923 dhe i Kastriotit më 1925, Unikja 
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më 1945, Pedagogjikja më 27 shtator 1948 e deri tek filiali i 
Universitetit të Durrësit në qytetin e Peshkopisë.

Pak histori

Mësojmë nga kjo monografi hapjen e të parës shkollë 
shqipe në qytetin e Dibrës më 1888 nga patrioti Said Najdeni, 
vetëm një vit pas hapjes së shkollës së parë shqipe në Korçë. 
Më tej, mbështetur në burime arkivore në libër gjejmë 
ngritjen e dy Internateve në Dibër e Kosovë, sipas Shkresës 
së Ministrisë së Arsimit nr.366, datë 8 shkurt 1923. Internati 
“Dibra” u vendeos së pari në shtëpinë e Shehat Shehut në 
Qafë të Pazarit, të marrë me qera dhe në vitin 1925,  ky 
Interant kaloi në Kastriot të Dibrës. Meritë për këtë kanë 
drejtorët e nderuar: Haki Sharofi, Ferid Jegeni, Sali Morina, 
Ahmet Imami, Ferid Imami, Ramadan Sejdini e Rifat Spahiu, 
si dhe mësuesit: Qemal Drita, Zejnel Zajmi, Ramazan Sefedini, 
Hafuz Fetah Ajdini, Abdulla Çanga, Muharrem Musa, Refik 
Shpuza, Fehti Dizdari, Faik Pajuni, Beqir Spahiu, Hydajet 
Ceka, Shyqyri Daiu, etj.

Jo pa qëllim, autori sjell një listë me emra personalitetesh 
të përmasave kombëtare që kontribuan në drejtim e në 
mësimdhënie, për të vijuar me nxënësit që kanë mësuar në 
Internatin “Dibra”, ndër të cilët dëshmorët e atdheut Nazmi 
Rushiti, Demir Gashi e Tufik Çanga, si dhe personalitetet e 
mëvonshme të arsimit në Dibër: Selim Alliu, Adem Shehu, 
Xhavit Hysa, Fehmi Plaku, Haki Alush Kumanova, Munir 
Shehu etj.

Është pikërisht kjo plejadë që do kontribuonte më vonë, 
pas çlirimit në hapjen e shkollës Unike të Peshkopisë më 1945 
dhe tre vjet më vonë edhe të Pedagogjikes, më 28 shtator 1948.

Ky libër që duhet konsideruar si kontribut i çmuar i autorit 
Xhavit Lashi në letërsinë dokumentare, në pesë kapitujt e tij 
sjell një lëndë të pasur me të dhëna për Dibrën e Peshkopinë, 
Shkollën Pedagogjike dhe rrethanat e hapjes së saj, drejtorët e 
stafin pedagogjik ndër vite, kujtime nga shkolla, ku një vend 
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të veçantë zënë ish-pedagogjikasit kukësianë në Peshkopi si 
dhe takimet me rastin e përvjetorëve të shkollës.

Pedagogjikja në jubileun e saj të 70-të

Ish mësues dhe nxënës të Shkollës Pedagogjike të 
Peshkopisë, nga Dibra, Kruja, Mati, Kukësi e Tropoja festuan  
70-vjetorin e krijimit të saj. Një jubile i lavdishëm ky, që 
sjell në kujtesën e tyre 28 shtatorin e vitit 1948 kur Shkolla 
Pedagogjike e nisi rrugën e saj më 21 nxënës: 13 nga rrethi i 
Dibrës, 5 nga rrethi i Kukësit dhe 2 nga rrethi i Elbasanit. Në 
vitet në vazhdim u rrit numri i nxënësve, duke u pranuar në të 
me bursë si konviktorë ata që vinin nga rrethet e Verilindjes. 
Asnjë mësues nuk ishte vendas. Mësuesit u emëruan nga 
Ministria e Arsimit.

Studjuesi Xhavit Lashi, në librin e tij, ndër të tjera 
nënvizon se “Prej Shkollës Pedagogjike Peshkopi, kanë dalë 
kuadro që kanë bërë emër të mirë në shkallë rrethesh e në 
shkallë vendi. Nga bankat e shkollës janë përgatitur jo vetëm 
mësues e pedagogë të aftë, por dhe kuadro të tjerë që kanë 
punuar me përkushtim e kompetencë në sektorë të ndryshëm 
të ekonomisë, shkencës e politikës. Prej tyre ka shkencëtarë, 
profesorë, diplomatë, juristë, artistë, sportistë, gazetarë, 
drejtues të organeve të pushtetit, të partisë dhe të ekonomisë”. 
Në këtë mori emrash autori ndër të tjerë evidenton ish 
pedagogjikasit e Peshkopisë (deputetë, diplomatë, profesorë 
e doktorë shkencash, gjuhëtarë, fizikantë, biologë, shkrimtarë, 
ushtarakë, artistë, sportistë etj)si: Xhelil Gjoni, Tefta Cami, 
Lumturie Rexha, Femi Abdiu, Safet Zhulali, Shefqet Hoxha, 
Sulejman Tomçini, Abdi Baleta, Maxhun Peka, Kamber 
Faruku, Nuri Abdiu, Shaban Sinani, Muharrem Dezhgiu, 
Xhafer Martini, Lutfi Hanku, Naim Plaku, Sali Onuzi, Musa 
Riçku, Liri Rasha….Këta, si dhe dhjetra emra të tjerë të spikatur 
që u përgatitën nga ky tempull i dijes vijnë të profilizuar në 
opinionet, kujtimet essetë e disa bashkëpunëtorëve të autorit 
Lashi, i cili ka spikatur në përzgjedhjen, redaktimin dhe 
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përfshirjen e tyre në këtë monografi dinjitoze, duke plotësuar 
kështu historikun e Shkollës Pedagogjike të Peshkopisë si 
vatër e ndritur e dijes per gjithë zonën verilindore të vendit. 
Libri ka shumë personazhe, që gjithsesi redaktori i tij, prof.
dr.Hajri Shehu nuk i konsideron si personazhe të një libri 
letraro-artistikë, por më shumë se kaq, pasi sjellin kujtime 
dhe vlerësime për shkollën e për mësuesit. Kjo edhe për faktin 
se ato janë tubuar sipas një tematike të caktuar. “Kujtimet 
vijnë nga autorë të ndryshëm e prandaj krijojnë një mozaik, 
një thyezim. Dhe është një thyezim shumëngjyrësh. Kësisoj, 
shumë i këndshëm”, nënvizon prof,dr.Hajri Shehu.

Autori i kësaj monografie Xhavit Lashi që mban diplomën 
“shkëlqyer” nga Pedagogjikja e Peshkopisë, më 1975 
përfundoi studimet e larta për histori-gjeografi dhe filozofi 
dhe më pas për dekada të tëra punoi si mësues e në detyra 
e funksione të rëndësishme në rrethin e Kukësit. Ka botuar 
dhjetra artikuj studimorë e problemorë si dhe librin “Qarku 
i Kukësit në rrjedhën historike – ndarja administrative dhe 
qeverisja vendore”.

Në librin e ri “Shkolla Pedagogjike e Peshkopisë”, që 
u botua pikërisht në vigjilje të 70 vjetorit të krijimit të saj, 
Xh.Lashi sjell në kujtesën e armatës së mësuesve e nxënësve 
të saj rrethanat historike në të cilat u ngrit kjo shkollë e 
konsideruar si “Universiteti i Dibrës”, si dhe një varg ngjarjesh 
e peronalitetesh që kanë lënë gjurmë në historinë e arsimit 
tonë kombëtar. Kjo monografi është produkt i hulumtimeve, 
evidentimit dhe pasqyrimit të ngjarjeve që lidhen me rritjen 
ndër vite të këtij tempulli arsimor. Studimet e autorit si 
dhe rrëfimet e bashkëpunëtorëve të tij flasin për një histori 
përpjekjesh për të përgatitur kuadrot që do përhapnin dritën 
e diturisë në zonën verilindore të vendit me një popull të 
vogël në numër, por të madh në botën e tij shpirtërore, në 
vullnetin e tij për të qenë i arsimuar e i kulturuar.

Botimi i kësaj monografie paraqet rëndësi të veçantë 
sidomos për më shumë së 2200 kuadrot që u përgatitën nëpër 
dyert e këtij tempulli të diturisë, por edhe për vetë qytetarët e 
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Dibrës, Kukësit, Matit, Tropojës e Krujës, pasi në këtë historik 
të Pedagogjikes së Peshkopisë ata gjejnë edhe një pjesë të 
historisë së tyre.

Parë nga ky këndvështrim, ky jubile i 70-vjetorit të 
Pedagogjikes së Peshkopisë dhe monografia e sapobotuar 
për historikune saj janë një ngjarje e madhe për historinë e 
arsimit dhe të kulturës shqiptare.

Shkolla Pedagogjike, Peshkopi
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“ANEMIA NË SËMUNDJET KRONIKE TË 
VESHKAVE” BOTIM ME VLERA SHKENCORE I 

DR.ARJAN HAMITIT

Profesorë dhe akademikë të shquar vlerësojnë veprën 
shkencore që ju vjen në ndihmë Mjekëve të Familjes

Libri i Dr.Arjan Hamitit “Anemia në sëmundjet kronike të 
veshkave”  është një udhërrëfyes, që nëpërmjet informacionit 
dhe përshkrimit të praktikave mjekësore bashkëkohore, do 
ndihmojë Mjekët e Familjes dhe specialistët në diagnostikimin 
e hershëm të të sëmurëve me anemi në Sëmundjet Kronike të 
Veshkave. Për rëndësinë e kësaj vepre flet qoftë dhe prezenca 
në promovimin e saj në Akademinë e Shkencave e dhjetra 
profesorëve e akademikëve në fushën e mjekësisë, si: Nestor 
Thereska, Isuf Kalo, ish-Presidenti i RSH Bamir Topi, Rektori 
i Universitetit Mjekësor, Prof.Arben Gjata, zëvendësministrja 
e Shëndetësisë Mira Rakacolli, Zëvendësministri i Arsimit 
dhe Sporteve Rauf Dimraj, Zëvendësministrja e Punës e 
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Çështjeve Sociale, Vjollca Braho, Prof. Agron Ylli, Prof. 
Xheladin Ceka, Prof. Medi Ali Mehmeti, Prof.Arben Ivanaj, 
Prof. Edmond Pistulli, Dr. Llesh Rroku, Dr. Panajota Konomi, 
nënkryetarët e Bashkisë Tiranë, Abaz Hado e Andi Seferi, 
si dhe disa personalitete të tjera të botës akademike nga 
hapësira mbarëshqiptare.

Vlerat njerëzore çmohen kështu nga njerëzit e mençur. 
Kjo sentencë, bashkudhëtare e historisë së njerëzimit, 
gjeti mishërim të plotë gjatë këtij promovimi ku elita 
intelektuale mjekësore vlerësoi veprën shkencore të një prej 
personaliteteve më në zë të mjekësisë shqiptare.

Së pari, Prof.Nestor Thereska, si recensent i librit, do të 
vlerësonte veprën e Dr.Arjan Hamitit në një aspekt elitar, 
por dhe dimensionin njerëzor të tij në Shekullin e sotëm që 
njihet si “Shekulli i Veshkës”. Duke u ndalur më konkretisht 
në meritat e autorit, ai vlerësoi informacionin teorik por dhe 
studimin skurpuloz në praktikën mjekësore, rezultatet dhe 
konkluzionet, rekomandimet dhe referencat që përbëjnë 
targetin që duhet arritur në kurimin e anemisë. Si i tillë ky 
libër u vlerësua edhe nga prof.Isuf Kalo, që sipas tij është një 
udhërrëfyes për klinikat më të mira.

Ndërsa ish-Presidenti i RSH, Bamir Topi vlerësoi 
kontributin në aspekin social, shoqëror dhe politik, si një 
dimension i ri i Dr.Arjan Hamitit. Kjo për faktin se megjithë 
angazhimin si Administrator dhe veprimtar shoqëror, 
Dr.Hamiti nuk i është ndarë profesionit. Sipas z.Topi, libri 
“Anemia në sëmundjet kronike të veshkave” është një analizë 
thellësisht shkencore për një sëmundje që shpesh neglizhohet. 
Ndërkohë, Presidenti e themeluesi i PDIU, Tahir Muhedini, 
pasi i shprehu mirënjohjen për konributin në mbrojtje të 
çështjes çame,  e lidhi rëndësinë e veprës së tij shkencore me 
auditorin e shkëlqyer në të cilin ajo u promovua.

Si doktor i shkencave mjekësore, por dhe si administrator 
i Njësisë Administrative Nr.10 të Bashkisë së Tiranës, Arjan 
Hamiti demonstron një model të ri sjelljeje dhe përkushtimi 
ndaj bashkëqytetarëve të vet. Këtë e dëshmon edhe me 
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këtë vepër dinjitoze shkencore, të mbështetur në të dhënat 
statistikore, të cilat janë ballafaquar me standardet të bazuara 
në K-DOQI  standard dhe evidence shkencore. Në libër 
shtjellohen disa aspekte të trajtimit të anemisë, por disave, 
si psh vlera “target” për Hemoglobinën iu kushtohet një 
rëndësi e veçantë. Kjo për faktin, se gjatë përvojës së tij si mjek, 
në praktikën mjekësore e veçanërisht në atë laboratorike, 
Dr.Arjan Hamiti ka vërejtur se kjo patologji (SKV) paraqet një 
problematikë aktuale, sa shkencore dhe ekonomiko-sociale.

Dr.Arjan Hamiti, i diplomuar 
për Mjekësi, që para 30 vitesh, i 
specializuar për “Mjek laborant” 
dhe që mban gradën “doktor i 
shkencave”, vjen me këtë botim, pas 
një përvoje të vyer si mjek në spitalin 
e Librazhdit dhe si shef i Shërbimit 
Spitalor-Peqin; si Shef Laboratori në 
Poliklinikën Nr.6-Tiranë dhe si mjek 
në DRSH, Tiranë. Ai ka kryer disa 
kualifikime në fushën laboratorike, si 

në përdorimin e aparaturave bashkëkohore laboratorike të 
zhvilluar nga Banka Botërore dhe nga qeveria italiane. Nga 
viti 2004 e në vazhdim është pedagog i jashtëm në Fakultetin 
e “Shkencave Mjekësore Teknike”, Tiranë. Për veprimtarinë 
bamirëse ndaj komunitetit të dhënë pranë Klinikës Mjekësore 
“HIPPOCRATI” është dekoruar me Titullin “Ambasador për 
Paqen”, nga Universal Peace Federation. Personaliteti dhe 
karakteri i tij në asnjë rast nuk devijoi, por u shpalos dinjitoz 
për më shumë se tre dekada në funksion të zhvillimit dhe 
modernizimit të shkencave mjekësore. Ishte nga të parët që 
i fali shpirtin dhe zemrën ëndrrës së dëshiruar në vite. Këto 
cilësi i manifestoi dukshëm edhe si Shef  i KEMP-it, Tiranë në 
vitet 2006-2013. Aktualisht, me botimin e ri synon të vlerësojë 
korrelacionin biomjekësor të Anemisë në Sëmundjet Kronike 
të Veshkave dhe trajtimin bashkëkohor të Anemisë tek 
të sëmurët me SKV. Për Dr.Arjan Hamitin, “Është e qartë, 
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që trajtimi me Eritropoetinë (ilaç, sot i rimbursueshëm nga 
shteti) duhet të konsiderohet tek të gjithë grupmoshat, me 
qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës por, me depistimin 
dhe diagnostikimin e hershëm të SKV tek moshat e reja, 
përdorimi i Eritropoetinës merr një rëndësi të veçantë”. Në 
bazë të rezultateve të studimit jepen disa rekomandime për 
trajtimin e Anemisë tek të Sëmurët Kronikë të Veshkave që 
kanë si qëllim të ndihmojnë mjekun e shërbimit primar apo 
sekondar në identifikimin e të sëmurëve me SKV dhe të atyre 
që kanë nevojë për një mjekim specifik të Anemisë.
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MIMOZA DAJÇI, PUBLICISTJA QË NA BEFASON 

Me një karrierë gati 30 vjeçare 
në shtypin e shkruar, Mimoza 
Dajçi është tashmë një zë dinjitoz 
në publicistikën shqiptare. 
Në librin e sa “E bukura nën 
pranga”, ajo ka përmbledhur 
vetëm një pjesë të krijimtarisë 
së saj publicistike. Por pa asnjë 
mëdyshje ky libër është befasi 
në botimet e fundit. Mimoza 
të befason me diapazonin e 
gjerë e njohuritë e saj për jetën 
dhe me mënyrën e të rrëfyerit 
të ngjarjeve e fenomeneve në 
reportazhet, skicat letrare, essetë e përshkrimet. Nëpërmjet 
tyre, si edhe në tre poezitë e përzgjedhura ajo prezantohet 
me një leksik të pasur dhe një model gjuhësor për t’u marrë 
si shembull nga bashkëkohësit dhe veçanërisht nga gazetarët 
e rinj. Dhe padyshim, pjesa e portretizimit është testi i saktë 
i profesionalizmit të saj, të cilin e kalon shkëlqyeshëm në 
profilet e Isa Boletinit, Mine Mulosmanit, Rukie Ndreut e të 
disa biznesmenëve të sukssesshëm shqiptarë në SHBA. 

Dimensionit të saj si gazetare i bashkangjitet edhe 
aktivizmi i theksuar, veçanërisht në përpjekjet qytetare për 
çështjen tonë kombëtare. Si pinjolle e një familje atdhetare 
ajo nuk nguron të shkojë deri në Hagë për të investiguar 
krimet e Millosheviçit kundër kosovarëve, ashtu siç bën 
analiza perfekte për genocidin e pashëmbullt komunist në 



Halil Rama

72

Shqipëri. Gazetare.  Aktiviste e të drejtave të njeriut. Anëtare 
e Lidhjes së Gazetarëve të Shqipërisë nga viti 1995. Anëtare e 
Lidhjes Internacionale të Gazetarëve që në 1996. Themeluese 
e Organizatës së Gruas Shqiptaro - Amerikane The Women’s 
Organization “Hope & Peace” në SHBA. Qëndrestare, aktive 
e orëve të para të lëvizjes për demokraci në Shqipëri. 

Mimoza Dajçi është pjesëmarrëse në hedhjen e bustit të 
diktatorit Hoxha në Tiranë familjarisht me të atin, vajzën - në 
atë kohë 6 vjeçare, e të gjithë familjen e saj, deri tek Qyteti 
Studenti për ditë e netë në solidarizim me studentët grevistë. 
Ish themeluesja dhe Sekretarja e Përgjithshme e Shoqatës së 
Gruas ish-të Përndjekur Politike të Shqipërisë, pasi ka patur 
të atin Enver Dajçi të burgosur politik dhe xhaxhain Rasim 
Dajçi të pushkatuar nga komunizmi në Prizren në nëntor të 
vitit 1943, do të provonte dhe përballonte me dinjitet peshën 
e rëndë të persekutimit nga djajtë e atij sistemi makabër. Për 
çështje biografie i pengohet arsimimi i lartë, por që mundi 
ta ndjekë dhe përfundojë atë vetëm pas rrëzimit të regjimit 
komunist në Shqipëri, kur në fuqi erdhi Qeveria Demokratike. 
Gjatë regjimit komunist ka punuar në punë tepër të rënda 
krahu e të detyruara nga këshilli i lagjes ku banonte në Tiranë, 
si në Fermën e Tapizës - hapje tokash të reja; pastruese me tre 
turne në Spitalin Nr. 3 Pediatrik në Tiranë; punëtore ngarkim 
shkarkimi për qymyrgurin në Minierën e Valiasit, etj. Në 
vitin 1995 pas një Konference që u mbajt në Akademinë 
e Shkencave në Tiranë, nga elektorati i Shtresës Ish - të 
Persekutuar Politikë të Tiranës, Znj. Dajçi zgjidhet Sekretare 
e Përgjithshme e Shoqatës së Ish të Persekutuarve Politikë, 
Dega Tiranë dhe Sekretare Kolegjumi për gazetën e asaj kohe 
“Përndjekja”. 

Pas rënies së komunizmit Znj. Dajçi ka punuar titullare në 
Ministrinë e Arsimit të Lartë dhe Shkencës, porme ndryshimin 
e qeverisë në vitin 1997 e largojnë nga ky institucion si ish e 
persekutuar politike dhe për bindjet e saj demokratike. Fillon 
punë inspektore e arsim kulturës pranë Bashkisë Tiranë, 
(Kryetar Bashkie në atë kohë ishte Albert Brojka), punë që 
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e kreu me sukses deri ditën që u largua nga Shqipëria për 
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mimoza Dajçi është 
veprimtare e shquar e komunitetit shqiptar në Amerikë. Njihet 
për sakrifica dhe tolerancë fetare. Shquhet për humanizëm e 
bamirësi. Është dekoruar me disa Çmime e Tituj të Lartë si: 
“Ambasadore e Paqes”, nga një Organizatë Amerikane me 
qendër në Washington DC, që bashkëpunon me OKB - FUP; 
“Fytyra e Respektit”, nga “Montefiore Hospital” ku Mimoza 
punon si Tech/ Aid pranë Departamentit të Radiollogjisë në 
New York; Medalje për “Merita të Veçanta” nga Presidenti i 
Bashkisë në Bronx, Ruben Dias Jr; Dekoratë - Mirënjohje për 
veprimtari humane e bamirëse nga Kryekontrollori i Lartë i 
New Yorkut Scot Stringer. Është dekoruar me “Mirënjohje të 
veçantë” nga Assemblyman Mark Gjonaj. Për penën e saj të 
guximshme në fushën e gazetarisë është dekoruar gjithashtu 
nga Akademia Shqiptaro Amerikane në SHBA dhe Revista 
“Kuvendi” me Çmimin “At Zef Pllumbi”. Eshtë publiciste e 
njohur, femër patriote, me kurajo të fortë dhe e guximshme. 
Mimoza Dajçi ështe mbesë nga familja e Heroit tonë kombëtar 
Isa Boletini. Me organizatën që ajo drejton në SHBA ka ngritur 
vazhdimisht zërin për të drejtat e gruas së ish të burgosur 
dhe persekutuar nga regjimi komunist në Shqipëri, si dhe për 
gruan e dhunuar e malltrajtuar nga lufta e makinerisë serbe 
në Kosovë deri në OKB, Hagë si dhe ka mbështetur lirimin 
e liderëve të Kosovës në Hagë, të Z. Ramush Haradinaj në 
Hagë dhe Francë, me protesta në Manhattan, së bashku me 
Assemblyman Mark Gjonaj si dhe me materiale publicistike 
në media. Së bashku me Shoqatën “Duart e hapura” 
kanë dërguar në Shqipëri ndihma humanitare me rastin 
e përmbytjeteve me anë të kryqit të Kuq Shqiptar në jug të 
vendit. Çdo fundviti së bashku me liderët politik dhe anëtarët 
e organizatës “Hope & Peace” në New York ndajnë ndihma 
në ushqime dhe paisje shkollore për gratë dhe fëmijët me të 
ardhura të pakta financiare. Ajo është një femër tepër aktive 
në median e shkruar dhe elektronike. Shpesh herë në emër 
të Organizatës “Hope & Peace”, Mimoza me anëtaret e tjera 
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dalin me deklarata publike në mbrojtje të të drejtave të gruas 
së dhunuar në familje nga bashkëshortët, etj. Si gazetare dhe 
lidere në komunitet është intervistuar disa herë nga TV - 
Zëri i Amerikës. Eshtë për tolerancën fetare, kundër dhunës 
e trafikimit njerëzor, ku së bashku me shumë organizata të 
tjera për gruan ka marrë pjesë në mbështetje të kauzës për 
të drejtat e gruas pranë OKB, Hagë, New York, Florida, etj. 
Si drejtuese e organizatës “Hope & Peace” në New York për 
të drejtat civile ka qenë e ftuar në Samitin Botëror të Gruas 
në Japoni, New York, Samitin e C 20 dhe G 20 në Hamburg 
të Gjermanisë. Në shkurt të vitit 2018 u intervistua nga 
TV - BBC si gazetare dhe ish e persekutuar politike nga 
regjimi komunist në Shqipëri, si dhe për të dëshmuar mbi 
persekucionin e saj familjar. 

Pikërisht për këtë kontribut të veëantë, Presidenti i 
Republikës, Ilir Meta ka dekoruar Znj.Mimoza Dajçi me 
Titullin “Për Merita të Veçanta Civile”, me Nr. Dekreti 
10923, datë 29.10.2018, me motivacionin: “Në vlerësim të 
veprimtarisë humanitare si themeluese e Organizatës së 
Gruas shqiptaro – amerikane ‘Hope&Peace’, për kontributin 
e vyer, dhënë në mbrojtje të të drejtave të njeriut, si dhe për 
mbështetjen ndaj grave dhe fëmijëve në nevojë”.
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II. 
DIBRA DHE DIBRANËT NË PANTEONIN E 

VLERAVE
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“ZEMRA” E KOMBIT..... 

Në 2016, Hysen Dervishi botoi 
librin “KRENARIA” i cili jo vetëm 
që u promovua bujshëm, por edhe 
u mirëprit nga lexuesi. Me krenari 
të ligjshme për vendlindjen, në 
75-vjetorin e ditëlindjes, (më 28 
tetor 2018) dhurata e tij më e çmuar 
për ne është libri – encikopedi 
“DIBRA ZEMRA E KOMBIT”. 
Pikërisht në ditën e promovimit 
të këtij libri, në praninë e qindra 
intelektualëve, jo vetëm nga 
Dibra, por edhe nga Tirana, 
Mati, Durrësi, Kukësi e Elbasani, 
Këshilli i Bashkisë Bulqizë i dha titullin “Qytetar Nderi” 
ish-drejtorit të Konoklubit “Minatori” (prej më shumë se 
dy dekada), Hysen Dervishi, ndërkohë qe Prof.Dr.Bujar 
Kapexhiu – Kryetar i Shoqatës “Bashkësia Dibrane”, e 
nderoi atë me nje “Mirënjohje” në emër të kësaj shoqate. 
Gjithsesi në epiqendër të kasaj veprimtarie promovuese 
në sallën e madhe të Muzeut Historik Kombëtar në 
Tiranë, ishte libri prej 745 faqesh “Dibra, zemra e kombit”, 
të cilin unë pata fatin ta kisha që në dorëshkrim, dhe 
pasi ma besoi autori edhe ta redaktoja me përgjegjësi. 
U befasova që në leximin e parë për qasjen e Hysen Dervishit, 
që e konsideron Dibrën si zemrën e kombit, jo vetëm 
për vendin që ajo zë në hapësirën gjeopolitike shqiptare, 
por parasëgjithash për historinë e saj të lavdishme, për 
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personalitetet e shquara që zënë vend parësor në elitën e 
kombit shqiptar.

Libri i Hysen Dervishit “Dibra, zemra e kombit” që u 
promovua më 27 tetor 2018 në sallën e madhe të Muzeut 
Historik Kombëtar në praninë e qindra intelektualëve dibranë 
(dhe ku autorit iu dha titulli “Qytetar Nderi i Bulqizës”, nga 
Këshilli Bashkiak i qytetit minator), është një mal historie, 
është kryqëzimi i ngjarjeve dhe fakteve. Është lapidari i 
personazheve që kanë ecur përmes epokave në rrjedhjen e 
vazhdimësisë, është pasqyrimi i vërtetësisë historike të vjetër 
dhe të re, është simboli i një rrjedhshmërie ku renditen me 
art dhe vërtetësi figura të mëdha dibrane, të cilët ishin dhe 
mbeten gurët vendimtarë të themeleve të odave-shtet dhe në 
vazhdim të shtetit shqiptar. Në libër ka dendësi ngjarjesh e 
faktesh që pasqyrojnë në nivelet e larta individë, fise, fshatra 
dhe epoka, me të cilët Dibra e kombit tonë ka formuluar në 
trashëgiminë e Nëntë Maleve trimërinë, dinjitetin, bujarinë 
dhe zgjuarsinë e saj, duke u bërë e veçanta e Shqipërisë. 
Në libër renditen mjeshtërisht ngjarje e fakte që flasin për 
luftëra e individë, për figura politike e patriotike që kanë 
bërë historinë përmes mendjes dhe pushkës, për burra e 
heronj që vunë mbi gjithçka atdheun e kombin shqiptar. Në 
të gjitha ngjarjet e rëndësishme duke përfshirë shekuj e epoka 
e deri në Luftën e Dytë Botërore renditen figura historike që 
iu ndizej shpirti për vatanin e pushtuar, ku Dibra e dibranët 
mbeten malet e mëdhenj dhe lapidarët e yjeve të pashuar të 
historisë së vjetër e të re…

Autori, një studiues i zoti dhe njohës i mirë i 
ngjarjeve dhe fakteve

Pa pretenduar aspak monopolin e së vërtetës, autori 
me ndjenjën e përgjegjësisë së tij si një studiues i zoti dhe 
njohës i mirë i ngjarjeve dhe fakteve, duke depërtuar përmes 
kulturave dhe zakoneve të Dibrës, i rendit rrjedhshëm, pastër 
e me vërtetësi individët, figurat qendrore, të parët e Dibrës, 
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komandantët, gjeneralët, veteranët, mësuesit, agronomët, 
artistët, shkencëtarët, heronjtë, ministrat, deputetët, njerëzit 
e thjeshtë, duke krijuar një tabllo të saktë e reale të Dibrës, 
e cila gjithnjë nxorri burra me virtyte të mëdha, heronj e 
mendimtarë që i dhanë kombit besën dhe dëshirën për të 
jetuar me nder.

Në libër parakalojnë figura të rëndësishme historike të 
parisë së Dibrës, të atyre burrave që sot ka apo s’ka një në 
njëmijë, ecën koha e socializmit e përshkruar me vërtetësi si 
dhe epoka pluraliste. Me një gjuhë të bukur, me retrospektiva 
e art, me një skalitje artistike të figurave të shumta të brezave, 
pasqyrohet vërtetësia dhe dashuria, urrejtja dhe përçmimi, 
solidariteti dhe heroizmi në luftë dhe në paqe. Përmes këtij 
libri me shumë vlera për të tanishmen dhe të ardhmen, vijnë 
tek lexuesi personazhe të reja e të vjetra nga të gjitha fushat 
e jetës, duke formuar një tabllo të plotë e reale të Dibrës, e 
cila në shekuj ka qenë e mbetet balli i historisë kombëtare. 
E veçanta dhe bukuria e librit është se përmes tregimit, 
përshkrimit, portretit, pasqyron të shkuarën, të tanishmen, 
dhe të ardhmen dhe bën vërejtje, thirrje, kritika, aludime, 
duke zgjuar tek njerëzit mendime të reja dhe të gjitha këto 
përshkruhen përmes një arti të hollë, i cili të bën përshtypje 
për botëkuptimin dhe zemërgjerësinë e autorit me përvojë 
e dinjitet, i cili bën thirrje për një aleancë me moralin e ri, 
për tolerancë, falje, mirëkuptim, më qëllim që shoqëria e 
tanishme të mbjellë farën e ringjalljes dhe të korrë frytet e 
epokës së re…

Në libër trajtohen portrete heronjsh, artistësh, koope-
rativistësh, mësuesish e mjekësh, trajtohen figura të veçanta 
të sistemeve e klasave, bazuar tek e drejta e autorit, sepse 
libri është i tij, veçanërisht tani në epokën e pluralizmit, e 
cila është koha e respektimit të mendimeve të njëri-tjetrit. Në 
këtë libër të përshkruar fund e krye përmes artit e kulturës, 
autori i thur hymne Dibrës, kësaj nëne të madhe e fisnike, 
e cila ka skalitur në daltën e kohëve personazhe me emër 
e lavdi të madhe, duke ia rritur famën e prestigjin nënës 
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së saj, e cila lindi dhe mëkoi trima, mendimtarë, bestarë. 
Në libër përshkruhet saktë jeta e gjallë me të mirat dhe 
dobësitë e saj, njeriu, individi që bën historinë, populli, klasat, 
rrymat, fiset, paria e Dibrës, ushtarët e gjeneralët… Mbi të 
gjitha në libër është spikatur dashuria, mirënjohja, fisnikëria, 
tradita për njerëzit, të cilët kanë bërë e bëjnë historinë. 
Përmes këtij libri të shkruar me shumë ndjenja dhe 
kompetencë, del në pah roli i autorit si publicist e historian, 
duke sugjeruar data, vite, ngjarje, personazhe të cilët do të 
jenë burim shumë i pasur referencash për të ardhmen.

Përmes librave të tij, përmbledhje poezish, radiodramave, 
skenareve, studimeve, të këtij autori evidentohet një prej 
figurave të rëndësishme të letërsisë dhe artit dibran përkrah 
shkrimtarëve dhe artistëve të tjerë të cilët me punën e tyre 
të dinjitetshme kanë rritur vlerat e veta dhe të Dibrës prej së 
cilës vijnë.

Përdorimi i një metodologjie moderne në kapërcimin 
e paragjykimeve, ilustrimi i figurave historike të djeshme 
dhe të sotme dhe gjykimi për kohën e tyre tregon se 
autori e njeh historinë duke qenë edhe një hulumtues i 
burimeve arkivore me një qëndrueshmëri të ekuilibruar 
fort mirë nisur nga ideja se “askush nuk e ka monopolin 
e vërtetësisë absolute”. Inteligjenca, transparenca dhe 
ekuilibri përshkon fillin e mendimit dhe i jep lexuesit një 
vepër dinjitoze në përshkrim të ngjarjeve, datave, fakteve, 
emrave duke vënë në ballin e veprës së tij faktorin njeri. 
Në këtë libër-enciklopedi shkëlqen si një fill i kuq gjaku, 
atdhedashuria, dashuria për vendlindjen, për Shqipërinë, për 
shqiptarët kudo që janë.

Pa asnjë mëdyshje, jeta dhe vepra e 163 personaliteteve 
dibrane, që nga ajo e Heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti 
Skënderbeu, Qemal Ataturkut, Ahmet Zogut, Elez Isufit, Iljaz 
Pashë Dibrës, Dine Hoxhës, Sheh Bulqizës,Tafë Kaziut, Haki 
Stërmillit, Haxhi Lleshit, Ahmet Camit e deri tek dhjetra 
akademikët, mjekët, gazetarët e shquar dibranë, si: Prof.
Dr.Luan Hajdaraga, Prof.Dr.Bujar Kapexhiu, Prof.Dr.Fehmi 
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Abdiu, Prof.Dr.Shaban Sinani, Prof.Dr.Qemal Disha, Prof.
Dr.Petrit Bara, Prof.Dr.Myqerem Tafaj, Bashkim Dedja, Safet 
Zhulali, Lulzim Basha, Jashar Menzelxhiu, Xhelil Gjoni, 
Monika Kryemadhi, Ismail Lleshi, Naim Plaku, Defrim 
Methasani, Sakip Cami,Fatos Daci, Shemsi Prençi, artistët 
dibranë Hazis Ndreu, Agim Krajka, Skënder Cala, Edmond 
Zhulali, Perparim Tomçini, Arif Vladi, Liri Rasha, Vera Laçi 
e Avni Ndreu, sipërmarrësit e mirënjohur, mbështetës të 
artit, kulturës, librit e sportit: Faik Bruçi, Latif Miha, Musa 
Riçku e dhjetra të tjerë, të profilizuar aq bukur në këtë libër, 
shërben që t’u themi më të rinjve se ka edhe vlera të mira ky 
vend, kjo krahinë, që duhen njohur, që duhen ndjekur, pa 
folur dhe për Panteonin e vlerave që ka dhe duhet të ketë një 
komb, pavarësisht se sa popull ka ai në sipërfaqen që mbulon 
flamuri i tij.

Libër racional, emocional, dokumentar, arkivor

Miku ynë i nderuar Hysen Dervishi sjell kështu për 
lexuesin një libër racional, emocional, dokumentar, arkivor – 
burim frymëzimi për brezin e sotëm e për brezat që do vijnë. 
Një libër që na sjell një shpirt të madh, gati parajsor të 
personaliteve dibrane me kontribute madhore për kombin, 
ku spikat pjesa e portretizimit të tij.

Në këtë libër mësojmë për ngjarje 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.

Në këtë rrugëtim të gjatë prej më shumë se pesë dekada 
në vendlindje, në Peshkopi, Bulqizë, Mat e Tiranë, Hysen 
Dervishi ka progresuar duke mbajtur në konsideratë kërkesat 
e kohës, duke konfirmuar marrëdhëniet e tij ndaj vlerave 
shpirtërore të njeriut. Si i tillë ai nderohet e respektohet në 
këtë 75-vjetor të ditëlindjes së tij.
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Në këtë libër-enciklopedi veç të tjerash shton emra të 
spikatur në panetonin e vlerave. Duke sendërtuar vlerat 
shpirtërore, duke qenë gjithnjë, ashtu si dhe në familje afër 
ngadhnjimit të së mirës ndaj të keqes, dritës ndaj errësirës, të 
vërtetës ndaj të pavërtetës.

Nuk është zor të ndjesh se dashuria është ai motiv që 
ka rrokullisur njëra pas tjetrës faqe të tëra të këtij libri që 
frymëzojnë cilindo që atdhedashurinë e ka lajtmotiv të jetës 
së vet.

Si përfundim, do të thoja se libri i Hysen Devishit “Dibra-
zemra e kombit”, është një vlerë e shtuar në letërsinë tonë 
dokumentare dhe si i tillë ia vlen të jetë në bibliotekat tona.

Edhe njëherë: Urimet më të mira Hysen, për këtë vepër 
dinjitoze!
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HISTORIA E NJË SPEKTAKLI

DRITËRO AGOLLI:
“Hazis Ndreu, miku im, mjeshtër i humorit dibran. Sot e kësaj 

dite si ai nuk gjen më. I papërsëritshëm, i papërtuar, modest dhe 
shpirtmirë”

MOIKOM ZEQO:
“Hazisi është unik. I veçantë, i rrallë në çdo krijimtari të tij, ku 

ka tërhequr vëmendjen e shumë shkrimtarëve me mënyrën e veçantë 
të të rrëfyerit, duke qenë një nga pasuritë më të mëdha në rrafshin e 
ligjërimit, jo vetëm kombëtar, por ndoshta edhe europian”

AGRON TUFA:
“Hazis Ndreu ishte ‘magu’, i cili me prekjen e tij magjike e ngre 

peshë zemrën e çdo dibrani, pasi arti i tij i flet atij për gjërat më 
të vyera të pajës më të vyer shpirtërore… Thjesht, Hazis Ndreu 
arriti shumë shpejt ta ngrejë në nivele kombëtare e ndërkombëtare 
emrin e artit dhe mençurisë së Dibrës. Ne kemi pasur fatin që jemi 
përfaqësuar si kulturë përmes një artisti si ai”

Hazis Ndreu, ikonë e artit dhe kulturës kombëtare

Në 2008, u realizua një spektakël madhështor në përkujtim 
të “Artistit të Merituar” Hazis Ndreu – “Mjeshtër i Madh”. 
Skenarist, regjisor dhe prezantues, prof. Bujar Kapexhiu 
– “Mjeshtër i Madh”. Një spektakël për një artist dhe njeri 
të madh, ku interpretuan artistë dhe njerëz të mëdhenj të 
botës së artit, kulturës e shkencës. Në formë gjysmëharku, 
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në skenën e sallës së madhe të ish-
SHQUP-it, me sfond portretin e 
madh të Hazisit, qenë ulur të gjithë 
pjesëmarrësit e spektaklit.

Artistët, aktorët, këngëtarët, 
valltarë të radhitur në krah të 
njëri-tjetrit. Përballë, spektatorët, 
ashtu siç ulen në formë harku, në 
shiltetë e Odës Dibrane. Skena me 
artistët dhe salla me spektatorët, 
tamam një Odë Dibrane gjigante, 
e mbushur plot e përplot…. Një 
kompozim perfekt i një spektakli 
perfekt, produkt i “Artistit të 
Merituar” Bujar Kapexhiu, që 
jo vetëm në aktrim e karikaturë, por edhe si skenarist e 
moderator, mbetet një Mjeshtër i Madh. Për të arritur deri 
te ky spektakël-show iu deshën muaj të tërë parapërgatitje…

Dhjetëra takime me studiuesit e Institutit të Folklorit, 
prof.dr. Ramazan Bogdani, Agron Xhagollin, Skënder 
Sallakun, Skënder Calën, Inajet Shehun etj. Të gjitha takimet 
të monitoruara besnikërisht nga Avniu, djali i madh artist 
i Hazisit, sipas të cilit: “Baba interesohej për të gjithë, të 
njohur e të panjohur, që ishin në hall apo që kishin ndonjë 
problem me zyrtarët. Interesohej për ata që hynin në burg, që 
i pushonin nga puna, për ata që s’kishin Triskë Fronti, për të 
futur dikë në shkollë, për vizitë te ndonjë mjek i zoti…. Ishte 
me një fjalë, derë e hapur për popullin, njoft e panjoft… e 
dinin që Hazisi të mbaron punë se është i njohur dhe e duan 
të gjithë… deri në Tiranë… te qeveria”.

Pjesë e skenarit të spektaklit, studiuesi i mirënjohur 
Moikom Zeqo, i cili rrëfen se i ka bërë përshtypje të veçantë 
studimi i Hazis Ndreut për Skënderbeun, nëpërmjet 
toponimeve, legjendave dhe përgjithësisht studimit të 
terrenit… Me hulumtimin e të gjitha toponimeve që lidhen 
me Skënderbeun. Sipas tij, “Studimi i Hazis Ndreut në këtë 



Halil Rama

84

pikë është diçka e re, është diçka serioze…”. Më pas, një tjetër 
artist i njohur dibran, Dervish Biba, ka zgjedhur të recitojë 
rapsodinë e Hazis Ndreut, “Dibrës sime”.

Para recitimit, ai shprehet se ka qenë fare i ri kur ka 
dëgjuar dhe është mrekulluar me këngët, rapsoditë e kërcimet 
e tij. Hazisi, si kërcimtar, në shumë festivale kombëtare e 
ndërkombëtare, qe fitues i shumë çmimeve, sidomos në 
vallen dyshe dibrane me kërcimtarin e mirënjohur Besim 
Zekthi. Vlerat e tij si koreograf e valltar i evidentoi më së miri 
prof.dr.Ramazan Bogdani. Studiuesi Agron Xhagolli, veç të 
tjerash, flet për Odën Dibrane si institucion dhe për burrin e 
saj, Hazis Ndreu.

“Një universitet që ua kalon shumë universiteteve me 
emër, për nga forca e riprodhimit të ngjarjeve, interpretimit, 
për nga mençuria dhe ironia e hollë, aspak fyese për mikun, 
por shumë favorizuese edhe për t’u formuar në të…”. Këtë 
e pohon artistikisht edhe “Artisti i Popullit” Reshat Arbana, 
me fjalë, por edhe me interpretimin e poezisë së Hazisit, të 
titulluar “Pajtimi”. Më pas, “Artisti i Popullit”, Skënder 
Sallaku, pohon meritën e padiskutueshme të Hazis Ndreut, 
i cili duke eksploruar në rrënojat e lashtësisë, si një historian 
i mirëfilltë, e futi Historinë e Dibrës në shina të sigurta për 
të ecur me dinjitet në fushën e madhe të Historisë sonë 
Kombëtare.

“Kemi qenë shumë miq të afërt me Hazis Ndreun. Një 
artist i rrallë, por mbi të gjitha një shok e mik i rrallë. I qeshur, 
fisnik, i mençur, muhabetçi, korrekt, punëtor, i papërtuar, 
talent. I shoqnisë, por jo i rakisë!”. Pikërisht këtu “ndalon” 
Skënderi për të interpretuar më pas dy barsoleta, një tiranase 
dhe një dibrane (nga krijimtaria e Hazisit). Kështu vijoi 
spektakli, me interpretime të krijimtarisë së Hazis Ndreut 
nga Veli Rada, Luftar Paja, Behar Mera, Skënder Cala, Llesh 
Nikolla si dhe nga këngëtarët Arif Vladi, Lirie Rasha, Qerim 
Sula, Vera Laçi, Saje Poleshi…

Kështu u përkujtua Hazis Ndreu në 80-vjetorin e 
ditëlindjes së tij, me një spektakël madhështor të ideuar, 
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inskenuar e realizuar nga prof.dr.Bujar Kapexhiu, emri i të 
cilit, (edhe si kryetar i Shoqatës Bashkësia Dibrane) spikat më 
së miri, sidomos në tubime intelektualësh dibranë, përvjetorë 
ngjarjesh e individësh të shquar apo dhe në promovime 
librash të autorëve dibranë, ku ky korife i mendimit dhe 
veprimit krijues po i lartëson kaq shumë, Dibrën dhe dibranët.

Burri i Odës dibrane

Dhjetë vjet më vonë, pikërisht në 90-vjetorin e ditëlindjes 
së tij, lexuesi ka në dorë profilin e “Burrit të Odës Dibrane” 
në një libër shumëvlerësh, të stilit dhe llojit të veçantë. Autor, 
Bujar Kapexhiu – Mjeshtër i Madh, Artist i Merituar, regjisor, 
skenarist dhe aktor i mirënjohur shqiptar. “Historia e një 
spektakli”, pas qindra karikaturave të botuara në shtypin e 
përditshëm që janë përmbledhur në tre libra “Ngërç”, “Për 
një karrige” dhe “Kthesë”, është libri i fundit i B.Kapexhiut, 
ku “Burri i Odës Dibrane”, përveçse si profil i skalitur 
mjeshtërisht, të bën për vete edhe me karikaturat tejet 
miqësore për Hazis Ndreun e miqtë e tij të shumtë.

“Historia e një spektakli” është një spektakël origjinal, në 
formën e një udhëtimi në vite me krijimtarinë e të madhit 
Hazis Ndreu, ku gjithçka është e dokumentuar në librat e tij 
me këngë e rapsodi, tregime alegorike e studime të mirëfillta 
historike. Gjithçka është e ilustruar me tregimet fantastike 
të këtij krijuesi e mendimtari të shquar. Gjithçka është e 
komentuar nga personazhe reale, biografia e të cilëve është 
historia e vërtetë e vendit tonë. Në tërësinë e tij, libri sjell 
Odën Dibrane, që në gjuhën popullore përfaqëson dhomën 
e pritjes së mikut.

E përkufizuar në mënyrë sinjifikative nga Bujar Kapex-
hiu, “Ajo është simbol i vatrës bujare, besa e burrit, qëndresa 
e trimit, mençuria e fjalës, kënaqësia e muhabetit, sheshi i 
përplasjes së opinioneve, urtësia e më të moshuarve, këshilla 
e prindit, përkrahja e mikut, shpërthimi i këngës, sheshi i kër-
cimit, jehona e të qeshurit, kuadrati i lodrave, dashuria e re-
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spekti midis njerëzve, zanafilla 
e ngjarjeve, fundi i armiqësive, 
tempull për pleqtë, shkollë për 
të rinjtë, çerdhe e patriotizmit, 
burim i humorit. Oda është 
grumbullim njerëzish, miq, të 
afërm, farefis, komshinj, për 
arsye gëzimi, sebep hidhërimi, 
mikpritjejeje të të ftuarve apo 
udhëtarëve nga larg. Këtu lindi 
dhe u rrit Hazis Ndreu…”.

Autori vjen në këtë 
përfundim, pasi ka evidentuar 
vlerësimet e dhjetëra 

personaliteteve të letrave, artit, kulturës e shkencës për 
figurën dhe personalitetin e Hazis Ndreut, të cilat i ka 
përfshirë si kapitull më vete në librin “Burri i Odës Dibrane”. 
Mjaftojnë qoftë dhe vetëm disa perifrazime nga Dritëro Ago-
lli, Kol Jakova, Moikom Zeqo, Agron Tufa, Tonin Çobani, 
Xhezair Abazi, Lutfi Turkeshi, Vasil Tole, Përparim Tomçini, 
Afërdita Onuzi, etj, për të konkluduar për një libër të bukur 
e për më tepër, shumë origjinal. Gjer më sot nuk është botuar 
një libër i tillë, me humor, studime, dialogë, anekdota e të 
gjitha këto të ilustruara me karikatura.

Një libër që nxjerr në pah madhështinë e këtij artisti të 
rrallë, origjinal, duke e përqendruar këndvështrimin në 
zhanrin e humorit.

Disertacion me vlera shkencore

Dhe kur gjatë gjithë leximit të këtij libri, je munduar të 
evidentosh esencialen në profilizimin e Mjeshtrit të Madh, 
Hazis Ndreu, për të shkruar qoftë edhe pak radhë për të, në 
ndihmë të vjen vetë autori, me kapitullin përmbyllës, “Kanë 
thënë për Hazis Ndreun”, në faqet 386-393. Dhe nëse për 
Dritëro Agollin, “Si Hazis Ndreu, mjeshtër i humorit dibran, 
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sot e kësaj dite, si ai nuk gjen më, i papërsëritshëm, i papërtuar, 
modest dhe shpirtmirë”, për Moikom Zeqon “Hazisi është 
unik. I veçantë, i rrallë në çdo krijimtari të tij, ku ka tërhequr 
vëmendjen e shumë shkrimtarëve me mënyrën e veçantë 
të të rrëfyerit, duke qenë një nga pasuritë më të mëdha në 
rrafshin e ligjërimit, jo vetëm kombëtar, por ndoshta edhe 
europian”. Shkrimtari i mirënjohur Agron Tufa vlerëson se: 
“Hazis Ndreu ishte ‘magu’, i cili me prekjen e tij magjike e 
ngre peshë zemrën e çdo dibrani, pasi arti i tij i flet atij për 
gjërat më të vyera të pajës më të vyer shpirtërore…”

Thjesht, Hazis Ndreu arriti shumë shpejt ta ngrejë në nivele 
kombëtare e ndërkombëtare emrin e artit dhe mençurisë së 
Dibrës. Ne kemi pasur fatin që jemi përfaqësuar si kulturë 
përmes një artisti si ai”. Me botimet e tij, “Dibra në udhën 
e historisë”, “Kastriotët dhe Skënderbeu në trojet arbërore”, 
“Ushtima e Maleve”, “Dibra dhe etnokultura e saj”, “Alegori 
dibrane” etj., Hazis Ndreu ka hyrë me dinjitet në fondin e 
artë të letërsisë shqipe.

Le ta kujtojmë, nderojmë e respektojmë si të tillë Hazis 
Ndreun, si simbolin e Odës Dibrane, gati-gati si një institucion 
lëvizës ndërshekullor i traditës, të cilin, shumëformësia 
e qasjes, ribërja letrare e evenimenteve historike, aftësia 
vrojtuese, kultura e begatë e shkathtësia përpunuese e 
lëndës së trevës së vendlindjes, me gjithë gamën përjetuese, 
e bëjnë të kapërcejë nga Dibra në vizionin e botës shqiptare 
në përgjithësi. Në këtë këndvështrim, libri i Bujar Kapexhiut, 
“Burri i Odës Dibrane”, është një ikonë dibrane plot vlera, 
është disertacion me vlera shkencore.
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SHUAIP METHASANI, INTELEKTUALI DIBRAN QË 
RREZATON MIRËSI DHE VLERA

•	 Dy libra – testament 
për brezat ku përshkruhen më 
së miri vendlindja, historia e 
lavdishme, personazhe e per-
sonalitete që kanë bërë histori-
në e traditat më të mira 

Pothuajse në të gjitha 
veprimtaritë promovuese të 
shoqatave dibrane në Tiranë, të 
pesëmbëdhjetë viteve të fundit, 
ka spikatur me prezencën 
dhe performancën e tij edhe 
veterani Shuaip Methasani. 
Intelektuali që mishëron virtytet më të mira njerëzore: 
zgjuarsinë, mençurinë, fisnikërinë, dashurinë njerëzore, 
sinqeritetin, drejtësinë, solidaritetin, moralin e lartë dhe 
shpirtin human si fondamente kyçe të shoqërisë sonë. Dhe 
të gjitha këto virtyte ai i përçon më së miri edhe në dy librat 
e tij: “Sohodolli i Dibrës” dhe “Kujtime në vite”. Dy libra – 
testament për brezat ku përshkruhen më së miri vendlindja e 
tij, Sohodolli, historia e lavdishme, personazhe e personalitete 
që kanë bërë historinë, traditat më të mira të këtij fshati e të 
krejt Dibrës, janë padyshim dhurata më e çmuar për njerëzit 
e familjes, farefisin, të afërmit, shokët e miqtë e tij të shumtë 
në gjithë Shqipërinë dhe hapësirën mbarëshqiptare në botë. 
Njeriu i mirë dhe i veprave të mira Shuaip Methasani gjatë 
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gjithë jetës së tij ka rrezatuar dhe përçuar mirësi, por dhe 
vlera në dobi të shoqërisë.

Tavolina e dibranëve

Tek libri “Kujtime në vite”, një mestitull interesant (faqe 
62) është “Tavolina e dibranëve”. Intelektuali që ka shërbyer 
me devotshmëri e përkushtim qytetar për afro dy dekada, 
pothujase në të gjitha krahinat e fshatrat e Dibrës, edhe këtu 
në metropolin shqiptar, ku është vendosur familjarisht prej 
shumë vitesh, punon pa rreshtur për të lartësuar emrin dhe 
dinjitetin e dibranëve. Nëse në Tiranë njihen nga shumëkush 
“Rruga e Dibrës”, “Lagja e dibranëve”, (e krijuar e 
shumëfishuar përgjatë një shekulli që nga eksodi i tyre i 1913, 
e sidomos pas viteve ‘90), apo dhe Xhamia “Dine Hoxha” 
në rrugën e Kavajës (e ndërtuar me kontributin financiar të 
filozofit popullor të mirënjohur si një nga këshilltarët më të 
afërt të Mbretit Zog I), “Tavolina e dibranëve” në një lokal 
kafeneje në qendër të Kombinatit, është një tjetër vlerë e 
shtuar e këtij komuniteti, e ideuar dhe promovuar më së 
miri nga intelektuali i mirënjohur Shuaip Methasani. Është 
kjo, tavolina ku ai nuk mungon thuajse asnjë ditë për t’u 
takuar e kuvenduar me miqtë e tij, jo vetëm dibranë, por 
edhe tepelenas, vlonjatë, shkodranë, nga Tirana dhe nga e 
gjithë Shqipëria. “Duke përdorur edhe alegorinë dibrane në 
muhabete e sipër e me kundërshtime ndaj njëri-tjetrit, ato të 
tavolinave tjera dhe njerëzit e shërbimit në lokal çuditen me 
ne. Një ditë i kishin thënë asaj kamarieres 2-3 veta nga Jugu 
e Tirana: More, po ata dibranët që u zunë dje në muhabate, 
a prapë qenkan bashkë?! Nuk u merret vesh dibranëve, 
kur flasin përdorin shumë thumba….”. Dhe në të vërtetë 
vetë Shuaipi është përçuesi më i mirë i alegorisë dibrane, 
të përvetësuar në odat e kuvendet e Dibrës, por edhe nga 
kryevepra e Hazis Ndreut “Alegoria dibrane” si dhe nga 
“Kanuni” i shkrimtarit të shquar dibran Xhafer Martini. Libri 
ka qenë miku dhe bashkëudhëtari më i mirë i Shuaipit në tetë 
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dekadat e jetës së tij, ndaj mos u çudisni nëse nga një vizitë 
rastësorë në shtëpinë “Methasani” në një lagje të Kombinatit 
në Tiranë, do të gjeni një bibliotekë aq të pasur, konkurente në 
tituj e rubrika me ato të institucioneve. Ndërsa në bibliotekat 
tona, dy librat e tij duhet të zënë vend nderi, pasi ua kushton 
prindërve (babait Sulejman dhe nënës Fie), motrave Hike 
e Servete që e kanë mbajtur në krah kur ishte i vogël, 
bashkëshortes Farie - një zonjë e nderuar e fisnike, fëmijëve 
të mrekullueshëm: Defrimit (moderator i shkëlqyer i dhjetra 
veprimtarive promovuese e argëtuese dhe ndër më të mirët 
e gazetarisë sportive në rang kombëtar), Artanit, Natashës, 
Nderimes e Lilianës që e kanë nderuar si me shkollimin dhe 
me punët ku kanë punuar e punojnë, dy nuseve të djemve, 
Lume e Naze, nipave e mbesave që e lumturojnë pafund, 
miqve dhe shokëve të tij të mrekullueshëm... Një përkushtim 
brilant për ata që përbëjnë embrionin e familjes nga buron 
atdhedashuria e tij e flaktë. Dhe në çdo faqe të tyre gjejmë 
aspekte nga historia e lavdishme e popullit tonë, por dhe 
ngjarje e detaje jetësore befasuese.

Jeta dhe veprimtaria e një intelektuali 
shumëdimensional

Ka qenë fare i vogël, 6-7 vjeç, por e ka të ngulitur në 
kujtesë pushtimin fashist të vendit më 1939 dhe reagimin e 
tij prej fëmije të inatosur nga ky pushtim i egër. “Ishte prill 
1939. E mbaj mend mirë kur erdhën italianët me makina e 
mushka të mëdha me artileri; kaluan lagjen tonë dhe dolën në 
vreshtat nën varre të Skëndere, vendosën çadrat e ushtrisë...
ndërsa ne afroheshim ashtu si fëmijët që duan të shikojnë 
çdo gjë...”. Më tej kujton thirrjen e tyre italisht atëhere: “ej 
pikoli, vjeni kua, vjeni kua...” ndërsa vetë Shuaipi e shokët 
e tij të fëmijërisë, Imeri, Pajaziti, Zaimi, Cena, Hakiu etj, u 
afroheshin italianëve, e ata nxirrnin mallin e njerëzve të tyre 
që kishin në familjet e veta….
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Në vitin 1944 vijon mësimet në shkollën fillore te xhamia, 
me mësues Halil Shehun nga Vlesha e të tjerë që erdhën më 
vonë nga Vlora, Elbasani e Shkodra...Nxënësi i zellshëm 
Sh.Methasani më pas do të ngjiste shkallët e dijes e formimit 
arsimor e kulturor në të gjitha nivelet: 7-vjeçare, pedagogjike 
e deri të lartën. Që nga 1944 e deri në mbarimin e shkollës së 
lartë ka kaluar me shumë shokë e shoqe, në klasa paralele e 
auditore të ndryshme. “Kështu, e fillova me Osman Hysen 
Pajazitin, Xhemën, Alushin, Cenën, Ismetin e Selimin dhe e 
mbarova me Nikollë Brozin nga Mirdita, Omer Hashorvën 
nga Gjirokastra, me Mentor Muçën, Rustem Devën, Vera 
Haxhiun, Liljana Mitin, Shpresa Barbullushin, Nikoll Kolën, 
Izet Durmishin, Hajdar Kastratin, Rustem Lleshin, Servet 
Pëlumbin, etj”, shkruan Shuaipi në librin e tij “Kujtime në 
vite” (faqe 53). Janë vërtetë kujtime mallëngjyese por edhe 
mbresëlënëse jo vetëm për autorin, por edhe për lexuesin. Të 
përshkruara mjeshtërisht si mbresa e kujtime nga jeta e puna 
e tij në zonën e Shupenzës e Gjoricës (1968-1971), në Zogje të 
Dibrës (1982-1984), në Kalanë e Dodës – ballkonin natyror të 
Dibrës e gjithë Shqipërisë ku punoi e jetoi për 12 vjet (1971-
1982), në zonën e Çidhnës (1984-1989), në Sllovë, etj, formojnë 
profilin e këtij intelektuli që kudo shërbeu me devotshmëri e 
përkushtim qytetar.

 Familja Methasani
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Vetëm një intelektual i mirëfilltë si Sh.Methasani, duke 
e konsideruar mirënjohjen si shprehjen më të bukur të 
karakterit të njeriut, në moshën e tretë merr penën dhe 
shkruan me realizëm e objektivitet për shokët e miqtë e tij të 
shumtë. Kështu ai në dy faqe të librit të tij me kujtime (12-13) 
rendit emrat e qindra intelektualëve dibranë me të cilët ka 
patur fatin të punojë. Dhe po me atë dashuri të pakufishme 
shkruan për “Dibrën e margaritarëve”, Dibrën e 9 maleve, 
teqeve dhe oxhaqeve të përmendura….Ndërkohë si kontribut 
real në gjeopolitikë ai jep përkufizime të qarta për “Dibrën e 
shtrirë në një hapësirë pa fund, si një vilajet i stërmadh, që 
nis nga Mati në njërën anë e nga Luma në tjetrën dhe duke 
pasur përbri e afër këtej Kukësin, Mirditën e Librazhdin, e 
matanë, Strugën e Ohrin dhe pas më larg Kërçovën, Tetovën 
etj, me një reliev të thyer, plot me male, kodra, ultësira, fusha 
e lugina...Ai përshkruan bukur e thjeshtë: Dibrën e Korabit 
gjigand e legjendar dhe disa male të tjera që i qëndrojnë 
krahinës si një kurorë e bukur mbi kokë, duke ia shtuar edhe 
më shumë madhështinë e krenarinë; Dibrën e Drinit të Zi që 
gjarpëron mijëra metra tejembanë Veriut dhe pasi bashkohet 
me Drinin e Bardhë arrin në Shkodër tok me Bunën e derdhen 
në Adriatik; Dibrën e shtatë liqejve margaritarë e piktoreskë 
të Lurës; Dibrën e shumë pasurive të mëdha natyrore, kromit, 
gipsit, sulfurit e llixhave ku kurohen me mijëra njerëz; 
Dibrën e traditave në bujqësi e blegtori, të frutikukturës, 
sixhadeve e qylymave të Kalasë së Dodës; Dibrën e sofrës, 
pushkës e penës, urtësisë dhe mençurisë; Dibrën e arsimit, 
kulturës, sportit, besës e flamurit; të fiseve e familjeve të 
mëdha e emrave që kanë shkruar e bërë histori, si: Gjergj 
Kastrioti, Iljaz Pasha, Elez Isufi, Nikollë Kaçorri, Vehbi Dibra 
(Agolli), Dine Hoxha etj; Dibrën e shumë heronjve, mësuesve 
e pedagogëve, inxhinierëve, mjekëve e mjeshtrave të artit, 
kulturës dhe sportit, si: Haki Stërmilli, Haki Sharofi, Sulejman 
Pitarka, Drita e Esma Agolli, Muharrem Xhediku, Hazis 
Ndreu, Shaban Sinani, Agron Tufa, Bujar Kapexhiu, Gëzim 
Erëbara, Femi e Tasim Oshafi, Avni Resuli, Zenulla Hatibi, 
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Xhemil Simixhiu, Agim Krajka, Hiqmet e Nexhat Agolli, 
Adivie e Yllka Sharofi, Edip e Engjëll Tërshana, Sadik Botku, 
Liri Rasha, Arif Vladi, Arben Spahiu etj….Po ashtu e gjejmë 
Shuaipin përkrah te birit gazetar e moderator, Defrimit, 
tek promovon të mëdhenjtë e sportit, kampionët botëror 
Erzen Rrustemi, Ismail, Gjetan e Ferit Keta, Bari Mehmeti 
(Meçollari) apo dhe artistin shqiptaro-amerikan me famë 
botërore Xhevat Limani. Dhe si gjerdan në kurorën e lavdisë 
dibrane, ai nuk nguron të rendisë edhe miset shqiptare me 
origjinë dibrane Denisa Kola, Ilda Reka e Migena Ramadani. 

Vetëm një studjues tejet i vëmendshëm e skurpuloz si 
Shuaip Mehtasani mundet të evidentojë kaq shumë emra të 
spikatur dibranësh në fusha të ndryshme, siç evidenton “odën 
e burrave”, “traditën e fisit”, objektet dalluese të vendlindjes 
së tij, “sohodollasit e Tiranës” apo “Familjet nga Sohodolli 
me banim në Tiranë”. Parë në tërësinë e individualitetit të tij 
krijues, Shuaip Methasani është një enciklopedi e gjallë për 
Dibrën e dibranët.
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HALIT BERISHA - PROFILI I INTELEKTUALIT 
BASHKËKOHOR QË I PËRBALLOI ME DINJITET SFIDAT 

E JETËS

Në librin e tij “Kujtime në 
vite”, Shuaip Methasani i kushton 
një vëmendje të posaçme edhe 
punës me rininë, e në këtë kon-
tekst evidenton edhe bashkëpun-
imin me Halit Berishën në zonën 
e Muhurrit. Ishin vitet ‘’60 të 
shekullit të kaluar, kur në kon-
tekstin e zhvillimeve shoqërore 
të asaj kohe, rinia ishte promotore 
e ndryshimeve të vrullshme. Ajo 
kohë kishte kënaqësitë e veta, por 
edhe vështirësi e sakrifica të mëd-
ha. Pikërisht në kontektstin e këtyre zhvillimeve formësohet 
edhe profili i Halit Berishës, djaloshit simpatik sykaltër që do 
të spikaste mes ekipit të ish-Komiteteve të Rinisë e Bashki-
meve Profesionale të rrethit Dibër për vizionin e tij bashkë-
kohor.

Fëmijëri e vështirë

Berishët e Muhurrit janë një familje e dëgjuar që në lashtësi 
për trimëri e mençuri, besë e humanizëm, të evidentuara 
veçanërisht këto cilësi tek gjeneralët e Skënderbeut, Nikollë 
e Dhimitër Berisha, por dhe në betejat e mëvonshme kundër 
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pushtuesve osmanë e serbë nga gjyshi i tij, Liman Berisha. I 
rritur jetim për babë, që në fëmijërinë e tij të herëshme, Haliti 
do të trashëgonte pikërisht këto virtyte të të parëve të tij. 
Mes vështirësive të panumërta, i detyruar t’i vijë në ndihmë 
familjes që në moshë foshnjore, krahas vijimit me zell të 
mësimeve në shkollën 7-vjeçare do të përballonte punë nga 
më të rëndomtat në bujqësi e blegtori.

Ndërkohë, si edhe tek bashkëmoshatarët e tij të Famijes e 
të Fisit, Haliti do t’iu kushtohej masivisht edhe veprimtarive 
kulturore e sportive. Bashkëkohësit kujtojnë vitet kur ai 
aktivizohej me grupet amatore kulturore të fshatit, por 
veçanërisht me ato sportive.

Vendlindja e tij, Muhurri, për vetë pozitën e favorshme 
gjeografike, me Drinin që i kalon mes për mes, fushën 
pjellore, por edhe masivin malor gjer majë Runjës hijerëndë 
e kreshnike, ishte përcaktuar nga funksionarët e atëhershëm 
të rrethit Dibër si epiqendra e këtyre veprimtarive në shkallë 
rrethi. Dhe pikërisht, këtu ata do të evidentonin Halit Berishën 
si të riun më të avancuar për kohën, në drejtim të angazhimit 
të rinisë në aktivitetet kulturore e artistike, si edhe në ekipet 
sportive të kohës, atë të futbollit, atletikës etj. Atje, në luginën 
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e Drinit të Zi, mes shelgjeve e varrinjve ku ngrinin fushat e 
lojës, ku zhvilloheshin kampionatet e futbollit, të atletikës e 
të lojrave me dorë, Halit Berisha, ishte ndër më të mirët. Kjo, 
falë aftësive e talentit, por edhe bukurisë së tij të rrallë fizike 
e shpirtërore.

Ndikimi i ushtrisë në formimin e tij si kuadër

Megjithëse jetim, me vëllain e vetëm më të vogël, Likën 
e nënë Hanen, zemërmirë e fisnike, që rropatej për t’ua 
plotësuar sadopak kushtet e jetesës, kur sapo kishte dalë 
në jetën e tij aktive, Halitit do t’i duhej të kryente shërbimin 
e detyruar ushtarak. Dhe jo në ndonjë repart të afërt në 
vendlindje, por siç veprohej rëndom asokohe me të rinjtë pa 
përkrahje, e degdisin 400 kilometra larg shtëpisë, në Repartin 
401 të kufirit në Sarandë. Por kufitarit dibran, që mbartëte me 
vehte një përvojë të pasur jetësore të fituar në vendlindje, do 
t’i vinte në ndihmë pikërisht kjo përvojë për të evidentuar 
aftësitë dhe inteligjencën e tij natyrore dhe atë të fituar në 
shkollë e në aktivitetet me rininë. 
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Si të tillë, por edhe si djalë energjik e me karakter të fortë 
e caktojnë në sekretarinë sekrete të repartit. Imagjinojeni, 
një djali të rritur me vështirësi të shumta, por të formuar e 
kalitur përmes tyre i duhej të përshtatej me kushte e rrethana 
krejt të reja, ku i besoheshin planet sekrete tekniko-operative 
të përballimit të ndonjë agresioni të mundshëm grek, si ai 
i provokacioneve të gushtit ’49. Por pikërisht shërbimi me 
devotshmëri e përkushtim në atë repart ushtarak i shërbeu 
atij për të krijuar lidhje të reja miqësore dhe mbi të gjitha për 
t’u formuar si kuadër. 

Në këtë repart të largët, Halit Berisha do të përsoste 
talentin e tij edhe në një aspekt tjetër. Si askush tjetër, këtu 
do të perfeksiononte profesionin e daktilografistit, pikërisht 
në kohën kur makina e shkrimit ishte ndër mjetet më të 
perfkesionuara të asaj kohe, në raport me “artilerinë” e 
mjeteve të sotme shumë të sofistikuara në funksion të 
komunikimit në botën dixhitale, që asokohe as që mund të 
inagjinohej. Por Haliti, që as nuk i shikoheshin gishtat për 
vetë shpejtësinë me të cilën përdorte makinën e shkrimit, do 
të ishte i gjithëpreferuari nga nomenklatura e kohës. Madje, 
kjo do të ishte dhe një nga arsyet e insistimit të komandës 
për ta mbajtur në punë si shef të sekretarisë sekree të repartit 
edhe pas mbarimit të kohës së shërbimit të detyruar ushtarak. 
Por Halit Berisha, kurrësesi nuk mund të braktiste nënën dhe 
vëllain e vetëm që i kishte qindra kilometra larg repartit, ndaj 
dhe më 7 dhjetor 1962 u kthye përgjithmonë në vatrën e tij 
të ngrohtë familjare, tashmë si një kuadër i përgatitur për të 
marrë përgjegjësi e sfida të reja. 

Tre dekada, në funksione me përgjëgjësi

Nuk kishte kaluar as një muaj nga koha e mbarimit të 
shërbimit të detyruar ushtarak, kur Halit Berishën, në fillimin 
e janarit 1963 e emërojnë instruktor në ish Komitetin e Rinisë 
të rrethit Dibër. Punoi plot katër vjet në këtë funksion, ku 
zhvilloi talentin e tij dhe ku u miqësua me njerëz të moshave 
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e profesioneve të ndryshme nga i gjithë rrethi, gjer në Lurë, 
Kala të Dodës, Steblevë e Bulqizë. Plot katër vjet, sa koha 
e një studenti në auditoret e një universiteti, që i dha atij 
“diplomën” e “studentit” të odës dibrane e të kuvendeve të 
Dibrës, të konsideruar si universiteti më i mirë i kohës. 

Kalon moshën e rinisë dhe sërisht Halit Berishën e mbajnë 
në një tjetër strukturë të organizatave shoqërore të asaj kohe, 
siç ishin Bashkimet Profesionale të Rrethit. Punoi plot dhjetë 
vite si llogaritar i Bashkimeve Profesionale të rrethit Dibër, 
kohë kur ai mbahet mend e vlerësohet nga shokët e miqtë e tij 
të shumtë, si Sinan Saraçi, Agim Kaba, Baftjar Shahini, Ismete 
Jashari etj, si një nga kuadrot e përgatitur, korrekt e mjaftë i 
devotshëm në përkushtimin e tij qytetar.

Megjithë vështirësitë e kohës, kur për 15 vite si instruktor 
rinie dhe në Bashkimet Profesionale i duhej të udhëtonte 
për çdo ditë nga katër orë më këmbë Muhurr-Peshkopi dhe 
anasjelltas, ai kurrë nuk u gjunjëzua, përkundrazi ngjiti me 
meritë shkallët e karrierës.

Një tjetër funksion i përgjegjshëm që ka kryer Halit 
Berisha për 11 vitet në vijim (1975-1986) ka qenë ai i Kryetarit 
të Degës së Planit në Minierën e Mermerit Muhurr. Një 
dekadë përballje deri në Komisionin e Planit të Shtetit e në 
instanca të larta të Ministrisë së Industrisë e të rrethit Dibër, 
që pretendonin e kërkonin të realizoheshin plane të fryra 
në një minierë ku kushtet e punës ishin tejet të rënda. Por 
për çdo vit, planet e kësaj miniere që mbanin firmën e Halit 
Berishës qenë reale dhe konkuruese me të gjitha ndërmarrjet 
simotra. Këtë e dëshmojnë më së miri në vlerësimet e tyre për 
Halitin, ish-drejtorët në vite të kësaj miniere, Besim Sadiku, 
Rustan Loka e Hekuran Domi, duke përveçuar edhe humorin 
e këndshëm e mendjemprehtësinë e tij për të kapërcyer edhe 
situata të ndërlikuara.

Me të njëjtën përgjegjësi e përkushtim punoi ky kuadër 
me përgatitje profesionale e moral të lartë edhe në Degën e 
Tregtisë Muhurr (1986-1992) dhe në ndërmarrjet tregtare e 
atë të grumbullimit Bulqizë (1993-1995), duke përballuar 
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vështirësitë ekstreme të asaj periudhe, kur mungonin gjërat 
më elementare, deri edhe ushqime të paketës bazë. Por edhe 
në këto rrethana ai dijti të përshtatet dhe të krijojë figurën e 
intelektualit të respektuar nga kolektivi dhe komuniteti ku 
shërbeu.

Tashmë që prej 15 vitesh, Halit Berisha jeton familjarisht 
në Tiranë, në gjirin e familjes së tij të mrekullueshme, me 
bashkëshorten Naxhien, djalin, Bujarin, nusen e djalit, Fiqirie 
(Kollaku), mbesën Amarilda e nipin Serxho, ndërkohë që 
përkujdesje maksimale ndaj tij tregojnë katër vajzat, Kimetja 
që e ka fare pranë shtëpisë së tij si dhe Kujtimja, Natasha e 
Lumja që prej shumë vitesh jetojnë e punojnë familjarisht në 
Bruksel.

Ai i gëzohet gjithashtu progresit dhe dashurisë së nipërve 
Bledar e Arlind Rama, Oligert e Kallashnikov Hoxha dhe 
Paris Jovani, fëmijëve të tyre, Keidës, Alesias e Eltonit, të 
cilët me sjelljen e përkujdesjen ndaj tij i dhurojnë lumturi të 
veçantë, tashmë në moshën e tretë.
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“UNIVERSITETI” KU STUDIOI ELITA E DIBRËS

Pedagogjikja që përgatiti mësuesit e shkollave të  
Verilindjes

Në shtator 1948, në qytetin verilindor të Peshkopisë u hap 
e para shkollë pedagogjike, e cila për vetë “produktin” e saj 
(qindra personalitete, deri ministra, gjuhëtarë e profesorë, 
poetë e shkrimtarë, artistë, diplomatë e gazetarë), me të 
drejtë njihet si “Universiteti i Dibrës”. Një bilanc mbresëlënës 
për faktin se ajo nxori rreth 2200 kuadro, djem e vajza, që 
çuan dritën e kulturën në gjithë krahinat e fshatrat e zonës 
verilindore të Shqipërisë.

Historikun e kësaj shkolle e rrëfen më së miri njëri nga 
mësuesit e parë të saj, shkrimtari Lutfi Hanku – një nga 
korifenjtë e vërtetë të kulturës dhe arsimit kombëtar në 
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Dibër, “Qytetar Nderi” i dy bashkive të Dibrës dhe Bulqizës. 
Ai sjell në memorie shtatorin e vitit 1948, kur u hap shkolla 
pedagogjike e Dibrës, që e gjeti këtë rreth me afro 90% të 
popullsisë analfabete, vetëm me 14 mësues me arsim të 
mesëm pedagogjik. Shkolla pedagogjike Peshkopi u hap në 
shtator të 1948; u mbyll në vitin 1967, pas 19 vitesh, u rihap 
në vitin 1972 e kështu me radhë, u mbyll më 1976-ën, u rihap 
më 1984-ën, u mbyll përsëri më 1990-ën, u rihap më 1998-
ën, një klasë e atashuar pranë shkollës bujqësore dhe u mbyll 
përfundimisht në vitin 2008. Në analet e historisë së saj ka 
arritje, por dhe fakte e ngjarje tronditëse…..

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 vërtetësinë, 
sakrificat e mbijetesës për të fituar dije që të varrosej errësira 
e padijes me atë mentalitet, dëshirë e botë të asaj moshe. 
Ulej konviktori i mërdhifur nga të ftohtit pranë fenerit ose 
dritës së mekur të qiririt, duke nxjerrë sytë mbi dispencat e 
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shkruara me ciklostil. Pa zjarr. Këmbët akull dhe të enjtura, të 
lagura në opinga të grisura.“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 
kapërcehej 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”, -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 
“sharrësit” 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 Demokratike në Shqipëri!

Kur qyteti ndrydhej nën kërcënimin e terrorit të 
kuq

Ambienti i sajuar për shkollën Pedagogjike ishte një 
shtëpi me oborr të ngushtë me dhoma studimi e fjetje si 
kotec. Mesnatat mbyteshin në terror. Sharrësit korrnin jetë 
njerëzish. Ndërsa mëngjeset e ngrira zgjonin Peshkopinë 
me këngët e konviktorëve, nën presionin e zërit të çjerrë të 
sekretarit të Partisë,Nuri 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. 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: 
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Ismail Hoxha, Zejnel Sula, Vera Nura, Ismail Erëbara, Moisi 
Cami, Lutfi Hanku, Nuri Abdiu, Shemsi Manjani, Skënder 
Sharku. Nehat Tërshana, Mefat Shehu etj. Lutfiu i përmend 
me nostalgji prindërit 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.

Kalvari i mësuesit e 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. Lutfiu nuk 
u bindej urdhrave të mbrapshta të filozofisë të tij të spiunit. 
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. 
Pedagogjikasi Hanku nuk i përballoi trysnitë amorale të 
shpifjeve të “shokëve” të tij. Një ditë atë e larguan nga shkolla. 
Por më vonë ishte Ministri i Arsimit, Bedri Spahiu, që 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 kuksianit 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 Arsimit 
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 
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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 – ish-Ministër i Ndërtimit.

Pedagogjikja që u shndërrua 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.

– Mirë se 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”. Mësuesi e shkrimtari brilant nuk 
ndan nga vetja 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 në mëndje nxënësve. Ndodhte kur në fanatizmin 
e ligjit të numrave “ikte” harmonia shkencore, atëherë 
nervoziteti “hante” mësuesin Ismail, por ai nuk “dorëzohej”, 
derisa t’u pjesëtonte shpirtin human e t’ua ndante secilit 
mësues të ardhshëm. Atëherë 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 mjegulla e harresës, as ta 
tresë mermeri i bardhë. Ajo rrezaton në jetësinë shkollore të 
nxënësve dhe kolegëve.
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Si shpëtoi mësuesi nga një “incident politik”

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

Një “Dacibao” (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:
– “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!
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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 konviktorët. Ngriti të flasë ish konviktorin e vitit 
1948 për vështirësitë e asaj kohe, Lutfi Hankun. Ai kujton: 
“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 thashë 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.

Mësuesi që dikur u përjashtua nga “Pedagogjikja” 
pse “nxinte” punën e Partisë nxori profesorët, ministrat e 
artistët e ardhshëm. 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 



RIZGJIME METEORËSH

107

shkollën pedagogjike e bujqësore e rritën emrin dhe vlerat 
në konkurrimet me shkollat e mesme të Republikës si në 
Elbasan, Shkodër, Rrëshen, Berat, Bulqizë e Peshkopi dhe 
pothuajse në gjithë zonat e Dibrës gjatë pushimeve të verës, 
duke sjellë çmime kombëtare, medalje e dëshmi të sukseseve 
artistike. Profesor Lutfiu i mban në mendje pedagogjikasit, 
bujqësorët e gjimnazistët, ish-nxënësit e tij: Kudusi Lama, 
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, emra të spikatur të 
elitës intelektuale dibrane e kombëtare.
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BULQIZA NË SHTATË DEKADA, MINIERË DHE QYTET….

Në gjysmën e dytë, të muajit të dytë, të vitit 1948, në 
“Ahishtën e madhe” të Malit të Duriçit, shpërthimi i parë i 
minave që thërrmonin shkëmbin e gurit me xixa sinjalizoi 
fillimin e punës për nxjerrjen e mineralit të çmuar të kromit 
në Bulqizë. 18 shkurti i vitit 1948 shënon kështu krijimin 
zyrtarisht të minierës më të madhe të kromit në vend. 
Pikërisht mbi luginën e Vajkalit, e cila në analet e historisë 
tonë kombëtare ka hyrë si një nga sheshbetejat kryesore 
kundër pushtuesve turq, të udhëhequra nga Heroi ynë 
Kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, miniera e sapokrijuar 
do ta bënte edhe më të njohur këtë luginë ku do të hidhte 
shtat qyteti minator në prehër të maleve, nga thellësia e të 
cilave do të nxirreshin mbi 15 milionë tonë krom. (Në vitin 
e parë të punës në minierën e Bulqizës u prodhuan 10482 
ton mineral kromi). Është kjo sasi tepër e konsiderueshme e 
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mineralit të çmuar, që jo vetëm ka mbajtur peshën kryesore 
të ekonomisë tonë kombëtare, sidomos në katër dekada të 
sistemit monist, por edhe minerali me të cilin Shqipëria ka 
“pushtuar” tregjet e botës…

Asokohe, në lartësinë 1000m mbi nivelin e detit, ishin tetë 
punëtorë nga Rubiku dhe trembëdhjetë punëtorë nga zona 
e Bulqizës që i dhanë emrin minierës së kromit Bulqizë. Në 
kronikat e kohës, por edhe në librat studimorë e historikë të 
autorëve të njohur, si Hamza Gurra, Ymer Keta, Jorgo Kola e 
Bashkim Lami janë skalitur emrat e minatorëve e specialistëve 
të parë: Osman Losha, Tosum Spahiu, Myrteza Duriçi, Gjergj 
Prenga, Sulejman Ruta, Hamit Duriçi, Liman Zogu, Adem 
Hasa, Gjin Kola, Pal Deda, Riza Duriçi, Din Hoxha, Mexhit 
Voci, Hysni Duriçi, Mustafa Duriçi, Liman Kola, Baftjar Fida, 
Ferit Lala, Haxhi Xhari, Abdulla Mehmeti, Ramadan Voci, 
Isuf Sula, Isuf Hoxha, Mehmet Keta, Dhimitër Kalami, Hamit 
Beta, Mehmet Kola, Hasan Jashari, Beqir Xhemali, Nazmi 
Përkola, Bajram Xheka, Tahir Nasuf Spahiu, Faredin Shehu, 
Mendu Qatja, Kamberr Duriçi, Uke Murrja, Ndue Tusha, 
Ndue Murrja, Muharrem Stafa, Dodë Preng Gjeta, Llesh 
Luli e Pjetër Shurbi, si dhe i Drejtorit të parë të Ndërmarrjes 
Miniera e Kromit Bulqizë, Jorgji Traja.

Janë pikërisht këta heronjtë e parë që do të shtronin 
trasenë nga ku do të ecnin qindra mijëra të tjerë, të cilët në 70 
vite do të  kryenin mbi 100 mijë km punime minerare.

Pak histori

Në Bulqizë 18 shkurtin e quajnë festën e minierës. Në fakt, 
kjo ditë konsiderohet si data zyrtare e krijimit të Minierës së 
Kromit “Todo Manço”, por zanafilla e saj është shumë më e 
hershme. Gati një shekull më parë, burri i mençur i Vajkalit 
Baba Fejza, do t’i porosiste bashkëfshatarët e tij që ta ruajnë 
të mos ua grabisin gurin e zi me xixa që është më i rëndë 
se të tjerët dhe që do të vlerësohet shumë vjet më vonë…..
Dhe profecia e tij doli. Megjithëse kromi hyri në përdorim 
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industrial relativisht vonë interesimi për të është i hershëm. 
Vendasit thonë që Italia me Serbinë janë konfliktuar ashpër 
për vendosjen e kufirit, të cilin Serbia e kërkonte në Qafë të 
Buallit kurse Italia e kërkonte në Fushë-Bulqizë. Pra, secili 
shtet kërkonte ta përfshinte në territorin e pushtuar prej tij. 
Kjo ka ndodhur në vitin 1918.

“Që në vitin 1918 ka njoftime se në Bulqizë kishin ardhur 
specialistë italianë që kërkonin krom. Në vitet e Luftës së Dytë 
Botërore italianët filluan prodhimin e kromit sigurisht në sasi 
shumë të vogla, që i transportonin me mushka. Ndoshta kjo 
e bëri të detyrueshme ndërtimin e rrugës automobilistike 
nga Klosi në Bulqizë, e cila u lidh me rrugën automobilistike 
të Zerqanit, që ishte ndërtuar në vitin 1932. Në këtë kohë 
italianët kishin instaluar një repart ushtarak në mbrojtje të 
minierës”, shkruan ing.Hamza Gurra në librin e tij “Bulqiza, 
një minierë me histori”. Në vitin 1943 çeta partizane e Dibrës 
e sulmoi me armë dhe i përzuri italianët dhe që nga ajo kohë 
punimet për nxjerrjen e kromit u pezulluan, për të rifilluar 
më 18 shkurt 1948 kur zyrtarisht u krijua miniera e Bulqizës. 
Për 70 vite që nga ajo datë historike Bulqiza mbajti në kurriz 
një pjesë të madhe të buxhetit të shtetit. Por shumë pak u 
bë për vetë Bulqizën. Miniera është vërtet një vepër gjigande 
që e bënë mijëra burra dhe ajo u dha emër shumë prej tyre. 
Askush nuk e ka llogaritur saktë fuqinë krijuese të njerëzve 
e cila, e vënë në përdorim herë veç e veç e herë së bashku 
krijoi qytetërime të mahnitshme në botë. Kështu pak nga pak 
u krijua edhe miniera e Bulqizës.

Me moton  “kromi çan bllokadën”, pothuajse nomenklat-
ura e kuqe e vuri Bulqizën në epiqendrën e platformës së saj 
për shfrytëzimin barbar të kësaj pasurie të çmuar nëntokësore. 
Bllokmenët dirigjonin që nga Tirana, por herë-herë detyro-
heshin të zbrisnin edhe vetë në qytetin e ftohtë në zemër të 
maleve për të mbajtur nën presion administratën dhe mina-
torët, që me çdo kusht të realizonin planin e parashikuar prej 
tyre. Më e dukshme kjo strategji në vitet 1980-1990 kur vetëm 
në zonën veriore janë hapur 8 puse vertikalë dhe 8 dishen-
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teri. Përveç këtyre janë hapur 4 puse ndihmës si A’2 i pa për-
funduar, 9/5;8/5;10/12;11/14, i cili përdoret për rrugëdalje. 
Gjithsesi, ai që është vonuar shumë është thellimi i pusit Nr. 
7 sipas projektit. Në zonën D janë hapur 3 puse që lidhin 
punimet nga traverbanku C (1440) deri në Galerinë 1050. 
Konkretisht: Pusi Nr. 4 që lidh Galerinë A, Galerinë 16(1160) 
dhe Galerinë 1050; Pusi Nr. 5 që lidh Galerinë C(1440); 
Galerinë 12(1360); Galerinë B(1280) dhe Galerinë A(1200). 
Është edhe Pusi Nr.5A që lidh Galerinë 1280(B) me Galerinë 
1200(A). Veç këtyre janë hapur shumë fornele ndihmës që 
kanë shërbyer për transport minerali dhe për rrugë dalje e 
ajrim.

Disa nga drejtoritë e shërbimet ndihmëse

Duke ecur në gjurmët e historisë së minierës, një 
stacion i rëndësishëm është padyshim shërbimi gjeologo-
markshejderik i saj, i cili merr jetë në harkun kohor të 
viteve 1954-1955. Në krye të këtij shërbimi ishte ing. 
Skënder Dede dhe gradualisht filloi të plotësohej me 
teknikë markshejdera si Elmaz Sulika, Ismail Kurcani e Veli 
Lala. Teknikë gjeologë ishin Neim Çevani, Xhevdet Kuçi, 
Alqi Premti. Në janar 1955 zgjodhën Ferit Allën Kryetar 
Ekspedite, detyrë të cilën e plotësoi me sukses dhe po në 
këtë vit e emëruan Drejtor i Ndërmarrjes Gjeologjike Bulqizë. 
Një minierë është pa perspektivë, nëse nuk i paraprihet me 
zbulimin e rezervave minerare. Këtë mision historik këtu 
do ta kryente më së miri Ndërmarrja Gjeologjike e Bulqizës, 
e krijuar që në vitin 1957, duke kryer punime për zbulimet 
gjeologjike për gjetjen e vendburimeve të mineraleve të 
dobishme dhe punime shkencore në fushën e gjeologjisë.

Nga studimi tejet shkencor, por edhe skurpuloz i 
z.Bashkim Lami (BULQIZA NDËR VITE NË 70 VJET, 1948-
2018) mësojmë se Drejtori parë i Ndërmarrjes Gjeologjike të 
Bulqizës ishte Ferit Alla, i cili siguroi mbështetjen e fortë të 
personelit inxhiniero-teknik që e quante themelin e sukseseve 
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që synonte gjeologjia me inxhinierët: Virgjil Buda, Rexhep 
Shehu, Xhelil Karkana dhe teknikët e rinj: Enver Vorfi, Nexhat 
Lami, Gani Gurra, personel organizativ: Ali Hida, Ismail 
Losha, Hasan Losha, Rakip Karaj, Ibrahim Balla, Pal Bilaçi, 
Rushit Toçi, Sulë Kica, etj. Pas një viti ndërmarrja kishte 82 
veta personel inxhiniero-teknik dhe katërqind sondistë e 
punëtorë. Sukses i veçantë në këtë fillim ishte kualifikimi 
i disa mjeshtrave të shpimit që më pas u bënë themeli i 
realizimit të projekteve të kërkimit. Me një organizim të arrirë 
u përballuan vështirësi të mëdha të punës në terrene tepër 
të vështira kur transportoheshin sondat, motorët e pompat 
me pesha shumë të mëdha, në krahë, në terrenet e maleve të 
thepisura dhe pa rrugë.

Në vitet 1968-1971 u ndërtua Fabrika e pasurimit e cila u 
konsolidua pas vitit 1975 kur prodhimi i koncentratit u rrit në 
mbi 8000 ton/muaj. Minerali i varfër i galerive perëndimore të 
minierës së Bulqizës, Almarinës, minierës së Batrës, Krastës, 
Klosit dhe të Qaf-Lamës dërgohej në fabrikë. Kështu fabrika 
merrte lëndë të parë mineral të varfër rreth 850 ton/ditë dhe 
prodhonte rreth 350 ton koncentrat në ditë. Minerali i varfër 
merrej zakonisht me përmbajtje mbi 27% dhe koncentrati dilte 
me mbi 48%. Fabrika është provuar me sukses në pasurimin 
e mbetjeve teknologjike të fabrikës së ferrokromit të Burrelit 
dhe në riciklimin e mbetjeve teknologjike të dambës që kanë 
mbi 12% Cr 0 .

Deri në vitet 1990 funksionoi ndërmarrja e furnizimit të 
punëtorëve që administronte tregtinë, mensat e punëtorëve 
dhe fjetoret e punëtorëve beqarë. Duhet thënë drejt: bëheshin 
përpjekje por shërbimi ishte shumë i dobët. Në radhë të parë 
kishte mungesa të mëdha në furnizim, mungonte qumështi, 
mishi, zarzavatet, frutat, veshjet dhe pajisjet elektroshtëpiake. 
Si ndërmarrje në mbështetje të minierës ndërmarrja e 
furnizimit nuk i përballonte detyrat. Në fillim të viteve ’90, 
në mbështetje të minierës u krijua edhe parku automobilistik 
i Bulqizës që kryesisht ishte në shërbim të transportit të 
punëtorëve të minierës, por edhe të transportit të kromit 



RIZGJIME METEORËSH

113

transit brënda minierës e për në fabrikën e pasurimit dhe të 
transportit të mineralit për në Durrës.

Bulqiza qytet-burg

Pa mohuar aspak kontributin e qindra mijë minatorëve, 
inxhinierëve e teknikëve të minierës, për vetë përqëndrimin 
e të burgosurve në kampet e këtushme gjatë viteve të 
diktaturës, Bulqiza mund të konsiderohet edhe si qytet-burg. 
Për këtë flasin statistikat e kohës. Kështu, nëse më 1954 në 
Bulqizë u ngrit burgu i të dënuarve ordinerë, fillimisht me 
600 të dënuar, ky kamp funksionoi për rreth 30 vjet dhe 
përfshinte zonat nga dishenteria e galerisë 41 e deri ndër 
zonën “D”. Katërmbëdhjetë vjet më vonë, më 1968, Bulqizës 
do t’i shtohej edhe burgu tek vendi ku do të ndërtohej 
fabrika e pasurimit të kromit. Të burgosurit ndërtuan 
të gjitha objektet sipas projektit deri sa filloi montimi i 
makinerive. Saga e të dënuarve vazhdon edhe më tej kur 
në vitin 1976 Kampi i burgut mori edhe zonën “D”. Madje, 
pas vitit 1976 kampi ka patur maksimumin e të dënuarve. 
Një tjetër burg u ngrit më 1985 me të burgosurit që do të 
ndërtonin Qytetin e Ri në Bulqizë. Një nga mësuesit e shquar 
të Bulqizës, z.Bashkim Lami, që ka drejtuar me kompetencë 
e përkushtim institucione kryesore në Bulqizën e pas ’90-tës, 
në shënimet e tij shkruan se “Ndërtimet vazhduan me ritme 
të shpejta dhe në vitin 1988 u strehuan banorët e parë në këtë 
lagje”. Madje sipas tij, “burgu u përdor edhe në objekte të 
tjera të rëndësishme të zonës së kromeve. Miniera e Batrës 
dhe e Tërnovës kanë pasur kampe të dënuarish, po kështu 
ndërtimi i fabrikës së pasurimit dhe ndërtimi i lagjes “Qyteti i 
ri” është bërë me kampe të dënuarish që janë përdorur vetëm 
në ndërtimin e këtyre objekteve. Në 28 vite kontributi i të 
burgosurve ka qenë shumë i rëndësishëm”.
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Ka minierë, ka qytet. S’ka minierë, s’ka qytet!

Miniera dhe qyteti janë lidhur në mënyrë të pazgjidhshme: 
Ka minierë, ka qytet. S’ka minierë, s’ka qytet. Këtë apostulat, 
të bazuar mbi historinë e qyteteve minerare në botë e ka 
zbërthyer më së miri Hamza Gurra, një nga inxhinierët dhe 
drejtuesit e njohur të minierës së kromit dhe të Bashkisë 
Bulqizë. Sipas tij, Bulqiza e barakave me dërrasa e viteve 
’49-’50 u rrit gradualisht bashkë me minierën e saj. Në 
vitet 50-60 u ndërtuan disa ndërtesa njëkatëshe. Pas vitit 
1960 filloi ndërtimi i ndërtesave dykatëshe dhe vetëm pas 
vitit 1970 nisën të ndërtohen godina banimi tre e deri pesë 
katëshe. Shumë njerëz këtë e lidhin me nënvleftësimin që i 
bënte shteti këtij qyteti dhe ish-inxhinieri e drejtuesi Gurra 
nuk merr përsipër të vërtetoj të kundërtën por një gjë është 
e qartë: Në vitet e para perspektiva e Bulqizës ishte krejt e 
pa sigurtë. Kërkim-zbulimi i këtij vendburimi është bërë 
krahas shfrytëzimit dhe kërkimi nuk ka përfunduar edhe sot 
as në thellësi dhe as nga krahët. Prandaj dhe qyteti u rrit me 
zor krahas rritjes së zbulimit të rezervave. Qyteti i Bulqizës 
me rreth 2000 banorë deri në vitin 1955 u rrit deri në 18000 
banorë në vitet 1995-2000. Krahas rritjes së qytetit u formuan 
edhe ndërmarrjet e institucionet e qytetit. Në vitet e para 
qyteti nuk kishte ndërmarrje komunale kështu që të gjitha 
punët komunale i bënte ndërtimi i minierës ose bëheshin me 
punë vullnetare.

Në vitet 1985-87 u ndërtua lagja e re e quajtur “Qyteti i 
ri” ku u strehuan rreth 1000 familje. Pas viteve 90 kur filloi 
pluralizmi qyteti u përshtat shumë shpejt me mënyrën 
kapitaliste të jetesës. Me ndarjen e Bulqizës rreth më vete 
(deri atëherë në juridiskionin e rrethit Dibër) dhe aktualisht 
si një nga 61 bashkitë e vendit, u strukturua mjaft shpejt 
administrata lokale dhe jo vetëm që nuk pati probleme por 
përkundrazi jetesa u përmirësua mjaft. Në mënyrë të veçantë 
e përmirësoi jetesën tregu privat.

Megjithatë, aktualisht qyteti i Bulqizës vuan plagën e 
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papunësisë dhe të mungesës së infrastrukturës bashkëkohore.

Infrastruktura socialkulturore

Ndër vite u ngrit gradualisht edhe infrastruktura 
socialkulturore. Më 1954 u ndërtua në qytet kinemaja me 
një skenë të vogël dhe me 200 vende, u montuan dy aparate 
projeksioni për të shfaqur filmat, një sallë lojërash bilardo e 
një bibliotekë.

Tre vjet më vonë (1957) u ndërtua në qytet shkolla e re 
me 7 klasa, ku u hap shkolla 7-vjeçare e ditës ku vijonin 
mësimin, fëmijët e Vajkalit e të qytetit të Bulqizës dhe pas 
8 vitesh, më 1965 u ndërtua në Bulqizë shkollë e re me 10 
dhoma mësimi, poshtë rrugës së qytetit që plotësonte 
nevojat për vijueshmërinë e mësimit pasi klasat u bënë me 
nga dy paralele. U ngritën nga mësuesit dhe nxënësit disa 
terrene sportive, volejbolli, basketbolli e gjimnastike, të cilat 
shfrytëzoheshin edhe nga rinia e qytetit të Bulqizës. Në shtator 
1967 u hap shkolla e mesme e përgjithshme pa shkëputje 
nga puna dhe më 1970 edhe shkolla e mesme profesionale 
e ditës me degën për teknikë miniere, që më pas u shtuan 
degët, gjeologji e shpim pusesh. Më 1975 u vu në funksionim 
kinoklubi i ri me dy kate, që u financua nga ndërmarrja e 
minierës me sallë kinemaje dhe koncertesh me 350 vende, 
me bibliotekë e sallë leximi, bar-kafe dhe dhoma e anekse 
të tjera pune, duke u krijuar kështu mundësia që në këto 
ambiente të gjallëroheshin aktivitetet kulturore e artistike, 
sesionet shkencore, recensionet, bisedat etj. Ky pallat është 
rikonstruktuar dhe vazhdon të jetë si qendër kulturore e 
vetme e këtij qyteti. Në vitin 1989 u ndërtua shkolla 8-vjeçare 
me 4 kate në “Lagjen e Re”, me 24 klasa, 4 kabinete e palestër 
sportive.
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Fragmentarizimi i minierës në kompani 
koncesionare

Bulqiza është një trevë, e cila shtrihet në pjesën verilindore 
të vendit dhe përfshihet në prefekturën e Dibrës. Jeta në 
këtë zonë zhvillohet në dy dimensione. Në të vërtetë janë 
dy Bulqiza, Bulqiza që shtrihet gjeografikisht dhe Bulqiza e 
nëntokës..

Miniera e dikurshme e centralizuar është fragmentarizuar 
në qindra kompani koncesionare. Sipas Ministrisë së 
Energjetikës, deri në fund të 2015 kanë qenë aktive gjithsej 
264 leje minerare shfrytëzimi për mineral kromi, nga të cilat 
tre leje janë koncesionare. Këto leje janë të shpërndara në 12 
rrethe të vendit dhe në dy brezat e shkëmbinjve ultrabazikë. 
Numri më i madh i lejeve të shfrytëzimit, 117 leje ose 47% e 
të gjitha lejeve të shfrytëzimit, ndodhet në rrethin e Bulqizës.

Në vitin 2008, ishin 68 leje shfrytëzimi, ndërsa në vitin 
2013 ky numër kishte arritur në 118. Në vitin 2000 u firmos nga 
qeveria dhënia me koncesion e puseve të thellësisë të Bulqizës 
dhe të Fabrikës së Pasurimit të Kromit në Bulqizë dhe në Klos 
si dhe Uzinat e Ferrokromit në Burrel e Elbasan, për 30 vjet . 
Me këto ndërmarrje “Darfo” themeloi kompaninë “DARFO 
ALBANIA” më 14 prill 2000. Pas nëntë vitesh, në korrik 
të vitit 2009, “DARFO” i shet 100 % të kuotave të kapitalit 
themeltar të shoqërisë koncesionare “DARFO ALBANIA”, 
shoqërisë “ACR Holding” dhe pas kësaj, emri i shoqërisë 
ndryshohet në “Albanian Chrome” me të njëjtin NIPT. 
Më 17 janar 2013 “Balfin Group”, me Samir Mane si drejtues 
i bleu aksionet e kompanisë “Albanian Chrome” (ACR), 
shoqërisë “DCM DECO-metal GmbH-DCM Beteilinungs 
GmbH . (BIRN) dhe kjo kompani menaxhon edhe aktualisht 
këtë minierë. Sipas z. Mane kjo kompani ka mbi 1 mijë 
punëtorë, ndërkohë që disa elementë të rëndësishëm janë 
siguria dhe investimi që zgjat jetën e minierës deri në 30 vjet. 
Kjo ishte kërkesa e parë. “Në 2013 ne filluam të mendonim 
për pusin dhe aktualisht “Balfin Group”, është në përfundim 
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të projektit me vlerë 22 mln euro për Pusin. Sot rroga më e 
lartë për minatorët është 87 mijë lekë të reja, pastaj ka edhe 
kontribute për ushqimin dhe gjëra të tjera. Gati 1 milion 
dollarë në muaj është fondi i pagave. Ndërsa vlera totale 
e investimit është 34 milionë dollarë. Deri në 2021 mund 
të shkojë në 55 milionë. Po bëhet një investim tjetër prej 14 
milionë dollarë për ajrimin e minierës”, ka thënë Mane gjatë 
një debati televiziv.

Në 70-vjetorin e minierës, minatorët në protestë 
për statusin e minatorit

Shtatëdhjetë vjet pas krijimit miniera e kromit Bulqizë 
nuk është më një ndërmarrje gjigande, por një sistem i tërë 
shfrytëzimi që ndahet në rreth 130 ndërmarrje private, 
gjeneruese të punësimit për shumicën e familjeve të zonës. 
Për këtë arsye ajo ka një rëndësi strategjike dhe duhet sjellë në 
vëmendje të qeverisë dhe të opinionit publik, pasi përbën një 
kantier të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare. Në sektorin e 
nxjerrjes së kromit, zhvillojnë aktivitetin në zonën e Bulqizës 
afërsisht 130 ndërmarrje private, duke qenë gjeneruesit e 
punësimit për shumicën e familjeve të zonës. Zoti Edmond 
Isaku, themelues dhe administrator i Tv Bulqiza, njëherësh 
dhe administrator i një kompanie koncesionare thotë se 
nga shteti ka nevojë për ndërhyrje lehtësuese pasi industria 
e nxjerrjes së kromit, pas shtatë dekadash me trend të 
pandalshëm rritës në volumin e mineralit të nxjerrë si edhe 
në vëllimin e lëndës së eksportuar, janë vështirësuar mjaft 
punimet…Dhe si të mos mjaftonin këto, minatorët e Bulqizës 
ankohen se marrin pensione minimale në një kohë që gjithë 
jetën kanë punuar nëntokë, në kushte tepër të vështira 
shëndetësore dhe ekonomike. Ata i bëjnë apel qeverisë për të 
miratuar statusin e minatorit, në mënyrë që jeta e tyre të jetë 
më pak e vështirë, ndërkohë protesta e tyre për “Statusin” 
vazhdon pa ndërprerje.
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Ing.Kurt Skarra që ka pasur fatin të ishte kryeinxhinier 
i minierës në vitet me prodhimin më të lartë të kromit 
mbështet protestën e minatorëve dhe me të drejtë e 
konsideron nëntokën e Bulqizës si përfaqësuese, si pjesë të 
jetës dhe dinamizmit të punës ku mesatarisht për çdo vite 
kanë ushtruar profesionalizmin e tyre mbi 5000 punonjës të 
cilët kanë ushqyer mbi 15 000 jetë njerëzish, duke i dhënë 
Bulqizës, emër dhe zhgënjim.

“I ka dhënë emër, sepse minerali i kromit i nxjerrë nga 
nëntoka ka pushtuar tregjet e botës dhe ka krijuar tek të 
huajt, imazhin e një qyteti dhe treve shumë të zhvilluar,-thotë 
ing.Skarra. Ndërsa, zhgënjimi, sipas tij, qëndron në faktin se 
minerali kromit është përdorur për të investuar në zonat e 
tjera të vendit dhe jo në vetë minierën dhe Bulqizën…

 Inxhinerët e Bulqizës
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DR.RAMAZAN BUCI DHE MARATONA E NJË 
PROJEKTI PËR POLIKLINIKËN E LAPRAKËS

Konkurrimi me projekte dinjitoze është çelësi i suksesit 
të një institucioni. Për këtë ka dhjetëra raste suksesesh, ose 
dështimesh. Fjala është për projekte nga të cilët institucione 
publike ose jo publike mund të përftojnë fonde apo investime 
nga grantet e qeverisë, por dhe nga donatorë të ndryshëm 
vendas apo të huaj. Kërkesa për projekte të mirëpërgatitura, 
me argumente që rrjedhin prej studimesh të mirëfillta është 
përsëritur disa herë nga kryeministri Rama, nga ministrat e 
kësaj qeverie apo dhe nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion 
Veliaj.

Nga konsiderimi i kësaj kërkese me seriozitetin e duhur 
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kanë përfituar dhjetëra institucione, ndërkohë që ka të tjerë 
që presin t’ju bjerë nga qielli.

Shembulli më sinjifikativ është Poliklinika e Njësisë 
Administrative nr.11 (Laprakë) në kryeqytet me drejtor 
Dr.Ramazan Bucin.

Deri para disa vitesh ajo ishte një godinë që në sytë e 
publikut linte shumë për të dëshëruar. Madje, i ngjante një 
gërmadhe, ku në vend që të merrje prej saj përkujdesjen e 
duhur shëndetësore, rrezikoje të sëmureshe edhe më keq.

Në këtë gjendje mjerane e mori drejtimin e saj Dr.Ramazan 
Buci, një pediatër me mjaftë reputacion për përgatitjen 
profesionale dhe mbi të gjitha për shpirtin human, të 
dëshmuar prej afro katër dekada në shërbimin ndaj 
pacientëve, në vendlindjen e tij Fushë Çidhën, në spitalin e 
Peshkopisë dhe që nga viti 2000 mjek pediatër në Qendrën 
Shëndetësore të Laprakës.

E nisi drejtimin e Poliklinikës me evidentimin e 
problematikës që konsistonte në: largimin e qytetarit nga 
oborri i pasëm i Qendrës Shëndetësore, i cili kishte një dekadë 
që e kishte “pushtuar”; rehabilitimin e oborrit të mbjellë me 
perime e hardhi, të mbushur me mbeturina e hekurishte që 
përbënin vatër infeksioni si dhe rikonstruksionin e kanaleve 
të ujrave të bardha e të zeza të cilat bashkoheshin dhe që prej 
dhjetë vitesh  grumbulloheshin në bodrumin e  kaldajës.

Për një mjek emërmirë si Ramazan Buci i cili në janar 
2014 fitoi gradën “Doktor i Shkencave Mjekësore”, pasi 
përgatiti dhe mbrojti temën: “Aspekte epidemiologjike dhe 
klinike mbi asthmen bronchiale te fëmijët” dhe që vijon 
si pedagog i jashtëm në Fakultetin e Shkencave Mjeksore 
Teknike të Universitetit Mjekësor të Tiranës, gjendja ishte e 
patolerueshme.

Ia prezantoi për herë të parë në fillim të 2014 ish-ministrit 
të Shëndetësisë Ilir Beqja, këtë tabllo të gjendjes së mjerueshme 
të Qendrës Shëndetësore që iu shërbente dhe ju sherbën 
afro 70 mijë qytetarëve, bashkë me projektpreventivin për 
rikonstruksionin dhe ndërtimin e një kati shtesë të Qendrës 
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Shëndetësore. E përsëriti këtë kërkesë po atë vit edhe në 
Ministrinë e Financave (ish-ministrit Shkëlqim Cani), por 
gjendja sa vinte e përkeqësohej. Veçanërisht bodrumi i 
mbushur me ujëra të ndotura, rrezikonte shembjen e gjithë 
godinës së Poliklinikës. Ndërkohë, Drejtori i saj. Dr.Ramazan 
Buci, “Qytetar Nderi i Bashkisë Dibër” dhe që nga viti 
2015 anëtar i Këshillit Bashkiak të Bashkisë së Tiranës nuk 
nguroi për të trokitur në të gjitha dyert, nga mund të 
garantohej implementimi i projektit të tij. Dhe më në fund, 
bashkëpunimi i frytshëm me “Save the Children” dhe 
Ministrinë e Shëndetësisë mundësoi transformimin rrënjësor,  
rikonstruksionin tërësor, me shtesën e godinës ekzistuese nga 
toka me 3 kate dhe ndërtimin kësisoj të Poliklinikës model të 
Laprakës. Në vetëm katër vite të drejtimit të saj, duke zbatuar 
edhe përvojën si ish Drejtor i Kujdesit Shëndetësor Parësor 
të Dibrës, Dr.Ramazan Buci ia ka dalë ta shndrrojë atë në një 
institucion të standardeve europiane.

Implementimi i këtij projekti mundësoi zëvendësimin e 
pajisjeve të vjetra laboratorike me pajisje të reja bashkëkohore, 
duke u zgjidhur definitivisht problematika e pacientëve me 
laboratorin. Dhe jo vetëm kaq. Me shtesën e godinës ekzistuese 
nga toka me tre kate iu dha zgjidhje problemit të recepsionit i 
cili kishte në dispozicion vetëm një metër katror; u stabilizua 
definitivisht konsultori i fëmijës ku në të kaluarën shërbenin 
tre mjekë dhe shtatë infermiere në vetëm një dhomë me një 
aneks si dhe shërbimi i konsultorit të gruas. Në tërësinë e tij 
ky investim krijoi akses për perfeksionimin dhe ngritjen e 
shërbimit shëndetësor në Njësinë Administrative të Laprakës 
në nivele bashkëkohore. Këtu tashmë kryhen shërbime të 
pothuajse të të gjitha specialiteteve mjekësore nga një staf 
mjekësh me përkushtim dhe kompetencë profesionale. Dhe 
ata nderohen e respektohen nga pacientët e nga komuniteti. 
Kështu, vlerat njerëzore çmohen nga njerëzit e mençur. 
Kjo sentencë, bashkudhëtare e historisë së njerëzimit, gjen 
mishërim të plotë në këtë institucion të kujdesit shëndetësor që 
drejtohet me kompetencë e profesionalizëm nga Dr.Ramazan 
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Buci, i cili në përditshmërinë e tij mbetet një nga figurat më 
interesante si përfaqësues i elitës intelektuale shqiptare. 
Thelbi i mendimit dhe veprimit të tij qe rezultativ edhe në këtë 
projekt që dëshmoi se parësore është konkurrenca në vlera. 
Ai besoi dhe dëshmoi se njeriun në jetë e mban vetëm dija. 
Një miqësi me dijen nuk ka moshë, por mbetet e përjetshme. 
I qetë, i pjekur, shumë i kulturuar, nuk pajtohet me asnjë 
devijim nga parimet e virtytshme dhe njerëzore. Kuptohet, 
në këtë nismë ai ishte individi dhe jo institucioni, por idetë, 
projekti dhe praktika e tij i shërbyen shumë një institucioni, 
një misioni kaq fisnik.

Poliklinika Laprakë
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LLIXHAT E PESHKOPISË, NDËR RESURSET KRYESORE 
TË DIBRËS

Ujërat termale, ose “Llixhat” e mirënjohura të Peshkopisë 
janë padyshim ndër resurset kryesore të Qarkut të Dibrës. 
Këtë e dëshmon qoftë edhe prania e më shumë se 7000 mijë 
pacientëve nga e gjithë Shqipëria, Kosova, Maqedonia e deri 
nga Bullgaria, që e bëjnë qytetin e Peshkopisë, ndoshta ndër 
më të populluarit e Ballkanit çdo fillim tetori.

Kjo dyndje drejt qytetit verilindor, të njohur edhe si 
qyteti i blirëve, vjen jo vetëm nga joshja e peizazhit mahnitës 
që natyra i ka dhuruar Dibrës, por para së gjithash, nga ajo 
pasuri e rrallë që gjendet vetëm një km në veriperëndim të 
Peshkopisë. Kështu, në luginën e Bellovës 1 km nga qyteti i 
Peshkopisë, ndodhen burimet termale. Një mrekulli natyre 
për efektet kurative, përdorimi i të cilave fillon që para dy 
shekujve. Ato burojnë nga formacionet e gipseve të malit të 
Korabit.

Janë dy burime sulfurore me temperaturë 35 – 43,5 gradë 
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C dhe me një prurje prej 14 litra/sek. Ato kanë përmbajtje 
kaliumi dhe sulfatesh. Efektet e tyre lidhen me sëmundjet 
e rrugëve të frymëmarrjes: si astma bronkiale, bronshite, 
reamautizmën, diabetin, sëmundjet e lëkurës dhe probleme 
gjinekologjike.

Rreth 20 mijë frekuentues për çdo vit dëshmojnë për 
fuqinë shëruese të këtyre ujërave që janë nga më të rrallat 
në botë. Dr. Mentor Prifti, i vetmi i specializuar si mjek 
për këtë Qendër Balneare, që shërben këtu prej 20 vitesh, 
flet me kompetencë e profesionalizëm për efektin e këtyre 
ujërave në shërimin e sëmundjeve  reumatizmale kronike, të 
reumatizmave degjenerative, artrozave e neuriteve periferik 
kronike.

Por sipas tij këto ujëra ndikojnë edhe në gjendjet pas 
frakturave traumatike, në plegjit, hemiplegjit e tetraplegjit, 
hipertensionin arterial esencial pa insufiçencë kardiake, si 
dhe në disa sëmundje të aparatit tretës, si gastritet, kolitet, 
infeksionet kronike urinare, urolitjazat, kolelitiazat.

Dhe të mendosh që llixhat e Peshkopisë kanë veti kuruese 
edhe për disa sëmundje gjinekologjike, si hipoplazit uteri, 
infeksionet kronike të uterusit, sterilitetin primar e sekondar 
e disa sëmundje të lëkurës, si ekzema  e mykozat e lekurës, 
padyshim që është më se e justifikueshme kjo dyndje e 
pacientëve nga të gjitha trevat shqiptare, që nga Gjirokastra, 
Vlora, Përmeti e Fieri, Kruja, Shkodra, Tropoja, Prizreni, 
Suhareka, Malisheva Tetova, Gostivari, Shkupi….Kësisoj, në 
këtë qytezë në prehër të maleve, të njohur si qyteza e shërimit, 
gjeografia e pacientëve është nga hapësira mbarëshqiptare.

Pak histori…        

Viti 1870 mendohet të jetë zanafilla e përdorimit për efekt 
kurativ të llixhave të Peshkopisë. Ishin banorë nga komuniteti 
i krahinës ata që filluan t’i përdorin dhe t’i mirëmbajnë këto 
burime natyrore. Dibranë të shquar, me dijeni në mjekimet 
popullore i kanë rekomanduar për përdorim për disa 
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sëmundje.
Kuota absolute e daljes së këtyre ujërave është 750 m/l 

mbi nivelin e detit. Debiti (prurja) e këtyre ujërave është 14 
litra në sek.

Janë tre burime afër njëri-tjetrit me të njëjtën përbërje 
dhe temperaturë që janë bashkuar dhe temperatura në 
ujëmbledhës është 42 °C. Mineralizimi i tij është rreth 4.2 mg/ 
litër. Uji është i ngopur me gazin sulfhidrik  dhe ka ngjyrë të 
kaltër me erën karakteristike të vezës së prishur.

Gjeologjikisht ujërat ndodhen në depozitimet gëlqerore- 
ranore- argjirore me moshë paleozoike. Mendohet që uji është 
i tipit të çarjeve karstike dhe lidhet me kontaktin tektonik 
midis gipseve dhe depozitimeve të sipërpërmendura.

Përdorimi i tyre për efekt kurativ mendohet të ketë filluar 
që në shekullin XVI-të dhe në fillim të këtij shekulli janë 
ndërtuar dy banjo kolektive me shkallë guri.

Rreth vitit 1928, në kohën e Mbretit  Zog I,  u ndërtua 
i pari hauz me mbulesë dhe fillon të përdoret me pagesë 
nga bashkia e qytetit. Burimi i ujit termal është ruajtur me 
fanatizëm nga shkatërrimi.

Në vitin 1952, rreth 150 metra larg burimeve të ujërave 
termale u ndërtuar një hotel njëkatësh me 40 shtretër dhe 
pranë tij 20 vaska për larje individuale.

Në vitin 1953 fillon shfrytëzimi shkencor dhe ndërtohet i 
pari ambient për larje me vaska dhe hoteli pranë tyre për të 
shtruar.

Në vitin 1974, në lagjen Dobrovë të qytetit u ndërtua një 
hotel me 120 shtretër dhe anekset e tij ndihmëse. Pas shtatë 
vitesh, më 1981, pranë vendburimit të këtyre ujërave u ndërtua 
Kompleksi Balnear me 44 vaska për larje individuale, një 
pishinë me përmasa 10 x 8 m, kabineti i baltës me 6 ambiente, 
përfshi dhe një vaskë riaftësimi, kabineti gjinekologjik, 
kabineti i fizioterapisë+ fototerapisë, gjimnastikës terapeutike 
e masozhoterapisë me palestër.

Në vitin 2000 hoteli në Dobrovë privatizohet, por pranë 
kësaj qendre balneare rriten kapacitetet në 100 shtretër.
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Që prej themelimit ndërmarrja ka qenë  në varësi të 
Ministrisë së Shëndetësisë. Në vitin 1994 ajo kalon me 
veprimtari ekonomike në vete (vetëfinancim) por me kapital 
shtetëror dhe si e tillë vazhdon të funksionojë që prej 23 
vitesh.

Investimi i munguar për llixhat e Peshkopisë

Ndonëse Llixhat e Peshkopisë janë ndër më të frekuen-
tuarat e rajonit, për personelin dhe sidomos për mijëra pa-
cientët është evidente mungesa e investimeve për t’i shndër-
ruar ato në një qendër balneare të standardeve europiane.

Projekti “Rikonstruksioni i godinave të Qendrës Balneare 
(Llixha), shembja dhe ndërtimi i llixhave të vjetra, sistemimi 
i sheshit dhe rrethimit, asfaltimi i segmentit të rrugës gjatë 
rrethimit të Llixhave”, ka mbetur prej vitesh në letër…

Ky projekt, zbatimi i të cilit merr parasysh të gjitha masat 
e nevojshme për rikonstruksionin e godinave ekzistuese që 
janë shumë të rrënuara nga ana e finiturës, duke u konsideruar 
pothuajse jashtë funksionit të tyre, u prezantua dhe gjeti 
mbështetje, edhe nga kryebashkiaku i Dibrës, Muharrem 
Rama, në takimin që kryeministri Rama  pati  me kryetarët 
e të gjitha bashkive, si dhe kur Qeveria zhvilloi mbledhjen e 
radhës në qytetin e Peshkopisë.

Projekti që arrin deri një miliardë lekë (ku të ardhurat 
vjetore nga rreth 20 mijë frekuentuesit arrijnë deri 2 milardë), 
në të vërtetë është investimi i munguar prej dy dekadash. E 
kanë premtuar atë qeveritarë të majtë e të djathtë, kryeministra 
e ministra, dhjetëra deputetë dibranë dhe kryebashkiakët e 
Peshkopisë të çerekshekullit të fundit, por ai ka mbetur në 
letër.

Kjo edhe për faktin se llixhat, ndër resurset kryesore të 
Dibrës, konsiderohen si “minierë ari”, nga ku ripërtërihen 
qindra mijëra jetë njerëzish. Ky projekt, që prej vitesh 
“fle” në zyrat e Bashkisë Dibër, por dhe të Ministrisë së 
Shëndetësisë e të Kryeministrisë, si dhe të disa donatorëve 
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prestigjiozë, konsiston në faktin se në këto godina duhet të 
futet në funksion pishina me ujë termal, si dhe organizimi i 
ndarjeve të hapësirave të tyre për ambientet e administratës, 
të hotelerisë dhe shërbimeve për trajtime mjekësore e zgjerim 
të hapësirave për larje në vaska.

Dr. Mentori që shërben këtu me pasion, devotshmëri 
e përkushtim prej dy dekadash nuk nguron të flasë për 
investimin e munguar dhe premtimet “boshe” të autoriteteve 
lokale e qendrore.

Ai shprehet gjithashtu për domosdoshmërinë e rikon-
struksionit total të ambienteve të larjes, për “pedonalen” e 
premtuar nga qeveritarët, si dhe për trajnimin e personelit 
infermieror, që gjithsesi sipas tij është i papërfillshëm, po të 
mendosh se vetëm 6 infermierë dhe një masazhator shërbejnë 
për afro 20 mijë pacientë.

Fluksi i madh i turistëve ka sjellë zhvillimin e 
hotelerisë   

Llixhat e Peshkopisë me ujin më cilësor në Ballkan, 
vizitohen nga 20 mijë pacientë çdo vit. Kjo ka çuar në një bum 
të ndërtimit të hotelerive. Dr. Mentor Prifti që e ka ndjekur 
nga afër këtë zhvillim progresiv gjatë këtyre dy dekadave 
të fundit, tregon fluksin e madh të turistëve që ka sjellë 
zhvillimin e hotelerisë. “Pacientët që frekuentojnë llixhat e 
Peshkopisë dhe shtrohen tani nuk janë me planifikim si dikur. 
Kjo për shkak të rritjes të kapaciteteve të hotelerive, por ne u  
rekomandojmë dhe është mirë që para nisjes të konsultohen 
me mjekët e vetë në zonat nga vijnë për sëmundjen që do 
kurohen“,-shprehet dr. Mentori. Ai bën të ditur se kapacitetet 
e larjeve ditore shkojnë deri në 800 pacientë. Por puna është 
sezonale, kjo për shkak të klimës së zonës ku shtrihen llixhat. 
Kapacitetet e shtretërve përbëhen nga kapaciteti i hotelit të 
ndërmarrjes prej 100 shtretër dhe kapacitetet e hotelerive 
private deri në 800 shtretër. (Gjatë 10 viteve të fundit janë 



Halil Rama

128

ndërtuar 15 hotele të reja). Ditë qëndrimi mesatar zgjat 10 -14 
ditë në vit dhe përsëritet për 3-5 vjet rresht. Nëse kapaciteti 
vjetor i të shtruarve arrin 10-12 mijë persona në vit, për 
ambulatorët kjo shifër arrin në 60-70 mijë ditë larje.

Pjesa më e madhe e frekuentuesve janë pensionistë, por 
ka edhe të sëmurë kronikë të moshave e profesioneve të 
ndryshme. Haxhi Hodobashi nga Durrësi, Preng Frroku nga 
Lezha, Thëllëza Gjindi nga Kurjani i Roskovecit, Sadik Haliti 
nga Podujeva, Ing.Vasil Dhanili nga Fieri, Gjelina e Frrok 
Gjikola nga Lezha, Lumie e Ramadan Hasanaj nga Prizreni, 
Kadire e Rafet Islami nga Tetova, që frekuentojnë këto llixha 
prej 10-20 vitesh, flasin me admirim e respekt të veçantë 
për Dr. Mentorin, si edhe për infermieren shembullore 
Dallëndyshe Koçi (Kaja) e sanitaren Pasunie Haka. Ndërkohë, 
duke folur për mrekullitë kurative të llixhave të Peshkopisë, 
mjeku me përvojë M. Prifti, i miqësuar me pacientë nga 
e gjithë Shqipëria, Kosova e Maqedonia sqaron se përveç 
hidroterapise (mjekimit me banjë 10-15 minuta qëndrim 
në ujë  termomineral në ditë), këtu përdoren dhe metoda 
të tjera bashkëkohore si: Fangoterapia (terapia me baltë); 
Elektroterapia (fototerapia, diatermia); Masazhi terapeutik, 
gjimnastika riaftësuese e kurative si dhe irrigacionet (klizmat 
dhe mikroklizmat). Po kështu trajtimet kanë veti të veçanta 
rehabilituese, për të aksidentuarit me fraktura e trauma të 
ndryshme.

Për të gjitha këto shërbime, korridoret e Qendrës 
Balnare mbushen përgjatë 24 orëve nga mijëra pacientët, që 
kontrollohen nga personeli shëndetësor, për të shmangur 
rastet e asfiksisë. Është ndoshta e pabesueshme, por këtu gjen 
pacientë që mund të kenë ardhur për të 50-tin vit rresht.
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Vetitë mjekuese të ujit të llixhave

(Sipas Dr. Mentor  Prifti – Mjek i Qendrës Balneare)

• Me banjo në ujin termomineral për 10-15 minuta për 
këto sëmundje: Reumatizmat kronike, reumatizmat 
degjenerative, artralgjitë, radikualgjitë, neuritet 
kronike, spondiliti dhe spondilartrozat, neuralgjitë, 
tendinitet, bursitet, gjendjet pas aksidenteve 
traumatike të reponuara, disa sëmundje gjinekologjike 
si steriliteti primar dhe sekondar, hipoplazit e 
uterusit, adneksitet kronike, endometritet kronike, 
disa semundje të lekurës si ekzema kronike, psoriaza, 
sëmundjet mikotike të lëkurës, kolelitiazat,urolitjazat.

• Me pirje të ujit termomineral: Gastritet hiperacide e 
hipoacide, ulçerat kronike të stomakut dhe duedenitet, 
konstipacionet kronike, kolitet kronike, cistopielitet e 
mikrourolitiazat.

• Me gargara e shpëlarje me ujë termomineral: Laringitet 
kronike,tonsilitet e disa sëmundje gjinekologjike.

• Ditë qëndrimi mesatar zgjat 10-14 ditë në vit dhe 
përsëritet për 3-5 vjet rresht.

• Për këto veti kurative natyrale për kushtet e hotelerive 
që afrohen, kjo llixhë frekuentohet jo vetëm nga klientë 
brenda vendit, por dhe jashtë kufijve të Shqipërisë.
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SKËNDERBEGASI NGA MUHURRI QË U BË OFICER 
MARINE

Në vëllimin e tretë të librit 
“Skënderbegasit ndër vite”, të 
autorit dibran Kujtim Boriçi, mes 
shumë personaliteteve që u for-
muan si ushtarakë të disiplinave 
të ndryshme spikat edhe emri i 
Selman Ramës....

....Më 15 gusht 1958, pas 7 orë 
udhetimi me një “zis” makinë 
ushtarake, së bashku me tre shokë 
të tjerë, Sabri Jella, Fais Kurti e 
Ahmet Loka mbërriti në obor-
rin e shkollës “Skenderbej”. Për 
Selman Ramën, si edhe për bashkëmoshatarët e tij skënder-
begas, ditët e para qenë të vështira, pasi nuk ishte larguar 
asnjëhere nga familja dhe vendlindja e tij, Muhurri i Dibrës. 
Por skënderbegasit dibranë të viteve të tjera u qëndruan afër 
për t’ua hequr sado pak mërzinë. Pas ndarjes në klasa, u njoh 
me djem të shkëlqyer që vinin nga rrethe të tjera të vendit. 
“U njohëm me njëri - tjetrin dhe ndihma ishte e pakursyer 
për përvetësimin e mësimeve, sidomos nga shokët Adem 
Çobani, Sabri Jella, Fiqiret Doda, Asim Pregja, Daniel Rev-
eli etj. E pata të vështirë fillimisht me gjuhët e huaja, pasi ne 
nuk kishim bërë në shkollën 7 -vjeçare, por me ndihmën e pa-
kursyer të mësueses të gjuhës ruse, Florika Papajani dhe asaj 
të gjuhës angleze, Nina Agolli arritëm që të ishim pothuajse 
në të njejtin nivel me të tjerët”, shkruan në ditarin e tij ish-
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skënderbegasi i viteve 1958-62, Selman Rama, ndërsa i fal-
enderon nga zemra mësueset Florika e Nina, pasi njohuritë 
e marra në gjuhet e huaja i kanë sherbyer më vonë edhe në 
punën e tij, gjatë jetës ushtarake e asaj civile.

Por në memorien e tij janë ngulitur edhe kuadro ushtarak 
të atyre viteve, si Drago Isufi e Muhamet Ormani që i dhanë 
një ndihmesë të madhe për t’u ambjentuar me jetën ushtarake. 
Ndërkohë, sipas tij, e paharruar do të mbetet për brezat 
e skënderbegasve e gjithë trupa pedagogjike e shkollës, e 
drejtuar nga drejtori Stavri Angjeli.

Po kush është në të vërtetë Selman Hidër Rama?

Ka lindur në Muhurr, Dibër më 01.09.1944. Shkollën 
fillore dhe atë 7 - vjeçare i mbaroi ne fshatin e lindjes, me 
rezultate të mira. Me mbarimin e shkollës 7 - vjeçare pati 
fatin, t’i dalë e drejta e studimit për në shkollën e mesme 
ushtarake “Skenderbej” Tiranë, studime të cilat i mbaroi në 
vitin 1962 dhe po atë vit filloi shkollën e lartë të marinës në 
Vlorë, ku u diplomua në vitin 1965. Gjatë viteve në Shkollën 
Ushtarake “Skëndebej” dhe atyre studentore në Shkollën e 
Lartë të Marinës, Vlorë, Selmani manifestoi inteligjencë e 
pjekuri, aq sa fitoj dashurinë e respektin e pedagogëve dhe të 
shokëve studentë. Në Flotën Luftarako-Detare punoi për 36 
vjet (deri sa doli në pension), në detyra të ndryshme, si shef 
organi deri në vitin 1968 dhe nga 1968 -1978, shef i armëve 
të nënujshme në Bazën Ushtarako-Detare, Durrës. Kuadri i 
përgatitur me dije e njohuri të larta profesionale, në vitet 1978 
-1980 do të shërbente edhe si pedagog i armëve të nënujshme 
në Shkollën e Lartë të Marinës, Vlorë, për t’u kthyer pranë 
familjes (1980 – 2001) si specialist i armëve të nënujshme 
në distriktin detar Durrës. Selman Rama shërbeu me 
devotshmëri e përkushtim në të gjitha këto funksione, duke e 
mbajtur me nder emrin e skënderbegasit dhe të familjes së tij 
nga fshati i bukur Muhurr, që shtrihet në luginën e Drinit të 
Zi, në hapësirën mes dy maleve më të lartë të vendit, Korabit 
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e Runjës hijerëndë e kreshnike.

Si i tillë, Selman Rama bën pjesë në plejadën e ushtarakëve 
shqiptarë që u shkolluan në Shkollën Ushtarake “Skënderbej” 
dhe në Shollën e Lartë të Marinës, Vlorë dhe që kontribuan 
për forcimin dhe modernizimin e ushtrisë shqiptare. Si bir i 
një familjeje me tradita atdhetare, u mëkua që në fëmijërinë 
e herëshme me traditat e familjes, të fisit e të fshatit të tij 
emërnditur, nga ku mori me vehte “pasaportën” e zgjuarsisë 
natyrale, dhuratë e genit dhe natyrës tè vendlindjes së tij, 
që nuk ka të dytë për nga bukuria e resurset njerëzore dhe 
turistike. Për katër dekada, karrierë si nxënës, student e oficer 
marine ai ka shpalosur vizionin e ushtarakut bashkëkohor 
dhe dimensionin njerëzor, të trashëguar nga Familja dhe të 
perfeksionuar gjatë punës e jetës ushtarake.....

Gjashtë muaj pas përcjelljes për në botën e 
përtejme …

Në mbrëmjen e datës 3 korrik 2018 njoftova me hidhërim 
të pamasë, të gjithë miqtë që frekuentonjë faqen time të 
facebookut si dhe në postën time elektronike, për vdekjen e 
vëllait tim të dashur e të shtrenjtë, Selmanit. Sot, pas gjashtë 
muaj hidhërimi që ka pallkosur zemrën time, ju shpreh 
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mirënjohje të pakufishme atyre qindra të afërmëve, miqve e 
shokëve, që në kulmin e zhegut të 4 korrikut 2018, përcollën 
me dinjitet për në banesën e fundit trupin e pajetë të vëllait 
tim. 

Mirënjohje dhe respekt për më shumë se 2000 miqtë e 
mi në Facebook, që me sms-të ngushëlluese ma lehtësuan 
peshën e dhimbjes për humbjen e njeriut më të dashur në 
jetën time….. 

Mirënjohje dhe respekt të veçantë për gjeneralin 100-vjeçar 
Rrahman Parllaku që si Hero i Popullit e Nderi i Kombit na u 
gjend pranë ditën e përcjelljes së tij për në botën e përtejme, 
duke na dhënë forcë e kurajo për të përballuar këtë dhimbje 
të madhe. 

Mirënjohje e respekt për shokët e tij të ngushtë: Polo Guga, 
Abdulla Elezi, Astrit Muha, Bejdush Çuadari, Asim Prexha, 
Isa Tare (e dhjetra të tjerë - të më falin qe s’po mundem t’ua 
përmend emrat), që aq shumë e deshën dhe i donte... 

Mirënjohje dhe respekt të pakufishëm për bashkëshorten 
shembullore të të ndjerit, kunatën e madhe, simotrën time të 
dashur, Nafien, që i shërbeu si askush tjetër me përkushtim 
e dashuri të pakufishme vëlla Selmanit, deri në momentin e 
fundit të jetës së tij. 

Falenderim të përzemërt për Adelinën – bashkëshorten 
e nipit tim, Arianit, që jo si nuse e djalit, por si të ishte vajza 
e tij, falë dhe zotërimit në mënyrë perfekte të profesionit të 
infermieres, tregoi përkujdesjen maksimale për t’ia zgjatur 
jetën Selmanit….. 

Vëlla i dashur e i paharruar, 
Qenë me qindra, bashkëkombas si dhe shtetas të huaj 

në ceremoninë e lamtumirës tënde dhe që na kanë bërë 
vizita ngushëllimi në Familje. Të paharruara do të mbeten 
përshtypjet e qindra shokëve tuaj, ish-oficerë marine, duke ju 
konsideruar Ju si mikun e shokun, mishërues të dimensioneve 
të mëdha njerëzore e intelektuale, shembull frymëzimi për ta 
në çdo aspekt.

Vëlla i dashur e i paharruar, Unë, motra jonë e shtren-
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jtë, Bajdja, vëlla 
Selimi sidhe Nafia, 
Ari, Nila, Sena-
rdi e Blerta, ndje-
hemi krenar për 
Ty që na e rrite 
emrin dhe lavdinë 
e Famijes tonë. 
Unë që të kisha jo 
vetëm vëlla, por 
edhe prind, shok 
e mësues ndjehem 
më krenar se kurrë 
me Ty…. 

Ti ike krejt papritur vëlla, kur mendonim dhe donim që 
të jetoje edhe shumë vitë të tjera, se e meritoje. Ti e doje jetën, 
ndaj luftove me dhimbjet, luftove me sëmundjen e rëndë që 
të mundoi aq shumë. Pikëllimi dhe dhimbja është tepër e 
madhe për humbjen tënde vëlla i dashur, sa që shpirti dhe 
zemra ime s’e përballojnë dot. 

Ti ishe aq i madh dhe ikja e jote na ka tronditur thellë ne 
njerëzve të Familjes tënde që do na mungosh shumë. Ike kur 
kishe edhe shumë për të bërë dhe për të na dhënë. 

Thonë se koha shëron plagët, por unë nuk besoj në këtë, 
sepse kjo do të na i shtoj plagët. Pikëllimi dhe malli për ty 
vëlla do të na mbetet për jetë. Por Ti fli i qetë, se amanetin 
tënd do ta ruaj si më të shtrenjtin e jetës time: për simotrën 
Nafie, motrën tonë të vetme, Bajden, mbesat e shtrenjta, 
Nilën e Brunën, dy nipat shembullorë, Arin e Nardin, si dhe 
për Adin, Blertën, Paolën, Kiarën, Gledisin e Keisanin do të 
tregoj përkudejsje maksimale. 

Të qoftë i lehtë dheu i kësaj toke. 
Parajsa qoftë banesa jote e përjetshme….. 
I përlotur e me dhimbje në shpirt, 
Vëllai yt, Halil RAMA
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III. 
PERSONALITETE
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ZHULALI, NË PANTEONIN E VLERAVE TË LIRISË E 
DEMOKRACISË SHQIPTARE

Popujt vitalë, në kapërcyell 
të epokave, në përballje me 
sfidat që nxjerrin udhëkryqet e 
kohërave, për të mos u shuar, 
përbaltur e asimiluar, për të mos 
humbur identitetin, lindin nga 
mitra e tyre e përgjakur, mes 
dhimbjesh të mundimshme, 
krijesa jo të zakonshme, me 
intelekt e aftësi të veçanta, që 
marrin përsipër përgjegjësi të 
mëdha për të lehtësuar lëvizjet 
drejt një të ardhmeje plot të 
papritura, plot enigma, kurthe 
e befasira. I tillë ishte rasti për 
shqiptarët në atë fillim të viteve ‘’90 -të të shekullit të kaluar.

Është një ndërthurje e çuditshme dhe e mistershme e 
rrethanave e faktorëve objektivë e subjektivë, ekonomikë 
e politikë, që bëjnë të mundshme daljen e shpërthimin e 
individëve të tillë në skenën e amfiteatrit, ku popujt vendosin 
vetë për fatet e tyre. Si nga një vullnet hyjnor, harmonizohen 
gjer në përsosmëri te këta individë thjeshtësia me heroiken, 
e zakonshmja me të pazakonshmen, qëndresa me vizionin, 
dashuria për popullin me urrejtjen për diktatorët, besimi 
me kontrollin, emocioni me vetëpërmbajtjen. Ky është rasti 
për Safet Zhulalin në atë dhjetëvjeçar të fundit të shekullit të 
njëzetë. Një politikan, një diplomat dhe një ministër tipik në 
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një situatë atipike, siç qe ajo e viteve 1992 – 1997. 
Siç del dhe nga axhenda e tij, Safet Zhulali, në atë kontekst 

politiko-shoqëror, ka një veprimtari intensive në funksionin 
e anëtarit të Qeverisë së Parë Demokratike, në diplomacinë 
ushtarake si dhe në organizimin e menaxhimin e politikave 
elektorale. Kontributet e shquara në Reformimin e Ushtrisë 
me pikësynim integrimin në NATO, në veprimtari ushtarake 
që kishin si qëllim ngritjen e imazhit të rrënuar të ushtrisë 
sonë e më pas arritjen e objektivave madhore kombëtare, 
përpjekjet e mundimshme për transformimin e ushtrisë, 
përbënin thelbin e axhendës së Ministrit Zhulali. 

Ministër me karakter të papërthyeshëm e 
largpamës 

Reformat e mëdha kërkonin një mendje të mprehtë e një 
logjikë të ftohtë, një karakter të papërthyeshëm e largpamës, 
përgjithësisht një intelektual vizionar, i cili dinte të formulonte 
e riformulonte ide në situata të tranzicionit të vështirë që po 
kalonte Shqipëria. Reformat kërkonin një reformator të madh. 
I tillë, për fatin tonë të mirë, qëlloi të ishte Safet Zhulali. 

I ardhur nga një familje me një traditë të mirëfilltë 
intelektuale, një kombinim i shkëlqyer mes një babai, si 
Shemsiu, i cili në themel të edukimit kishte disiplinën, 
ndershmërinë e antikonformizmin, dhe një nëne, si Drita, 
model i një edukatoreje të dashur, kërkuese dhe të ngritur 
profesionalisht, Safeti kishte gjithë predispozitat për t’u 
bërë, dhe u bë, një qytetar i mirarsimuar e i miredukuar, një 
ekspert ekselent në fushën e mësimdhënies e të edukimit në 
përgjithësi, me aftësi të spikatura organizuese e menaxhuese. 
Kështu ai pati një përshtatshmëri të menjëhershme me 
detyrën e Ministrit të Mbrojtjes. Ai erdhi në këtë detyrë pas një 
pune të shkëlqyer që kishte bërë për ngritjen, funksionimin e 
konsolidimin e Degës së Partisë Demokratike në Dibër. 

Qëndrimet dhe vepra e tij shfaqeshin me një mjeshtëri 
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të rrallë komunikimi, ku spikaste maturia e racionalja, 
qartësia e mendimit e qëmtimi me kujdes i fjalës e i frazës, 
aftësia për t’u përballur me profesionalizëm dhe dinjitet 
me personalitetet e mëdha të vendeve me demokraci të 
zhvilluar, jashtë komplekseve të inferioritetit, snobizmit e 
ksenofobisë. Rrallë të gjendet në axhendën e një ministri, një 
pasion e përkushtim i tillë në shërbim të Atdheut e Kombit, 
ku shkrihej, nga ora 08:00 e mëngjesit deri në orën 03:00 të 
pasmesnatës, tërë fuqia e mendjes, trupit dhe shpirtit të tij 
fisnik. Prurja e shumëfishtë e mesazheve, që ai përcillte gjatë 
axhendës tek bashkëpunëtorët, tek ushtarakët, përgjithësisht 
tek qytetarët, shpërndante si në eter besim e shpresë, siguri 
e sinergji pozitive, për të ndërtuar shtetin ligjor, për t’u 
integruar në Strukturat Euroatlantike, për të arritur zgjidhjen 
e çështjeve madhore kombëtare. 

Zhulali me statusin e një ministri «të fuqishëm»

Siç del dhe nga axhenda e tij, asnjë ministër, as para, as pas 
tij, nuk arriti një denduri të tillë takimesh e komunikimesh 
intensive me personalitetet më të larta politike e diplomatike 
të vendeve më të fuqishme të botës demokratike. Në Qeverinë 
e parë Demokratike, me mungesë përvoje qeverisëse, ai 
dallohej për nivelin kulturor, për këmbënguljen në kryerjen 
e reformave, për antikonformizmin, për ndershmërinë 
e transparencën dhe në mënyrë të veçantë për formimin 
demokratik. Ishte ndër ata ministra që trajtonte me 
profesionalizëm në mediat e shkruara dhe ato pamore, çështje 
të ditës si dhe ato të së ardhmes në fusha të ndryshme, si: në 
ato të mbrojtjes, të shtetit të së drejtës, të politikës etj, me një 
stil të saktë, konciz dhe të strukturuar. 

Me Zhulalin, ndodhi që fati a përzgjedhja ia shpërbleu në 
mënyrë të tillë, ku posti i lartë shtetëror të përkojë me vlera 
të tilla, si: besnikëria ndaj idealeve demokratike, karakteri i 
papërkulur, vizioni për ardhmërinë, përthithja inteligjente 
e informacioneve dhe teknologjive bashkëkohore, toleranca 
dhe mirëkuptimi për opozitën etj. 
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Veç të tjerash, Safet Zhulali ishte një humanist i madh, i 
adhuruar pas lirisë, paqes e demokracisë, të cilat i kishte të 
shenjta dhe mbi të cilat nuk vinte asgjë, as interesa partiake, as 
interesa vetjake. Për ruajtjen e forcimin e tyre ai përfytyronte 
e programonte një ushtri moderne, të ngjashme me ato të 
NATO - s dhe për t’ia arritur kësaj, kërkonte të shkollonte 
një brez të ri ushtarakësh në universitetet perëndimore me 
qëllim që të realizoheshin standardet e NATO-s. 

Në sajë të lidhjeve e njohjeve personale të Ministrit 
Zhulali me kolegët e tij të mbrojtjes në vendet e NATO-s, u 
dërguan me dhjetra e qindra studentë në kolegjet e akademitë 
ushtarake më në zë, si ato të Italisë, Turqisë, Gjermanisë, 
SHBA - ve etj, të cilët sot janë kthyer në asete të vyera për 
konsolidimin e ushtrisë sonë sipas standardeve të NATO-s. 

Sa i përket axhendës së Ministrit Zhulali, lidhur me 
përafrimin e aderimin e vendit tonë në NATO, roli i tij është 
i pakrahasueshem. Ai, jo vetëm u takua, por si askush tjetër 
u miqësua me presidentët Demirel e Shirak, me Sekretarin e 
Mbrojtjes Perry, me Ambasadorin Rayerson etj., miqësia me 
të cilët ndikoi dukshëm në mbështetjen që ata do t’i jepnin 
Shqipërisë në proceset e integrimit Euroatlantik. 

Si ministër i Mbrojtjes, Safet Zhulali, kishte në qendër të 
vëmendjes së axhendës së tij zhvillimet politiko-ushtarake në 
rajonin tonë në përgjithësi e ato në Kosovë e Maqedoni në 
veçanti. Ishte ndër të parët që mori kontakte me politikanë 
të mirënjohur, si Ibrahim Rugova, Arbën Xhaferi, Menduh 
Thaçi, etj. Ndërkohë që u takua me përmallim e mësoi shumë 
nga Nënë Tereza. 

Ai si një politikan vizionar u parapriu zhvillimeve politike 
në Rajon, sidomos në Kosovë. Për këtë ai tregoi një kujdes 
e vëmendje të veçante për përgatitjen e kuadrit drejtues 
kosovar në territorin tonë.
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Viti ’97 – Axhenda e ministrit nuk u njollos me 
urdhëra bombardimesh e vrasjesh të qytetarëve të 
paarmatosur

Jeta ka vështirësitë e kurthet, zigzaket e dritëhijet e 
saj, sidomos gjatë tranzicionit të tejzgjatur shqiptar. Safeti 
besonte në vlerat demokratike, ndaj ishte i vërtetë në atë që 
kumtonte. 

Edhe në vitin e mbrapshtë 97- ë, kur ndodhën trauma të 
paparashikuara, Ministri Zhulali nuk e humbi toruan, ruajti 
gjakftohtësinë, vetëpërmbajtjen, respektoi ligjshmërinë. Ai 
nuk e përballi ushtrinë me turmat e irrituara, të manipuluara 
e të nxitura nga elementë karrieristë, socialkomunistë, të 
cilët, për të realizuar ambiciet e tyre të sëmura, sulmuan 
institucionet e Shtetit, dogjën gjithçka që u doli përpara, duke 
i bërë gjëmën Shqipërisë. Ai nuk lejoi të qëllohej mbi turmat, 
civilët, gratë e fëmijët. Ministri Zhulali qëndroi në krye të 
detyrës deri në momentin kur erdhi pasardhësi i tij. Kështu 
karriera e Ministrit nuk u njollos. Ajo, ashtu si filloi, u mbyll 
me vetëpërmbajtje, me përkushtim në mbrojtje të tërësisë 
tokësore e sovranitetit kombëtar, me shpirt të lartë sakrifice 
gjer në vetëmohim dhe me ndjeshmëri qytetare.

Një meteor në politikën shqiptare

Renditja në mënyrë kronologjike e axhendës së ish 
themeluesit dhe drejtuesit të degës së PD-së, Dibër, ish – 
depuetit të rrethit të Bulqizës në dy legjislatura (1992-’96 dhe 
1996-‘97) dhe ish-ministrit të parë të Mbrojtjes të periudhës 
së demokracisë e pluralizmit, argumentet dhe faktet që sjellin 
bashkëkohësit, na çojnë në konkluzionin se figura e Safet 
Zhulalit qëndron në panteonin e personaliteteve të shquara 
kombëtare që personifikojnë periudhën 25-vjeçare të historisë 
së Partisë Demokratike dhe të qeverisjes së saj. Prandaj edhe 
interesimet dhe interpretimet e rolit të tij janë trajtuar nga 
këndvështrime të ndryshme. Përgjatë viteve, nga individë 
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dhe me qëllime dashakeqëse, ka patur dhe interpretime me 
nota subjektiviste e nihiliste, çka nuk përkon me të vërtetën, 
e aq më pak me realitetin shoqëror shqiptar. 

Safet Zhulali me kontributin dhe angazhimin e tij, ka 
luajtur një rol të rëndësishëm në përmbysjen e sistemit 
komunist dhe vendosjen e demokracisë e të pluralizmit në 
Shqipëri, ku si një burrë shteti ka dhënë ndihmesën e tij për 
vendosjen e themeleve të Qeverisjes Demokratike. Pikërisht 
për këtë kontribut ai është dekoruar nga ish-Presidenti i RSH, 
z. Sali Berisha me Dekret nr. 374, datë 30.11.1992, me Urdhrin 
e Lirisë të Klasit të Parë me motivacionin: “Për merita të larta 
patriotike në sigurimin e lirisë dhe për shërbime të shquara 
në reformimin e Ushtrisë”. Përvoja e tij si organizator 
në organizimin dhe drejtimin politik të degës së Partisë 
Demokratike, përbën edhe tani një shembull të shkëlqyer, 
për t’u marrë si model nga politika shqiptare për metodën 
e punës, kreativitetin, inspirimin dhe aftësinë për të dhënë 
mesazhe shprese. 

Si ministër i Mbrojtjes në vitet e vështira 1992-97, ai ia 
ka dalë me sukses që të paraqesë, të mbrojë dhe të avancojë 
Platformën e Reformimit të Ushtrisë Shqiptare dhe të 
çuarjes së saj drejt standardeve të NATO-s. Madje është ky 
vlerësim real dhe objektiv mbi të cilin Këshillat Bashkiakë të 
Peshkopisë, Libohovës dhe Poliçanit i kanë akorduar Safet 
Zhulalit titullin «Qytetar Nderi» të bashkive respektive. 
Autoritetet vendore, dhe mbi të gjitha qytetarët e bashkive 
Dibër e Libohovë, e vlerësojnë Zhulalin si shembullin e 
qëndrestarit e luftëtarit, shembullin e njeriut që na tregon se 
si duhet jetuar jeta dhe menaxhuar pushteti për të kuptuar 
më thellë rrënjët dhe lidhjet që ekzistojnë midis shtetit dhe 
shtetasit, midis politikës dhe qytetarit. 

Pas Peshkopisë e Libohovës, Poliçani ishte qyteti i tretë që 
e nderoi ish-ministrin e Mbrojtjes Safet Zhulali, në vitin 2015 
-të për punën dhe kontributin e Tij në vitet 1992-1997.

Bashkia e Poliçanit organizoi një ceremoni të veçantë për 
dhënien e titullit «Qytetar Nderi», Safet Zhulalit, ku merrnin 
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pjesë qytetarë të Poliçanit, drejtues të bashkisë dhe familjarë 
të Zhulalit. E bija e tij, Ilda Zhulali mori titullin që i akordoi 
këshilli bashkiak i qytetit. Titulli iu dha me motivacionin «Për 
kontribut të veçantë në reformën e punonjësve të Kombinatit 
Mekanik, Poliçan». Fabrika e armëve në këtë qytet ishte nga 
të paktat vepra industriale që vijoi të punonte dhe prodhonte 
edhe përgjatë viteve 1990 -të falë kontratave dhe kujdesit të 
Ministrisë së Mbrojtjes së atëhershme. 

Në ceremoninë festive me rastin e 97-Vjetorit të krijimit 
të Forcave të Armatosura, ish - Ministri i Mbrojtjes, Arben 
Imami, e dekoroi Zhulalin me Medaljen «Për Shërbime të 
Shquara» me motivacion: «Për kontribut të shquar, si Ministër 
i parë i Mbrojtjes në periudhën e ndryshimeve demokratike 
të vendit, në reformimin, ristrukturimin dhe modernizimin 
e Forcave të Armatosura». Kjo medalje jepej në Përvjetorin e 
krijimit të Forcave të Armatosura. Ne tashmë jemi një vend 
anëtar i NATO-s. Ky ka qenë një projekt për të cilin Zhulali 
punoi dhe besoi deri në fund. Tashmë ai u bë realitet.

Si askush tjetër, mësuesi i matematikës Safet Zhulali për 
20 vjet, i vlerësuar maksimalisht nga institucionet arsimore, 
ishte dhe një njeri që njihej si simbol i mençurisë, guximit e 
stoicizmit, që linte kudo gjurmë të pashlyera në udhën e jetës, 
gjurmë që po i ndjekin dhe pasardhësit e tij. Ai mbahet mend 
nga breza nxënësish e mësuesish të gjimnazit të Peshkopisë 
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 
mbushte mendjen për çdo gjë që mund të fliste.

Safet Zhulali ishte një njeri shumë më i përparuar se 
koha që jetoi. Prej tij mësonin të gjithë, jo vetëm nxënësit dhe 
kolegët e tij, por të gjithë ato që patën fatin të bëhen pjesë 
e Ekipit të tij Ministror. Personaliteti i tij, kudo dhe në çdo 
rrethanë reflektonte vlera. Qe një njeri me nivel të lartë në 
të gjitha dijet, një filozof dhe psikolog, mësues dhe edukator 
shembullor që të gjendej në ditë të vështira.

Intelektualë më në zë, jo vetëm të Dibrës por nga i gjithë 
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vendi e vlerësojnë Safet Zhu-
lalin si një shembull të dijes! 
I sigurtë në fjalën që të tho-
shte, i qartë në konkluzionet 
që jepte, njohës i filozofisë 
dibrane, të cilën (edhe pse 
s’ishte dibran) e përvetësoi 
dhe avancoi dukshëm në Di-
brën ku shërbeu për dekada të 
tëra, Ai dhe familja e Tij.

Mbi këtë bazë, Safet Zhulali 
duhet kuptuar dhe çmuar si 
vizionar, largpamës, i cili me vendosmërinë e urtësinë e një 
politikani të spikatur mundi të arrijë këto vlera për vendin 
dhe popullin e tij. Ai nuk e njihte veten ndryshe, veçse i lidhur 
ngushtë me popullin për të cilin duhej sakrifikuar gjithçka 
nga vetja, duke pasur parasysh përgjegjësinë për detyrën që 
ushtronte në emër dhe në dobi të bashkëqytetarëve.

Janë pikërisht këto merita, që jo vetëm në Shqipëri, por 
dhe në qarqet diplomatike ndërkombëtare, Safet Zhulali 
vlerësohet si figura më e rëndësishme shqiptare e këtij 
çerekshekulli. Kjo, për faktin se pjesë kyçe e idesë prijëse të 
motos së tij ka qenë besimi se fitorja e forcave demokratike 
do të sillte vendosjen dhe konsolidimin e shtetit ligjor në 
Shqipëri.

Në krye të dikasterit të Mbrojtjes ai ndërtoi një politikë të 
ruajtjes së substancës të Forcave tona të Armatosura, ndërkohë 
që shtroi shinat e reformimit të tyre sipas standardeve të 
NATO-s.

Mesazhi i qartë që na vjen nga jeta e Safet Zhulalit është 
për ne, respekti për ish-ministrin demokrat të Mbrojtjes Safet 
Zhulali, për Shqipërinë, për vlerat idividuale të Tij dhe për të 
kuptuar se sa lartësohet njeriu kur përkushtohet për kombin 
e tij dhe për demokracinë. Ai e donte Shqipërinë, jo vetëm 
sepse ishte mësuar për këtë nga familja e tij për ta dashur 
Atdheun, por se besonte në forcën e resurseve njerëzore e 
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pasurore, për ta bërë atë si gjithë Evropa. Ai ishte idealist dhe 
provë e gjallë e ëndrrës «Shqipëria si gjithë Evropa». Safet 
Zhulali, hyri dhe mbeti si një meteor në politikën shqiptare.

Në panteonin e vlerave të lirisë dhe demokracisë

Safet Zhulali u nda nga jeta më 13 prill 2002, pas një 
sëmundje zemre. Homazhet që u bënë për ta përcjellë në 
banesën e tij të përtejme, ku morën pjesë përfaqësues nga 
i gjithë spektri politik shqiptar, intelektualë dhe qytetarë 
nga i gjithë vendi, nga Kosova e Maqedonia; dëshmuan për 
respektin mbarëpopullor ndaj Ministrit të ndjerë.

Kishin humbur politikanin dhe shtetarin që mund të 
kishte kontribuar për tejkalimin e stuhive e sfidave në rrugën 
e vështirë të përparimit e integrimit.

Kishin humbur strategun e konsensusit, mjeshtrin e 
dialogut, politikanin e mençur dhe të njerëzishëm. Të paktën, 
atë ditë, në ato çaste dhimbjeje e reflektimi, shqiptarët ishin në 
një mendje: Zbrazëtia që ai po linte pas do të ishte e vështirë 
të mbushej. Politikani dhe Ministri Zhulali kishte zënë vend 
në panteonin e vlerave të lirisë e demokracisë shqiptare.
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KOSOVARE DHE ERZEN RRUSTEMI, KRENARË PËR 
ORIGJINËN DHEVENDLINDJEN

Dy emra, sinonim të Kosovës dhe Erzenit, përfaqësuesit 
më dinjitozë të politikës dhe sportit në nivel botëror

Gjatë vizitës në Gjilan, në nëntor 2017, Presidenti i 
Republikës Ilir Meta i akordoi Hajdin Rrustemit (pas vdekjes) 
“Dekoratën e Artë të Shqiponjës”, me motivacionin: “Në 
vlerësim të figurës së tij si pjesëmarrës i kryengritjeve patriotike 
të periudhës 1910-1920, si dhe për rolin e çmuar si ndërmjetës 
e pajtues i shumë gjaqeve e mosmarrëveshjeve në Malësinë 
e Karadakut”. (Nr.Dekreti 10657, datë 22.11.2017). Stërnipi i 
tij, legjenda e boksit, Erzen Rrustemi dhe e motra Kosovare 
Rrustemi, e vetmja deputete shqiptare në parlamentin e 
Zvicrës, nuk ngurojnë ta shfaqin krenarinë e të qënit, stërnip 
dhe stërmbesë të Hajdinit, si një nga bashkëluftëtarët e  Idriz 
Seferit, Sulejman Vokshit, Mic Sokolit, Abdyl Shkupit, Ali 
Ibër Nezës, të cilët nuk u sprapsën asnjëherë nga synimi 
kryesor, ruajtja e tokave shqiptare nga copëtimi dhe realizimi 
i idesë për pavarësi. Pikërisht, në vigjilje të festave të mëdha 
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kombëtare të Nëntorit, Erzeni ndjehet më krenarë se kurrë 
edhe për faktin se gjyshi i tij, Hajdini është dekoruar ditën 
kur në vendlindjen e tij në Gjilan, u përurua shtatorja e Idriz 
Seferit, këtij prijësi të madh të luftërave për mbrojtjen e 
tokave shqiptare në një hark kohor dyzetvjeçar. Kjo krenari 
kombëtare i bën Kosovare dhe Erzen Rrustemin të njohin 
vetëm arritje atje ku ata aderojnë.“U rrita nga gjyshërit e 
xhaxhallarët në vendlindjen time në Zhegërr të Karadakut, ku 
kalova fëmijërinë deri në moshën 10 vjeçare. Ata më edukuan 
me dashurinë për mëmëdheun, me ndjenjën e zjarrtë të 
atdhetarisë, për ta mbajtur këtë ndjenjë të gjallë deri sot në 
moshën 35 vjeçare, në Zvicër ku jetoj familjarisht prej vitesh 
si dhe në garat e ndeshjet e shumta në vende të ndryshme 
të botës”, - thotë Erzeni. E ndërsa vijon këndshëm biseda në 
prani edhe të mjeshtrit të gazetarisë sportive, kolegut e mikut 
tonë të ngushtë Defrim Methasani, një nga promovuesit më 
të mirë të personazheve me vlera dhe arritje inkurajuese në 
fushën e sportit, Erzeni flet me mallëngjim edhe për xhaxhain 
e tij, Sadik Rrustemi, që sipas tij u largua për në botën e 
përtejme me brengën që s’arriti dot të vizitojë Shqipërinë…
Dhe jo vetëm kaq. Ai përlotet kur përmendet emri i xhaxhait 
tjetër, Sabit Rrustemit – ish deputet i LDK dhe bashkëpunëtor 
i Presidentit Rugova, gjithashtu ish – i burgosur politik 
nga regjimi i Beogradit. Ndërsa përgatitet intensivisht për 
ndeshjen e radhës për të mbrojtur titullin kampion bote në 
boks, Erzen Rrustemi shprehet se me fitoret e njëpasnjëshme 
synon të lartësojë emrin e stërgjyshit, gjyshit, të xhaxhait ish-
deputet dhe të motrës deputete në parlamentin e Zvicrës, 
Kosovare Rrustemi.

Kush është Kosovare Rrustemi

Kosovare Rrustemi nga Zhegra e Gjilanit është e vetmja 
deputete shqiptare në Asamblenë e Kantonit të Solothurnit të 
Zvicrës. Ajo jeton në Zvicër që nga viti 1993, ndërsa në vitin 
2016 është bërë anëtare e Partisë Sociale, me të cilin edhe 
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garoi dhe u zgjodh deputete. Rrustemi ka qenë asambliste 
në komunën e Derendigenit, ndërkaq si deputete e Kantonit 
të Solothurnit synon të arrijë diçka në fushën e arsimit dhe 
të drejtat e barabarta te shqiptarët, por edhe për të gjitha 
komunitetet që jetojnë atje. Para se të hyjë në politikë, ajo ka 
qenë drejtuese e organizatës Terre des Hommes e cila merret 
me fëmijët dhe ka degë edhe në Kosovë. Ajo krenohet me 
arritjet e vëlla Erzenit si Kampion Botëror në boks.

“Mjeshtri i Madh” Erzen Rrustemi, Kampion Bote 
në WBF në peshat e rënda të boksit profesionist

Për vetë origjinën nga Familja e njohur e Zhegerrit të 
Karadakut të Gjilanit, nga kanë dalë patriotë të shquar 
shqiptarë, dhe nga ku është edhe ikona e futbollit Gjerdan 
Shaqiri, legjenda e boksit Erzen Rrustemi është krenari 
kombëtare. Jo vetëm për rezultatet si kampion bote, si i 
pamposhtur për shtatë vjet në Ligën Botërore Profesionale 
të Boksit, ku në 13 ndeshje ka korrur 13 fitore (11 para kohe), 
por për formimin, karakterin dhe profilin e admiruar nga 
sportdashësit e shumtë anë e mbanë globit. Nëse 2017-tën e 
konsideron të pashlyeshme në kujtesën e tij, pasi arriti të gëzojë 
dhe të bëjë të ndjehen krenarë miliona shqiptarë, duke fituar 
titullin Kampion Bote në W.B.F në peshat e rënda të boksit 
profesionist, Erzeni ka të ngulitur në  memorie nderimin me 
Titullin “MJESHTËR I MADH” nga Presidenti i Republikës 
së Shqipërisë, si vlerësim i këtij triumfi, ku u intonua Himni 
Kombëtar dhe Flamuri ynë u ngrit për herë të parë në majat e 
boksit botëror. Pas kësaj vjen pritja madhështore në Prishtinë 
ku u nderua nga Federata e Boksit e Kosovës si dhe koncerti 
madhështor për nder të tij në Gjilan. Por kampioni nuk 
“dehet” kurrë nga sukseset. “Mbrëmja e 3 Marsit 2018 do të 
mbetet gjatë në kujtesën time, për faktin se arrita ta mbroj 
me sukses titullin e kampionit të botës, në pesha të rënda të 
boksit profesionist (WBF) si dhe të fitoj dhe një titull tjetër nga 
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Global Boxing Union – GBU dhe kështu arrita ta përfaqësoj 
denjësisht kombin tim në arenat botërore të boksit, përmes 
Flamurit dhe Himnit Kombëtar, i cili ngriti në këmbë në 
Karslruhe Rheinstetten të Gjermanisë, mijëra të pranishëm, 
në shenjë nderimi”,- shprehet Erzeni, ndërsa fytyra i qesh 
nga gëzimi. Më pas një çast prekës, kur deklaron se fitoren ua 
dedikon nënave të Gjakovës dhe të gjithë nënave shqiptare, të 
cilat që 19 vite pas luftës, i kërkojnë dhe i presin e nuk iu vijnë 
më të dashurit e tyre, që figurojnë në Listën e të zhdukurve. 
Por, fatmirësisht Kosova dhe liria e saj janë gjallë dhe janë 
në këmbë e po forcohen përditë e më shumë. Mirënjohja si 
shprehja më e bukur e karakterit të njeriut i buron nga thellësia 
e shpirtit legjendës së boksit, kampionit Rrustemi. Ndaj dhe 
falënderon me përzemërsi të gjithë ata shqiptarë nga shtete të 
ndryshme të Evropës e që ishin të pranishëm në sallë, stafin 
e tij profesional e teknik që e përgatiti dhe kontribuoi në këtë 
fitore; familjarët që ishin me të dhe tjerët që e përcollën në 
distancë e, në veçanti, reperin e mirënjohur Duden dhe disa 
nga boksierët tanë të njohur në botë, e që janë edhe miqtë e tij, 
si kikboksieri Shemsi Beqiri, kampion i shumëfishtë i botës, 
pastaj Berat Aliun, Haxhi Krasniqin, Ismail e Gjetan Ketën e 
të tjerë që e inkurajuan dhe e e uruan. Mirënjohje të veçantë i 
shpreh kampioni edhe kryetarit të komunës së Gjilanit, Lutfi 
Haziri për kujdesin e treguar para e pas kësaj fitoreje dhe 
duke e shpallur kampionin Erzen Rrustemi “Qytetar Nderi 
të Gjilanit”. Mirënjohja është e shqiptarit kampion që mbrojti 
me dinjitet titullin e kampionit të botës (WBF) në peshat e 
rënda të boksit profesionist duke sfiduar kundërshtarin e 
radhës, Juan Pedro Gugli Elmetti nga Argjentina.

Erzeni, i 66-ti në botë, ndër 1215 boksiere të 
kategorisë së rëndë

Legjenda e boksit Erzen Rrustemi renditet i 66-ti në 
botë, ndër 1215 boksierë të kategorisë së rëndë. BOXRECI, 
një asociacion botëror e i pavarur i renditjes së boksierëve 
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profesionistë, e ngriti atë në tabelë në pozitë të 66-n, nga 
1215 boksierë, ku i pari figuron Kampioni absolute i botës 
Anthony Joshua. Dhe kjo me vetëm 13 duele. Kjo për faktin se 
në 13 duelet e deritashme ai ka shënuar po aq fitore. Asnjërin 
nga kundërshtarët nuk e ka zgjedhur vetë, por fokusi i tij 
ka qenë vetëm se si t’i gjunjëzoj rivalët dhe të ecë përpara. 
Erzen Rrustemi, me familjen e tij (prindërit, tre vëllezër 
e një motër) që nga viti 1970 jetojnë në Bernë të Zvicrës. 
Aktualisht ai po përgatitet për ndeshjen e radhës që do të 
jetë në Belgjikë, për të mbrojtur Titullin e kampionit të botës, 
në pesha të rënda të boksit profesionist. Janë ditë të stërvitjes 
intensive (nga 6-7 orë në ditë), gjithë vullnet e përkushtim në 
Qendrën Olimpike në Bazel të Zvicrës, nga trajneri i njohur, 
kubanezi Liesser Guzman. Garanci për suksesin e radhës 
janë përgatitja e tij fizike, shpirti i sakrificës dhe atdhetarizmi 
i flaktë që e karakterizon në çdo çast të jetës së tij, këtë pinjoll 
të një familjeje me histori të lavdishme.
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DINASTIA E VËLLEZËRVE KETA NGA BULQIZA, 
KAMPIONË BOTE NË KIKBOKS

Është rast i rrallë, ndoshta unikal në historinë e sportit, që 
nga e njejta Familje të dalin tre kampionë botërorë. Ata janë 
Ismail, Gjetan dhe Ferit Keta, tre vëllezër kampionë bote në 
sportin e kikboksit. U rritën me lavdinë e kombit, tani kombi 
lartësohet me lavdinë e tyre. Të tre vëllezërit e dinastisë Keta 
nga Bulqiza, me një histori interesante edukimi dhe rritjeje.

Karshi fshatit Koçaj, vendlindjes së tyre, vendi i luftërave 
legjendare të Skënderbeut, do të ishte modeli mendor 
udhëheqës në koshiencën e kampionëve botërorë. Në galeritë 
e kromit, në shpat të malit do të shfaqej imazhi epiko-heroik i 
minatorëve, karvani i të cilëve ngjitej në kollonat e puseve për 
të zbritur në nëntokë me kilometra, në kërkim për të nxjerrë 
nga barku i malit kromin e florinjtë, duke të ngjarë si heronj 
legjendash. Ky mjedis që bashkon legjendën me të vërtetën 
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do të farkëtojë tek dinastia sportive Keta virtyte të mëdha. 
Gjithkush ndjehet krenarë tek i sheh ata t’i demostrojnë 
këto virtyte në arenën e ndeshjeve, por edhe në intervista 
brilante nëpër televizione të vendit e botës dhe në takime me 
presidentë, kryeministra e kryebashkiakë të Mynihut, Tiranës, 
Dibrës e Bulqizës. Të thjeshtë gjer në madhështi, mbresëlënës 
për qindramijëra shikues e teleshikues, falë bukurisë fizike 
e shpirtërore por dhe aftësive komunikuese me publikun. 
Tek vëllezërit Ismail, Gjetan e Ferit Keta, karriera përmban 
ndershmeri e realizëm pa asnjë manipulim e përgënjeshtrim, 
siç mund të arrijnë sukses disa njerëz të famshëm. Duke u 
fokusuar tek familja, gjyshi, fshati, vështirësitë ekstreme, 
rrëfimet e tyre gjenerojnë mesazhe paqendjellës që çlirojnë 
energji dhe dritë shprese tek fuqia e suksesit të njeriut, thyerja 
e tabuve dhe afirmimi i të jashtëzakonshmes. Po. Ata janë 
me të vërtetë të jashtëzakonshëm, të rrallë, kampionë bote, 
sportistë me famë botërore. Intervistat, apo qoftë dhe rrëfimet 
rastësore të tyre janë një gjendje-premise që emetonjnë 
emocione estetike pozitive në kuadrin e të madhërishmes 
dhe bukurisë morale të qëndrimeve dhe vlerave që ndan 
protagonisti me audiencën… Kjo për faktin, se në shumë 
ndeshje, përballë rivalëve shumë të fortë nga vende të 
ndryshme të botës ata e kanë bërë Mynihun të flasë shqip.

Dy vëllezër kampionë bote në harkun kohor të tre 
muajve

Më i riu i tyre, Feriti u shpallpër herë të parë kampion 
bote në kikboks mbrëmjen e 8 dhjetorit 2018, pasi mundi 
turkun Fatih Karakus në Mynih.Para tre muash, më 8 shtator 
në Dibër të Madhe u mbajt një eveniment ku Ferit Keta u 
ndesh me turkun Fatih Karakus dhe ai fitoi. Por, turku nuk 
u ndal me kaq dhe shfrytëzoi mediat dhe rrjetet sociale duke 
kërkuar revansh, ku vuri në ring titullin kampion bote që 
mbante. Keta pranoi dhe u ndeshën në Mynih të Gjermanisë 
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dhe përfundimi ishte i njejtë: Keta triumfues, por tashmë me 
vete mori edhe titullin kampion bote.

Kjo ishte ndeshja e 19-të në kikboks për Ketën dhe të gjitha 
i ka fituar, ndërsa në boks ka 11 ndeshje dhe asnje humbje.

Pas kësaj fitoreje, kolegu ynë Methasani ka ndarë me 
miqtë e tij të shumtë, jo vetëm në Shqipëri por në hapësirën 
mbarëshqiptare në botë, emocionet e papërsëritshme të 
mbrëmjes së 8 dhjetorit 2018, ku pas një dueli krejtesisht jo të 
barabartë sa i përket peshës së sportisteve, pasi sportisti turk 
ishte 9 kg më i rendë, - standard ky që në kushte normale nuk 
duhej zhvilluar dueli.

Tre muaj më parë, me 8 shtator 2018, në Dibër të madhe, 
kryefjala e asaj mbrëmjeje do te ishte Mike Gjetan Keta dhe 
sfida për të marrë titullin botërorë në federatën WBU, në 
peshën +72kg. Në renditjen e federatës për titull botëror në 
boksin profesionist qëndronte boshnjaku Sladan Janjanin, që 
kishte 28 ndeshje në portofolin e tij nga të cilat 25 fitore/19 me 
k.o. Ndërsa Gjetan Keta, kishte në total 26 ndeshje nga të cilat 
22 fitore/18 me k.o. U zhvillua një “dyluftim” spektakolar 
sportiv, ku në fund të tij, boksieri shqiptar Gjetan Keta, u 
shpall kampion botë në peshën 72 kg në federatën WBU. 
Menjëherë pas ndeshjes ai ka thënë: “Pa ju nuk mund t’a 
merrja këtë fitore, jam stërvit fort për tju bërë ju krenar, dhe 
për të fituar ndaj një kundërshtari me eksperiencë në ring. Ju 
jam shumë mirënjohës! Kudo që të shkoj do t’a ngrejë më lart 
flamurin tonë kuqezi”-ka thënë Keta pas fitores së titullit.

Ismaili, “pedagogu” i vëllezërve

Njeriu, në jetë, arrin atë që beson më shumë. Kështu ka 
ndodhur me Ismail Ketën, tre herë kampion bote në kikboks: 
më 2011, 2012 dhe 2013. Ai tani është pedagog, mjeshtër, 
për studentët e tij. Përgjërimi ndaj prindërve, paraardhësve 
të tij është aksesi i edukatës dhe ndërveprim i individit në 
mjedisin familjar, plot dashuri, mirënjohje dhe rivlerësim 
identitar. Ai është një mit, një legjendë e kohës sonë moderne 
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që na frymëzon me shqiptarizëm, pikërisht tani kur kemi 
nevojë më shumë për të qenë vetvetja.

Hapja dhe njohja me botën e qytetëruar, përshkallëzoi në 
mënyrë të shpejtë ngritjen drejt objektivit final të sportistit. 
Tek Ismaili, karriera përmbante ndershmeri e realizëm pa 
asnjë manipulim e përgënjeshtrim siç mund të arrijnë sukses 
disa njerëz të famshëm.

Ismaili, Bulqiza dhe Kombi - një trekëndësh mbi të cilin 
vërtiteshin mesazhe të fuqishme kombëtare, morale dhe 
estetike. 

Kushdo ka simpati për njerëzit e shquar. Kjo ka qenë 
motoja njerëzore në shekuj. Rasti i vëllezërve Keta, kampionë 
bote na dëshmon se madhështia që i përket akteve të 
mbështetjes tek vetvetja zakonisht shndërrohen në idol. 

Njeriun e shpjegon historia e tij. Muza e historisë qe 
ndikuese në projektimin psikomoral të personalitetit të tij. 
Përgjigjen e jetës nuk e gjeti në libra, e zhvilloi vetë. Ismaili 
rrëfen hisori vetjake, mbresa, mesazhe, emocione… Gjëja më 
e rëndësishme në botën e vlerave të njeriut është shpirti aktiv. 
Ismaili u rrit dhe u edukua në një mjedis me nxitës mjedisorë 
ekstrem. Klima dimërore e ashpër e Bulqizës, me akujt dhe 
acarin që zgjat me muaj, me murlanin dhe suferinën që 
ngrejnë tornado pështjelluese përgjatë fushës, ku qëndrojnë 
të pashkulur nga toka, vetëm Gurët e Skënderbeut, kërkojnë 
të përgatitesh që fëmijë për një mbijetese sakrale. Tek Ismaili, 
fuqia fizike shkon në harmoni me fuqinë morale. Ata janë enë 
komunikuese që furnizojnë njëra-tjetrën. Krenaria kombëtare 
ishte stimuli nxitës. 

Edukimi familjar dhe shpirti human

“Përveç edukimit familjar, sportet e boksit ndikuan 
shumë në formimin tim.. Në këtë lartësi jam falë mbështetjes 
së familjes dhe të gjithë shqiptarëve, të cilëve u jam 
mirënjohës dhe do t’ua shpërblej në edukimin e fëmijëve 
të tyre”,-shprehet kampioni Ismail Keta. Sipas tij, kjo është 
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arsyeja e hapjes edhe në Shqipëri të “shkollës” së kikboksit. 
Dhe gjikund ka me vehte si pjesë të qënies së tij portretin e 
Heroit tonë kombëtar, Skënderbeut. “Dua të jem shembull 
për fëmijët e mi, t’i edokoj me ndjenjën e krenarisë kombëtare. 
Ku ka më mirë se shmbulli i Heroit tonë kombëtar?!”

Falë kësaj krenarie e obligimit për Heroin organizoi 
eventin duel në themel (rikthim, sepse edhe Skënderbeu 
u rikthye fillimisht në Dibër…..). Më tej duke u ndalur tek 
përgjegjësia për pasardhësit, Ismaili pohon se si më i madhi i 
fëmijëve ka detyrë të jetë shembull për ta….Por edhe mësuesi 
e trajneri i tyre.. “Çdo gjë rodhi mirë dhe vëllezërit, Gjetani 
e Feriti më ndoqën me suksesin e tyre. Me Gjetanin, paksa 
“kokëfortë” më është dashur shumë punë si në ring edhe 
gjatë stërvitjes e mësimit. Pas 15 vitesh edhe ai tani është në 
pikën më të lartë”.

Për Ismailin, të bësh mirë është detyrë njerëzore, ndaj për 
këtë ai nuk don të heshtë. “Falë reputacionit te miqtë e mi 
jam në hapat e para për të krijuar një institucion bamirësie, 
ku natyrisht vendlindja ime Bulqiza dhe tërë Shqipëria janë 
fokusi im. Ngaqë kam parë dhe shoh fëmijë e prindër duke 
vuajtur jam i gatshëm të bëj të pamundurën në ndihmë të 
tyre”,-shprehet Ismaili. Ndërkohë ai pohon se janë të gatshëm 
të aderojnë në këtë institucion bamirësie, institucione e emra 
të spikatur të një shoqërie të gjerë, sidomos mjekë, akademikë 
etj, të cilët kanë prekur nga afër bujarinë e shqiptarëve por 
edhe dhimbjen e një realiteti tronditës në një vend kaq të 
bukur si Shqipëria me resurse të shumta natyrore e njerëzore.

Disa muaj më parë. falë bashkëpunimit me Fondacionin 
“Project Cure” arriti të sigurojë 400 paisje për spitalin e 
Kavajës në shumën 400 mijë Euro.. Duheshin 23 mijë Euro 
për transportin e tyre..Kishin mbetur për 12 mijë euro dhe ato 
i dhuroi vetë Ismaili.

Ai është mjeshtër i qeverisjes së fuqive të tij fizike. 
Këmbëngulja mund gjithshka thonë të urtët. Demokracia, 
çlirimi i lirive politike dhe shpirtërore, krijoj shanse të reja 
edhe për perspektivën konkuruese të Ismailit. Hapja dhe 
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njohja me botën e qytetëruar përshkallëzoi në mënyrë të 
shpejtë ngritjen drejt objektivit final të sportistit. Ky kampion 
i madh e do Shqipërinë dhe e nderon flamurin më të bukur në 
botë. Faleminderit Ismail Keta, që na bën të ndjehemi krenar!

Kryetari i Bashkisë së Tiranë, Z.Veliaj i jep Medaljen e 
Mirenjohjes boksierit Ferit Keta
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PORTRETET DHE PEISAZHET MBRESËLËNËS TË PIKTORIT 
NGA KUKËSI ALAJDIN TABAKU

Piktori kukësian, në gjashtë dekada ka lëvruar 
suksesshëm në të gjitha zhanret

Piktori Alajdin Tabaku, lindur dhe rritur në qytetin 
e Kukësit festoi 80-vjetorin e ditëlindjes, i rrethuar me 
dashurinë e Familjes, të bashkëshortes Zylfie, vajzës, djalit, 
të afërmëve dhe miqve të shumtë. Në këtë ditë të shënuar 
e mbresëlënëse ai shpreh dashurinë e pakufi për prindërit: 
babë Saliun e nënë Shyqyrien, të lindur në Prizren, të cilët e 
rritën dhe edukuan me ndjenjat e dashurisë për atdheun e 
kombin.

Nga ekspozita e parë në 1962, konkurues dinjitoz 
me qindra punime

Që në klasën e tretë fillore iu shfaq prirja për pikturë, por 
gjatë viteve të shkollës deri në klasën e gjashtë nuk pati mësues 
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të profilit në lëndën e vizatimit në shkollë. Kjo vazhdoi deri në 
klasën e shtatë në vitin shkollor 1952-1953, kur pati fatin të ketë 
mësues vizatimi. Po në klasën e shtatë pranohet në shtëpinë 
e kulturës në kursin e vizatimit. Pas disa muajsh u shpall 
konkursi në shkallë rrethi, me temë për paqen. Komisioni 
vlerësoi me çmim të parë punën e tij. Në verën e vitit 1953 
konkuroi në Tiranë në Liceun Artistik “Jordan Misja”. Pasi 
fitoi konkursin nuk ju dha mundësia për të vazhduar shkollën 
për arsye ekonomike. Kështu që ëndrra e tij mbeti në mes.  
Filloi punën në Bankën e Shtetit në Kukës dhe më pas në ish 
Komitetin Ekzekutiv të Kukësit si daktilografist dhe mbajtës 
protokolli. Mbas tre viteve punë, në shtator të vitit 1956 nisi 
studimet në Liceun Artistik, në degën e pikturës. 

Pasi përfundoi studimet me rezultate të shkëlqyera, në 
vitin 1960 emërohet me punë si skenograf në Estradën Profe-
sioniste të Kukësit dhe përveç detyrës si skenograf, i pari dhe 
i vetmi piktor në rreth, ai do të përballonte me sukses dhe pa-
sion edhe detyrën e dekorit, për zbukurimin e qytetit. Në vitin 
1962 ai hapi të parën ekspozitë vetiake në rreth, me punime të 
larmishme grafike si portrete, peisazhe dhe natyra të qeta, ku 
dominonin punime të realizuara në akuarel, karbon dhe laps.  
Duke ndjekur rrugën e krijimtarisë, si piktor shëtitës në të 
gjitha fshatrat e Qarkut të Kukësit, Lumë, Has dhe Gorë, pik-
tori Alajdin Tabaku u njoh jo vetëm me bukuritë e natyrës, 
por edhe me temat historike të luftës për liri e pavarësi. Gjatë 
kësaj kohe ai realizoi një seri peisazhesh dhe galeri portretesh 
me tipa e karaktere lakmuese që rrallë i gjen. Pasioni pas pei-
sazheve dhe portreteve ndikoi shumë në ngritjen e tij pro-
fesionale. Piktori u muar me kompozimin në pikturë si një 
zhanër që e tërhiqte shumë për të realizuar temat historike 
të luftës.

Në ekspozitat kombëtare që organizoheshin çdo vit në 
Tiranë, A.Tabaku është paraqitur me nga një kompozim nga 
tema e luftës si tabllot:”Topi i Dardhës”, “Ejup Topojani me 
kalorësit e tij në sulm”, “Ramadan Zaskoci vret telegrafistin 
turk në Marash të Prizrenit”, “Mitraljeri Ymer Mata “, 
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(dëshmor), “Lufta në Kullën e Lumës më 1912 kundër serbëve”, 
si dhe tema të ndertimit të vendit si p.sh. “Fillrojtësi dëshmor 
Pjetër Llesh Doda”, “Ndërtuesit e Qytetit të Ri”, “Ndërtimi i 
urës mbi Drinin e Zi”, “Metalurgët, “Shkrirësit e bakrit” etj. 
Tabllot e fundit ndodhen në Galerinë Kombëtare të Arteve 
në Tiranë. Piktori Tabaku ka krijuar edhe tabllo me temë nga 
Forcat e Armatosura Shqiptare si p.sh “Komanda zjarr në 
artilerinë kundra ajrore”, “Topi obuz 122 mm me numërorët”. 
Të gjitha këto tabllo janë të shpërdarë në Tiranë, Shkodër dhe 
Kukës. Ndërsa shumë nga portretet dhe peisazhet ndodhen 
jashtë shtetit si në Sh B A , Gjermani, Francë, Itali, Kosovë.  
Alajdini ka drejtuar edhe kursin e vizatimit me nxënësit 
me prirje pikture. Janë të shumtë ish nxënësit e tij, që sot 
janë piktorë dhe skulptorë me emër. Edhe tani në pension, 
krahas punës së tij krijuese në pikturë, ai drejton kursin duke 
pregatitur piktorët dhe arkitektët e ardhshëm.

Alajdin Tabaku sjell portretin e gjeneral Rrahman 
Parllakut në ekspozitën “Pranverë-art 97”

Në ekspozitën “Pranverë-art 97” që u hap në fillim të 
prillit 2016 në Muzeun 
Kombëtar, piktori Alajdin 
Tabaku u prezantua me 
portretin e Heroit të Pop-
ullit dhe Nderit të Kom-
bit, Rrahman Parllaku. 
Gjenerali-legjendë qëndrese 
në kufirin e dy kohëve, ishte 
kështu edhe në këtë event 
të rëndësishëm kulturor, 
me barrën e viteve të tij, që 
si rrallëkush, i mbart me 
freskinë fizike, me mpre-

htësinë e gjykimit, me fjalën që nuk bie përdhè, me gjallërinë 
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dhe energjinë e një burri shteti. Ai është memoria historike e 
kombit.…

Dhe padyshim edhe vlerësimet qenë të shumta. Kështu 
politologu dhe analisti i mirënjohur Roland Lami, duke e 
konsideruar fat që e ka njohur këtë Njeri, do ta konsideronte 
gjeneralin legjendë në kufirin e dy kohëve “Një personazh 
kompleks - Idealist në kohë lufte, kontributor në ndërtim 
shteti gjatë periudhës postlufte, rezistent gjatë burgimit, 
aktivist gjatë tranzicionit dhe modest gjatë gjithë jetës”..

Në të njetën linjë edhe gazetari Faik Xhani, pasi vizitoi 
ekspozitën, përpara portretit të gjeneralit ndjen krenari që 
e kemi me shëndet dhe mendje të fresket.“I lumte piktorit 
Tabaku. Suksese të mëtejshme. Të tre jeni shumë të mirë”,-
shprehet gazetari veteran F.Xhani. Luan Nikollari, një tjetër 
personalitet i botës akademike, tek mallëngjehet nga kjo vepër 
dinjitoze e piktorit Tabaku shprehet: “Njeri i jashtzakonshëm. 
Provoi të gjitha sakrificat dhe pleqëron me shëndet e mendje 
të kthjellët. Jetë të gjatë e respekte”.

Ndërsa bashkëatdhetari Musli Mulosmani, një për-
faqësues dinjitoz i diaposrës shqiptare në SHBA, pasi ka parë 
këtë portret, perifrazon ish Presidentin Ronald Regan, sipas 
të cilit “Një komunist është ai që ka lexuar Marksin dhe Len-
inin. Një antikomunist është ai që ka kuptuar Marksin dhe 
Leninin….”

Më tej urime të përzemërta për gjeneral Parllakun, por 
dhe për piktorin Alajdin Tabaku që realizoi mjeshtërisht 
porterin e tij, shpreh edhe Dr.Fejzulla Gjabri. 

Ndërsa shkrimtari e bashkëkohësi i tij Hys Hasa shprehet: 
“Përshëndetje Gjeneralit dhe jetë të gjatë! Piktorit veteran 
Alejdin Tabakut i lumtë dora dhe mendja e suksese në 
krijimtarinë e tij!”
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Çfarë shpreh portreti i Komandantit të Aviacionit, 
pilotit Edip Ohri

Në pikturën ku është 
paraqitur piloti Edip Ohri në 
kabinën e avionit, në moshë të 
re, ajo që shprehet në portretin 
e tij është një përqëndrim i 
vëmendshëm me një buzëqeshje 
të lehtë, gjë që tregon aftësitë e 
padiskutueshme të zotërimit të 
avionit gjatë fluturimit, që do 
të thotë guxim dhe trimëri për 
t’i shërbyer atdheut. Momenti 

i tij në kabinën e avionit, tregon përgatitjen për fluturim. 
Kjo del e qartë nga që nuk është e mbyllur me xham kabina, 
ku qëndron piloti. Portreti i Edipit është në ngjashmëri të 
plotë dhe është i gjetur mirë shprehja e mimikës nga ana 
psikologjike, ku shprehet optimizmi, gjë që është kryesore, 
që ndikon pozitivisht në edukimin e shijeve dhe të moralit 
tek njerëzit. Diku larg, në qiell, është një avion reaktiv që 
fluturon duke lënë pas gjurmë, që shërben në plotësimin e 
idesë së pikturës. Figura e Edipit dhe avioni janë në raporte 
reale përsa i përket ndërtimit. Tablloja është në gjëndje të 
mirëintonuar dhe e mbajtur me ngjyra të ngrohta dhe të 
ftohta.

Një familje solide me dashurinë e pakufishme për 
njëri-tjetrin

Është vërtetë për t’u admiruar çifti Tabaku, për këtë 
familje solide që kanë krijuar dhe për dashurinë e pakufishme 
për njëri-tjetrin. Këtë s’është e vështirë ta konstatosh qoftë 
dhe në një drekë familjare në shtëpinë e tyre, nga ku bashkë 
me gjeneral Parllakun, Tatjanën (Parllaku) e Destan Doçin 
na u rezervua një pritje shumë e ngrohtë miqësore. Ashtu si 
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Alajdini – piktor i merituar, edhe Zylfia është një infermiere 
shembullore që ka lënë gjurmë me punën e përkushtimin e 
saj për dekada të tëra në spitalin e Kukësit.

Por në këtë ditëlindje të 80-të Alajdini kujton me nostalgji 
atë kohë, kur nga ish Sekretari i Përgjithshëm për artet në 
Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Artistëve, Foto Stamo merr ftesën 
për ta hapur këtë ekspozitë edhe në Tiranë, një inkurajim ky 
i madh për piktorin kukësian, i cili për afro gjashtë dekada 
ka lëvruar suksesshëm në të gjitha zhanret në pikturë. Edhe 
sot në moshën 80-vjeçare ka të njejtin pasion në vlerësimin e 
arritjeve të vlerave artistike, si në natyrën e qetë, në peisazhe, 
portrete dhe në kompozime. I shohim këto të realizuara më së 
miri në miniekspozitën magjepëse, në një dhomë të posaçme 
të shtëpisë së tij. 

Për krijimtarinë e tij cilësore dhe produktive është 
dekoruar nga Presidenti i Republikës me Urdhërin “Naim 
Frashëri” të klasit I-rë.
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BIJTË E FAMILJES GJONEJ NGA TRUSHI I SHKODRËS

•	 Si ia rrëmbyen Hajgelën, Krajlit të Malit Zi, bijtë e 
Familjes patriote.

•	 Letra anonime për Enver Hoxhën dhe përgjigja e tij: 
“Revolucioni nuk kthehet prapa, personat të kapen dhe të 
varen në litar”

•	 Përkujdesja shembullore e Dr.Arben Gjonej për 
gjeneral Parllakun në spitalin e Traumës

Në vitet e para të pasluftës, kur shërbeu si funksionar i 
pushtetit vendor në Qarkun e Shkodrës, gjeneral Rrahman 
Parllaku – Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit, do të njihte dhe 
vlerësonte edhe ish - partizanin e Brigadve 21 e 23 S, Frano 
Gjonej nga fshati Trush, i cili më vonë pasi kreu shkollat 
ushtarake shërbeu për disa vite në Ministrinë e Mbrojtjes dhe 
si pushtetar vendor në Trush të Shkodrës.

Shtatëdhjetetë e tre vjet më vonë, Dr.Arben Gjonej (nipi 
i Franos) i cili ka mbaruar shkëlqyeshëm Doktoraturën dhe 
shërben gjithë përkushtrim në Repartin e Allçisë tek Spitali 
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Universitar i Traumës dhe Pedagog në FSHMT-Tiranë po 
tregon përkujdesje maksimale për Gjeneral Parllakun, që i 
është nënshtruar një ndërhyrjeje ortopedike, pas një aksidenti 
në këmbën e majtë. 

Ndonëse operacioni u krye me sukses nga Kirurg-Ortoped 
i talentuar Dr.Artan Distafa dhe gjeneralit legjendë në kufirin 
e tri kohëve nuk i ka munguar përkujdesja, qoftë edhe nga 
kryetari i KLSH Bujar Leskaj, nga gjeneral Piro Ahmetaj - 
këshilltar ushtarak i Presidentit Meta, nga shefi i Shtabit të 
Përgjithshëm të FA, gjeneral Bardhyl Kollçaku e nga Drejtori 
i Spitalit të Traumës Prof.Ass.Dr.Arben Zeneli, përkujdesja e 
Dr.Arben Gjonej në dukje indirekte është disi e veçantë. Kjo 
për vetë ndikimin në formimin e tij atdhetar dhe lidhjen që 
ai ka me luftëtarët e lirisë. Është vërtetë interesant rrëfimi për 
historinë e rrallë të pararadhësve të Tijë. 

“Jetën tonë nuk e kursejmë as për Fe as për 
Atdhe”

Gjyshi i Dr.Benit, Frano Gjonej nga fshati Trush i Shkodrës, 
i përket plejadës së ish luftëtarëve të lirisë që kontribuan 
gjatë Luftës së Dytë Botërore si dhe asaj të ish ushtarakëve 
shembullorë të Ushtrisë Shqiptare të pas luftës.Ndonëse 
kanë kaluar 15 vjet nga vdekja e tij ai kujtohet me nderim të 
veçantë, nga familjarët, të afërmit, shokët, miqtë e bashkëpu-
nëtorët. Vetë jeta dhe vepra e tijë prej luftëtari e kuadri shem-
bullor e veshi atë me pavdekësi. Frano Gjonej ka lindur në 
Fshatin Trush të Shkodrës më 19 gusht 1920 dhe ka ndërruar 
jetë me18 shkurt 2003. 

Frano, i biri i Palit dhe Diles ishte krenar për origjinën 
paraardhëse të Fisit Gjonej që fillon që nga tre vëllezërit: 
Cako Gjeka, Gjon Gjeka dhe Zef (Mark ) Gjeka, aq sa mbante 
mend Frano. Për historinë e Fisit dhe konkretisht për këta 
vëllezër ka shkruar dhe Gazeta Ylli i Kuq. Në kohën e 
pushtimit turk këta tre vëllezër i shkaktuan një dëm shumë 
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të madh perandorisë osmane, duke vrarë shumë ushtarë 
turq. Është ky një kontribut i çmuar për mbrojtjen e Atdheut 
dhe të Krishtërimit në zonat e Shkrelit-Malësi e Madhe dhe 
konkretisht këta kanë jetuar në Bzhetë të Shkrelit Malësi e 
Madhe. Pas një përndjekjeje të madhe nga ushtria turke u 
detyruan të mbyllen në shpellën e Jubanit dhe një grua gjatë 
kësaj kohe u kujdes për këta vëllezër dhe së bashku me gruan 
e Vezirit ndërmjetësuan që të bëhej një takim mes këtyre tre 
vëllezërve dhe Vezirit. Veziri tregonte Gjyshi Frano i është 
përgjigjur gruas së tij që nëse janë këta tre vëllezër të cilët më 
kanë shkaktuar shumë dëme në ushtrinë time, nuk mundem 
të takohem dhe se i kërkoj për ti vrarë. Gruaja e Vezirit ishte 
shtatzënë dhe i është përgjigjur Vezirit që me aq sa ke për të 
prekur këtë fëmi që është i juaji dhe ndodhet në barkun tem 
aq ke për të prerë në besë këta vëllezër të cilët në qitabin e 
Vezirit ishin për tu arrestuar e vrarë. Në këto kushte Veziri 
u takua dhe mendoi që t′ju vendos një kusht i cili ishte i pa 
realizuar për Vezirin dhe në këtë mënyrë mendoi që për të 
mos i vrarë vetë; ti nisin drejt Malit të Zi dhe në këtë mënyrë 
mendoi se kushtin që do t’ju kërkoj këta nuk mundet ta 
realizojnë dhe se do ti vrasin ushtria e Krajlit të Malit të Zi. 
Kështu ai nuk prishej as me gruan dhe as me ushtarët. Para 
se tu pyes se çfarë kërkoni prej mejet ju ka thanë Veziri po 
ju kërkoj kushtin që nëse do të kishin mundësi të merrnin 
Kalin që quhej (Hajgela) e Krajlit të Malit Zi e t’ia sjellnin. Do 
ta realizojmë i janë përgjigjur tre vëllaznit por edhe Ti do të 
plotësosh atë që na kena me ju kerku. Njëri nga tre vëllezërit që 
për momentin ishte dhe beqar nga ku rrjedh edhe prejardhja 
e Franit shkoi në Malin e Zi dhe në një natë feste arriti të 
futet tek Krajli i Malit Zi. Me vedi kishte lesh deleje dhe katër 
shamia, nga ku i mbushi këmbët e kalit me lesh deleje dhe ua 
lidhi me shami që të mos kërcisnin dhe e mori kalin e Krajlit 
që quhej (Hajgela) duke e sjellë në Shqipëri në shpellën e 
Jubanit. Duhet theksuar se emrat e këtyre vëllezërve janë në 
rrasa guri të shkrume edhe sot në shpellën e Jubanit. Veziri i 
cili kishte humbur një numër të madh të ushtarëve të tij, pasi 
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ka parë kalin që quhej (Hajgela) e Krajlit të Malit Zi ka arritur 
t’u nënshtrohet këtyre tre vëllezërve duke ju thënë: kërkoni 
çfarë të doni dhe do tua plotësoj. 

-Të largohesh nga trojet e vendi jonë i janë përgjigjur, 
sepse jetën tonë nuk e kursejmë as për Fe as për Atdhe. Veziri 
u tërhoq dhe kurrë ma nuk shkeli në ato zona. Vlen me u 
theksu se ju ofroj tre troje toke, një në Berdic me sipërfaqe 
30.000 metër katror në një kodër e cila mdodhet perballë me 
Kalanë Rozafa, një në Trush dhe një tjetër në Velipojë.

Familje solide me disa djem me formim ushtarak

Gjon Gjekës i lind djali Curo, Curos i lindi djali Pali, baba 
i Franos. Pali baba i Franos martohet me Dilen që ishte Shqip-
tare me origjinë nga Mali i Zi i Jugosllavisë, e fisit Sinishtaj e 
cila tregonte me shumë krenari për vëllezërit e sajë,(Dajat e 
Franos) ku duke mos kursyer jetën e tyre arritën ta japin në 
mbrojtjen e kalasë së Duçiçit, duke mbajtur flamurin Shqiptar 
dhe në trupin e seicilit janë numëruar nga mbi 50 plagë. Frani 
kishte dy vëllezër Gjekën dhe Pjetrin të cilët ishin shumë bu-
jarë dhe shumë trima ku Pjetri kishte arritur në rininë e tij 
të mund 13 veta për një herë si dhe tre motra Agia, Lena, 
Mria. Gjeka ka një djalë, Markun dhe dy vajza, Gjystia dhe 
Luçia; ka plotë nipa dhe mbesa ku djali i Gjystes, Tonin Nika 
ka mbaruar Akademinë Ushtarake. Pjetri ka 9 fëmijë, 7 djem 
dhe 2 vajza ku dy djemtë e Pjetrit, nipat e Franit ishin Oficerë 
Ndue Gjonej dhe Rrok Gjonej, 
oficer i lartë policie i cili u arratis 
në Jugosllavi dhe sot ndodhet në 
Kanada. Djali i tij gjashtëmbëd-
hjetë vjeçar Pieter Gjoni fitoi me-
dalien e artë në World Champion-
ships që u organizua në Dublin 
në fund të tetorit 2018 nga World 
Karate Commission.  Nipi i Fra-
nos nga motra Age është Oficer 
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Policie, Pjerin Gjokaj - ish Shef rendi në Shkoder, Lezhë e 
Mirditë, aktualisht në zonën e Shkodrës.

Frano me bashkëshorten Lula kishin gjashtë fëmijë; nga 
këto katër vajza Dranja, Vitore, Maria Vera dhe dy djem: 
Marashi i cili mbaroi Akademinë Ushtarake ne Tiranë dhe ka 
gjashtë fëmijë 3 djem dhe 3 vajza dhe Paulini i cili ishte një 
ndër djemtë ma të rrallë të zonës së Shkodrës ishte llogaritar 
në Semete, Trush-Shkodër dhe ka tre djem.

Një hallë e Franos e quajtur Mara ka qenë Murgeshë 
Françeskane, e quajtur Moter Françeska e cila ka dhënë një 
kontribut të jashtëzakonshëm në shërbimin e të gjithë zonës 
pasi kishte bërë dhe një kurs për Infermiere dhe rrobaqepëse. 

Kush ishte Frano Gjonej

Frano Gjonej në moshë fare të re përkrahu Luftën për 
çlirimin e vendit nga okupatori nazifashist, duke u renditur 
me luftëtarët e lirisë që në vitin 1943. Më pas u inkuadrua 
partizan në Brigaden e 21 dhe pastaj 23 sulmuese në Krujë. 
Ka qenë me funksione drejtuese në togë, batalion dhe brigadë 
duke marrë pjesë në të gjitha luftimet e kësaj brigade deri 
në vitin 1945. Pas çilirimit mbaroi Akademinë Ushtarake 
(Skënderbegas) (Shkollën e Bashkuar) dhe për 9 vjet ka qenë 
Ushtarak në ish Ministrin e Mbrojtjes, Prokop Murra, ku dhe 
gradat filloi ti rrisë me radhë, por për arsye shëndetësore 
u detyrua të largohej nga ushtria. Falë zgjuarsisë dhe 
larpamësisë së tij, ndjeu rrekun e ideologjisë komuniste, ndaj 
dhe nuk dëshironte të vazhdonte më në ushtri, pasi vizioni 
i tij ishte drejt Europës dhe jo drejt komunizmit i cili shum 
shpejt po luftonte kundër kulteve fetare. “Nëse do vazhdosha 
Oficer, thoshte do të kundërshtosha me ba atë që kërkonin 
dhe fisi do të internohej pamvarsisht se jeta nuk mu dhimbte, 
por fisi”. 

Shërbeu si Nenkryetar dhe Sekretar këshilli në fshatin 
Trush për 20 vite. Gjatë kohës që ka qenë në këshill është 
munduar të japin kontributin e tijë të jashtezakonshëm në 
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mbrojtjen e përfaqësuesve fetar si p.sh duke lajmëruar Priftat 
që Meshën që kishin në mend ta kremtonin në vendin e 
caktuar, ta ndryshonin pasi në këshill ishte vendosur rrethimi 
dhe arrestimi në orën e kremtimit në befasi.

Dom Zef Gilën si dhe shumë Meshtar të tjerë arriti 
ti shpëtonte duke i lajmëruar. E kishte plagë në zemër një 
Meshtar nga Dajçi i Bregut të Bunës, siç duket porositësi nuk 
e njoftoi dhe e arrestuan dhe e pushkatuan. Është piketuar se 
i mbronte Meshtarët por edhe pse egzistonte sistemi i egër, e 
dinin dhe e njihnin tipin e Franos që ishte me karakter të fortë 
dhe nuk u përulej lehtë të tjerëve. Kjo pasi siç duket edhe 
nga origjina, pasi edhe paraardhësit e tij nuk ishin mposhtur 
nga Veziri Turk për rreth 500 vjet. Edhe pasi është larguar 
nga këshilli, pas 20 vjetëve përsëri ishte një ndër burrat më të 
rrallë të zonës i cili pyetej dhe merrnin sygjerime prej tij për 
çdo gjë. 

Historia e një letre anonime dërguar Enver Hoxhës

Vajza e Franos, Marie Frano Gjonej, banuese në fshatin 
Trush-Shkodër, me profesionin agronome në Velipojë deri 
në fillimet e demokracisë, që ka mbaruar Institutin Bujqësor 
në Kamëz, i shkruan Enver Hoxhes këtë letër anonime, me 
dorën e majtë, me rastin e tufëzimit të bagëtive dhe marrjen e 
tokës fshatarëve, në vitin 1979:

Letër udhëheqësit Enver Hoxha.

Toka është si Nana e mirë që lind fëmijë të shëndetshëm. Po 
Nanat tona që lindin fëmijë për ditë dhe që janë brezi i ri e ardhmja 
e Shqipërisë që do të çojnë stafetën e revolucionit lart e me lartë!!!?? 
Si do ti ushqejnë Femijet tre herë në ditë me supë me një lugë vaj 
?!!! Me tufëzimin e bagëtive dhe me marrjen e tokës fshatarëve, 
populli do të katandiset drejt një varferie të paparë. 

Pershëndetje revolucionare 7 të rinjë të Fshatit Trush. 
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Ja dhe pergjigjia nga Enver Hoxha: 
I dashur popull , Partia gaboj, revolucioni nuk kthehet prapa, 

personat të kapen dhe të varen në litarë. 
I juaji Enver Hoxha.

Hetuesia mori vajzën e Franos si të dyshuarën e parë 
për verifikimin e shkrimit. (Ajo e kishte shkruar letrën me 
dorën e majtë). Të ngjashme dolën vetëm germat “m” e n”, 
në masën 30% . Maria që e kishte shkruar këtë letër në emër 
të Organizatës së Rinisë të fshatit Trush, gjatë këtyre viteve 
qendroi në shënjester nga regjimi komunist por nuk e trembte 
as vdekja, pasi e shikonte se kjo ishte një mënyrë ekzekutuese 
avash - avash nga varfëria. “Nuk trembesha për vete, thoshte, 
por për internimin dhe persekutimin e Fisit”.

Djali i Franos, Marash Gjonej ka mbaruar Shkollën e 
Bashkuar “Skënderbej” në Tiranë por pasi ka filluar misionin 
e tij si oficer i është kërkuar nga nëna e tijë Lula së bashku me 
hallën e Babes, Mara që ishte Murgeshë ta linte uniformën e 
oficerit. Kjo pasi sistemi komunist dhe vizioni drejt Europës 
ishin dy të kundërta që nuk përshtateshin.

Frano dhe bashkëshortja Lula gjatë sistemit komunist nuk 
reshtën në mënyrë edhe pse të fshehtë, ti edukonin fëmijët 
e tyre si dhe nipat e mbesat në frymën e Krishterë, duke ju 
mësuar uratet, duke i Pagëzuar me Meshtarët që jetonin, 
si dhe duke festuar festat gjithmonë. Porosi e tyre ishte që 
asnjëherë mos dilni nga shtëpia pa bërë shenjën e Kryqit si 
dhe kur hani e flini e mos harroni Uratët, etj.

Edhe pse kane kaluar mbi 15 vjet që Frano nuk jeton më 
fizikisht, si dhe bashkëshortja e tij Lula, ata mbeten gjithmonë 
në zemrat dhe mendjet e pasardhësve të kësaj familje me 
tradita atdhetarie, ndërkohë kujtohen e nderohen nga e gjithë 
zona e Trushit e mbarë Shkodra.
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VIZIONI I USHTARAKUT BASHKËKOHOR DHE 
DIMENSIONI NJERËZOR I RUZHDI BAXHAKUT

Drejtimi me përkushtim, kompetencë e profesionalizim 
i Sektorit të Emergjencave Civile në Bashkinë e Tiranës për 
16 vite, e ka bërë Ruzhdi Baxhakun një nga emrat më të 
spikatur e të respektuar nga qytetarët e metropolit shqiptar, 
e veçanërisht nga ata familje tiranase që patën fatin e keq të 
provonin fatkeqësi të ndryshme natyrore. 

Që në krijimin e këtij sektori të rëndësishëm ai do të 
shpaloste vizionin e ushtarakut bashkëkohor dhe dimensionin 
njerëzor, të trashëguar nga Familja dhe të perfeksionuar gjatë 
punës e jetës ushtarake. Këtë vizion e gjejmë më së miri në 
dhjetra platforma e projekte të bashkisë së kryeqytetit për 
përballimin e emergjencave civile, në raste përmbytjesh nga 
shirat e rrëmbyeshëm si dhe të fatkeqësive të tjera natyrore, 
nga zjarret, tërmetet etj.

Si koleg me të, për pesë vitet e fundit, pata fatin ta njoh 
nga afër dhe të mësoj shumë prej tij. Profili i Ruzhdi Baxhakut 
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është ai i një intelektuali të vyrtytshëm që dijet dhe aftësitë 
e tija i përdori gjatë gjithë jetës në shërbim të komunitetit. 
Janë me dhjetra rastet e fatkeqësive natyrore në metropolin 
shqiptar, ku si “ekspert i dijes për një fushë të caktuar”, 
Ruzhdiu ishte “zëri i së vërtetës” që depërtonte deri në 
instancat më të larta të bashkisë e të shtetit për të ndihmuar 
me të gjitha potencialet të dëmtuarit. Kjo edhe për faktin 
se standardi i gjykimit të tij, ndonëse në dukje “thelbësisht 
teknokratik”, u shndrrua në standard i instancave përkatëse 
të Emergjencave Civile në rang vendi.

Nëse baza e gjykimit të intelektualit është dija që ai ka për 
një fushë të caktuar, këtë më së miri e gjejmë të sintetizuar në 
profilin e R.Baxhakut, një ish - ushtarak e kuadër i përgatitur, 
me dije e njohuri të larta profesionale, të cilat i materialzoi 
mjeshtërisht në shërbim të publikut.

Ai shërbeu me devotshmëri e përkushtim në funksione të 
ndryshme në repartet e Ushtrisë, nga ato bazë të komandantit 
të togës, kompanisë e batalionit deri në drejtimin e njësive të 
mëdha, në Elbasan e Tiranë, duke e mbajtur me nder emrin 
e ish – skënderbegasit e të studentit të Akademisë Ushtarake 
dhe të familjes së tij nga Petrela, kjo perlë e turizmit shqiptar.

Në dy dekadat e fundit të jetës së tij, si Shef i Sektorit 
të Emergjencave Civile në Bashkinë e Tiranës, Ruzhdi 
Baxhaku veproi njëkohësisht si ekspert dhe si intelektual, 
duke shpalosur ekspertizën dhe përvojën e tij dhe duke 
u marrë si shembull në dhjetra takime, trajnime a sesione 
shkencorë, brenda e jashtë vendit, të asistuara nga organizma 
e institucione të rëndësishme ndërkombëtare. Si i tillë ai 
u evidentua edhe nga këto organizma, si një intelektual 
me formim të gjithanshëm, jo vetëm falë parametrave të 
ekspertizës së vet, por si kuadri kompetent që komunikon 
publikisht, qoftë me institucionet, qoftë me publikun vetë.

Pikërisht për këto merita ai konsiderohet, jo vetëm nga 
kolegët e tij të Drejtorisë së Emergjencave Civile, por pothuajse 
nga gjithë administrata e Bashkisë së Tiranës, si përfaqësuesi 
i vlerave më të çmuara intelektuale, me një integritet shumë 
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të lartë moral dhe intelektual.
Ai në gjithë jetën e tij njihet si një njeri mjaft serioz, shumë 

i dashur dhe me një humor, gjithmonë të shëndetshem. Njeri 
i veçantë, energjik, në sjellje e qëndrime, me një mënyrë të 
foluri karakteristike, që të mbushte mendjen për çdo gjë që 
fliste.

Për me tej, Ruzhdi Baxhaku, asnjëherë nuk qe egoist, 
karierist dhe autokrat, por një njeri tepër bujar, i thjeshtë dhe 
i shtruar me miqtë e kolegët.

Në teoritë konstruktiviste moderne, njeriu jo vetëm duhet 
të dijë gjëra por duhet të bëjë gjëra. Ruzhdi Baxhaku ishte 
kompetenti që diti më së miri t’i zbatojë njohuritë e tij në 
situata kontekstuale. Ndonëse sëmundja e pamëshirshme 
ia këputi jetën në mes, ai do të kujtohet si intelektuali që 
kishte përvojën, moshën, fuqinë intelektuale dhe morale 
për t’i shërbyer me përkushtim komunitetit. Dhe këto, të 
krijuara jo në një ditë apo në një vit, por për një hark kohor të 
konsiderueshëm.

Ndërkohë, nga ne miqtë e bashkëpunëtorët e tij, ai do 
të kujtohet edhe për karizmën dhe për një dashamirësi të 
admirueshme ndaj shoqërisë.

Kurrë s’do të harrohet Ruzhdiu, që edhe në mbrëmjen e 
prag Vitit të Ri 2018, me kuarjon që e karakterizonte mposhti 
dhimbjen dhe erdhi për t’u përshëndetur me ne….I qeshur 
e gazmor si ngahera, jo vetëm me Drejtorin e Përgjithshëm 
Erindi Bejko e dy drejtorët e linjës, Erion Koka e Kujtim Sula 
(të cilët treguan përkujdesje maksimale për t’ia lehtësua 
sadopak dhimbjet nga sëmundja e rëndë që iu shfaq krejt 
papritur), por dhe me kolegët e thjeshtë, specialistët Zoje 
Vathi, Jetmir Hasa, Florian Brinja, Eda Kola, Klodian Gjata….
Një përshëndetje lamtumire, vetëm dy muaj para se të 
largohej për në botën e përtejme...

Unë, si edhe dr.Nuredin Musaj, Agron Sejamini, Kujtim 
Sula e Alban Dushku përlotemi, sa herë kujtojmë kafetë e 
përbashkëta te lulishtja e Bar Z1, kur Ruzhdiu na rrëfente aq 
bukur ngjarje e ndodhi nga jeta e puna, por edhe kur fliste aq 
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bukur për historinë, letërsinë dhe artin….
Sa shumë na mungon miku ynë i shtrenjtë!
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RAMAZAN SULEJMANI, PROFILI I INTELEKTUALIT 
SHUMËDIMENSIONAL 

•	 Një nga intelektualët 
e njohur dibranë, që shërbeu 
për shumë vite me devotsh-
mëri e përkushtim maksimal 
në drejtimin e ndërmarrjeve 
e institucioneve kryesore në 
Peshkopi, Bulqizë dhe Ti-
ranë, është padyshim edhe 
Ramazan	 Sulejmani.	 Profili	
itij është ai i intelektualit 
shumëdimensional, i ska-
lituar në sa e sa projekte, jo 
vetëm në Bulqizë ku kaloi 
pjesën më të madhe të jetës, 
por edhe në metropolin shqiptar, në Tiranë

Ramazan Sulejmani lindi në Shumbat të Dibrës më 
08.08.1950. Shkollën fillore e mbaroi në fshatin e lindjes. 
Më pas vazhdoi Shkollën e mesme për Gjeologji-miniera në 
Prrenjas. Studimet e larta i kreu pranë Universitetit të Tiranës 
në degën Ekonomi –financë. U punësua në Ndërmarrjen 
Gjeologjike Bulqizë, ku punoi për një kohë të gjatë si 
kryenormist në sektorë të gjeologjisë në Peshkopi dhe më vonë 
si shef finance në të njejtën ndërmarrje në Bulqizë. Për 20 vite 
punoi dhe jetoi në Bulqizë duke kryer detyra të rëndësishme 
si drejtor i ndërmarrjes së Furnizimit të Punëtorëve, drejtor 
i Bankës Bulqizë, si këshilltar aktiv në këshillin e rajonit të 
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Bulqizës dhe aktivist në lëvizjen kulturore, politike dhe 
intelektuale të Bulqizës. Kontributi i tij qe mjaft i çmuar 
veçanërisht në vitet e demokracisë, kur Ramazani ishte një 
intelektual me shumë reputacion dhe integritet, i lidhur me 
njerëzit dhe mjaft karizmatik, duke ndikuar pozitivisht në 
zhvillimin e proceseve demokratike në qytetin e Bulqizës. 
Në vitin 1997 transferohet në Tiranë ku intensifikon punën 
për kualifikimin profesional pasuniversitar për financë duke 
u licensuar si kontabilist i miratuar. Ai ishte një intelektual 
i formuar dhe vizionar, debatues për probleme shkencore 
ekonomiko-financiare, duke dhënë kontribut për shumë vite 
në drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, (VIP-at), si specialist 
dhe shef departamenti, duke kontribuar drejtpërdrejt 
në përsosjen e sistemit të tatimeve dhe duke mbajtur një 
qëndrim shembullor si punonjës i shtetit. Ai ishte një njohës 
shumë i mirë i ligjit dhe i të drejtës, i punës në administratë 
dhe kishte një performancë të shkëlqyer në sjelljen politike 
dhe administrative. Në tre mandate radhazi është zgjedhur 
këshilltar në njësinë Bashkiake nr.11,Tiranë, si përfaqësues i 
Partisë Demokratike, duke dhënë një shembull mjaft të mirë 
në komunikimin institucional dhe politik dhe duke ndihmuar 
profesionalisht në sektorin e menaxhimit të financave publike 
të Njësisë Bashkiake, në Laprakë. Një vit pasi doli në pension, 
u nda nga jeta pas një sëmundje të pashërueshme me gjithë 
përkushtimin e familjes dhe të institucioneve shëndetësore. 
Ramazani ishte organikisht njeri i kulturës, i ekonomisë dhe 
politikës. I rritur në klimën e varfërisë së përgjithshme të 
fshatit të tij Shumbat i Dibrës, te Ramazani do të ngjizej një 
nga vetitë më të çmuara të shoqërisë njerëzore: humanizmi 
dhe afiniteti social. Shpesh herë e dëgjonim shqetësimin e 
tij për vuajtjen e të tjerëve, athua ai kishte përgjegjësi për të 
tjerët më shumë se gjithkush. Ishte njeri i familjarizuar me 
botën e shpirtit dhe intelektit. Me shpirt civilizues. Duke 
patur një gatim të tillë, ai ishte ndër të rrallët që ndihmonte 
kaq shumë rrethin e tij familjar. Ramazani i kishte dhënë 
vetes lirinë të punonte me zell e frymëzim për familjen dhe 
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fëmijët e tij. Të përzgjidhte gjatë jetës miqtë dhe shokët më të 
mirë. Ata që kishin të njëjtin grup gjaku me të, të këndonte 
dhe të kuvendonte me to për qejf të vet, të dëfrente pa bujë; 
tolerant në mënyrën se si hynte në lidhje me jetën, si kënaqej 
me ato që e rrethonin, si pasionohej pas muzikës, valles, 
shakave dhe humorit të këndshëm. Ishte modest dhe nuk 
kërkonte vëmendje, sepse kishte lindur me shenjën për t’u 
bërë dhurata të tjerëve dhe ashtu shkoi, duke mos i pasur 
borxh njeriu, por duke e lënë pengun tek të gjithë ata që e 
deshën dhe e nderuan gjatë jetës. Kur dikush vdes, lëvdatat 
nuk kursehen, por ky shkrim për Ramazan Sulejmanin nuk 
është lëvdim, as vajtim, është kërkimi i asaj që la pas, përtej 
kujtimeve. 

“Vetëm unë dhe ai kemi forcën të bëjmë qiell e 
tokë bashkë” 

SILVANA SULEJMANI, e bija që e deshi aq shumë dhe i 
qëndroi afër gjithmonë, më 05.12.2017, nga Londra shkruan: 
“Dhimbja më shtriu dorën... se di pse ja zgjata si për ta 
ndihmuar; ajo më tërhoqi pas vetes! Si një viktimë e denjë 
u dergja rrugës së saj, si mjegull ja mbaj mend fytyrën. Më 
përqafoi nxirja e qiellit dhe nuk munda të ikja, po ashtu me 
kokën këputur prej trishtimit, lotoja në kraharohin e saj. Qaja, 
qaja e me atë pak forcë doja të shkëputesha. I ziu qiell më kish 
zgjatur duart për të mos m’i lënë kollaj. Kërkova ngultaz të 
dija një të vërtetë, që ishe ti ai që më përqafoje prej lart. E dija, 
e dija fort mirë që veç ti kishe forcën të ma mbaje shpirtin 
peng. Ndër duar veç gjakut që gëlonte në vena, gurgullonte 
një shpresë e ethshme, me vete thoja: do të më shohë mua 
e do të zgjohet. Vetëm unë edhe ai kishim aq fuqi ndërmjet 
njëri tjetrit! Tani vetëm unë dhe ai kemi forcën të bëjmë qiell 
e tokë bashkë sot. Sa gërma më mbetën pathënë, sa ditëlindje 
e sa fjalë kisha ruajtur për ty në sundukun e thesarëve që veç 
ty të përkasin. Më ke lënë një dekoratë jete, atë të krenarisë 
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së bijës shpirtlumtur. Më ke lënë veten tek unë! Më ke lënë 
gjithësinë. Ndërsa unë të kam dhënë me vete shpirtin tim, ai 
nuk vdes kurrë. Do të ishte ditë e dielë, kafen prapë bashkë 
do t’a konsumonim, do të visheshim të dy njësoj si përherë 
e ti me sytë e qeshur do të përsërisje edhe njëherë refrenin 
tonë: “ti je goca babit!”. Shoku im ti, prap në kafe do më gjesh 
të dielën, do të porosis dy si gjithmonë, një për vete një për 
ty, do të bëjmë foton tonë të zakonshme e do të diskutojmë 
për pasione e gjëra që na gëzojnë! Do të debatojmë e në fund 
do të mbajmë edhe inate, e ti si përherë do më vish prap me 
1000 copëza lumturie që të shkëlqenin në sy; do më vish 
atëherë kur më së shumti do të të dua e si gjithmonë do t’i 
gëzohesh vendimeve të mia! Do të doja të më kishe thënë 
njëherë jo, të më kishe kundërshtuar për kapriço e për teka 
të kota, do të doja njëherë të vetme të guxoje të vije veten 
në vend të parë, por në gufimin e rrahjeve të zemrës fryhej 
veç dëshira për të më bërë të lumtur… Është një libër aty, 
ti e preke me krenarinë e pashoq të zemrës plot të babait të 
lumtur. Qershorit tim, i dhe dimension tjetër, qershori im 
nuk është më njësoj, qershori im u bë i yti! Ditëlindjet e mia 
nuk do të jenë më të njëjtat, ti nuk do të vish si çdo herë për 
të më zgjuar e uruar i pari, ti nuk do garosh me mamin për të 
më dhënë bekimet, ti nuk do të vish më tek unë, sepse tashmë 
ti je me mua në çdo hap që bëj, ti je e hëna ime, zgjimi, hapat, 
të shtunat, të qeshurat, ti me aureolën tënde ecën me mua! E 
ndjej se si qesh fytyra jote bashkë me qiellin. Asnjëherë nuk 
do të shoh me sytë lart duke lotuar; m’a ke lënë zemrën plot 
dhe të vetmin thesar që e kam kyçur me premtimet, është se 
do të jem e lumtur, sepse e di, e di fort mirë që lumturia ime 
është gjithë jeta jote! Shihemi në ëndërr, vetëm aty takohen 
shpirtrat e lënë peng! Përgjithmonë e vogla jote…”. Me rastin 
e 1 vjetorit të vdekjes Silvana, e bija do të shkruaj ne faqen 
e saj në fb: “Sikur njëmijë vargje t’i shkruaj, e di që nuk do 
të mundesha të them atë që vërtetë Ti përfaqëson për mua, 
atë lidhje të fortë të pamposhtur midis nesh, atë aleancë të 
përjetëshme tonën që jeton edhe kështu… Ti me ëngjëjt në 
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qiell, unë këtu duke të të pasur kudo me vete. Do të doja 
shumë që të vizitoja për një çast parajsën në një përqafim të 
më thoje se gjithçka do të shkojë mirë. Mungon!”. 

“Sa shumë na mungon ! 

Bashkëfshatari, shoku i tij i afërt HAJRI MANDRI shkruan 
në kujtim të Ramazan Sulejmanit: “Sa shumë na mungon 
! Ti ike, ike shpejt sikur i mbarove të gjitha punët, të gjitha 
përkushtimet, të gjitha kënaqësitë me miqtë njerëzit dhe 
shokët… dhe ike… Ike duke lënë prapa imazhin e gjallë dhe 
të paharrueshëm, kujtime të mrekullueshme, respektin dhe 
dashurinë e pakufijshme me familjen, miqtë dhe shokët. Edhe 
unë jam me fat që ruaj në mendje dhe në zemër zgjatimin e 
jetës tënde drejt përjetësisë, se është fat të njiheshe nga afër 
dhe të rrije me Ty, pranë Teje dhe të mrekulloheshe nga fjala, 
mendimi, qeshja, humanizmi, mençuria, shkathtësia, shakaja, 
kënga, vjersha, rrëfimet, fjalimet, argumentimet… Të rrije 
me ty e kishim kohën të fituar dhjetëfish nga inteligjenca që 
ndaje dhe humaniteti që dhuroje. I freskët ende dhe i gjallë në 
kujtesën e shokëve mbetesh, ashtu i gjallë dhe impulsiv, me 
sytë e shkruar plot çiltërsi që rrezatonin mesazhe shprese dhe 
optimizmi, me një shpirt të demokratizuar dhe konfident. 
Me këdo ndaje qëndrime dhe vlera si kuadër drejtues 
si intelektual me inteligjenca të shumëfishta dhe energji 
pozitive. Ti, ike, ike shpejt fizikisht por jeton në kujtesën 
e të gjithë atyre që patën fatin të të njohin nga afër. Njeriu 
vdes vetëm kur harrohet. Ti jeton, jeton midis nesh po ashtu i 
dashur, i qeshur, kryelartë e babaxhan dhe unë ndjej se ende 
jemi bashkë duke shëtitur në Bulqizë, Laprakë apo Stamboll. 
Ike… pa lamtumirë duke lënë prapa kujtimet e paharruara. I 
paqtë dhe i paharruar qoftë shoku ynë, Ramazan Sulejmani”. 
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Një intelektual i formuar nga të gjitha fushat 

Ramazani duke qenë një intelektual i formuar nga të 
gjitha fushat: politike, administrative, ekonomike, sociale, 
kulturore ngrihej mbi përditshmërinë banale të jetës dhe 
shikonte larg si vizionar. Ndaj familja, bashkëshortja Nazife 
që punoi një jetë si infermiere e përkushtuar, djemtë Arturi 
dhe Flori (jurist i shquar), vajza Silvana që e donte pafund, 
shokët, miqtë dhe të afërmit do ta kujtojnë kurdoherë me 
respekt dhe mirënjohje të thellë. Le të jenë këto shënime një 
homazh për jetën dhe veprën e tij.
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LUTFI NDREU, MËSUES DHE ARTIST

Në analet e historisë të 
Ansamblit “Kuvendi” të Zall 
Dardhës spikat një emër i 
veçantë, ai i mësuesit dhe ar-
tistit Lutfi Ndreu. Ai u lind 
në Zall Dardhë më 15 korrik 
1943. I rritur dhe edukuar në 
një mjedis atdhetarësh, në Zall 
Dardhën - djep i artit dhe kul-
turës sonë kombëtare, Lutfiu 
u bë shembull frymëzimi për 
bashkëkohësit, si udhërrëfyes 
i progresit dhe dinjitetit njerë-
zor. Pinjolli i fisit me histori të 
ndritur, që ka nxjerrë burra të shquar, të pushkës e penës, si 
gjeneralin me shajak Elez Isuf Ndreu, Mustafë, Bajram, Hy-
sen e Hazis Ndreun, padyshim që do të ecte në gjurmët e tyre 
dhe do e lartësonte edhe më shumë emrin e fisit e të shtëpisë 
së tij. 

I etur për arsimim e dije, Lutfiu do të shquhej që në vogëli 
si një talent i rrallë, dhe si i tillë do të evidentohej, së pari 
nga shkrimtari i madh dibran Haki Stërmilli dhe më pas, 
në vitet kur studionte në Pedagogjiken e Peshkopisë edhe 
nga personaliteti i shquar i letrave shqipe, Lutfi Hanku. 
Por “hija” e të qenurit bir i një familje të cilësuar “kulak” 
nga pushteti monstër, do ta ndiqte dhe shpesh herë do i 
rrezikonte karrierën mësuesit dhe artistit nga Zall Dardha. 
Gjithsesi, kur sapo ishte diplomuar dhe emëruar mësues në 
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shkollën verore Grykë Nokë, më 1963, mësuesi Lutfi Ndreu 
e ndjeu si shpirtëzohet dashuria në vetësinë e tij për nxënësit 
që materializohen si emisarë të dritës. Dhe vetëm pas katër 
vitesh, do të ndjehej disi më i lehtësuar që po transferohej në 
vendlindjen e tij, në Zall Dardhë, ku 90 për qind e mësuesve 
ishin të ardhur nga larg. Këtu, me shpirt të ndezuar krijues 
fitoi besimin e hyrjes me vullnet e guxim në botën e vështirë 
të artit, kur do të ndihmonte shumë në veprimtaritë artistike 
në zonë, pasi Zall Dardha shquhej për këngë e valle. 
Asokohe, përgjegjës i Shtëpisë së Kulturës ishte Arif Rama. 
Një babaxhan me zemër të madhe, i aftë të mbante pranë 
talente si Beshir Cala e Xhemal Laçi (që sot nuk janë më), të 
cilët me rolin e talentin e tyre bënë që të zienin veprimtaritë 
me ditë e orë të tëra. 

Ndonëse i ri në moshë, Lutfiu nisi të derdhë në letra frytet 
e mendimit me artin e fjalës së shkruar. Në vijim edhe në Reç, 
e në kohën e shërbimit të detyruar ushtarak, edhe në Burrel, 
mësuesi i gjuhës shqipe dhe leximit letrar ndjeu shijet e para 
të kënaqësisë së heshtur krijuese, nga tekstet e këngëve, 
skeçet, kupletet e paroditë, (dhe pse jo, edhe poezitë), të cilat 
edhe do t’i vinte në skenë me mjeshtri të rrallë artistike. Por 
jo rastësisht, krijimtaria e tij mbetet “anonime”. Për shkak të 
biografisë, asnjëherë nuk e prezantojnë si autor të teksteve 
të këngëve apo të skeçeve. Dhe për më keq, edhe kur grupi 
i Zall Dardhës filmohej nga Radiotelevizioni Shqiptar, 
ndonëse kameramanët fiksonin edhe Lutfiun, kur shfaqej në 
ekran, portreti i tij ishte retushuar. Ky personalitet i shquar 
i arsimit dhe kulturës, në Zall Dardhë e Dibër, do të ndjente 
peshën e rëndë të persekutimit në regjimin monist, kur 
vetëm pse “kopjoi” raportin e një mbledhjeje të përgjithshme 
të komunistëve të Dardhës, u ndëshkua me përjashtimin 
si mësues dhe u dënua të punonte në ish-kooperativën 
bujqësore, duke kryer punë fizike nga më të rëndomtat. 
Dhe më e rëndë për të, qe ndërprerja në mes e studimeve 
të larta për mësuesi (me korrespondencë) në Universitetin 
Pedagogjik të Shkodrës, po atë vit që e hoqën si mësues. 
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Kësisoj, “ndihmesa” për mikun e tij të ngushtë Xhelal Çerpja, 
duke i “kopjuar” Raportin që do të mbahej para komunistëve 
të Dardhës, për pak sa nuk e çoi pas hekurave të burgut 
Lutfiun, ndërsa ndikoi që babai i tij, Mustafa, të shkonte 
i brengosur në botën e përtejme, pasi kishte përjetuar me 
ankth këtë fatalitet të të birit. Gjithsesi, Lutfi Ndreu kurrë s’u 
dekurajua. Si bir i një familjeje me tradita atdhetare, i mëkuar 
që në fëmijërinë e hershme me traditat e familjes, të fisit e të 
fshatit të tij emërndritur, nga ku mori me vehte “pasaportën” e 
zgjuarsisë natyrale, dhuratë e genit dhe natyrës të vendlindjes 
së tij, që nuk ka të dytë për nga bukuria e resurset njerëzore 
dhe turistike, Lutfi Ndreu, nga dërnjanët e dibranët në 
përgjithësi, do të vlerësohej e respektohej si mësuesi, artisti, 
prindi e intelektuali shembullor. Falë intuitës, inteligjencës 
dhe largpamësisë së tij, edhe pas ‘90-ës, ai u fut vrullshëm në 
jetën politike, si kryetari i parë i Partisë Demokratike në Zall 
Dardhë. Por, ai është një emër i spikatur edhe në fushën e 
letrave, si poet, ku në dhjetëra poezi ka derdhur talentin e tij, 
me frymëzim nga historia, tradita e kultura. Lutfiu, në gjithë 
jetën e tij njihet si një njeri serioz, shumë i dashur dhe me 
humor gjithmonë të shëndetshëm. Njeri i veçantë, energjik, 
në sjellje e qëndrime, me një mënyrë të foluri karakteristik, 
që të mbush mendjen për çdo gjë që mund të flasë. Lutfi 
Ndreu është shembulli i qëndrestarit e luftëtarit, i njeriut që 
na tregon se si duhet jetuar jeta. Ai ka të drejtë të krenohet 
për udhën që ka përshkuar gjatë shtatë dekadave. Po ashtu 
dhe për familjen e tij, të nderuar e solide: bashkëshorten 
Shyqirien, dy djemtë, Kujtimin e Hektorin dhe vajzën, Merita 
Sefa (Ndreu) – të tre me arsim të lartë, përkatësisht: Kujtimi, 
diplomuar për Histori në Fakultetin Histori-Filologji të UT 
dhe në Akademinë e Rendit Publik; Hektori në Jurisprudencë 
dhe Merita për Infermieri në Universitetin e Shkencave 
Mjekësore. Si rrallëkush tjetër, dibrani simbol i mençurisë, 
urtësisë, guximit e stoicizmit, ka ditur të lërë gjurmë të 
pashlyera në udhën e jetës, gjurmë që duhet t`i ndjekin dhe 
pasardhësit e tij. Personaliteti i tij, kudo dhe në çdo rrethanë 
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(edhe në Tiranë ku është vendosur familjarisht që nga viti 
2000) reflekton vlera, për të cilat është e etur shoqëria jonë. 
I qetë, i pjekur, shumë i kulturuar, nuk pajtohet me asnjë 
devijim nga parimet e virtytshme dhe njerëzore.

Lutfi Ndreu me familjen
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ALPINISTI NGA LURA LAZER RAJTA, NË KRYE TË 
SHOQATËS ALPINISTIKE “TIRANA”

Lazer Rajta ishte vetëm 22 vjeç kur u inkuadrua në Repartet 
Speciale të Forcave të armatosura në ish-koorpusin e Burrelit. 
Djaloshi energjik që vinte nga Lura, kjo perlë turistike e vendit 
tonë, ndonëse, ndoqi të gjitha shkallët hierarkike si ushtarak 
i Forcave të Armatosura, duke kryer detyra e funksione të 
rëndësishme, që në fillimet e karrierës së tij do t’iu kushtohej 
maksimalisht edhe veprimtarive sportive.

Në vitin 1980, me iniciativën e tij u ngrit ekipi i alpinizmit 
në Burrel dhe që atë vit ai merr pjesë në veprimtari kombëtare.

Katër vjet më vonë(1984), alpinisti Lazer Rajta ngjitet në 
kategorinë e parë si trajner i ekipit të alpinizimit të rrethit të 
Matit. Po atë vit (12.12.1984) merr titullin “Mjeshtër  Sporti” 
për rezultate të larta në sportin e alpinizmit duke thyer rekorde 
të ngjitjeve të vështira në Alpet e Shqipërisë, të çertifikuara 
nga profesorë dhe mjeshtra të alpinizmit shqiptar.

Në sport, ashtu si edhe në art, pasioni sjell talentin. Kësisoj, 
Lazer Rajta, i aposionuar pas alpinizmit, nuk i ndahet për 
asnjë çast këtij sporti, ku në harkun kohor të 16 viteve (1980-
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1996) zgjidhet anëtar i kryesisë së Klubit Sportiv të rrethit të 
Matit. Matjanët e mbajnë mend ish-ushtarakun e talentuar të 
ish-koorpusit të Burrelit teksa për vite të tëra fitonte anketën 
“10 sportistët më të mirë të rrethit të Matit”.

Pas hapjes së Shqipërisë me botën edhe alpinizmi 
shqiptar do të njihte lartësi të reja, e në këtë kuadër, sportisti 
Lazer Rajta që më 1991 do të merrte pjesë në Kampionatin 
Ndërkombëtar të Alpinizimit që u zhvillua në Rumani. 

Janë mbresëlënëse kujtimet e atij kampionati, kur për herë 
të parë mes dhjetra alpinistëve shqiptarë, edhe lurjani Lazer 
Rajta do të ngjitej në majat më të larta të zonës së Broshovës, 
Rumani. 

Pas transformimit të ushtrisë shqiptare në një ushtri e 
standardeve të NATO-s, kur u reduktua dukshëm edhe 
numri i ushtarakëve edhe Lazeri del në reformë.

Gjithsesi ai mbetet një ikonë e ushtrisë dhe sportit. Kjo 
edhe për faktin se të bëje karrierë në Burrel, të konsideruar 
si qytet i ushtarakëve, nuk ishte e lehtë, pasi këtu, më shumë 
se në çdo qytet apo rreth tjetër gëlonin intrigat dhe thureshin 
prapaskena në kurriz të intelektualëve të suksesshëm. Por 
Lazer Raja ia doli falë mençurisë, intuitës dhe largamësisë 
së tij. Kudo e në çdo rrethanë ai demostroi profesionalizëm 
të lartë, zotësi e përkushtim, virtyte morale e humane si një 
nga përfaqësuesit më të denjë të Forcave tona të Armatosura. 
Në të gjitha funksionet fitoi besueshmërinë e lartë, respektin 
e konsoliduar dhe prestigjin që figura e ushtarakut shqiptar 
gëzon me meritë tek qytetarët e këtij vendi.

Ndërkohë, ai asnjëherë nuk shkëputet nga sporti i 
alpinizimit. Kishte shërbyer me devotshmëri e përkushtim 
si Drejtor i Shtëpisë së Ushtarakëve të Koorpusit të Burrelit 
për tre vjet (1993-1996) dhe si instruktor i parë i Përgatitjes 
Fizike të Forcave RENEA në Kombinat (1996-1998) dhe si i 
tillë e përjetoi disi i “pezmatuar) daljen në reformë, por jo 
shkëputjen nga puna. Në jetën civile tashmë do të shpaloste 
vizionin dhe talentin e tij edhe në fushën menaxheriale si 
menaxher tek “Rozafa” dhe si Koordinator (shef sigurie) në 
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QSUT Tiranë. Dhe për asnjë çast edhe këtu në metropolin 
shqiptar nuk i ndahet alpinizimit.

Ish Sekretari Organizativ i Federatës së Alpinizmit 
shqiptar L.Rajta (1996-2000), katër vjet më vonë (2004) krijoi 
Shoqatën Alpinistike “Tirana” dhe aktualisht është President 
i Kësaj Shoqate.

Në vitin 2006 ai dekorohet me “Medaljen e Mirënjohjes” 
për kontributet në zhvillimin dhe promovimin e alpinizmit 
shqiptar. Ky kontribut është i dukshëm veçanërisht në 
organizimin e të rinjve dhe masivizimin e këtij sporti.

Me Shoqatën Alpinistike “Tirana” po jep kontribut edhe 
në lëvizjen turistike në vendet malore e turistike.

Në vlerësim të kontributit shumëvjeçar në sportin e 
alpinizmit dhe për edukimin e brezave nëpërmjet këtij sporti, 
Presidenti i Republikës së Shqipërisë e ka dekoruar z.Lazër 
Rajta me Titullin “Mjeshtër i Madh”. 
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Është vlerësim real “Për ndihmesën e çmuar të dhënë për 
shumë vite në përhapjen e masivizimin e sportit të alpinizmit 
në vendin tonë, si anëtar i ekipit kombëtar të alpinizimit, 
pjesëmarrës me rezultate të larta sportive në ngjitje alpinistike 
të organizuara në veprimtaritë e rëndësishme kombëtare e 
ndërkombëtare”. Këto arritje ai ia dedikon edhe familjes së 
tij, bashkëshortes Liljana dhe tre vajzave: Ildës që jeton dhe 
punon si mësuese në Londër, Albit – ndër më të njohurat 
për aftësitë dhe përkushtimin ndaj detyrës në Ministrinë e 
Mbrojtjes dhe Irës që jeton e punon në Kanada; që të trija të 
mirëarsimura deri në nivelet më të larta të sistemit arsimor.

Lazër Rajta është krenar për historinë e alpinizmit 
shqiptar, i cili në Shqipëri i ka fillesat e tij që nga vitet 20 të 
shek.XX, kur grupe të vogla të rinjsh bënë ngjitje të thjeshta 
në male. “Pas 1944-s alpinizmi u vlerësua si sport, si mjet 
edukimi dhe për njohjen e vendit. Deri në vitet 50-60 u kryen 
mjaft ngjitje malore, më e rëndësishmja në majën më të lartë 
të Korabit në shkurt 1956. Që nga ky vit filloi edhe stërvitja 
e organizuar sipas kërkesave teknike sportive. Alpinistët 
shqiptarë janë ngjitur në të gjitha majat mbi 1800 metra të 
Shqipërisë gjatë verës e dimrit dhe kanë kryer ngjitje në 
vende të tjera. Para 90-s vepronin 22 ekipe të alpinizmit 
dhe shumë ekipe me të rinj e pionerë dhe klasa sportive në 
shkolla 8-vjeçare”,- pohon Presidenti i Shoqatës Alpinistike 
“Tirana” Lazer Rajta. Ai ndjehet optimist për një rilindje të 
veprimtarive alpinistike e cila pasqyrohet edhe me emra 
alpinistësh krejt të rinj, ndërkohë që ka prej tyre që realizojnë 
itenerarë cilësorë në kacavarje dhe ka të tjerë të cilët po bëjnë 
emër me ngjitjen e majave të mbuluara nga bora dhe akulli. 
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ELONA LOPARI, 
VAJZA SHQIPTARE, E SUKSESSHME NË NEW YORK

Personazh të kësaj historie 
suksesi të shqiptarëve të 
shpërndarë në të gjithë botën 
do të kemi Elonën nga Tirana 
që jeton me familjen e saj në 
New York.

Elona Lopari (Lami) ka 
lindur në Tiranë në vitin 
1984 në një familje dibrane 
të ardhur nga Bulqiza qysh 
në vitin 1982. Mësimet e para 
i mori në shkollën 9-vjeçare 
“Ramazan Jarani” ku mbaroi 
9-vjeçaren me rezultate të 
larta. Në vitin 1999 pasi kishte mbaruar një vit të gjimnazit, 
u largua nga Shqipëria bashkë me familjen pesë anëtarëshe 
për në New York të SHBA, ku një vit më parë qe vendosur 
si emigrant babai i saj, Mustafa Lami. Natyrisht që Elona 
bashkë me motrën 12-vjeçare, Eluertën dhe vëllain 10 vjeçar 
Erlandin, u gjendën në një ambjent befasues, ku ju duhej të 
përshtateshin me jetën e re, me kushte shumë më ndryshe 
se në Tiranë, ku kaluan fëmijërinë. Në pak kohë, fëmijët e 
familjes “Lami” nga Tirana, arritën të perfeksionojnë gjuhën 
angleze dhe të jenë në grupin e nxënësve të përparuar, 
sejcili në klasat ku gjëndeshin, duke befasuar mësuesit dhe 
bashkëmoshatarët që ishin me kombësi nga disa kontinente. 
Në New York, Elona 15 vjeçare rifilloi shkollën në kolegj 
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ku arriti shumë shpejt të shpalosë aftësitë e saj më të 
mira në përmbushjen me sukses të detyrimeve shkollore 
dhe përshtatjen me jetën e re në shoqërinë multietnike 
amerikane. Pas përfundimit të kolegjit në Brooklyn, Elona 
ishte e përzgjedhur për të vazhduar arsimin e lartë nga disa 
universitete, por ajo bahcelorin e vazhdoi me sukses në 
Science in Business Management and Finance, që e përfundoi 
në vitin 2005. Qysh në fazën e studimeve të larta ishte e 
përzgjedhur nga disa kompani për të punuar. Ajo vendosi 
të filloi punën në vitin 2005 në kompaninë WALGREENS, në 
pozicionin si Menaxhere Distrikti për 15 dyqane të mëdha me 
rreth 400 punonjës. Në vitin 2017 përfundon specializimin në 
Udemy University Professional Life Coaching Certification – 
ALC Accreditation. Në vitin 2018 Elona Lopari u certifikuar 
dhe akreditua si trajnere, ajo ndërkohë vazhdon punën në 
pozicionin Menaxhere Districti në kompaninë WALGREENS.

Arti i lumturimit të punonjësve

Elona në vitin 2018, pasi u ëertifikua si trajnere në 
degën Business Management and Finance, ka ngritur edhe 
kompaninë e saj, “FULFLILLED EMPLOYEES” (Punonjës 
të Përmbushur), ku misioni i Elonës është që ajo të përdorë 
specializimin e saj dhe 15 vite eksperiencë në menaxhim, në 
trajnimin e punonjësve të çdo lloj pozicioni të punëve me 
interes për kompaninë, ku ajo tashmë punon prej shumë 
vitesh.

Shërbimet që Elona Lopari ofron në kompaninë e saj 
FULFLILLED EMPLOYEES do të jenë si këshilltare biznesi 
me pronarët e kompanive nga më të vogla, deri në kompani 
më të mëdha, të kapacitetit mbi 500 punonjës. Ajo do të ofroj 
këshillim këtyre pronarëve, se cilat janë disa nga strategjitë 
e ndryshme që mund të përdoren që të motivosh dhe të 
nxjerrësh në pah aftësitë më të mira të çdo punonjësi, në çdo 
lloj pozicioni, duke ndikuar kështu drejtpërdrejt në rritjen e 
fitimeve të bizneseve të tyre. Si rezultat i këtyre trajnimeve 
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punonjësit do të munden që të jenë besnik dhe të besojnë 
në vizionin për biznesin e tyre të gjërë. Së dyti, në këto 
trajnime Elona ka synime të ofrojë, aftësimin e të trajnuarve, 
që të mund të shkojnë në ambientet e biznesit të tyre dhe 
të këshillojnë punonjësit e fushave të ndryshme që kanë të 
bëjnë me përformancën e tyre. Gjithashtu ajo ka planifikuar 
me kujdes edhe vizitat në vendet e punës për të konkretizuar 
efektet e trajnimeve direkt në përformancën e bizneseve dhe 
në rritjen e fitimeve. Së treti, Elona në planifikimet e saj ka 
menduar që trajnimet mund ti vazhdojë me pjesmarrjen në 
mbledhjet e kompanive për të motivuar punonjësit e tyre në 
arritjen e suksesit.

Ajo është e vendosur se, përmirësimi i produktivitetit 
arrihet përmes lumturisë së punonjësve dhe arti i lumturimit 
të punonjësve, mund të përmbushet duke krijuar një forcë 
punëtore mjaft të motivuar. Elona kujton thënien e Rick 
Pitino se: “E vetmja mënyrë për t’i bërë njerëzit të punojnë 
shumë, është t’i motivosh ata. Sot, njerëzit duhet të kuptojnë 
pse duhet të punojnë shumë. Çdo individ në një organizatë 
duhet të jetë i motivuar të bëjë diçka të ndryshme”. Edukimi 
i biznesit është mjaft i rëndësishëm për të arritur qëllimet 
e realizimit të objektivave të planifikuar. Elona në trajnime 
përmend shpesh se: “Suksesi nuk matet nga pasuria, por nga 
aftësia për t’u përqëndruar në gjërat që kanë rëndësi për ju”, 
dhe ajo vazhdon me këmbëngulje të theksojë se: “Unë nuk 
dua vetëm të mbijetoj, prandaj unë do të vazhdoj të përpiqem 
për të arritur objektivat.” Elona gjatë trajnimeve vazhdon me 
intensitet të ndihmojë pronarët e bizneseve të bisedojnë me 
ata punonjës të tyre që nuk e kanë realizuar detyrën që të 
ngushtohet hendeku në mes, ku ata janë dhe të motivohen 
për aty ku duan të jenë.

Përkushtimi ndaj familjes

Elona Lopari rëndësi i ka kushtuar edhe jetës normale 
familjare. Për Elonën sukseset në jetë fillojnë nga familja 
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e suksesëshme. Është martuar me Xhemali Loparin nga 
Elbasani që gjithashtu drejton me sukses biznesin e tij në 
fushën e ndërtimeve, po aty në New York. Ata i gëzohen 
jetës me dy fëmijë të mrekullueshëm, Biankën dhe Elvisin që 
rriten të lumtur në një shtëpi të tyren bashkë me prindërit dhe 
gjyshërit në sajë të punës së suksesëshme dhe të përkushtimit 
permanent, për të ecur gjithnjë me hapin që kërkon koha e re 
që jetojmë sot, kudo që të ndodhemi.

Ky ishte një nga rastet e suksesit që arrijnë familjet 
shqiptare në vende të ndryshme, por jemi të bindur se 
shembuj të tillë ka dhe në vende të tjera. Kemi detyrë ti gjejmë 
një e nga një ata, kudo që të ndodhen, pasi arritjet e tyre janë 
shembulli më i mirë se si ndërtohet jeta e suksesëshme me 
punë e përkushtim pozitiv, duke nderuar vehten e tyre, por 
kështu ngrihet më lart edhe emri i vendlindjes, i Shqipërisë 
që ata mbajnë në mendje e në zemër.



RIZGJIME METEORËSH

191

IV
POEZIA
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HIT’ I KËSAJ STINE

“O kce moj çike”, hit i kësaj stine, 
Motiv që shpirtin ma zjarrmon 
Si zjarri që djeg këtë maratonë kënge 
Dhe buzët e mjelmës përvëlon.. 

“O kce moj çike, ti moj çikë malsie”, 
Jehonë e këngës zemrat përtërin 
“O se ti luan moj çikë, o për bukurie”. 
Ky motiv i moçëm, “pushton” Shqipërinë.... 

FLAKËRIMA E SHPIRTIT 

Flakërima e shpirtit djeg sa qinda zjarre 
Në pyllin e gjithësisë ...
dhe shuan mijëra afshe ...
dhe rritet prej mirësisë.... 

DITËLINDJA E 30 - të 

Ditëlindjen time të 30-të e kam të shenjtë 
Sepse s’munda ta festoj; 
Babai i mikut tim të ngushtë 
Atë ditë ndërroi jetë, 
Ndërsa te unë cdo gjë ndryshoi... 
Nga ditëlindja ime e 30-të 
U deshën dhe 41 ditë 
Të agonte liria e 8 Dhjetorit ‘90-të... 
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FRUTI MË I ËMBËL I KËSAJ VERE 

Frutin më të ëmbël të kësaj vere, 
Po shijoj në ballkonin e shtëpisë time, 
Është fruti i dashurisë së përhershme 
Që na ëmbëlsoi çdo natë, në këto 35 vite... 

MARRËZIA 

Një i marrë hedh gurin në lumë, 
100 të mençur nuk e nxjerrin dot; 
Në vendin e të marrëve marrëzia s’ka fund; 
Shpëtona prej saj o i Madhi ZOT!!! 

KAFEJA E PASDITES 

Kafeja e pasdites “te portokallet”, 
Shijohet këndshëm, në natyrë të qetë; 
Sytë vështrojnë thellë, dora në ataç s’ndalet, 
Ndërsa lodrojmë në internet….. 

TE KULLA E GJONIT 

“Te kulla e Gjonit!”, një arkeolog, 
Në vite, gërmoi shumë gjatë; 
Hodhi plot gjurmë në katalog 
Nga ky toponim i lashtë…. 

Një ditë si i marrë sa s’fluturoi: 
Tha, këtu është vendlindja e Gjergjit, 
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Atë që kërkonte më në fund zbuloi, 
Përkrenaren, gjeti në rrënojat e Gardhit. 

“Ta dini se gjyshi i Zotit Skënderbe, 
Veç këto dy fshatra kish në zotërim”; 
Nga këtu shtegtoi në shekuj kjo legjendë, 
Nga vendlindja ime, Gardh e Sinjë….. 

NJË LEGJENDË NË KUFIRIN E DY KOHËVE 

Një shekull jetë të gjeneral Parllakut, 
Një rrugë plot sakrifica, mençurore, humaniste; 
Nga lufta dhe përkushtimi, një model për t’u ndjekur... 
Një karakter i lakmuar për historianët, 
për historinë që lë pas vetes... 
Për shkrimtarët, tharm rrëfimesh 
Në tregime, poezi, novela e romane... 
Objekt studimi për dietologët 
që duan sekretin e tavolinës së tij në vite... 
Dhe për sociologët që gjejnë tek ai 
sekretin e mbijetesës në liri e burgje…. 
Të gjeneralit legjendë në kufirin e dy kohëve.. 
Jeta - enciklopedi e tij 
Kalanë e lartë të krenarisë ngre... 
Si muzetë e ndërtuar me dritë shkëlqimtare… 
Fat për kombin, kjo enciklopedi e gjallë 
Mbi thinjat e tij, ulur këmbëkryq historia…
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ZEMRA PULSON PËR DIBRËN E DIBRANËT

Mendime për librin “NË PANTEONIN E VLERAVE” të 
shkrimtarit e publicistit Halil Rama

 
Nga Ismet BALAJ 
Studjues, shkrimtar

Publiçisti dhe shkrimtari i 
njohur Halil Rama, kryeredaktor 
i gazetave “Veterani” dhe “Bul-
qiza”, pas botimit të dhjetë vël-
limeve me monografi historike 
për ngjarje e figura të rëndë-
sishme kombëtare, botoi kohët 
e fundit edhe librin me publiçis-
tikë “Në panteonin e vlerave”. 
Libri ka tri kolona:

“Testament fjale”

Në këtë kolonë ka 14 studime dhe reçensione për disa 
nga librat e lexuara kohët e fundit. Në studimin – reçencë për 
romanin “Të jetosh në Paqë” të autorit Naim Berisha, ndriçon 
dy figurat qëdrore të dy gjeneralëve besnikë të Skenderbeut, 
siç ishin Dhimitër e Nikollë Berisha nga Muhurri i Dibrës. 
Duke pasqyruar artistikisht jetën dhe veprimtarinë e tyre, 
dallon sidomos disa nga cilësitë, tiparet më të qënësishme 
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të shqiptarit, siç është besnikëria dhe trimëria, të ngjizura 
në shpirtin dhe veprimtarinë e këtyre dy gjenaralëve. 
Shkrimtari dhe publiçisti Rama na ofron librin si një krijim 
ku janë sintetizuar mirë historia dhe arti letrar. Është një 
parathënie studimore ku lexuesi do të gjejë çelësin për të 
kuptuar edhe mirë edhe shpejt mesazhet e këtij romani. 
Studimet për qëndresën e dibranëve kundër pushtuesve sllavë 
gjatë shekujve na dëshmojnë se dibranët e kanë mbrojtur 
me gjak e djersë çdo jetë dibrani dhe çdo pëllëmbë toke. 
Gjeografia e studimeve dhe e reçensave është e gjerë. Saga e 
Jakovajve, kushtuar Tuk Jakovës dhe vëllezërve të tij, shkruar 
me mjeshtri nga historiani dr. Nikollë Loka, është një tjetër 
studim me vlera të spikatura.

Tërheqin vemëndjen edhe artikujt: “Jeta e një Presidenti-
Omer Nishani”; “Toponimet e Çidhnës”, si studime me vlerë 
për historinë dhe gjuhësine; “Poezia e panjohur e T.Laços” etj. 
Studimi “Atdheu, kryefjala e veprimtarisë ushtarake e 
publiçistike të Isuf Imerajt”, ku spikat mesazhi, se dashuria 
per atdhe është më e madhja dashuri, etj.

Dhjetë studime u përkasin krijuesve dibaranë të veprave 
poetike dhe aritistike. Veçojmë këtu krijimet e Dr.Hajri 
Mandrit, të Naim Plakut, Ahmet Prençit, Astrit Gjunkshit, 
“Bota brenda shpirtit”, të Demir Rusit dhe veçanërisht 
historia e udhëtimeve shekullore të ruseve” të Dibrës. “Ura 
e fjalëve” dhe “Djali që bleu vdekjen”, dëshmojnë për një 
krijimtari të pasur artistike që ndodhet gjithnjë në ngjitje e 
zhvillim. Të gjitha mesazhet që përcjellin këto shkrime janë 
testamente fjale për t`u shndërruar në vepra në shërbim të 
atdheut.

“Në panteonin e vlerave”

Kolona e dytë që përbën edhe titullin e librit është “Në 
panteonin e vlerave”. Edhe në imtësitë, edhe në gjërat e vogla 
të njerëzve të mëdhenj del madhështia e tyre. Jeta e veprimtaria 
shekullore e Gjeneral Rahman Parllakut është si një minierë, 
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që nuk shterron kurrë. Pas torturave, ky burrë, nuk kërkon 
mëshirë, por kërkon libra për të lexuar. I janë mbyllur të gjithë 
lidhjet me botën, por me qetësi të admirueshme ai u drejtohet 
gardianëve: “Më gjeni ndonjë libër të kaloj kohën…”. Libri 
të hapë dritare për të parë botën, gjen besim e shpresë. Dhe 
hyn e sistemon me kujdes disa libra të hedhura diku. Në ato 
kushte të rënda ai lexon dhe mban shënime për afro 100 libra, 
aq sa ka mundur të gjej në atë ferr, se edhe librat aty ishin, në 
burg. Askund nuk e shohim, as e njdiejmë pesimizmin që të 
sjell në mënyrë të natyrshme izolimi nga jeta, jeta në burgun 
e sigurisë së lartë…Jeta me të vërtetë është luftë, por rrallë 
kush e kupton si duhet. Pikërisht gjenerali e ka kuptuar dhe 
ka përballuar të papriturat, sepse ai asnjë nuk i ka quajtur të 
papritura…Që nga fëmijëria, lufta e gjithë jeta e tij ka qenë 
dhe mbeti gjithnjë luftë, luftë e qëndresë heroike.

Thjeshtë, bukur, qartë, dhimbshëm shkruan për Ahmet 
Camin, të vrarë nga dora e zezë e sllavëve maqedonas, por 
edhe e burgjeve e internimeve të 13 Camëve të tjerë. Të gjithë 
heronj të një kohe që thërret heronj dhe nga masat dalin më 
trimat, më të fortët, më të zotët që u prijnë masava në betejat 
për jetë a vdekje. Dhe ndjej vet dhimbje, kur e mësoj tani në 
këtë moshë këtë histori të Camëve, se të bijën e Ahmetit e 
pata shumë vite Ministre të Arsimit. Njeriu fjalëpak, e matur 
si një burrë i zgjuar dibran që mendon njëqint herë e flet një 
herë, por që fjalën nuk ia luan as topi, as Zoti. (E kam takuar 
në vjeshtën e vitit 2017 në Arkivin e Shtetit. E moshuar dhe e 
lodhur ashtu si edhe unë, edhe ajo shfletonte dosje arkivore 
për të shkruar e botuar. Rrallë në këtë moshë ka gra, që në 
moshë të thyer, të mos pushojë, por të punojë, të shkruaj e të 
kujtoj nga jeta e saj edhe e njerëzve me të cilet është njohur 
dhe i ka shërbyër vendit me vendosmëri.

Shume ese e bukur është “Guxholli, familja pogradecare 
që shkriu pasurinë për luftën e çlirimin e vendit”. Por me 
shumë sakrifica, të pesë djemtë e kësaj familje, u shkolluan 
duke mbaruar shkollat e larta ushtarake brenda e jashtë 
vendit. Ata shërbejnë me përkushtim e devotshmëri për 
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ngritjen e një ushtrie të aftë për ta mbrojtur atdheun nga 
rreziqet që vazhdojnë të jenë gjithnjë kërcënuese për popujt e 
vegjel e sidomos për popullin tonë.

Sa dossier i bukur e mbresëlanës është ai që i kushtohet 
Adem Isuf Hoxhës, heroit të rezistencës kundër sulmit 
të pabesë të monarkofashistëve grekë. Ushtari Adem, në 
kushtet e këputjes së çdo lidhje me komandën eprore, 
kur ushtria greke kishte nisur sulmin e gjithanshëm me të 
gjitha armët, ai jep urdhërin e përgjigjes: luftës me luftë. 
Merr të drejtën e Presidentit të Republikës. Mbrojtja është 
e drejta e çdo qënie të gjallë mbi dhe… Ai me të vërtetë 
është e mbetet heroi i kohës, por edhe për çdo kohë e 
për çdo brez është model se si duhet mbrojtur atdheu. 
Shumë e bukur dhe kuptimplote është eseja “Shtëpia e 
Bardhë” (në New York) e Turhan Rusit. Historia e tij është 
shumë mbresëlënëse. Udha e tij nëpër jetë dhe arritjet në 
SHBA janë modeli i luftëtarëve që jetojnë në këmbë, që nuk 
i gjunjëzon asnjë kohë, që kundërshtojnë padrejtësitë, që 
luftojnë e ngrenë jetën nga hiçi dhe bëhen firmë e fuqishme që 
dejton 12 kompani në SHBA. Aty, para tridhjetë e ca vitesh, 
shkoi duar e xhep bosh, vetëm mendjen plot ëndrra, shpirtin 
e bardhë dhe krahët e fuqishëm e ngritën atë në nivelin e 
më të pasurëve në shtetin më të fuqishëm të botës. Dhe nuk 
harron prejardhjen e vet. Shpirti dhe mendja janë edhe te 
Dibra. Zemra pulson për Dibrën e për dibranët e tij. Mendon, 
kerkon dhe punon që Dibra t`i arrijë shoqet e përparuara të saj 
në Shqipëri. Ai nuk bën asnjë dallim krahësh politik. Krahët 
politik janë të përkohshëm, por Shqipëria e shqipatërët janë 
të përhershëm në trojet e veta, ndaj duhet bërë gjithçka për t`i 
afruar të çmendurit e politikës që t`i shërbejnë popullit prej të 
cilit kanë marrë votën dhe mbahen.
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Profile për persona të ndryshëm

Kolona e tretë janë “profile për persona të ndryshëm”, 
të shkruara me frymëzim dhe ku pasqyrohen realisht jeta 
e veprimtaria e secilit. Këtu spikat veçanërisht profili i 
themeluesit dhe drejtuesit të TV Bulqiza e Gazeta Bulqiza, 
z.Edmond Isaku.

Gjuha, stili dhe figuracioni artistik janë një pasuri e 
vlefshme në këtë libër, çka i japin çdo shkrimi bukurinë e 
pasqyrimit të pamjeve të ndryshme nga jeta dhe veprimtaria 
njerëzore. Është një libër që ia shton vlerat punës krijuese të 
autorit dhe një kontribut ndihmës në dobi të lexuesve.
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