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Në vend të parathënies

Për librin Muhurri, histori dhe personalitete 
të Halil Ramës

Prof.dr. Shaban Sinani

Përse duhet të lexohet libri i Halil 
Ramës për Muhurrin, vendlindjen e tij, 
zonë e përmendur në historinë e vjetër 
dhe të re të Dibrës? 

Kësaj pyetjeje do t’i përgjigjem me 
përshtypjet që më la ky libër gjatë leximit 
të parë, në daktiloshkrim, me mirësinë e 
autorit. 

Duhet lexuar sepse është shkruar 
me shumë dashuri, deri në tepërim, për 

dymbëdhjetë katundet e kësaj zone, njëri me histori më të pasur 
se tjetri; një prej teprimeve më të përligjura në punët e autorësisë, 
që është një mister, aq mister sa vetë Bāsi, Krijuesi, sipas fjalës së 
përdorur në librin e parë shqip. 

Ismail Kadare, në vitet 1960, kur ishte për studime në Moskë, 
në poezinë Malli i Shqipërisë shkroi edhe këto dy vargje: 

Ata që shpikën shpejtësinë reaktive,
Larg atdheut sigurisht do kenë qenë ndonjëherë. 
Dhe ja ku vijmë sakaq tek arsyeja e dytë. Janë me mijëra ata 

banorë të fshatrave të Dibrës (dhe Muhurrit) që e kanë lënë 
Itakën e tyre dhe tani ndodhen në kryeqytet e rreth e përqark. 
Janë kryeqytetas. Janë harruar cilësimet përkeqësuese për ta, janë 
miqësuar me vendësit e vjetër, siç ka ndodhur gjithnjë me dibranët. 
Është një çështje më vete të shpjegohet pse, bashkë me krahina të 
tjera, u shpopullua edhe Muhurri. Por një gjë është e qartë: një brezi 
të ri të të shpërngulurve prej andej, në s’u mungoftë sot, një ditë do 



Halil Rama14

t’u mungojë vendlindja, historia e familjes, e fisit; do t’u mungojnë 
varret e të parëve, kishat dhe xhamitë, dasmat dhe ritet tradicionale. 

Nuk është traditë në viset veriore të Shqipërisë të shkruhen 
gjenealogjitë e fisit dhe kronikat familjare. Afërsisht 15 vjet më 
parë, kur isha ngarkuar të drejtoja rrjetin arkivor të Shqipërisë, 
shërbimin e dokumenteve për gjenealogji, e kisha zgjidhur me 
rregullore që të bëhej falas. 

Atëherë, si të marrin lehtë të dhëna të përgjithshme dhe të 
njohin të parët e tyre, djemtë dhe vajzat muhurake, tashmë qytetarë 
të Tiranës apo Durrësit? 

Libri i Halil Ramës është zgjidhja më komode. Sepse është një 
enciklopedi e gjithë zonës, prej hershmërisë antike deri në kohët 
moderne, me bëmat dhe gjëmat e saj, pa kritere përjashtuese, duke 
filluar prej përshkrimit gjeofizik deri tek ai etnografik e historik; 
mbështetur në kujtesën e shkruar dhe atë gojore. Besoj se libri 
do t’i ndihmojë brezat e rinj jo vetëm për të njohur paraardhësit, 
por edhe kushërinjtë e tyre. Në këtë kohë largësimi ky është një 
shërbim që meriton nderim. 

Lexuesi duhet ta dijë se autori i këtij libri ka lexuar shumë dhe 
është munduar shumë. Edhe studiuesi mund të përfitojë. Sidomos 
në kohën e sotme, që pak mundësi ofron që studiuesit shqiptarë të 
bëjnë ekspedita kërkimore në terren. 

Një grup studiuesish rusë të shqipes dhe dialekteve të saj, një 
dekadë e ca më parë, kanë bërë kërkime dhe regjistrime të folësve 
të Muhurrit dhe dy vëllime me lëndën gjuhësore të mbledhur 
janë botuar bashkë me regjistrimet zanore. Dy dekada të shkuara 
në Muhurr bënë kërkime studiues bullgarë që kishin interesa 
shkencorë për zhvillimin historik të identitetit të shqiptarëve. 

Libri i Halil Ramës është një iniciativë vetjake, nuk është 
projekt akademik apo institucional, por burimet që ofron, edhe në 
mos qofshin të gjitha të vërtetueshme, janë me dobi të veçantë për 
studiuesit: etnologë, antropologë, dialektologë, folkloristë, edhe 
historianë po të doni.
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Pozita gjeografike

Vetëm pesë kilometra poshtë qytetit të Peshkopisë, në të dyja anët 
e Drinit të Zi, në gjatësinë nga Lugu i Thanës tek Zalli i Sinës, e 
lartësinë deri në majë të Runjës hijerëndë e kreshnike, ndodhen 
dymbëdhjetë fshatrat e zonës së Muhurrit në rrethin e Dibrës, 
përkatësisht: Muhurr, Fushë Muhurr, Rreth-Kale, Kishavec, Vakuf, 
Vajmëdhej, Sheher, Sharakan, Bulaç, Palpus, Hurdhë Muhurr dhe 
Shqath.

Kjo zonë kufizohet: nga Lindja me Kandrrin dhe Brezhdanin; 
nga Jugu me Katundin e Ri të Luznisë, nga Jug-Perëndimi me Arapin 
e Luznisë, nga Perëndimi me Lukanin e Katër Grykëve dhe nga Veriu 
me Sinën, Sukën e Arrasit dhe Kastriotin.

Për nga lartësia mbi nivelin e detit, ajo ndodhet në kuotat mbi 
400 metra në fshatrat e fushës buzë Drinit të Zi (Fushë Muhurr, 
Vajmëdhej e Rreth-Kale); 900-1000 metra mbi nivelin e detit në 



Halil Rama16

fshatrat e Malësisë (Shqath, Hurdhë Muhurr e Bulaç) e deri majë 
Runjës që është mali i dytë më i lartë në Dibër (pas Korabit), 2048 
metra mbi nivelin e detit.

Përsa i përket koordinatave ato janë, në Veri: 41°, 67` 82, 53” 
dhe në Lindje: 20° 33`, 11, 02”.

Lumi Drini i Zi e përshkon territorin e Njësisë aktuale 
Administrative Muhurr, në lindje të saj, në një gjatësi mbi 5 km. Kjo 
njësi administrative (pa Kishavecin e Vakufin) ka një sipërfaqe prej 
50.2 km2. Sipërfaqja e tokës arë është rreth 870 ha. Popullsia e kësaj 
njësie përbëhet nga rreth 800 familje me mbi 3500 banorë.

Më 31.12.1940, Muhurri kishte 4332 banorë, një sipërfaqe 
toke prej 11512 hektarë; nën kulturë 595 hektarë prej të cilës 551 
hektarë drithë. (D70, V.194; f. 12)

Në vitin 1966, Muhurri si lokalitet (domethënë Muhurri së 
bashku me Luzninë), kishin një sipërfaqe prej 115 kilometra 
katrorë, 811 familje me 5859 banorë prej të cilëve 3.094 meshkuj e 
2765 femra me një dendësi për kilometër katrore prej 50.9.  (“Vjetar 
Statistikor i rrethit të Dibrës 1966”).

Në vitin 1974 kooperativa bujqësore Muhurr kishte gjithsej 424 
shtëpi, prej të cilave  410 ishin ndërtuar të reja. (Gazeta “Ushtima e 
Maleve” nr.62 (627), datë 3 gusht 1974).

Muhurri si njësi vendore në vitin 1989 kishte 4768 banorë prej 
të cilëve 2503 meshkuj dhe 2263 femra  në 826 familje. Muhurri 
plus Fushë Muhurri kishin përkatësisht 1232  banorë, prej të cilëve 
629 meshkuj e 602 femra dhe (F. Muhurri) 832 banorë prej të cilëve 
440 meshkuj dhe 392 femra në 146 familje. (Sipas dokumentit “Për 
përdorim të brendshëm” të Komitetit Ekzekutiv të KP të rrethit Dibër 
(Zyra e Gjendjes Civile - “Mbi numrin e popullsisë më 31.12 1989”, 
Peshkopi 6.I.1990”). 

Përsa i përket formës së qeverisjes vendore, Muhurri në vitin 
1925 bëhet komunë dhe në vitin 1945 lokalitet. Në vitin 1970 
kur shpërbëhen lokalitetet dhe u krijuan fshatrat e bashkuar 
Muhurri ishte Këshill i Bashkuar për të gjithë fshatrat e tij. Pas 
viteve nëntëdhjetë bëhet përsëri komunë deri me miratimin e 
reformës së re teritoriale, sipas Ligjit Nr. 115/2014, “Për Ndarjen 
Administrativo-Territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore në 
Republikën e Shqipërisë”.

Sot Muhurri është njësi administrative e Bashkisë Dibër.
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Zona e Muhurrit ka mjaft pasuri natyrore, minerare e ujore dhe 
mjaft toka të begata e pjellore.

Madje në Muhurr, përveç minierës së njohur të mermerit, që në 
katalogët botërorë të mermereve cilësohet “mermer tip Muhurri” (i 
pari në botë), në vitet ‘’70-të, një ekip gjeologësh kinezë, së bashku 
më ato të Gjeofizikës së Tiranës bënë kërkime dhe udhëhoqën 
punimet për zbulimin e uraniumit, punime këto në një tunel afër 
Lekeve, që shkaktuan vdekjen e parakohshme të 21 muhurrakëve.

Për vetë natyrën piktoreske, me fusha të gjera pjellore, me 
kodra e kodrina me pemë të ndryshme frutore si dhe me pyje e 
kullota të shumëllojta, me dy lumenj që e përshkojnë, Drini mes për 
mes dhe Murra në Jug-Perëndim, Muhurri mund të konsiderohet si 
një nga zonat me destinacionet turistike më tërheqëse, jo vetëm në 
Dibër, por edhe në shkallë vendi.

Madje, të huajt që kanë patur rastin ta vizitojnë këtë krahinë, 
janë shprehur se nuk ka të dytë për nga bukuria e resurset 
njerëzore dhe turistike. Këtu kultivohen më së miri misri, fasulja, 
gruri, thekra, tërshëra jonxha e perimet e pothuajse të të gjitha 
llojeve, por edhe kultivarë të ndryshëm të pemëve frutore si: molla, 
kumbulla, qershia, dardha, ftoji, pjeshka, kajsia, rrushi, etj.

Mjaft e zhvilluar është edhe blegtoria. Familjet muhurrake 
mbarështojnë lopën, delen, dhinë ndërkohë që shumë prej tyre 
mbajnë edhe kalin e gomarin, pulat e lepujt.

Për shkak të natyrës së pandotur krahina e Muhurrit ka një 
larmi bimësh dhe shërben si strehë e shumë gjitarëve dhe zogjve të 
rrallë, që sot janë zhdukur ose janë në zhdukje e sipër në rajon dhe 
më gjerë, si: bilbili, qyqja, thëllëza, pëllumbi, korbi e sorra.

Në malet e zonës së Muhurrit gjenden edhe shumë zvarranikë 
siç janë: gjarpërinjtë e shullanit e të ujit, bolla e shtëpisë, nepërka 
helmuese etj. Në ujërat e Drinit, Murrës e përroit të Losnjës gjenden 
disa lloje peshqish, ndër të cilët më të zakonshmit janë qerthulli, 
krapi e trofta.

Pasuria dhe bukuria e fshatrave malorë të Muhurrit, si Bulaçi, 
Hurdhë Muhurri, Sharakani e Shqathi dhe pyjeve të tyre, shpesh u 
kanë dhënë mundësi vizitorëve të gjejnë këtu krijesa dhe kafshë 
që rrallë të qëllon t’i hasësh. Kështu pyjet e gjera të ahut, dushkut, 
shkozës, shtogut, krekcës e frashërit u japin strehë ujkut, dhelprës, 
çakallit, kurse në pyjet e larta të Runjës gjejnë strofka ariu, ujku, 
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kunadhja,  dy lloje të maces së egër, rrëqebulli e vjedulla. Po ashtu 
dhia e egër dhe derri i egër janë të zakonshëm në malet e këtyre 
fshatrave. 

Në pyjet e këtyre fshatrave janë të zakonshëm zogjtë grabitqarë, 
ndër ta shqiponjat e skifterët dhe kukuvajka e vogël.

Në luginat e lumenjve e përrenjve kemi shelgjet, vërrinjt, 
plepat, lajthitë, etj, që mbrojnë brigjet nga gërryerjet e shembjet 
dhe përdoren si ushqim për blegtorinë, për dru zjarri, për thupra 
etj. Kjo zonë është mjaft e pasur me bimë mjekësore, si: lule shtogu, 
lulegjeli (lulëkuqja), lule kamomili, dëllenja e kuqe dhe e zezë, 
sherebela, hithra e deri tek boronica.

Vetëm faktet e mësipërme, do të mjaftonin që të provojnë se 
Muhurri është një ndër fshatrat më të bukur të rrethit të Dibrës. 
Të gjitha stinët janë të mrekullueshme, por mbi të gjitha pranvera 
dhe vjeshta. Toka është pothuajse e tëra e rrafshët, e rrethuar nga 
kodrat e veshura me pemë frutore, mollë e kumbulla. Shtëpitë të 
vendosura si figura gjeometrike në këmbët e kodrave të Kodër 
Ballës, Krizave e Griçanit të përshfaqin një pamje mahnitëse.

Tre fshatrat e Malësisë (Shqathi, Hurdhë - Muhuri dhe Bulaçi), 
së bashku me malet e Shënmërisë dhe atë të Bulaçit, janë kapela 
me strehë e Muhurit. Ujërat e Drinit dhe të Murrës janë burime të 
mirfillta jetëdhënëse për jetën e këtij komuniteti.
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I

TAKIM ME HISTORINË
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Shpirti liridashës i muhurrakëve është 
manifestuar në ngjarjet më kulmore të 

historisë së Dibrës e të gjithë Shqipërisë. 
Historia e kësaj krahine është pjesë e 
qënësishme e historisë së krejt Dibrës. 

Duke nisur që nga pushtimi turk, ashtu 
si Malësia e Dibrës ose “Nandë Malet e 
Dibrës” edhe Muhurri si njëri prej këtyre 

maleve nuk i është nënshtuar këtij sundimi.
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Etimologjia e emrit “Muhur(r ”

Gjatë gjithë viteve të sistemit monist e deri në ditët tona, 
gabimisht emri “Muhurr” është lidhur me emrin e lumit Murra, që e 
përshkon atë.  Por studiuesi Besnik S.Këbej (autor i librit “Origjina 
Dibrane e Skënderbeut”), argumenton shkencërisht etimologjinë 
e emrit Muhur(r). Unë kam patur fatin ta kem në dorëshkrim 
studimin e tij, nga i cili po shkëpus pjesën si më poshtë vijon:

“Në krahun e majtë të Drinit të Zi, e kufizuar në anën jugore 
me përroin e Kusarës (përroi i Mere) të Katundit të Ri dhe në anën 
Veriore me Setën (kufi me Çidhnën), shtrihej një krahinë e banuar, 
6000-4000 vjet para Krishtit. Kjo krahinë njihej me emrin Krahina 
e Malit Zi, për shkak të ngjyrës së maleve që e rrethonin.

Në kujtim të këtij emri, ndër të tjera ka mbetur emri “Kroi i Zi”.
Nuk dihet saktësisht, por mund të hamëndësojmë se pas vitit 

168 para Krishtit, me pushtimin e trojeve shqiptare (Ilire) nga 
romakët, njërit ndër fshatrat e krahinës së Malit Zi iu ngjit emri 
“Muhur”.

Fshati që mori emrin “Muhur” ishte me pozicion gjeostrategjik 
shumë të përshtatshëm, pasi kontrollonte rrugën e ashtuquajtur “...e 
Dibrane”, nga Rreth-Kale (asokohe Kal), nëpër Gardhin e Poshtëm e 
në Muhurin shekullor, sot i quajtur “Hurdhë Muhur(r)”.

Pas çlirimit të vendit nga pushtuesit nazifashistë, pra pas vitit 
1944, pushtetarë lokalë të papërgjegjshëm, fjalën “Muhur” e kanë 
shkruar “Muhurr” me “rr” në fund, duke e lidhur me emrin e lumit 
Murra”.

Studiuesi B.S.Këbej argumenton bindshëm se fjala “Muhur” nuk 
ka asnjë lidhje me emrin “Murra”, që ka si toponim etimologjinë e 
vet.

Sot, fjala “Muhur”, duke u bashkëshoqëruar dhe me fjalë 
të tjera, ka formuar shumë toponime, si për shembull: Hurdhë 
Muhurr, Fushë Muhurr, fshati Muhurr, Ura e Muhurrit, Komuna/
Njësia Administrative Muhurr, Mali i Muhurrit, Shkolla e Mesme e 
Bashkuar “Dine Hoxha” Muhurr, etj”…
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 E vërteta është se edhe Vakufi i Poshtëm është Muhurr, madje 
edhe Kishaveci banohet nga muhurrakë.

Përdorimi i fjalës Muhurr ndodhi sepse pushtetarët vendorë 
të pas vitit 1945, duke menduar se emri i fshatit lidhet me lumin 
Murra, të gjithë emrat e fshatrave të zonës, madje dhe shumë fjalë 
emërtuese të tjera, i kanë shkruar me “rr” në fund. Prandaj emrat 
“Muhurr”, “Fushë Muhurr” etj, që kanë shkronjën “rr” në fund, nuk 
kanë as vjetërsi historike, as kuptim, por janë fjalë të lindura pas 
vitit 1944.

Përkundrazi, fjala “Muhur” është shekullore, e shkruajtur në 
gjuhët latine, serbe, turke etj., dhe shqipërohet me emrin “vulë”.

Për ta bërë sa më bindës studimin e tij, Besnik S.Këbëj sjell disa 
shembuj se si ka qenë shkruar fjala “Muhur”në kohë më të hershme. 
Ja disa nga referencat e tij:

a. Prifti Mark Skura, kur inspekton kishat e zonës Çidhën, 
Sinë, Muhur më 20 dhjetor 1641, ndër të tjera shkruan: “Ha Santo 
Giorggia di Muhuri, i ntriera di SASSO...”. Ky shënim është në latinisht, 
ndërsa në shqip gjejmë: “...ka Shën Gjergjin e Muhurit..”.

Pra, emri i fshatit është shkruar me “r” në fund (Muhur), emër 
ky që është shkruar i tillë edhe shumë herë të tjera nga priftërinjtë.

Faximile: Bibliografia e shfrytëzuar nga studiuesi Besnik S.Këbej, 
me shkrimin e tij.
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b. Në defterët osmanë, ku për çdo fshat shënoheshin edhe 
emrat e kryefamiljarëve, edhe taksat apo detyrat, ndër të tjera 
shkruhet: “Defteri 1467: Muhur….Në vitin 1519 ka 100 familje 
kristiane” dhe në “Defteri 1583: Muhur, derven”. Pra, fshati është 
shkruar me “r” në fund. (Fjala “derven” ka kuptimin “roje rruge” dhe 
“shoqërues karvanesh qeveritare nga Vau i Drinit deri në Stellush”. 
Këtë funksion në gjithë Dibrën e Poshtme e kanë patur fshatarë nga 
Bulaçi, Muhuri dhe Gardhi i Poshtëm, po në Muhur).

c. Edhe në kohën e Mbretërisë së Zogut, fjala “Muhur” është 
shkruar në çdo dokument me “r” në fund.

Ja disa shembuj:
1. “Njoftim i Katundarisë Muhur, drejtuar Prefekturës 

Peshkopi….për blerjen e një varke” (17.12.1929).
2. Statistikë e regjistrimit të popullsisë më 27.5.1930: “Rajoni 

i Komunës Muhur, shuma e meshkujve prezentë 1325, shuma e 
femrave prezent 1281; shuma e meshkujve në mungesë 179; shuma 
e femrave në mungesë 67.  Shuma e përgjithshme 2952”.

3. Dosja 103, viti 1930, përmban: “Kërkesë për të paguar rrogat 
e prapambetura të kryetarit të katundarisë Muhurit. Muhur – 2 
-VIII – 930. Qamil Luzha Kryetar i Katundaris Muhurit”.

Këto janë referencat më të besueshme për shkrimin e emrit 
“Muhur”, me “r” në fund, por që gabimisht u shëndrrua në “Muhurr” me 
“rr” në fund, pikërisht pas çlirimit të vendit, gabim për argumentimin 
e të cilit, studiuesi B.Këbej, sjell edhe shembujt e mëposhtëm:

a. Gazeta “Bashkimi” (30.10.1946) ndër të tjera shkruan: “Shiu 
i 23 tetorit na shkaktoi dëme. Duke dalë lumi prej shtrati mori e 
shkatrroi trapin e Drinit në katundin Muhurr...”.

b.Gazeta “Bashkimi” (1.4.1956): “Më 3 tetor 1946 u inaugurua 
ura e Muhurrit... ura e Muhurrit mbi lumin Drini i Zi”, etj., shembuj 
këto ku fjala “Muhur” është shkruar padrejtësisht me “rr” në 
fund. Po kështu është shkruar dhe vazhdon të shkruhet, në të 
gjitha dokumentat zyrtare nga të gjitha njësitë institucionale 
që kanë vulat e tyre. Si rrjedhim, kuadro, mësues, nxënësit e 
mbarë muhurrakët janë mësuar që fjalën “Muhur” ta shkruajnë 
padrejtësisht me “rr” në fund.

Për të argumentuar këtë “padrejtësi”, studiuesi Këbej i referohet 
edhe fjalorit etimologjik të gjuhës shqipe me autor Gustav Meyer, 
botuar më 1891 dhe përkthyer e botuar në shqip më 2007, në të 
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cilin ndër të tjera shkruhet: “myhyr (muhur) mashkullor “vulë”. 
(Nga turqishtja: muhur “vulë”, por edhe serbisht e rumanisht: 
muhur =vulë”).

Pra fjala “Muhur”= “vulë”, shkruhet e tillë në latinisht, shqip, 
serbisht, rumanisht etj.

Po si është shkruar fjala “Muhur” në botime, pas Kongresit të 
Drejtshkrimit?

Sërish, le t’i referohemi studimit të Besnik S.Këbejt: Në “Fjalorin 
Enciklopedik Shqiptar” (botim i Akademisë së Shkencave i vitit 
1985, faqe 190), në hartën e rrethit Dibër, është shkruar “Muhuri 
si qendër e banuar” dhe përsëri kur flitet për pasurinë e mermerit 
shkruhet “Muhuri”. Po kështu në një hartë tjetër të zonës së Muhurit, 
ndër të tjera janë shkruar: “Fushë Muhuri”, “Hurdhë Muhuri”, “Ura 
e Muhurit”.

Edhe nga këto referenca del se institucionet shkencore qendrore, 
si Akademia e Shkencave, Instituti i Gjuhësisë dhe letërsisë, 
institucioni i hartografisë e kanë drejtshkruar fjalën “Muhur” (me 
“r” në fund), ndërkohë që intitucionet bazë vazhdojnë t’i kenë vulat 
me “rr” në fund, dhe fatkeqësisht edhe nxënësit po i mësojmë të 
mos shkruajnë drejt dhe saktë emrin e fshatit e të krahinës së tyre.

Nisur nga sa më sipër, por edhe nga mikrotoponimi “Lama e 
Mihirit”, që ndodhet afër majës së Kulosnave (kollosët), që është 
një toponim i vjetër, Besnik S.Këbej dëshmon lashtësinë e Muhurit 
jo vetëm si fshat (vendbanim), por dhe si emërtesë. Për shkak të 
kuptimit të vërtetë të kësaj fjale, të historikut të saj, të provave 
që vijnë nga burimet e ndryshme për drejtshkrimin e saktë, por 
edhe të shpeshtësisë së përdorimit, ky studiues gjykon se duhen 
ndërmarrë masat e nevojshme nga institucionet përkatëse, që ky 
toponim të shkruhet e të shqiptohet “Muhur” (me “r” në fund) dhe 
po e tillë të jetë dhe vula e Njësisë Administrative.

Etimologjinë e emrit Muhur e gjejmë edhe në librin e tij “Origjina 
dibrane e Skënderbeut”, (fq.182) “

“Fjala ‘Muhur’= myhyr =vulë (turqisht). Në pers: ‘muhur’-
unazë. Pra Muhuri lidhet me vulën; Muhur-vulë. Fshati Muhur 
ka ruajtur emrin e tij, të paktën për 21 shekuj. Rrjedhimisht 
ka ruajtur dhe detyrën e tij funksionale, duke shërbyer si pikë 
doganore, kur kalohej nga njëra anë e Drinit në anën tjetër.
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Në gjurmët e lashtësisë...

Në mbyllje të studimit “MUHURRI - Vështrim ekonomik, historik 
dhe etnokulturor”, botuar në dy numra të gazetës prestigjioze 
“Rruga e Arbërit” (Nr. 121-122, qershor-korrik 2016), Dr.Selman 
Mëziu, fton disa miq dhe bashkëpunëtorë të tij që të kontribuojnë 
për shkrimin e historisë së krahinës së Muhurrit.

“Jemi një ndër krahinat e pakta të Dibrës së Poshtme që 
nuk kemi shkruar historinë e krahinës, e cila është mjaft e 
pasur me heronj, beteja e heroizma në gjithë Shqipërinë dhe me 
rrënjë të lashta deri në mugëtirën e kohërave. Por ajo mund të 
shkruhet më e saktë kur, arkivat personale të historianit Besnik 
Këbej, gazetarëve e shkrimtarëve, studiuesit Sami Doda etj, të 
shfletohen, të zbardhen, të shkruhen nga gjithë këto, për çështje 
të ndryshme historike, ekonomike, etnografike të krahinës, të 
cilat janë të padukshme, të pa lexueshme, sepse janë akoma të 
veshura me mantelin e zi të kohës”,-shkruan Dr.Selman Mëziu.

Pikërisht në përgjigje të kësaj ftese si dhe referuar studimeve 
të hollësishme të Prof.Dr.Adem Bungurit (ndër më të njohurit 
e vendit tonë, në fushën e studimeve arkeologjike), por dhe në 
studimet e dr.Selman Mëziut, këtij personaliteti të shquar nga 
Muhurri, i njohur në rang kombëtar e në hapësirën mbarëshqiptare 
në botë, si dhe në studimet e thelluara të Besnik Këbejit e Fatos 
Dacit, po përpiqem të përmbush sadopak këtë mision tejet të 
vështirë, për t’u lënë brezave të muhurrakëve diçka nga historia e 
vendlindjes së tyre, të bekuar nga Zoti.

Muhurri në listën e qendrave prehistorike të Dibrës

Në librin e tij voluminoz shkencor “PREHISTORIA E DIBRËS”, 
botim i Institutit të Arkeologjisë – Qendra e Studimeve Arkelologjike 
(Tiranë 2010), Prof.Adem Bunguri, rendit në listën e qendrave 
prehistorike të Dibrës, mbështetur në toponimi, Shpellën e Gurit 
të Kuq, Kodrën e Ballës në Muhurr dhe gjytetin e Zall Sinës. Nga kjo 
listë mund të nënkuptojmë popullimin e zonës së Muhurrit që në 
prehistori.
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Që në kapitullin e II 
(KULTURA BURIMI I – 
Topografia, stratigrafia 
dhe arkitektura), prof.
Bunguri evidenton 
Shpellën e Gurit të 
Kuq në Muhurr në 
krahun e majtë të 
Drinit të Zi, ndërkohë 
që sipas tij “ende 
nuk është zbuluar 
tipi i venbanimit 
shpellor, megjithë indikacionet për një vendbanim të tillë në 
shpellën e Gurit të Kuq (Muhur)”. Po për këtë venbanim gjejmë 
referenca edhe në botimet e Qendrës së Studimeve Albanologjike 
(Instituti i Arkeologjisë) “Studime për Prehistorinë e Shqipërisë” 
të bashkëautorëve Frano Prendi & Adem Bunguri të viteve 2014 
dhe 2018. Referuar gjurmimeve të A.Fistanit, ata pohojnë se: “...
në stacionet paleolitike duhet përfshirë edhe shpella e Muhurrit, 
Dibër (bëhet fjalë për shpellën e Gurit të Kuq), pavarësisht se për 
mungesë të gjetjeve të mjaftueshme, nuk është përcaktuar ende 
nëse ajo anon nga periudha musteriane apo orinjakase”.

Referuar botimeve të prof.Bungurit “Qytetërimet prehistorike 
të rajonit të Dibrës” e “Varre monumentale të rajonit të Dibrës”, si 
dhe Defterit turk të Sanxhakut të Ohrit, viti i regjistrimit 1583, edhe 
studiuesi i njohur Besnik S.Këbej, në librin e tij “Origjina dibrane e 
Skënderbeut” jep të dhëna të sakta për vendbanimet prehistorike 
në zonën e Muhurrit. Sipas të dhënave arkeologjike ai pohon se, 
zona e Muhurrit është e banuar që në lashtësinë më të thellë, duke 
filluar nga epoka neolitike. Kësaj epoke i takon vendbanimi shpellor 
i Gurit të Kuq, në fshatin Muhurr, në krahun e majtë të Drinit të Zi. 
Pikërisht në këtë shpellë është gjetur një sëpatë guri neolitike, para 
se hyrja e saj të zihet nga mbetjet e minierës së mermerit. (Libri 
“Origjina dibrane e Skënderbeut”, fq.198)

Gjithsesi prof.Bunguri argumenton se ngrohja e dukshme e 
klimës në fillimet e hollocenit, duhet të ketë shërbyer si katalizator 
për daljen e njeriut nga shpellat dhe krijimin e vendbanimeve 
të para sedentare neolitike. Indikacioni i vetëm për praninë e 
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vendbanimeve shpellore mezolitike vjen nga shpella e Gurit të 
Kuq (Muhurr, në pikëtakimin e Drinit të Zi me Murrën, degë e tij 
perëndimore. (“Prehistoria e Dibrës”, A.Bunguri, fq.271).

Prof.Bunguri konsideron gjithashtu si site të mundshme 
eneolitike edhe dy fragmente kupash eneolotike të gjeturta në 
venbanimin Kodra e Ballës në Muhurr. Për këtë venbanim flitet 
edhe në botimet e Qendrës së Sttudimeve Albanologjike (Instituti 
i Arkeologjisë) “Studime për Prehistorinë e Shqipërisë” të 
bashkautorëve Frano Prendi & Adem Bunguri të viteve 2014 dhe 
2018, ku saktësohet se “Në katundin Fushë Muhurr të lokalitetit 
Muhurr, në vendin e  quajtur “Kodra e Balle” u gjet një çekan guri”.

Pozita e kësaj kodre me mbrojtje natyrore, tokat e bollshme 
aluvionale që e rrethojnë, kullotat dhe pyjet e pasura që formojnë 
peisazhin neolitik, si dhe klima kontinentale me elementë 

Foto e çekanit të gjetur në Kodrën e Balle dhe skicë planimetrike e tij, 
nga Prof.dr.Adem Bunguri
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mesdhetarë, e kanë bërë këtë vendbanim joshës për banorët 
prehistorikë, me gjithë ekspozimin e saj ndaj erërave të vazhdueshme 
të Luginës së Drinit të Zi. Në këtë vështrim vendbanimi “Kodra e 
Balle” është i ngjashëm me vendbanimet prehistorike të Cetushit e 
Kolshit. Po për këtë vendbanim hedh dritë edhe studiuesi B.Këbej, 
referuar një çekani të brimuar guri të gjetur në “Kodrën e Ballës” të 
fshatit Muhurr, afër bregut të majtë të Drinit të Zi. Megjithëse më 
vonë aty nuk janë gjetur objekte të tjera eneolitike, ai mjafton për 
ta konsideruar “Kodrën e Ballës”si një vendbanim tipik eneolitik, 
cilësim që plotësohet edhe nga pozicioni topografik i mbrojtur i saj.

Ndërsa tek “Topografia e vendbanimeve), prof.A.Bunguri pohon 
se kulturës Gradec i përket edhe kultura e vendbanimit të Zall-Sinës.

“Vendbanimi i Zall-Sinës ndodhet në krahun e majtë të Drinit 
të Zi, tek kthesa e madhe e rrugës në vargun kodrinor midis Zall-
Sinës dhe Arrasit. Sipas prof.Bungurit, njihet edhe me emrat “Kodra 
e gurëve të zjarrit” dhe “Kodra e grurit të qytetit”. Kodra ka formë 
eliptike dhe orientim veriperëndim – juglindje dhe lartësi absolute 
515 m dhe relative 9 m. Ajo është e veçuar nga kodrat përrreth 
nga depresione të thella në trajtë luginash të ngushta. Ka sipërfaqe 
të sheshtë që arrin në 0.3 ha dhe një pjerrësi të lehtë juglindore”. 
(“Prehistoria e Dibrës”, A.Bunguri, fq.153). Po sipas prof.Bungurit: 
“Zgjedhja për banim e kodrave të tilla natyrore nga banorët 
eneolitikë, sa duket është bërë për t’iu përshtatur nevojave për 
mbrojtje që shtronte fillimi i kësaj epoke, horizonti i së cilës, kishte 
filluar të nxihej nga turma transhumate të ardhura nga Ballkani 
Lindor në kërkim të tokave e kullotave të reja e të pashfrytëzuara”. 
(“Prehistoria e Dibrës”, A.Bunguri, fq.183.

Elementi i vetëm që lidhet me arkitekturën e banesave dhe 
horizontin e banimit është një pjesë e vogël dyshemeje argjilore e 
gjetur mbi tabanin gjeologjik. Rrënoja prej balte të pjekur, ka qenë 
shtruar mbi një platformë drurësh me prerje gjysmërrethore, forma 
e të cilëve ruhej e fiksuar në faqen e poshtme të saj. Veglat e punës 
përfaqësoheshin vetëm nga një fragment guri okre. Si mbetje të 
veglave prej stralli, prof.Bunguri përmend tri ashkla amorfe strralli 
me ngjyrë kafe dhe bezhë. Fragmenet e enëve i takojnë kryesisht 
qeramikës me punim mesatar, ndërsa ajo me punim të trashë 
është e rrallë. Enët e kategorisë së parë kanë brum më të pastër 
argjilor, pjekje e lëmim të mirë dhe ngjyrë okër të kuqe. Edhe enët e 
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kategorisë së dytë kanë ngjyrë okër të kuqe, por nuk kanë në asnjë 
rast ajkë lëmuese ose lustër. Format e enëvë janë të pakta. Bien në 
sy kupat me buzë të drejta dhe një vegjë thithmore nën buzë, kupat 
me buzë të anuara lehtë nga jashtë; enët me qafë cilindrike dhe 
buzë të drejta etj. Një vend të veçantë në sistemin morfologjik të 
qeramikës zënë edhe kapakët e enëve, që ndeshen në dy variante: 
kapaku i sheshtë cilindrik me strehë anësore dhe buzë vertikale si 
dhe tipi i kapakut konik me buzë të profiluar dhe bisht konik.

Gjithashtu, duke gjykuar një arsye tjetër për këtë skemë të 

njёjtë topografike, prof.Bunguri beson se kjo duhet lidhur me 
kushtet gjysëmmoçalore të tokave buzëlumore dhe përmbytjet e 
shpeshta të tyre nga vërshimet e Drinit të Zi (Cetush, Zall Sinë) dhe 
bashkërrjedhësve të tij (Blliçe, Shumbat, Kastriot etj). Prof.Bunguri 
pohon se “Në epokën e eneolitit, tipi i vetëm i vendbanimit në 
rajonin e Dibrës është ai me mbrojtje natyrore, i vendosur në tarraca 
të herëshme (Gradec), apo më të vona lumore (Cetush) si dhe në 
sipërfaqen e kodrave tarracore të vendosura pranë luginave lumore 
apo afluentëve të tyre (Blliçe, Shumbat, Kastriot, Zall Sinë, Zalldardhë, 
Mazhicë, Çërnenë, Grevë etj). Nga shtrirja e tyre hapësinore, shihet 
se vendbanimet eneolitike shtrihen si në pellgun e Peshkopisë 
(Gradec, Cetush, Blliçe, Kastriot, Grevë) dhe atë të Dibrës (Çërnenë, 
Majtarë); Ashtu edhe në rrethinën e tyre kodrinore paramalore që 
shoqëron këto dy pellgje (Mazhicë, Shumbat, Zall Sinë, Zalldardhë).

Në analizën kulturore, përsa i përket lëndës arkeologjike të 
zbuluar nga gërmimet, prof.Bunguri evidenton zbulimin e një 
Guri dhe të një Çekani. Nisur nga karakteristikat për këtë kulturë 

Kodra e qytetit Zall Sinë
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që sipas tij janë çekanët e brimuar të përdorur edhe si sëpata, nga 
gjashtë ekzemplarë të tillë, vetëm një vjen nga shtresa kulturore e 
Gradecit, ndërsa të tjerët janë gjetje sipërfaqësore në Gradec, Cetush, 
Shumbat dhe Muhurr. Dhe në këtë kontekst prof.Bunguri na jep të 
dhëna ekzakte se “vetëm dy prej këtyre çekanëve ruhen të plotë, 
ai i Muhurrit dhe i Shumbatit. Çekani i Muhurrit ka gjatësi 8 cm, 
gjerësi 4 cm dhe diametrin e bishtit 2.2 cm…” (“Prehistoria e Dibrës”, 
A.Bunguri, fq.169).

Në librin e tij “Varre monumentale të rajonit të Dibrës”, prof.
Bunguri hedh dritë edhe për një varr monumental që ndodhet në 
veri të fshatit Vajmëdhej, në krahun e majtë të Drinit të Zi dhe përroit 
të Shehut, në vendin e quajtur “Kodrat e Rencit”, afër Zall-Sinës. 
Referuar këtij zbulimi, studiuesi B.Këbej, shprehet se rëndësia e tij 
qëndron në plotësimin e argumenteve për vendndodhjen e Gardhit 
të Poshtëm në Muhurrin e sotëm.

Në librin “Origjina dibrane e Skënderbeut”, autori B.Këbej 
shprehet edhe për periudhën e vonë Antike (Shek.V-VI pas Krishtit), 
që përfaqësohet nga Qyteza e Hurdhë Muhurrit. Ajo ndodhet në 
Juglindje të fshatit Muhurr, në një kodër të lartë, të quajtur “Qyteza” 
dhe ka një pozitë dominante mbi zonën përreth dhe luginën e 
Drinit të Zi. Në majën e Qytezës shihen gjurmë të murit rrethues, 
të dëmtuar rëndë, të ndërtuar me “opus incertum”, që duhet t’i 
takojë Shek.V-VI pas Krishtit. Qyteza duhet të jetë banuar edhe 
në periudhën mesjetare, megjithëse për këtë nuk ka të dhëna të 
sigurta, përveç faktit se në anën lindore të saj gjendet vendbanimi 
mesjetar i Mazrekasve, që i takon periudhës së Skënderbeut. Në 
mes të Mazrekave ndodhet një varr i rregulluar me gur, me emrin 
“Varri i Turkut”.

Për lashtësinë e Muhurrit flet edhe kjo pjesë e Defterit turk 
të Sanxhakut të Ohrit, i vitit 1583, ku me shkrimin e vjetër është 
shkruar detyrimi për fshatrat Muhurr, Bullaç (Bulaç) dhe Gardposht, 
ku rrugët ruheshin me një numër të mjaftueshëm ushtarësh, për të 
mos lejuar që të shkaktohen dëme dhe humbje për vilajetin. Aty 
thuhet: “…t’i plotësojnë humbjet dhe dëmet e shkaktuara, duke 
nxjerrë në punë njerёzit për të mbledhur haraçin, që të mbulojnë 
dëmin deri në çdo akçe, do t’i kapim kryengritësit dhe do t’i sjellim”.  
Lidhur me kёtё, studiuesi B.Këbëj arrin në përfundimin se banorët 
e Muhurrit dhe të Gardhit të Poshtëm kanë qenë të përjashtuar nga 
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taksat, me qëllim që të shërbenin në ruajtjen dhe mirëmbajtjen e 
rrugës.

Relike të neolitit të mesëm

Për të vërtetuar nëse një dëshmi historike apo gjetje 
arkeologjike ka vërtetësi, duhet të ballafaqosh informacionet, të 
dhënat historike të shkruara, të ndjekësh me kujdes gjurmët që 
të çojnë në gjetjen reale dhe kohën e saktë të ngjarjes historike. 
Kjo për arsye se historia është matematika e jetës njerëzore; jo e 
shprehur me numra por me objekte konkrete, dëshmi e dokumenta 
të shkruara etj.

Le të fillojmë:
“Nxënësi i shkollës 8-vjeçare të Shumbatit Fadil Mëziu, gjeti një 

sopatë guri të latuar… Ajo është ekzemplar i rrallë i sopatave të 
gurta (një e tillë është gjetur edhe në Muhurr tek Kodra e Rame) dhe 
dëshmon për praninë e vendbanimeve prehistorike të periudhës së 
neolitit (6500-2500 vjet para krishtit) në këtë zonë…” (A. Bunguri 
Arkeol. “Popull. dhe disipl. Arkeo”, “Ushtima. e Maleve”, f. 3, 23. IV 
1983)

Më poshtë po japim një tjetër dёshmi:
 “Sopatë guri, tip gjuhe, gjetur në shpellën e Gurit të Kuq në 

Muhurr nga inxhinieri Mustafa Seferi dhe ruajtur nën kujdesin e tij, 
dorëzuar në Muzeun e rrethit Dibër (Peshkopi). Sopata ka një kanal 
(të thelluar për së gjati)…”. (I. Kaca, ‘’Dibra në faqet e një ditari 
arkeologjik”, f.50, Tiranë 2012.  

Ja dhe disa fakte të tjera:
“Një çekiç guri i latuar dhe i vrimuar, i gjetur në Kodrën e Ballës 

të fshatit Fushë –Muhurr (Kodra pranë urës mbi Dri, ana e majtë), 
një sopatë guri e latuar gjetur në Shpellën e Gurit të Kuq (miniera 
e Mermerit) në fshatin Muhurr, shpellë e cila ndodhet mu në hyrje 
të grykës së Murrës në rrugën drejt Selishtës, një majë heshte prej 
hekuri e gjetur në qytezën e Hurdhë Muhurrit e datuar në periudhën 
e hekurit. (A. Bunguri, Armët… f. 67- 73) (I. Kaca Rrugёt e vjetra të 
Dibrës f. 152, Tiranë 2003).

Po ashtu ka dëshmi për gjetje të një çekiçi prej guri në katundin 
Fushë-Muhurr të lokalitetit Muhurr, ndërsa në vendin e quajtur 
Kodra e Balle është gjeturt një çekan guri. (H. Sadiku “Kontributi për 
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Hartën arkeologjike të rrethit të Dibrës” në Buletinin Arkelologjik, 
f. 221, Tiranë 1971).

“Çekiç guri i latuar, i gjetur gjatë hapjes së themeleve të shtëpisë 
së fshatarit Sali Mikli nga Muhurri në vitin  1970 dhe sjellë në Muzeun 
Historik të rrethit Dibër nga studiuesi H. Sadiku. Është punuar me 
shumë kujdes, në veçanti vrima për futjen e bishtit… Çekani është i 
gjatë 8 cm. Vrima ka diametër 2.2cm”. (I. Kaca ‘’Dibra në faqet e një 
ditari arkeologjik”, f. 50, Tiranë 2012).

I njëjti fakt i përsëritur: “Në fshatin Fushë –Muhurr, në shtëpinë e 
fshatarit Sali Mikli, është gjetur një çekan guri i latuar i vrimuar ( fig, 
41) Tab. XII, 17) si dhe një sopatë guri e  latuar në shpellën e Gurit të 
Kuq (fig 42) ( Tab.XII, 13) ( I. Kaca, po aty f. 77).

Duke lexuar studimet e arkeologeve mund të gjykojmë:
• Sopata prej guri nuk është gjetur në Kodër të Rame, por në 

Shpellën e Gurit të Kuq. Por aty duhet plotësuar se ajo është gjetur 
në shpellën Zgjorgj, buzë ish rrugës këmbësore që kalonte bregut 
të lumit Murra, e cila lidhte Muhurrin me Selishtën. Nga asnjëri 
nuk jepet të paktën viti. Dhe më tej kërkohet të dihet: Si u gjet ky 
objekt me rëndësi të madhe arkeologjike? Cila është udha e tij deri 
në Muzeun e Peshkopisë?

• Çekiçi prej guri na jepet me dy vend gjetje: Një variant në 
Kodrën e Balle, tjetri tek shtëpia e Sali Miklit. Natyrshëm lindin 
pyetjet: Kemi të bëjmë me dy të tillë apo me një objekt arekologjik? 
Gjithashtu, Kodra e Balle nuk është mbi Dri në të majtë, se ajo 
quhet Kodra e Shëne Diellit. Ajo ndodhet në një kodër mbi Urën e 
Murrës që quhet Ura e Çikut, në të majtë ose mbi shtëpitë e fiseve 
Kurti e Prençi dhe shtëpisë së Deme Ballës. Kjo kodër është mjaft 
strategjike, jo vetëm si lartësi, si sipërfaqe e formë, por edhe si 
pozicion prej ku mund të vështrosh gati gjithë Dibrën e Poshtme 
e të kontrollosh rrugët që lidhin këtë krahinë me Katër Grykët dhe 
Kalanë e Stelushit.

Qyteza e vendbanime

Studiuesi i mirëfilltë dhe i mirënjohur në fushën e studimeve 
arkeologjike, Iliaz Kaca, tek “Dibra në faqet e një ditari arkeologjik”, 
f.77, Tiranë 2012, jep këto të dhëna për  “Qytezën e Hurdhë – 
Muhurrit (Komuna Muhurr):  “Rreth 300-400 metra në juglindje të 
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fshatit Hurdhë –Muhurr, ndodhet një kodër që quhet Qytezë. … Qyteza 
duhet të ketë vazhduar edhe në periudhën mesjetare, sepse fare 
pranë saj në anën lindore ndodhet vendbanimi mesjetar, Mazrekat, 
që lidhen edhe me Kastriotët dhe Skënderbeun”.

Dhe më tej për të njëjtën qytezë shkruan: “….Përveç gjurmëve të 
periudhës së metaleve (1200-800 vjet p.k - S.Mëziu.) ka ofruar edhe 
gjurmë të shekujve IV-VI pas Krishtit. Dy fragmente enësh ruajnë 
gjurmë të teknikës dekorative të krehëzimit…”. ( I. Kaca, po aty f.201)

Ka dhe vendbanime historike të tjera në krahinën e Muhurrit, 
që e pasurojnё atë më tej dhe që shprehin lashtësinë e saj deri në 
periudhën e metaleve:

‘’…Qyteza e Hurdhë Muhurrit (Hurdhë- Muhurr), Kisha e 
Malit të Shën Mërisë, Vakufi i Bulaçit (Hurdhë – Muhurr); Kalivaç 
(Vendbanim); Varri monumental Vajmëdhej (Ndërtim i shekullit të 
IV-VI era e re)”. (A. Bunguri “Kujtesë arkeologjike”, Gazeta “Ushtima 
e Maleve”, f. 4; 16. 04. 1987).

“Një numër emrash, vendesh ose fshatrash në trevën e Dibrës janë 
me origjinë ilire, si Laçes, Tërbaç, Kalivaç”. (M. Trepça, “Toponimet 
dhe arkeologu”; Kumtesë e mbajtur në Sesionin e parë Arkeologjik, 
Peshkopi, 5.12.1984); Deshat, Dardhë, …”; (I. Kaca. “Rrugët e vjetra 
të Dibrës”,, f. 26, Tranë 2003).

 Më tej lexojmë:
“Në të djathtë të Drinit ndodhen rrënojat e kështjellës Gradishtia 

e Vojnikës…, kurse në të majtë të tij ndodhen: Kalaja e Homeshit, 
Qyteza e Hoteshit, Qyteza e Hurdhë Muhurrit….”. (I. Kaca, “Fisi ilir i 

Qyteza e Hurdhë Muhurrit
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penestëve”, “Ushtima e Maleve”,  f..4,10.12 1983).
Më poshtë në këtë artikull shkruhet: “Një problem që duhet t’i 

japin përgjigje arkeologët, historianët dhe gjuhtarët tanë, është se 
cilat ishin emrat e këtyre 11 kështjellave antike dhe me rrënojat e 
cilave duhen identifikuar?”. (Po aty.)

Sot ky vend thirret Xhutezë. Ndërsa kemi të dhëna të tjera se, 
diku në shpatin jugor ka qenë një shpellë në mesin e shpatit me 
gurë gëlqerorë, e cila lidhte qytezën, pra shërbente si komunikim 
i nëndheshëm, për furnizime të fshehta me ushqime apo në raste 
rrethimesh. Përmes tij, banorët mund të largoheshin e të futeshin 
në pyje. Toponimet që kemi aty rreth e qark janë, Qafa e Shëne 
Lleshe (Aleksandrit), Ara e Vilës, e Shën Mërisë (Maris), Kurrizi i 
Kokërdhokut, Lajthia e Trashë, ku në vitin 1967 dhe në vazhdim, 
në rrafshen e këtij vendi, ka patur mjaft gurë të gdhendur, shqema 
dyersh e dritaresh, qoshe me gdhendje etj., si dhe një Gur Mokrre, 
me ngjyrë të kuqe që është transportuar tek Mulliri i Ballazhe në 
vendbashkimin e Përroit të Shishave dhe Përroit të Shqathit.

Shpella e Radit ndodhet në shkëmbinj të mermertë natyrorë 
por jo shumë e thellë. Dhe ja se çfarë shkruan arkeologu dhe 
historiani Iliaz Kaca:

“…..Shpella ka një sipërfaqe të vogël prej pak metrash katrore, e 
sheshtë dhe e përshtatshme për banim. Në këto gjetje përmendim një 
buzë vorbe, që në anën e brendshme ka një kanal të lehtë për vendosje 
kapaku….një bark ene me pesë vija qarkuese……E krahasuar me 
qeramikën me pika të tjera ajo i përket periudhës së vonë antike (650-
450 vjet p.k. S.Mëziu.) e mesjetare (Shek V-XV pas Krishtit, por mbase 
është diçka edhe më e hershme, ndoshta i përket dhe prehistorisë”. (I. 
Kaca, po aty f. 201).

Në vitin 1910, po sipas autorit të mësipërm, këtu është strehuar 
patrioti luftëtar dibran Isuf bej Karasani nga patrioti muhurrak 
Ramadan Leka. Ajo ka mbetur ashtu e pa përshkruar më tej dhe pa 
plotësuar me të dhëna toponomistike.

Ndërsa Mazrekat, si vendbanim i familjes së madhe princërore, 
i kanë përcaktuar mjaft autorë, por ne do të përmendim historianin 
Besnik Këbej, i cili e ka përshkruar dhe ka hedhur teza të reja mbi 
Pal Mazrekun, për të cilin në këtë krahinë ka ende mjaft gojëdhëna, 
duke shprehur edhe lidhje me fisin Gjini të Kastriotit.

 Dhe ja se çfarë mësojmë nga një burim tjetër:
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“Në lindje të fshatit Hurdhë - Muhurr, në anën lindore të Qytezës 
së Hurdh –Muhurrit, ndodhet një vend që quhet Mazreka…..ku janë 
gjetur fragmente tjegullash solene, me trashësi të pllakës 2-3 cm dhe 
që ruajnë gjurmë vijash të hequra me gisht”. 

Pas largimit të familjes së Mazrekaseve, në këtë vend u 
vendosën garnizonet turke. Kemi mjaft toponime me interes dhe 
me domethënie, të cilat shërbejnë, për të gërmuar mbi historinë e 
tyre si: Shisha e Vogël, Shisha e Madhe, Qafa e Dardhës, ku akoma 
edhe sot ka një dardhë të egër; Kurrizi nga Maja e Sukës në Qafën e 
Dardhës e që vazhdon me Majën e Vakufit e zbret në formë V-je në 
Kodrën e Rreskave, ku pas saj kemi Arën e Robit.

Një toponim tjetër quhet Ara e Kurte, dhe gjendet në të dy 
anët me kurrize, ku duhet të kenë qenë shtëpitë e familjeve që u 
shërbenin familjes së Mazrekasve. Këtu gjenden edhe dy varre mbi 
rrugën që bashkon Arën e Kurte të Vogël me Mazrekën e Poshtme. 
Pastaj kemi toponimet, Rrahanajt, Përroi i Mazrekave, Krizat e 
Ononimi, Pёrroi i Krizave, Gjuri i Shqipes, etj.

Vazhdojmë me vendbanime të tjera si: Çukat e Epra: “Rreth 
3 km në perëndim të Fushë Muhurrit, ndodhen Çukat e Epra, një 
vendbanim mesjetar i braktisur. Duken gjurmë të zbehta muresh të 
banesave, fragmente enësh prej qeramike tepër fragmentare, një buzë 
vorbe dhe një fund i sheshtë. Duhet të jetë Fushë Muhurri mesjetar 
(shek V-XV era e re S.Mëziu) i braktisur dhe konkretisht, Lagjja e 
Madhe Çurkaj e Fushë Muhurrit të sotëm”. ( I. Kaca po aty f.200).  
Ngjitur me ato kemi toponimet: Ferra e Xhanit, Ara e Mihirit, Arat 
e Shmetrave, ku kemi gjurmët e kishës së Shën Dhimitrit, nga emri i 
së cilës ka mbetur i tjetërsuar toponimi kishtar mesjetar.

Dhe më poshtë vazhdojmё:
Gardhi i Poshtëm. (Komuna Muhurr): “Rreth 2 km në 

veriperëndim të Fushë Muhurrit, ndodhet Gardhi i Poshtëm. Gjurmët e 
banimit janë të pakta, ndonjë banesë tepër e rrafshuar dhe fragmente 
tjegullash solene”. ( I. Kaca  po aty, f.200).

Ky vendbanim është në Kodrën e Mozës (e Mizit, sipas rregjistrit 
turk të vitit 1467, përkthyer nga Ali Hoxha, Gjoni i Mizit), i cili 
plotëson kushte vendbanimi, si kodër e ngritur me një rrafshinë 
strategjikisht të përshtatshme, ku në rregjistrin turk të vitit 1467 
përmenden disa familje. Matanë përroit kemi vendin e quajtur 
Vneshtat, toponimin e një kodre (Reçi), me pusin dhe varret poshtë 
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tij në krahun verior (mbiemër familjeje, i shkruar në rregjistrin turk 
të vitit 1467), ndërsa në anën jugore poshtё kësaj kodre të ngritur, 
kemi Bushenin.

Dhe ngjitemi buzë Runjës, vend për të cilin kemi gjetur këtë 
shkrim të arkeologut Iliaz Kaca: “Kisha e Malit të Shmrajs” 
(Komuna Muhurr): “Në juglindje të fshatit Shqath ndodhet mali i 
Shën Mërisë. Në pikën më të lartë të këtij mali, në lartësinë 1163 m 
ndodhen rrënojat e një kishe, e cila quhet kisha e Malit të Shën Mëris. 
Muret…ndërtuar me gurë… Qoshet janë me gurë shtufi të punuar. 
Gurët janë me llaq gëlqereje. Në anën lindore ndodhet muri i kullës së 
këmbanës së kishës”. (I. Kaca po aty. f. 200)

Këtu kemi gjetur një shqem dere prej guri të latuar (gusht 
2006), dy sheshe që përdoreshin për ceremonira dhe një mur që 
ndjek kurrizin e malit, nga pika më e lartë përgjatë rreth 150 metra. 
Në pjesën lindore kemi gjetur Shpellën e Zojës së Shën Marisë, siç e 
thërrasin banorët e këtyre anëve.

Në vitin 1986 në shpatin veri - perëndimor të Përroit të Shehut, 
ku ndodhen një grumbull arrash, u gjetën shenjat e një varri. Gjip 
Pira ia bën të ditur arkeologut dibran, Profesor Adem Bungurit, i cili 
menjëherë filloi gërmimet arkeologjike dhe më pas në një artikull 
të shkruar pikërisht mbi të, ndër të tjera thekson:

“Ndodhej në veri të fshatit Vajmëdhej, në krahun e majtë të Drinit 
të Zi dhe përroit të Shehut, në vendin e quajtur “Kodrat e Rencit”, 
afër Zall-Sinës. Varri ishte i tipit me një ambient, me planimetri 
katërkëndëshe dhe qemer cilindrik të ndërtuar me tullë. Përbëhet nga 

Gardhi i Poshtëm
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dhoma e varrimit dhe hyrja e varrit”. (A.Bunguri “Varre monumentalë 
në Dibër (Monumentet 2008, f. 117-134).

Varri sipas studiuesit “i përket shekullit të V-VI pas Krishtit”, 
ndërsa në gërmimet e mëtejshme ai zbuloi disa gjetje të ndryshme, 
ku arrin në konkluzionin se” “ai është përdorur edhe në periudhën e 
vonë antike” dhe që “shprehin shtrirjen e kulturës së Komanit edhe në 
trevën dibrane”. Fatkeqësisht ky monument i një rёndësie shumë të 
madhe historike për krahinën e Muhurrit është shkatërruar.

Një gjetje arkeologjike me rëndësi shumë të madhe është ajo e 
një shigjete. Ja si trajtohet gjetja e saj: “….një majë heshte prej hekuri, 
gjetur në Qytezën e Hurdhë Muhurrit, e datuar në periudhën e hekurit 
(1200- 800 vjet p.k. S.M)”. (I. Kaca. “Rrugët e vjetra të Dibrës”, f. 152, 
Tiranë 2003). Autori i mësipërm i referohet një burimi, (A. Bunguri, 
“Armët….”, f. 67- 73). Studiuesi muhurrak Dr.Selman Mëziu, teksa 
ka shfletuar këtë material ku pёrmenden armë të tilla, fatkeqësisht 
nuk gjeti frazën e përdorur. Në bisedën me Kapllan Qokën me datën 
20. 08. 2013, ky i fundit i ka treguar: “Në vitin 1964-1965 kam gjetur 
një shigjetë, ndoshta me bisht druri, dhe majё të gjatë, rreth 50 cm. 
“Kur ia tregova dhe ia dhashë mësuesit Xhemal Berisha, ai e dorёzoi 
në Muzeun e Peshkopisë, se tha ka vlera të mëdha historike”.

Dr.Selman Mëziu pohon edhe vazhdimin e bisedës së tij me 
Kapllan Qokën, një intelektual me shumë kulturë e me kujtesё tё 
fortё: “…po shkoja në Sinë të Epër, ku shërbeja si mësues dhe në përroin 
që vjen pas shtëpisë së Xhelal Metës, në Shehër të Vajmëdhejve, kam 
gjetur një copë tjegull me një vulë romake”. Kjo është një dëshmi me 
rëndësi të madhe, që dёshmon për gjurmët e sundimit romak edhe 
në këtë krahinë, por fatkeqësisht, ajo nuk dihet ku ka pёrfunduar.

Një gjetje e rastësishme për periudhën e Gjergj Kastriotit, ka 
qenë ajo tek Ara e Bushit, te Mëzezt e Epër, në vitin 1976.

“Kur po hapnin toka të reja u gjetën: ‘një kuti prej bronzi që 
kishte brenda një çekiç bronxi, një kupë të tillë sa një tavёll duhani 
dhe një stemë të Skënderbeut…”. (Bisedë me Suzana Mёziu (Hoxha) 
më 11.08.2007). Pas disa provash është gjetur nga studiuesi S.Mëziu 
stema që pёrmbushte pёrshkrimet në rrëfimin e deklarueses. Në të 
ishte figura e heroit tonë kombëtar, ku shkruhej: DVX EPIRI ALB. 
SCANDEBERGUS. Vlerat historike të kësaj gjetjeje arkeologjike 
të rastësishme, dёshmojnё pjesëmarrjen e kësaj treve në luftёrat 
e shekullit të XV dhe shejtërinё e madhështinё e heroit tonë 
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kombëtar, që u kërkoi banorëve të fisit Mëziu, ta ruanin nga terrori 
turk stemën e tyre me gjithë kuti, në tokë pranë një lisi shekullor.

Dëshmi e luftës kundër Serbit në vitin 1920 në Rrafshen e 
Marke, ka mbetur një kazan gjelle, marrë serbëve gjatë luftimeve 
të përgjakshme të muhurrakëve, të udhëhequr nga Dine Hoxha e 
Ramadan Leka, i cili ruhet në shtëpinë e Skënder Lekës.

Kronika e zbulimeve arkelologjike të kryera nga historianët e 
arkeologët apo gjetjet e rastësishme shprehin më së miri, lashtësinë 
e popullsisë së krahinës së Muhurrit dhe dallgëzimet historike që 
kaluan mbi këtë trevë.

Gjithë materiali i mësipërm mbi krahinën e Muhurrit, i mbledhur, 
sistemuar dhe publikuar nga Dr.Selman Mëziu në Studimin “MUHURRI 
- Vështrim ekonomik, historik dhe etnokulturor”, botuar në dy numra 
të gazetës prestixhioze “Rruga e Arbërit” (nr. Nr. 121-122, qershor-
korrik 2016), dhe i mirëverifikuar e konsultuar edhe nga ana ime 
(H.Rama) u farkëtua në prushin e dijeve dhe në kudhrën e kohës të 
të moshuarve: Ymer Pira (i cili ka gati një libër prej 300 faqesh), 
Xhemal Tanushi, Rakip Balliu, Daut Pira, Nazif e Xhelil Mëziu, Fali 
Rama, Hasan e Kapllan Qoka, Xhemal Berisha, Rustem Deva, Bajram 
e Ismail Mani, Rakip Losha, Hamit e Rufat Balla, Xhetan e Hakik 
Prençi,  Hasan Laci etj.

Ne, që pretendojmë se jemi njerëz të letrave, na mbetet si detyrë që 
nën shembullin e tyre, të ndërtojmë piramidën ekonomike, kulturore 
dhe të traditave, ndërsa në Kodrën Shën e Diellit është një përmendore 
kushtuar kësaj perëndie jetëdhënëse pellazge, që ka adhur deri këtu 
në gjirin tonё, në dheun e trimërive shekullore, e dritë mund t’i japё 
vetëm pena.
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Edhe Mazrekët janë në 
Muhurr të Dibrës*

Lidhjet e Kastriotëve dhe të Skënderbeut me Dibrën dhe Çidhnën 
janë të padiskutueshme. Këtë gjë e thotë dhe e shkruan edhe Schmitt 
në librin e tij, edhe pse bën diversion me, gjoja origjinën serbe të 
tij. Në aspektin e origjinës, Kastriotët dhe Skënderbeun gjithçka i 
lidh vetëm me Dibrën, aq sa bashkëkohësi i Heroit, R.Volaterrano, na 
dokumenton se i ati i Skënderbeut quhej Gjon Dibra ose Gjon Dibrani.

Dihet tashmë se Kastriotët janë vendas në Çidhën (Kidën) të 
Dibrës, në një hark kohor prej më shumë se 8 brezash njerëzorë. 
Dhe kjo është e dokumentuar.  Si qenka e mundur, të jesh tetë breza 
banor i një vendi dhe nuk meriton të jesh nga ai vend, kur edhe 
shkencërisht, pas tre brezash lejohet dhe martesa në gjini, ngaqё 
genet nuk trashëgojnë më asgjë?!

Por, në mungesë të dokumenteve autentike, elementi më i 
fortё që përcakton deri edhe origjinën, është problemi i pronësisë. 
Kastriotët pronat fillestare i kanë vetëm në Dibër, në Sinë e Gardh të 
Poshtëm (Muhurr) dhe Kastriot, prej nga ku i zgjeruan në të gjithë 
Dibrën dhe pastaj në Mat e në të gjithë principatën e Kastriotëve. Në 
këtë vend ata kanë jo vetëm tokë, plis e lis, por dhe themele, troje 
e kala. Si mund të jenë nga ndonjë vend tjetër, kur në ato vende 
nuk kanë asnjë pëllëmbë tokë, as një gur trojesh?! A mund të thotë 
ndokush se në cilin vend të globit, qoftë dhe në Serbi, Kastriotët 
kanë troje e tokë, pronë e pasuri?

Por, disa studiues, për t’i larguar Kastriotët nga Dibra, ku ata 
kanë vendin, rreken e miklohen me problemin e Mazrekëve, meqë 
disa autorë shkruajnë e thonë se Kastriotët kishin dhe një mbiemër 
të dytë (pra, jo të parë), Mazreku. Këta, Mazrekët i kërkojnë kudo, 
veç në Dibër, aty ku ishin vërtet, jo.

Fakt është se edhe Mazrekët (që do të thotë“Mbas Rekës”- mbas 
lumit) janë në Dibër, janë në Muhurr, në Gardhin e Poshtëm, në një 
ndër dy fshatrat që zotëronin fillimisht Kastriotët. Mazrekët ndodhen 
midis fshatrave Muhurr dhe Hurdhë-Muhurr.
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Këtë e dëshmon toponimi, që jeton edhe sot,  Mazreka (ose Arat 
e Mazrekëve), që nuk është më larg se rreth 1.5  km nga rrjedhja e 
lumit Drin, në të majtë të rrjedhjes së tij; pikërisht në atë distancë 
që e përshkruajnë biografët, që u janë kushtuar Kastriotëve dhe 
Skënderbeut.

Ky vend ndodhet m’u mbi lagjen Mziu. Mazrekat, vendasit i 
thërrasin “Mazreka e Poshtme, Mazreka e Mesit, Mazreka e Epër”. 
Nga ana tjetër, Mazrekat (Arat e Mazrekëve) nuk janë më larg se 
300-400 m nga Qyteti (Xhiteti, siç i thonë vendësit), që ndodhet në 
anën Perëndimore të tyre.

Mazrekat dhe Qyteti lidhen në mes tyre me një rrugë të 
posaçme, forma dhe gjendja e të cilës edhe sot të krijon bindjen se 
ka qenë rrugë e rëndësishme dhe shumë e rrahur.

Në të majtë të Mazrekave ndodhet një tjetër vend me një 
toponim krejt interesant: Ara e Robit, gjë që tregon se banorët e 

Arat e Mazrekëve, midis Muhurrit dhe Hurdhë –Muhurrit, Xhiteti (Qyteti) i 
Muhurrit, kisha në malin e Shën Mërisë, burimi i ujit në Mazreka.
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këtij vendi, kishin qenë edhe zotërues të robërve të luftës. Ndërsa, 
në anën jugore të Mazrekave është Ara e Kurtit (Oborrit), gjë që 
do të thotë se në  Mazrekat e sotme dikur ka pasur  jetë urbane; 
se aty, dikur kanë banuar njerëz dhe ka pasur dhe banesa. Në mes 
të Mazrekave ka pasur dhe një burim të lirë uji, me të cilin sot 
furnizohet e gjithë lagjja Mziu.

Këto të dhëna na bëjnë të besojmë se në këtë vend, në Qytetin 
e Muhurrit, kanë banuar Mazrekët e Dibrës. Vetë Qyteti dhe 
mazrekasit, furnizoheshin me ujë nga burimi i Arave të Mazrekëve.

Fakti se këtu kemi Qytetin dhe Arën e Robit, vendin ku mbaheshin 
robërit, na bën të besojmë se fisi i Mazrekëve ishte fis i fortë, i 
organizuar e luftarak. Pra, edhe nëse Kastriotët kanë pasur një lidhje 
më të hershme me emërtimin Mazrek, kjo lidhje u takon Mazrekëve 
të Dibrës, që gjenden pikërisht në Muhurr, për të cilin mendojmë se 
është Gardhi i Poshtëm, zotërim i familjes së Kastriotëve.

* Marrë nga libri  “Enciklopedia e Dibrës 3”, Fatos Daci, 2019.
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“Katërkëndëshi” gjeografik 
Muhurr-Sinë-Çidhën-Kastriot, ku “gëlon” 

historia e familjes Kastrioti

Në trajtesën e tij “Historia e Kastriotëve në Dibër të Poshtme 
dhe ndikimi i saj në mbajtjen ndezë të ndjenjës kombëtare për 
liri”, mbajtur në Sesionin Shkencor që u organizua nga Këshilli i 
Qarkut Dibër mbi figurën e Skënderbeut, në gusht 2019, studiuesi, 
publicisti dhe shkrimtari i mirënjohur dibran, Haki Përnezha, 
ndër të tjera hedh dritë edhe për vendbanime të kastriotëve në 
zonën e Muhurrit. Për të qenë sa më i besueshëm, kolegu dhe 
miku im Përnezha, u referohet toponimeve, tregimeve, legjendave 
e miteve, që lidhen me figurën e Skënderbeut apo me Familjen 
Kastrioti, të cilat gjenden ku më shumë e ku më pak në gjithë 
hapёsirën mbarёshqiptare, dhe janë pjesë e krenarisë kombëtare 
që dalëngadalë po bëhen edhe pjesë e vetëdijes sonë kombëtare.

Në këtë hulli ai përpiqet të sjellë e vlerësojë toponimet e shumta 
që ndodhen në katërkëndëshin Muhurr-Sinë-Çidhën-Kastriot-
Voles, tё cilat “flasin” për Familjen Kastrioti dhe Skënderbeun.

“Ky ‘katërkëndësh’ gjeografik rrok një sipërfaqe rreth 100 km 
katrore dhe largësia në mes fshatrave të përmendur, nuk është më 
shumë se 5-6 milje në vijë ajrore. Ndryshe nga hapësirat e tjera 
shqiptare, të cilat pretendojnë se janë vendlemja e Skënderbeut, në 
Dibër të Poshtme e në veçanti në katërkëndëshin historik  Muhurr-
Sinë (Çidhën)- Kastriot- Koben-Voles, toponimet për Kastriotët  e 
Skënderbeun  janë të shumta dhe të ndërthurura me njëri-tjetrin 
duke krijuar një ‘ansambël’ të vërtetë toponimik”, konkludon 
studiuesi H.Përnezha. Në këtë kontekst ai sjell në vëmendjen e 
studiuesve dhe të opinionit publik një dokument të shekullit të 
XV të Komnenit, i cili flet për një mbiemër të dytë të Kastriotëve, 
Mazrek-Mazarek. “Pa marrë parasysh konsideratat e Hopf e Hahn 
për Komnenin, shumë historianë e kërkojnë Konstadin Mazrek 
Kastrioti-in gjithandej, por në Muhurr, atje ku ndodhen Mazrekat , 
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jo.  Mazrekët e Muhurrit, të vendit fqinj me Çidhnën, shtrihen mbi 
fshatin e sotëm, mbi kodër të këtij fshati”, pohon z. Përnezha.

Këto dy Mazreka rrokin një sipërfaqe rreth 70 ha tokë. Lidhur 
me etimologjinë e këtij emri topik, ai argumenton formën (ndajfolje 
+emër) pas + reka= mbas lumit.  Studiues të shumtë dibranë kanë 
hedhur tezёn se fshati i mesjetës që i dha familjes Kastrioti mbiemrin 
e dytë, ndodhet pikërisht aty, në Muhurr.

Teksa qartëson pozicionin gjeografik të kësaj zone, Përnezha 
vijon në trajtesën e tij: “Më në veri të Mazrekave, në një largësi 
më pak se një milje, ndodhet edhe Gardhi i Poshtëm, i cili zë një 
sipërfaqe mbi 15 ha, pa përmendur kodrinat me vreshtë. Ky fshat, 
tashmë i shuar, në regjistrimet osmane (1467 dhe 1583) është 
shënuar në formën Gardi Posti dhe Gardposti”. Më tej ai u referohet 
shënimeve të Muzakës që saktësojnë se, Gardhi i Poshtëm dhe Sinja 
ishin dy fshatra në zotërim të Pal Kastriotit.

“Deri më tani, ky fshat, Gardhi i Poshtëm, është identifikuar 
me Shgjerthin që ndodhet në Sinë të Poshtëme.  Pas botimit të 
Defterit osman të vitit 1583, ky problem konsiderohet i zgjidhur. 
Aty mësohet dhe përcaktohet se “…Gardhi i Poshtëm duhet të jetë 
patjetër jashtë teritorit të Çidhnës” dhe kjo për arsyen e thjeshtë 
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se në vitin 1583, tre fshatra nëpër të cilët kalonte udha që lidhte 
Çidhnën me Oranikun, ishin: Muhurri, Bulaçi dhe Gardhi i Poshtëm. 
Këto tre fshatra kanë kryer shërbimin e dervenit. Ky fakt ‘vulos’ 
vendndodhjen e fshatit Gardhi i Poshtëm mbi fisin e sotëm Tanushi 
në Muhurr…”.

Toponimet e Muhurrit me ato të Sinës dhe Çidhnës, siç vlerëson 
studiuesi Përnezha, krijojnë një ansambël historik, deri më tani të 
pakonsideruar.

Pasi evidenton disa nga toponimet  më kryesore që lidhen me 
Familjen Kastrioti dhe me Gjergj Kastriotin-Skënderbeu, Haki 
Përnezha shprehet se nuk beson të gjendet  tjetër zonë, brenda 
ose jashtë kufijve të Shqipërisë, që të ketë në një sipërfaqe kaq të 
vogël një toponimi kaq të bollshme, në funksion të argumentimit të 
vendqëndrimit të saktë të Kastriotëve.

“Të gjitha zonat shqiptare  kanë  toponime që lidhen me 
Skënderbeun, kush  një e kush  dy a tre, por  në  Dibër të Poshtme  
ndryshon puna: Në një sipërfaqe prej 100 km katrore ndodhen: 
dy Mazrekat (e Epërmja dhe e Poshtëmja); Gardhi i Poshtëm; 
Sina; Çidhna (Kidina-Kina-Kethinja); Ass-Has-Hasaj; Kastrioti; 
Kuket; Kulla e Gjonit; Kalaja e Gjonit; Pusi i Gjonit; Volesa 
(Terra+Voles=Torvioll); Këtu u zhvillua Masakra e Çidhnës 
(1466) dhe jo tjetërkund; këtu u zhvilluan 19 beteja në mes 
forcave të Skënderbeut dhe ordive osmane…etj.

 “Epo të gjitha këto nuk janë rastësore”, -shkruan studiuesi 
Përnezha.

Duke marrë në konsideratë toponimet, tregimet, legjendat dhe 
mitet, ai arrin në përfundimin se janë të dështuara dhe humbje 
kohe, përpjekjet për të vërtetuar prejardhjen e Familjes Kastrioti, 
jashtë hapësirës së Dibrës së Poshtme. Dhe këtë, koha do ta provojë.



Muhurri, histori dhe personalitete 45

Berishët e Muhurrit, si rast unikal
në historinë skënderbegiane

Barleti, Franku, Sokoloski, Pall, Stort, Stojanovski dhe shumë 
të tjerë biografë dhe studiues vendas dhe të huaj të Skënderbeut, 
evidentojnë Berishët e Muhurrit të Dibrës, si një rast unikal 
në historinë skënderbegiane. Madje Marin Barleti te “Histori e 
Skënderbeut” – (faqe: 314, 315, …) shkruan se “Ndër fisnikët më të 
mirë të atij vendi (në Dibër) ka qenë familja e lashtë e Berishëve. Dy 
vëllezërit, gjeneralë të Skënderbeut dhe, njëherësh, kryetrima të rinisë 
dibrane, Dhimitri dhe Nikolla, ndihmën e të cilëve Skënderbeu e kishte 
të dendur dhe të shënuar, kur dëgjuan për fatkeqësinë e ushtrisë sonë 
dhe për përfundimin e rrethimit të Beratit, kur morën pastaj vesh për 
rebelimin dhe pabesinë e Moisiut, nuk u vonuan aspak, por vrapuan 
fluturimthi për tek roja dhe kryeporta e mbretërisë, të trembur se mos 
roja atje shpërndahej nga frika apo ngaqë s’kishte kush e frenonte dhe 
se mos vendi mbetej pa mbrojtës, sidomos kur vinin lajmet se Sebalia 
ndodhej ende në Epir. Dhe kështu Dhimitër dhe Nikollë Berisha me 
plot arsye, u kujdesuan, së pari për të kërkuar ushtarë dhe, kështu, 
e rritën rojën, u dhanë zemër burrave me fjalë dhe me vepra, duke 
ua shtuar, me çdo mënyrë, dashurinë për Skënderbeun, si dhe duke 
shfaqur simpatinë e tyre për fatin e tij dhe urrejtjen për pabesinë e 
Moisiut …”.

Në gjithë librin voluminoz të tij për Skënderbeun, Barleti, 
çuditërisht, vetëm këtë familje, në ndryshim nga gjithë të tjerat, e 
specifikon kështu, “të lashtë”. Është e pamundur të mos përmendësh 
Kastriotët dhe Skënderbeun. Kjo sepse, këto dy familje, u ngjizën në 
të njëjtën trevë të origjinës, në Mazrekat e Dibrës së Poshtme, për 
të cilën kanë shkruar jo pak historianë vendas dhe të huaj. Edhe nga 
burimet arkivore, edhe nga ato gojore, vërtetohet se këto dy familje 
qenë jo vetëm bashkëkohës dhe bashkëfshatarë, por njëkohësisht, 
dhe bashkëluftëtarё.  Qysh se Kastriotët u shfaqën për herë të parë 
në skenën politike të kohës, Berishët bëjnë krushqi me ta dhe që 
nga ajo kohë, familja e lashtë e Berishëve, do të mbetet në historinë 
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skënderbegiane si njëra nga familjet bashkëluftëtare më besnike e 
kauzës së Kastriotëve.

Mazrekat dhe Gardhi, treva në të cilat, ekskluzivisht, 
identifikohet Muhurri

Të shkruash për Berishët, më së pari, do të thotë të shkruash 
për Mazrekat, të Epërmet dhe të Poshtmet, si dhe për Gardhin e 
Poshtëm (të Dibrës së Poshtme), treva në të cilat, ekskluzivisht, 
identifikohet Muhurri, ky shtrat i rrallë, shtrëngatë i origjinës së 
lashtë të Kastriotëve.Të shkruash për Berishët e kohës së Kastriotëve 
do të thotë të hedhësh një dritë të re mbi qytezën e lashtë ilirike 
të Hurdhë-Muhurrit dhe Mazrekave të Epërme, vend ku u ngjizën 
dhe u formuan në shekuj Kastriotët, të cilët i dhanë kombit tonë të 
shqiponjave pavdekësinë. Të shkruash për Berishët e Skënderbeut 
do të thotë të farkëtosh dhe një të vërtetë më shumë se Gardhi i 
Poshtëm, (vendlindja e dy gjeneralëve të Skënderbeut, Dhimitër 
dhe Nikollë Berisha), ishte ashtu siç pohon Gjon Muzaka, njëri prej 
dy katundeve që pati në zotërim Pal Kastrioti, gjyshi i Skënderbeut. 
Dhe, më në fund, të shkruash për Berishët e Skënderbeut do të 
thotë të shkruash për një rast unikal në historinë skënderbegiane 
dhe jo vetëm. Do të thotë të shkruash për dy vëllezër, secili më i zoti 
se tjetri, që të dy gjeneralë të Skënderbeut, luftëtarë të ekselencës, 
njerëz të elitës sunduese skënderbegiane, nënkomandantë nga më 
të rreptët e Skënderbeut dhe njëherësh nga më të besuarit e tij, 
personazhe historike të veprës së madhërishme të Skënderbeut, 
shkruar nga Barleti, vepër e përkthyer në shumë gjuhë evropiane 
dhe që qarkullon prej më shumë se 500 vitesh në gjithë botën. Kur 
shkruhet dhe flitet për Berishët e kohës skënderbegiane, s’do mend 
që flitet e shkruhet për Berishët e Muhurrit të Dibrës së Poshtme. 
Asnjë historian apo kronikan, asnjë burim arkival apo gojor nuk na 
bën të njohur ekzistencën e ndonjë fisi a familjeje tjetër “Berisha” 
në gjithë trevën autentike arbërishte të epokës së Kastriotëve. Nëse 
ka sot familje Berishësh, gjithkund, në hapësirat etnike shqiptare, 
ato, dihet, kanë divergjuar përgjatë harkut kohor të këtyre pesë 
shekujve të fundit, pra fill pas MOTIT TË MADH nga e vetmja pikë: 
Familja e Lashtë e Berishëve të Mazrekave dhe Gardhit të Poshtëm, 
përndryshe, nga Muhurri i sotëm i Dibrës së Poshtme, pikërisht, 
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aty ku e kanë gjenezën, aty kanë dhe trojet e tyre të vjetra e të 
pakontestueshme Kastriotët tanë të madhërishëm.

Referuar këtyre kolosëve të historisë sonë kombëtare, por dhe 
në të dhëna arkivore e gojore, poeti, romancieri, përkthyesi dhe, 
njëherësh, kantautori muhurrak Naim Berisha, autori i më shumë 
se 35 librave artistikë, (vetëm në këta 28 vitet e fundit), ka botuar 
romanin “TË JETOSH NË PAQE”, që i përket zhanrit historik. Në këtë 
libër, ai trajton temën e qëndresës së popullit të arbërit në kohën 
e Skënderbeut. Duke glorifikuar familjen e lashtë të Berishëve të 
Mazrekave në Gardh të Poshtëm, dmth, në Muhurrin e sotëm të 
Dibrës së Poshtme dhe të dy gjeneralëve të Skënderbeut, vëllezërve 
Dhimitër dhe Nikollë Berisha, djem të Gjergj Berishë Mazrekës dhe 
Majra Kastriotit. Ai, në të njëjtën kohë, glorifikon gjithë qëndresën 
heroike të Arbërisë nën udhëheqjen e Skënderbeut kundër tiranisë 
së pashembullt turke.

Berishët sipas studiuesve të mirëfilltë të Historisë së 
Muhurrit

N.Berisha bëhet më i besueshëm kur u referohet studiuesve 
të mirëfilltë të Historisë së Muhurrit, Hilmi Sadikut e Ilvi Shehut, 
Hysni Bruçit e Hysni Milloshit, por edhe dëshmive të pleqve të urtë 
muhurrakë Lam Mziu e Fali Rama. Një figurë interesante është dhe 
ajo e Liman Berishës, i njohur për bëmat kundra turqve e serbëve, 
deri në kryengritjet e viteve ‘20-‘21. Por më të besueshme janë 
referenca nga Barleti e Noli për gjeneralët trima të Skënderbeut, 
Dhimitër e Nikollë Berisha.

Tërheqës janë edhe profilet e Xhemalit, Osmanit e hallë Miles, 
që Naimi, mjeshtërisht i vizaton, qoftë dhe vetëm si inkurajues të 
krijimtarisë së tij. Po në këtë këndvështrim përfshihen në romanin 
historik “Të jetosh në paqe” dhe xhaxhallarët e autorit, Ramazani, 
Haliti e Lika si dhe kushërinjtë, Arbeni, Limani e Bardhyli, si 
pasardhës të denjë të Dhimitrit e Nikollës. Pikërisht pse hedh dritë 
rreth këtyre figurave e personaliteteve të shquara, ky roman i 
N.Berisha zë vend të veçantë ne analet e historisë sonë kombëtare.

Duke u mbështetur në mendimet e konsulentevë dhe të 
recenzentëve, kemi mbërritur në një akord se ky libër i veçantë i 
Naimit, më shumë se një libër monografik për familjen a fisin, është 
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një roman i zhanrit historik, sepse i 
gjithë libri është nën ndikimin e parimit 
artistik dhe estetik të historisë.

Ky parim, siç dihet, e sheh historinë 
edhe si art, por njëherësh, i përcakton 
asaj edhe qëllime të tjera, veç tregimit 
objektiv të ngjarjeve.

Në libër janë përdorur mjaft mjete 
stilistikore, si: digresionet, retrospektiva, 
harmonizimi i kujdesshëm i kësaj të 
fundit me realitetin e sotëm, ruajtja dhe 
sigurimi i vazhdimësisë së amaneteve, 
i kumtit të tejçuar oral nëpër brezat 
pasardhës të Berishëve të vjetër, në të 
njëjtat troje (të Muhurrit) deri në ditët tona. Vihet re kombinimi 
i të vërtetave historike, që përcjell Barleti dhe të tjerë biografë të 
Skënderbeut, me gojëdhënat që janë shumë të njohura në Muhurr 
edhe sot e kësaj dite, për fisin e Berishëve dhe lidhjet e tij shumë të 
afërta dhe tejet besnike me Skënderbeun. Haset dendur gërshetimi 
i linjave themelore të ngjarjeve historike me detajet konkrete të 
luftës dhe të jetës së dy vëllezërve gjeneralë, Dhimitër dhe Nikollë 
Berisha. Gërshetimi me këto linja i tregimeve të Babës së Madh, i cili 
jetoi aq gjatë, si për të treguar …, dhe çuditërisht na kujton plakun 
Balë të De Radës tek “Këngët e Milosaos”, por edhe rrëfimet në 
vetën e parë të Gjorgut (që është vetë autori i librit), të cilat shfaqen 
mjeshtërisht në trajtën e kujtimeve, e bëjnë këtë libër që të anojë 
më shumë si një roman, sesa një libër thjesht jetëshkrimor.

 “Të jetosh në paqe”, është libri që i dedikohet familjes së lashtë 
dhe asaj të re të Berishëve të Muhurrit dhe jo vetëm, është një 
kontribut i ri si për thesarin e historiografisë skënderbegiane, ashtu 
dhe për letërsinë artistike, pasi evokon atë epokë të lavdishme..
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Gjenealogjia e fiseve

Dy fise të njohura të Muhurrit (prej të cilëve kanë origjinën 
nënfise të tjera) janë Market dhe Shqefnet. Sipas historianit të 
mirënjohur Xhemal Berisha, në fillimet e pushtimit turk, nga Oroshi 
i Mirditës erdhën dhe u ngulën në Hurdhë Muhurr dy vëllezërit 
Marku dhe Shqefni të besimit katolik.

Me kalimin e viteve, nën trysninë e pushtuesve turq Marku u 
asimilua duke u kthyer në Hoxhë, prej nga u shumua dhe u formua 
fisi i mirënjohur HOXHA i Muhurrit.

Në fillim të shekullit XVIII edhe pjesa përëndimore e Drinit të Zi, 
(ku shtrihet edhe Muhurri) kishte përqafuar dukshëm islamizimin. 
Nga mesi i shekullit XVIII Dibra ishte islamizuar krejtësisht, me 
përjashtim të Lurës dhe të disa enklavave ortodokse në fshatrat 
Herbel, Kërçisht, Pasinkë, Gjinovec, Klenjë, Gajre, Rekë e Modic, 
Jablanicë e Jançe.

Sipas dokumenteve të kohës, në vitin 1571, në Muhurr figurojnë 
vetëm 87 shtëpi të krishtera dhe në Bulaç 145 të tilla, ndërsa shumica 
e shtëpive ishin islamizuar.

Në këtë periudhë të islamizimit intensiv të popullsisë shqiptare, 
gjejmë edhe konvertimin në islamë të fiseve Marke e Shqefne të 
Muhurrit.

Sipas historianit Moisi Murra, në këtë kohë nuk bëhet fjalë për 
luftë fetare. Por ama dibranët (edhe muhurrakët), ashtu si gjithë 
shqiptarët, e dinin se çdo pushtues, veç masave politike ua imponon 
vendasve dhe kulturën, gjuhën dhe fenë e tij. “Gjon Kastrioti, - 
shkruan Noli, - nuk ishte idhtar i ndonjë feje, por e ndërronte këtë 
sipas politikës së ditës. Ai ishte katolik roman, si aleat i Venedikut 
më 1407; ortodoks grek, si aleat i Stefan Llazareviçit të Serbisë, 
prej 1419 deri më 1426; musliman, si aleat i Muratit të II, prej 
1430 deri më 1438; përsëri katolik roman më 1438, si aleat dhe 
‘Qytetar Nderi’i Venedikut dhe Raguzës dhe vdiq si i krishterë i mirë 
më 1443”. (F.S.NOLI, “Gjergj Kastrioti, Skënderbeu”, vepra IV, fq.249, 
Tiranë 1989).
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Të njëjtën gjë kanë pohuar shumë autorё, të huaj dhe vendas. 
Arnold thotë: “Kur e pyet dikush një shqiptar ç’është, para se të 
përgjigjet se është mysliman apo i krishterë, do të thotë se është 
shqiptar” (Th.Arnold, vepër e cituar, fq.50).

Shqiptarët, myslimanë a të krishterë, - ka shkruar E.Durham, - 
para armikut të përbashkët bashkohen”. (Edith Durham, “Brenga e 
Ballkanit”, fq.219-220, Tiranë 1998).

Edhe Sami Frashëri ka vënë në dukje se “Shqiptari, mysliman 
qoftë, ortodoks qoftë, është gjithnjë shqiptar. Besa nuk sjell kurrë 
ndarje e çarje në mes tyre. Grindjet që ngjajnë në mes të besëve, 
përherë edhe në atë Evropë të ndritur, në Shqipëri s’kanë ngjarë 
kurrë”. (Sami Frashëri,“Shqipëria çka qenë, ç’është e çdo të bëhet”, 
fq.67, Tiranë 1980).

Në këtë kontekst nuk kishin si të bënin përjashtim nga 
islamizimi edhe fiset Marke e Shqefne të Muhurrit.

Në Muhur kanë ardhur dhe janë vendosur dy vëllezër, Marku 
dhe Shtjefni.

Nga fisi Marke, kovertuar në Hoxha, në qëndresën ndaj 
pushtuesit turk dhe më vonë ndaj austro-hungarezëve e serbëve 
kanë bërë emër në histori: Kurt, Hazis, Nel e Dine Hoxha.

Origjina e fisit është nga Oroshi i Mirditës.
Nga Shtjefni janë fiset Lala, Rama, Mikli dhe Deva.
Thuhet se shpërngulja nga Mirdita është bërë disa qindra vjet 

më parë. Tokat bujqësore të fushës së Muhurrit, pyjet e dushkut  
sipër fisit Hoxhe në Muhurr,  në Mazdreka afër dhe sipër fisit 
të Mёzesve të epërm,  apo ato në  Mezdin e Deve,  sipër  Hurdhë 
Muhurit,  (të cilat kanë qënë në zotërim të Shtjefnit)  japin një ide të 
qartë se pasardhësit e tij  janë  autoktonë dhe ndër të parët e këtij 
fshati.

Kjo vërtetohet edhe nga disa fakte:
• Në Mezdin e Deve, familja e Hysen Lalës ka patur stan veror 

dhe dy tre copa tokë bujqësore.
• Nga tentativat e pushtimit sllav, banorët janë shpërngulur 

disa herë nga Muhurri në drejtim të pyjeve sipër Hurdh–
Muhurrit, konkretisht në Mezdin e Deve. (në shtator të vitit 
1920 në Mrest e Deve ka lindur Dik Lala.  )

 Tek Teqja e Hurdhё Muhurit është varri më i vjetër i zonës, që 
quhet varri i Nel Zogut, i të parëve të familjes së Hysen Lalës.
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Fisi Lala përbёhet nga disa disa zjarme:
• Zjarmi apo oxhaku,  Hysen Lala  përfshin familjen  Sul Lala  

me djemtë Dika, Aqifi dhe Qamili, si dhe ato që banojnë 
aktualisht në fshatin Rreth-Kale, të Muhurrit konkretisht 
familja e  Hamit Lalës, Isuf dhe Nezir Lalës.

• Zjarmi tjetër ishte ai që përfshinte familjen e Dalip Lalës 
(djemtë Dani, Muda, Islami), Ismail Lalës (djemtë Nazifi, 
Xhaviti), dhe Ahmetallarët (Ahmeti, Hamiti).

• Zjarmi tjetër përfshijnë familjen e Nuz Lalës, (Lutfiu, Rakipi, 
Myrtezani) dhe familjen e Hazis Lalës (djemtë Ivziu, Veliu).

• Zjarmi tjetër Dudallarëve përfshinte familjen Adem Lala (djali 
Agimi)  familjen e Mus Lalës (djemtë Haliti, Ilmiu)

Ndërkohë, sipas studiuesit Dr.Selman Mëziu: “Marku vjen nga 
Oroshi i Miditës, e ndihmon Kurti duke e bërё vëlla me troje. Në 
kohën e Turqisё bën shkollë, kthehet në Hoxhë, zbret ne Hurdhë 
Muhurr; një vëlla shkëputet e zbret në Eshëlla nën Duksa, ku ështe 
një krua, e më pas shpërngulet aty ku janё sot kullat e Dine Hoxhёs. 
Aktualisht kanë mbetur pak falmilje”. Po sipas S.Mëziut: “Shqefni, 
vëlla me Markun, përkrahjen me prona e strehim e gjen në Shnetat 
tek Kurti. Ky shtohet shumë, e prej tij rrjedhin këto fise: Lala, Mikli, 
Rama e Deva i vogël, (Osmani vendoset në Brest, ku jetojnё dy 
familje). Kemi toponime në këto vende fillese për të gjithë.

Mikli zbret në Degjane. Nga aty bien në Fushё-Muhurr, në 
Kodёr të Lale (tek Nus Lala) e në vazhdim të saj, pozicionohet edhe 
Mikli, poshtë rrafshes së Thanxës, pra të dy fiset që ishin në trojet 
e Mëzeze.

Rama zbret nga Hurdhё Muhurri në faqen e Mollës, në lindje 
të Duksës së Madhe, më pas bie në Fushë Muhurr, përqark Kodrës 
së Rame”. Nga ky fis mësohet se Musa Rama, para më shumë se 
dy shekujsh emigroi ne Izmir, ku krijoi pasuri përrallore, aq saqë 
thonë se tufa e tij përbëhej nga 10 mijë dele.

Familja Kurti në Shnetat, toponimi Ara e Kurte, rrënojat, 
zbret në faqen e Mollës, në Degjane, së fundi në Kurt të Boxhoit, 
në trojen e Këbejt, ku i vuri edhe emrin. Tani banojnë disa familje. 
Konsiderohet fisi më i lashtë

Fisi Prençi: Reth viteve 1810, vjen për herë të parë nga 
Bardhaj Reç, Halil Prençi i vjetër dhe vendoset në Hurdhë-Muhurr. 



Halil Rama52

Por më parë, rreth viteve 1670, thuhet se ky fis kishte ardhur nga 
fshatrat Vrith (Razёm) dhe Reç të Malësisë së mbi Shkodrës dhe 
ishte vendosur në Bardhaj-Reç e në Draj-Reç të Dibrës. I pari i fisit 
Prençi, ardhur nga mbi Shkodra, ishte Preç Preçi dhe i përkiste 
fesë katolike, por më vonë në Bardhaj–Reç ai dhe familja e tij janë 
konvertuar në myslimanё. Halil Prençi, pasi vjen nga Bardhaj-Reç 
dhe vendoset në Hurdhё-Muhurr, bëhet vëlla me fisin Balla dhe me 
fisin Deva.

Nga mesi i shekullit të 19-të e më pas dhe nga fundi i shekullit 
19-të, disa familje të fisit Prençi zbresin në Fushë-Muhur dhe 
vendosen në “Kurtin e Boxhoit” (Oborri i Agait) dhe në Kodrën e 
Mikle. Në “Kurtin e Boxhoit”, fisi Prençi bëhet vëlla me fisin Hoxha, 
fisin Kurti dhe fisin Balla. Për tu theksuar është se nga Hurdhё 
Muhurri zbriti Dalip Prençi, i cili kishte lëvizur shumë dhe e njihte 
jetën, madje ai kishte qenë një luftëtar i vazhdueshëm në luftёrat 
kundra serbëve.

Më pas fisi Prençi është shpërndarë, duke kaluar disa familje në 
Brezhdan, disa në Vakuf dhe disa kanë shkuar me punë në Shkodër.

Zenel Prençi i vjetër ishte njohës i mirë i gjuhёs turke, pasi 
kishte udhëtuar në kurbet për në Turqi dy herë nga 7 vite (1913-
1919 dhe 1920-1927). Ai, pas kthimit nga Turqia kishte arritur të 
ngrinte tufat e mëdha të bagëtive me fitimet e kurbetit.

Fisi Çiku, me prejardhjen nga Reçi, u mbështet tek Hoxha. Kalon 
një familje në Shqath, ku mbështetet tek Mani, një pjesë pastaj nga 
Hurdhë Muhurri zbresin nё Fushë Muhur, ndërsa nga Shqathi në 
Kishavec.

Fisin Balla, me origjinë nga Mati e ka bёrё vëlla Prençi. Ka 
ardhur shumë vonë në Muhurr. Vendbanimi, Vnesht në Gjerth, 
është ngjitur në Hurdhë Muhurrin, zbret në faqen e Mollës në 
Duksën e Vogël. Zbret pastaj në Kurt të Bogjoit (Staf Balla) tek 
shtëpia e Demes së Balle (Mere) dhe së fundi mbështet tek Rama me 
troje përreth Kodrës së Rame. Tё shkëputur nga Ballet e Muhurrit, 
pjesёtarë të këtij fisi ndodhen në Trebisht e Bellovë të Gollobordës. 
Në Tuçep ndodhet fisi Adilaj i larguar nga Muhurri, për të cilin nuk 
kemi gjetur nga e ka origjinën.

Fisit Sula, (Meta i vjetër), nuk ia dimë origjinën. Pleqtë tregojnë 
se vjen e punon si bujk tek Mikli në Degjane. Pastaj zbret ne Kodër 
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të Rame. Ka akoma një familje.
Në Shqath, fisi më i vjetër është Ballazhi. Tregojnë se ka mbetur 

një Serb me emrin Llazh. Por nuk dihet si iu bashkangjit shtesa ‘Ba’?! 
Një tjetër pikëpamje është se ka ardhur nga Stelushi, u ngul së pari 
në Mёhallë të Epër e pastaj zbriti ku është sot. Ka akoma familje në 
Shqath me kёtё mbiemёr.

Në kohë të vjetra, dy vëllezër Xheta e Doçi, me origjinё nga 
Prizreni, lёvizin tё banojnë në Tartaj të Zall Dardhës. Largohen nga 
andej, e ngulen: Xheta në Livadhet e Kuqe, Doçi në Shkuraka.  Ky i 
fundit zbret pastaj në Rreth- Kale. Nga Xheta rrjedh Mani, ngulet 
pastaj në Mëhallë të Epër tek kroi i Dragojve, pastaj zbret me troje 
në Qaf Shtriga, më vonë disa familje shkëputen e zbresin në Rreth-
Kale dhe Brezhdan.

Leka, grua Mirditore e martuar në Shkodër, vjen me barrë; gjen 
mbёshtetje nё fisin Mani në Mёhallë të Epër, tek kodra e Leke. Edhe 
ky zbret tek Ara e Kreçe ku ka disa livadhe, dhe më pas zbret në 
trojet e sotme ku ka mjaft toka e pyje të emërtuar Leka.

 Mani bën vëlla Veshin, që vjen nga Mirdita. Në trojet e sotme, 
ka ende familje.

 Visha rrjedh nga Ballazhi, shpërngulet ku ka trojet sot mbi 
Kepin e Radit dhe nën arën e Mustaf Dedës, i cili shkoi në Dibër të 
Madhe. Tani banojnë në Shkup.  Ka mbetur vetëm një shtëpi.

Për fisin Daci përfliten dy vendorigjina: nga Dibra e Madhe ose 
nga Shkodra. Ka akoma shtëpi në Hurdhё Muhurr me këtë mbiemër.

Fisi Këbej, sipas studiuesit Munir Shehu është fisi më i vjetër 
në Muhurr (Libri RRËFIME DHE KËNGË POPULLORE - Histori, 
portrete dhe shënime të tjera. Dibra 2, 1860 -1913). E solli turku 
nga Mati, si bé për të sunduar. Duken dhe sot rrënojat e shtëpisë së 
tyre në Kodrën e Kullës, mbi shtëpinë e Sadik Hoxhës. Këbeji zbriti 
më vonë në Kurt të Boxhoit e pastaj shkoi në Algjone, i përzënë 
nga Hoxha. Më së miri këtë e shpjegon Munir Shehu në librin e 
tij të sipëpëmendur (faqe 67) ku shkruan se: “Këbeji ishte shumë 
pasanik, sepse tue qenë në atë vend i vetëm, pati pushtue gjithë ato 
toka të gjana. Tufat e tij me dhen nuk numëroheshin. Ishte shumë i 
fortë. Edhe Karahasani ia kishte drojën dhe përpiqej me e varfërue. 
Për këtë qëllim përdori nji hile, tue përdorë si vegël Markun. Ky 
dha nji cucë tek Kbej dhe e bani mik. Kjo ia vodhi senetin e tokave 
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që i kishte dhanë Karahasani dhe ia dogji shtëpitë. Kështu, mbeti i 
djegun edhe seneti. Mbas pak kohe Marku (Hoxha), filloi të grindet 
me të tue i thanë se ato toka Karahasani ia kishte falë atij. Gjyqet në 
ato kohëra baheshin tek kadiu, në saraje të Karahasanit. Hoxha qiti 
senetet dhe e fitoi gjyqin. Kështu Kbej u varfërue.

Çurket janё një tjetër grupim ku bëjnë pjesë, Berisha, Sina 
e Laci. Shtëpitë e tyre fillimisht ishin në Çurke të Epra. Fushë 
Muhurri quhej fusha e Çurke, madje edhe sot e kësaj dite përdoret 
një emërtim i tillë.  

Laci zbret posht në Lindërsa. Një vëlla shkëputet në Rreth-Kale. 
Po kështu edhe dy familje Sina vendosen këtu. Një vëlla largohet në 
Rreth-Kale. Por ka edhe të dhëna për fisin Laci në tre variante: 1. i 
ardhur nga Reçi apo degëzim i Terzie. 2. një fis me Berishёn por që 
janë të vendit. 3. sipas gojëdhënave dhe rrëfimeve të të parëve, fisi 
Laci vjen nga krahina e Selitës, një zonë që kufizohet nga Mati dhe 
Mirdita. Emri i fshatit të prejardhjes së fisit quhet Rremull, një fshat 
në njësinë administrative Derjan. Të parët e këtij fisi u shpërngulën 
nga Rremulli dhe shtegtuan drejt Dibrёs, ku u vendosën në Çurke 
të Epra. Sot e kësaj dite zona ka emërtimet e veta të fisit, por kёtё 
njëkohësisht e dëshmojnë dhe varrezat që ndodhen në atë territor. 
Në fillim të shekullit të kaluar, disa shtëpi të fisit zbritën në fund 
të fushës së Muhurrit, buzë Drinit, aty ku janë edhe sot. Madje, 
pikërisht emrin e fisit mban edhe Shenja e Lacit, në luginën e Drinit.

Berisha zbret në trojet e tij tek ka shtëpinë sot Emin Qamil 
Rina; largohet nga aty e shkon nën Rrafshen e Thanxës në veri, 
pranë fisit Voka. Tani janё shpërngulur të gjithë.

Algjoni, me shtëpitë në Çuket e Epra, pranon Mëziun e ardhur 
nga Sina e Epër për vëlla, siç janё dhe sot e kësaj dite me tre fiset e 
dala prej tij, Farruku, Dabiçi e Kaleshi, me të cilët janë nuna, pra 
kumurtajllëk.  Një vëlla i Kaleshit kalon me banim në Rreth -Kale, ku 
edhe tani ka një familje (trungu i Islam Kaleshit).

Pasi shtohen, zhvendosen në Fushë Muhurr, tek Gropa e 
Algjone. Vokërr Noka nga fisi Dabiçe (Dobi), ishte njeri i zgjuar 
që projekoi e hapi vijën e Zallit, vepër ujore që funksionon edhe sot. 
Varri i tij gjendet brenda tek Teçja e Dabiçe.

Për fisin Sina (sipas pinjollëve të këtij fisi, Rasim e Beqir Sina – 
të dy gazetarë të njohur, babë e bir), thuhet se i pari i tij ka ardhur 
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nga Persia. Më i vjetri, Rushit Sina, fillimisht është vendosur në Sinë 
(nga kanë marrë dhe mbiemrin “Sina”), e më vonë, pasardhësit e tij 
kanë zbritur në Luginën e Drinit të Zi, duke u vendosur në Fushë 
Muhurr e Rreth- Kale, ku ka edhe sot shtëpi të këtij fisi.

Mëziu, nga Klysyra e Mëziut në Han të Hotit, në kufi me Malin 
e Zi, ngulet në Sinë të Epër, tek Trojet e Mëzeze. Largohet njëri vëlla 
për Reç, tjetri zhvendoset tek Algjoni. Shkëputet më pas e vendoset 
tek Vnesht me të njëjtin emër, shpërngulet përsëri në Kodër të 
Mëzeze, ku ka ende familje. Nga shtesa e madhe detyrohen të bien 
në trojet e tyre në Fushë- Muhurr, ku ka akoma familje.

Krrashi vjen nga lagjja me të njëjtin emër nga Arrasi, mbi urën 
e Setës. E bën histar Mëziu. Shtëpia e parë u vendos tek kodra e 
Krrashit, mbi kodrën e Mëzeze, pastaj lëviz e ngulet në Kep të 
Krrashe.

Xhani që vjen nga Lisi i Matit (rreh 300 vjet më parë), 
mbështetet tek Algjoni në Çuket e Epra, e më pas zbret në Fushë 
Muhurr.

Tanushi vjen nga Reçi.
Rina, origjinën e ka nga Shkodra. Zbret në faqet e përroit që i 

venë emrin e tij. Ka akoma familje.
Nga fisi Qoka, i pari Ndrec Qoku nga Kosova, ngulet në Çuke të 

Epra e më pas zbret në Muhurr. Ka akoma familje.
Voka vjen nga Mati, e bën me troje fisi Qoka. Ka akoma familje.
Në Sharakan, Dida rrjedh nga Terziu i ardhur nga Arrni i 

Kukësit. Disa familje shpërngulen në Kishavec. Kanoli rrjedh po 
nga i mësipёrmi, shpërngulur në Kishavec.  Xharret e Sharakanit 
kanë katër varre pranë Teqes së Dide. Nuk dimë me tej.

Për prejardhjen e fisit Pira ka dy mendime, njëri sikur vijnë nga 
Shkodra, e tjetri se vijnë nga Piroviç Pal (banor në Sinë, në tefterin 
Turk të vitit 1467).  Ngulen në Grishqan, ngjiten në Sharakan, pastaj 
zbresin në Reçna, më pas në shpatin lindor të Kodrës së Shehrit, së 
fundi shpërngulen ku janë sot dhe një familje shkoi në Kishavec. Një 
fis i formuar po nga këto Pire, ndodhet në Mallunx të Matit.

Lika është me prejardhje nga Terziu sipas një varianti, por një 
variant tjetër, i sheh Liket si degëzim i fisit Pire, me banim në Shehër 
të Vajmëdheje. Ka akoma familje.  (Vajmëdheji është fshat në zonën 
e Muhurrit dhe cilësia e veçantë e tij vjen nga fjala ‘vajtues” që i ka 
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dhënë dhe emrin fshatit).
Fisi Doda vjen nga Reçi. Ai ngulet fillimisht në Reç, pastaj në 

Vajmëdhej e Vakuf, ku ka akoma familje.
Gjoci, vjen nga Grykë Noka. Atë e mbështeti Doda për t’u ngulur 

në Vajmëdhej.
Balliu është me origjinë nga një fshat i Malësisë së Krujës, 

pranë Qafë Shtamës, aktualisht banor në Sheher e Vajmëdhej. Ka 
akoma banorë.

Kustana e Xharena, janë fise të zhdukura, që kanë lënë vetëm 
toponimet.

Nuk kemi asnjë të dhënë për fisin Meta, ashtu si edhe për fisin 
Ismrija.

Trupja vjen nga Dibra e Madhe.
Fiset e Lleshi në Fushë  Muhurr e Rreth- Kale vijnë nga Bulaçi.
Doçi e Mani vijnë nga Shqathi.
Dishin e ka sjell Rina që fëmijë nga krahina e Gollobordës.
Për fiset Bushi, Lleshi, Losha, Zhuzhi me banim në Bulaç nuk 

kemi të dhëna për prejardhjen e tyre. Po ashtu edhe për fisin Kulla 
në Rreth-Kale nuk kemi të dhëna.

Kultet e besimit

Në bashkimin e lumit Murra me Drinin e Zi është një kodër 
që quhet Kodra e Shënedillit, toponim ky që shpreh një besim, i 
cili vjen që nga koha pellazge, tek albanët e Kaukazit e i gjetur në 
disa toponime në gadishullin ilirian në lashtësi, ose në Ballkanin e 
sotëm.

Në zonën e Muhurrit ndodhen këto kisha: Shën Salvadori në Bulaç, 
Shën Gjergji në Hurdh - Muhurr, Shën Maria në Mal të Shmrisë (në 
Shmrajs dialekt). (F. Cordiignano, Geografia ecclesiastica dell’Albania, 
N.4 1934). Këto na jepen nga ky studiues italian, por në studimin e 
tij mungojnë disa kisha si, Shën Dhimitri në Shmetra posht Teçes së 
Çikut, Shën Vasili në Sharakan, Shën Maria posht Vneshve në Gjerth, 
mbi trojet e Berishe.
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Kur është ndërtuar Kulla e Dine Hoxhës, gjatë hapjes së 
themeleve është gjetur një gur ku ishte skalitur një kryq, si dhe një 
kokë njeriu e skalitur në gur. Nuk dimë ku kanë përfunduar, por 
thuhet se aty paska qenë një Kishë. Në Rreth-Kale, nën shtëpinë 
e Rufat Sinës janë trojet e një kishe, madje këtë e dëshmon dhe 
toponimi Lugu i Kishës.

Kemi Teqen e Çikut ndërtuar në pyllin e Shqefe, Teqen e Sharakanit 
ku është varrosur një hoxhë i ardhur nga Krahina e Sharakanit, Turqi, 
Teqen e Dabiçe ku është varrosur Vokërr Dabiçi (Noka).

Xhamia më e vjetër është ajo në Lindërsa të Lace, për të cilën 
konsulli Rus Jasterbov shkruan se ishte pa minaret. Mbi atë xhami 
u ndërtua e reja në vitin 2013. 

Xhami, pas viteve 1990 u ndërtuan në Rreth-Kale dhe Hurdhë 
Muhurr.

Mullinjtë janë të shumtë, mokrra janë gjetur në Mazrekat e 
Epra, në Lajthi të Trashë dhe poshtë qytezës së Hurdhё Muhurrit, 
në lindje.

Mulliri i Palamatit tek Gjurra e Dodë Laçit në pёrrua të Shqathit, 
i ngritur nga Dedë Ballazhi është mulliri i parë me ujë, (fundi i 
shekullit të XIX); Mulliri i Mane, Shqath; Mulliri i Shqefe në lumin 
Murra, Mulliri i Bëshenit, i ringritur më 2013 nga Petrit Mëziu, i Zyber 
Hoxhës po në Lumin Murra, Mulliri nën brigjet e Laleve, bashkangjitur 
hidrocentralit elektrik, i ngritur me 1957; Mulliri i Terzie, në përroin 
e Rine; ka qenë dhe një Mulli në Shehër të Vajmëdheje, që u shkatërrua 
para viteve 1990, për të cilin nuk dimë pronë e kujt fisi ka qenë.

Etnokulturë

Veshja e moçme e burrave të Muhurrit ka qenë: tirçe me gjetana 
të zez, kajuke, opinga prej lëkure lope lidhur me gjalma, këmishë e 
bardhë e brekë të gjata hasi, me kësulë të bardhë, (para pushtimit 
turk me majë si e Kosovarëve, pastaj e rrafshët). 

Gratë e muhurrakëve visheshin me xhupa të bardhë me gjetana 
të kuq ose të zes, mitan të shkërlitun (qëndisur), përshtek të zezë, 
shami të bardhë, çorape të gjëra me lule të bëra nga ato vetë me 
garthaja (shtiza), brek të gjëra, opinga me gjalma.
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Mjeshtrja e prerjes dhe e qepjes se këtyre veshjeve në Muhurr 
ka qenë Hazbie Mëziu (Kovaçi). Ajo punonte me razbujt e saj, 
qylyma, sixhade, mutafë, etj, me motive të ndryshme qëndismash. 
Kishte duar të arta.

Rapsodët popullorë, si Sadik Dida, Nezir e Nazmi Rama, Hasan 
Çiku, vëllezërit Gani e Hamit Rama dekorohen në festivalin e III të 
Gjirokastrës 1978. Kercimtarë të njohur nga kjo zonë janë edhe 
Ymer Deva, Qamil Daci, Demir Rama etj.

Folklori i krahinës së Muhurrit është mjaf i pasur me këngë 
dasme, vajtimi, trimërie, beteja kundër turqve, serbëve apo kundër 
fashizmit italian e nazizmit gjerman; me këngë pune, ligjërimi, 
lirike, epike, etj., të pasqyruara edhe në përmbledhjen folklorike të 
Ilmi Kolgjegjës.

(Marrë “Rruga e Arbërit”, nr. 121-122, qershor-korrik 2016- “MUHURRI - 
Vështrim ekonomik, historik dhe etnokulturor” nga Dr. Selman Mëziu”)
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Muhurri në “Nandë Malet” e Dibrës...

Vendlindja ime…

Mal në “Nandë Malet” e Dibrës,
Jo vetëm për lartësi,
Muhurri ynë, perlë e natyrës
Me shumë bëma në histori.

Skënderbeu këtu i ka trojet,
Në Gardh, Sinë e Mazreka,
Këtu lindën dhe gjeneralët,
Nikoll e Dhimitër Berisha.

Këtu i kam legjendat dhe këngët
Për besëlidhjen e trimave muhurrakë,
Kur hasmit ia rrëmbyen pushkët
Vatanit me i dalë hak..

Kur n’beteja Dan Leka u printe,
Me e shporrë shkjaun nga votra
Dhe kur n’kuvende Nuz Lala i mblidhte,
Të keqes me i dalë përpara...

Këtu lindi Dine Hoxha,
Më i miri i të mirëve të Dibrës,
Që ligjëroi n’kuvende e oda,
Gjithnjë projeksion i së mirës.

Këtu ka trojet Gjon Kastrioti, 
Këtu ka hedh rrënjë liria. 
Muhurri im bukuri nga Zoti, 
Mbi të ulur historia.
   (H.Rama, mars 2020)
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Shpirti liridashës i muhurrakëve…

Shpirti liridashës i muhurrakëve është manifestuar në ngjarjet 
më kulmore të Historisë së Dibrës e të gjithë Shqipërisë. Parë në 
kontekstin historik, historia e kësaj krahine është pjesë e qënësishme 
e historisë së krejt Dibrës. Duke nisur që nga pushtimi turk, ashtu si 
Malësia e Dibrës ose “Nandë Malet e Dibrës” edhe Muhurri si njëri 
prej këtyre maleve nuk i është nënshtuar këtij sundimi.

“Në Malësinë e Dibrës (Nandë Malet) hynin: Reçi, Dardha, 
Çidhna, Muhurri dhe Luznia në Dibër të Poshtme dhe Gryka e 
Vogël, Gryka e Madhe, Bulqiza, Katër Grykët në Dibër të Epërme. 
Por sipas historianit Moisi Murra: “Gjithashtu është quajtur Malësi, 
d.m.th., hynin në ‘Nandë Malet e Dibrës’ dhe katundet e Gollobordës 
Përëndimore (Okshtun, Prodan, Zabzun, Sebisht, Borovë, Muglicë, 
Llangë). (“Dibra nga Antikiteti në Monarki”, fq.87).

Në shkurt të vitit 1833 kryengritësit e Çidhnës, nën udhëheqjen 
e Vesel Lushës, Sali Nokës e Ali Tafës refuzuan me forcë regjistrimin 
e ushtarëvë nizamë….Brenda një kohe të shkurtër kryengritja 
u shtri në Çidhën, në Dardhë, Muhurr, Luzni, në Grykë të Vogël e 
Bulqizë”. (P.Thëngjilli - “Kryengritjet popullore kundër osmane në 
Shqipëri, 1833-1839”) fq. 127-128, Tiranë 1981).

Një autor anonim, në vitin 1866 ka shkruar: “Nandë Malet 
Dibrës, apo Malësia e Dibrës paraqet thelbin e vërtetë shoqëror të 
Gegërisë. Atje gjenden të ruajtura doket e vjetra shqiptare, si dhe 
Kodi i pashkruar i Skënderbeut, i bartur brez pas brezi, gjer në ditët e 
sotme me dlirësinë e tij të lashtë”. Këtë e dëshmojnë edhe studimet e 
historianit e studiuesit të mirëfilltë të historisë, Xhemal Berisha, kur 
ai argumenton domosdoshmërinë e bashkimit të disa krahinave në 
Shqipërinë Veriore, duke krijuar një njësi specifike që u quajt “Mal”.

Burimet turke thonë se Malet e Dibrës janë njohur e kanë vepruar 
me këtë emër që në kohën e Skënderbeut. Feti Pasha, sociolog, 
politikan, diplomat turk, ka shkruar: “Nëntë Malet e Dibrës së Poshtme 
dhe të Epërme formojnë atë krahinë, si të thuash klasike, roli i së cilës 
ka ushtruar gjithmonë ndikim të madh jo vetëm në problemet (punët) 
shqiptare, por dhe në ata ballkanike. Skënderbeu, falë Dibrës mundi të 
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konsolidojë pushtetin e vet duke përballuar për 24 vjet ushtritë tona. 
Midis tij dhe gjeneralëve tanë, përfundimi i luftimeve varej gjithmonë 
nga mposhtja e ‘Nandë Maleve’ të dy Dibrave. Atje është zemra e 
Shqipërisë. Porta e vërtetë e Shqipërisë është kurdoherë atje”. Do të 
mjaftonte qoftë dhe vetëm ky perifrazim për ta bërë çdo muhurrak 
të ndjehet krenar me historinë e lavdishme të Muhurrit si pjesë 
e Nandë Maleve të Dibrës. Kjo edhe për faktin se për nga rëndësia 
e madhështia, përfaqësimi i Muhurrit në Kuvendet dhe betejat e 
Maleve të Dibrës, është pika më e shndritshme në historinë e tij.

Nezir Lleshi i Muhurrit, në gardën 
e Ali Pashë Tepelenës

Në korrikun e vitit 1812, në Dibër u përqëndruan forcat e 
koalicionit të Pashait të Janinës nga njëra anë dhe ata të beut të 
Dibrës nga ana tjetër. “Ali Pashë Tepelena, i gjendur para presionit 
të Portës së Lartë dhe forcave të bashkuara të pashallarëve gegë, 
të viseve verilindore, u detyrua të tërhiqet. Në traditën gojore 
thuhet se në fshatin Moravisht (sot administrohet nga Shkupi) 
plasën pushkët e para. Në një kullë të tipit kala qëndronte kapedan 
Kondesha (Konesha) nga Çidhna e Dibrës së Poshtme, me 15 veta 
(mes të cilëve edhe Nezir Lleshi nga Muhurri), i cili bëri qëndresë të 
fortë, por më së fundi u vra bashkë me disa prej luftëtarëve të tij….”. 
(Stavri N.Naçi, “Pashallëku i Shkodrës”, fq.116, Tiranë 1986.)

“Pavarësisht humbjes që pësoi në Dibër, Ali Pasha i kishte 
vlerësuar dibranët për urtësinë, burrërinë, besën dhe trimërinë, 
prandaj bëri përpjekje dhe afroi afër vetes shumë krerë të Dibrës 
si: Mete Demën e Homeshit, Demir Lushën e Çidhnës, Cen Lekën 
dhe Has Kajën e Zogje, Dalip Karajn e Bulqizës, Nezir Lleshin e 
Muhurrit, etj. Në gardën e Pashait të Janinës shërbyen me forcat 
e tyre shumë dibranë e matjanë”. (H.Stërmilli, “Dibra në prag të 
historisë”, dorëshkrim, 1940, fq.15.)

“Në vitin 1872, Malet e Dibrës lidhën besë për të luftuar 
kundër turqve osmanë. Luftimet në Kastriot, Sllovë. Muhurr, Zogjej 
e Bulqizë u shkaktuan dëme të mëdha forcave të ushtrisë turke të 
Demir Pashës që erdhën për të shtypur kryengritjen në Muhurr”. 
(Fatos Daci, “Kuvendet e Dibrës, parlamente demokratike të kohës”).
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Malet, si njësi administrative vetëqeverisëse, ashtu si dhe 
bajraqet në disa pjesë të vendit (edhe në Lurë), lindën në shekullin 
XVII. Malet kishin edhe krahun e vet të armatosur për rast lufte, dhe 
kur jepej kushtrimi për luftë kundër pushtuesit, mobilizimi bëhej 
“burrë për shtëpi” ose “burrë për pushkë”. Vendimet merreshin 
në Kuvendin e Malit, ku caktohej edhe komandanti ushtarak dhe 
shtabi i luftës.

Muhurri në mbrojtje të kufijve të Malit

Malet historikë të Dibrës lindën si nevojë e rezistencës 
antiturke dhe qenë forma organizimi shtetëror vetëqeverisës për 
atë periudhë. Por ato vepruan po njësoj edhe në mbrojtje të njësive 
të tyre territoriale. Siç shkruan Fatos Daci në librin “Enciklopedia e 
Dibrës”, “Ligji i “Malit” ishte Itifaku, që zbatohej me rreptësi nga 
të gjithë. Refereuar këtij ligji, Muhurri organizoi edhe qëndresën 
në mbrojtje të kufijve nga zaptimi i pyjeve e kullotave nga Haxhi 
Pashë Zogolli. Ja si e përshkruan këtë qëndresë Sami Doda, në librin 
e tij “Dritë diturie në Muhurr” (fq.19): “Aty rreth vitit 1840, Haxhi 
Pasha, pasi kishte zaptuar pyjet dhe kullotat e disa krahinave të 
tjera, synonte të zaptonte dhe pyjet e kullotat e Malit të Muhurrit. 
Malësorët e Bulaçit u organizuan duke vënë në krye Nezir Lleshin, 
një malësor të thjeshtë, por trim dhe, të ndihmuar nga malësorët 
e fshatrave përrreth, zunë pritat në fushë të Pllajut. Kur tufa prej 
3000 krerësh kaloi në kullotat e Muhurrit, krisi pushka. U vranë 
12 sejmenë të Zogollit dhe të gjithë tufën e marrin dhe e sjellin në 
fshat, ku e ndajnë në mënyrë të barabartë”.

Në librin e Munir Shehut “Rrëfime dhe këngë Dibre” (fq.136) 
mësojmë se këtij eventi Dibra i këndoi një këngë, “Kënga e kufirit 
të malit”, ku me cilësim përmenden emrat e Nezir Lleshit e Selman 
Loshës nga Bulaçi, të Lokё Ballës e Ali Lalës nga Muhurri, të Likë 
Rinës nga Vajmëdheji etj…

Ja disa nga vargjet e kësaj kënge:
“Drejt për drejt ke Gjuri i Vashës
Ç’po na hik asqeri i pashës,
Ç’janë xhenazet që shkojn’Vigut?!
Janë çobanët e pash’Mashtrigut,
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Vall kush asht çai kallausi?
Selman Losha karabushi
Nezir Lleshi e Ali Lala,  
Traj mij dhen i vun përpara,
Traj mij dhen vijnë drejt brrakës,
Qanan dhent e Xhemal Pashës….”.

Për këtë ngjarje historike hedh dritë edhe Munir Shehu, 
mbledhës i këngëve dhe tregimeve popullore në shekullin e XX, në 
librin e tij “Rrëfime dhe kangë popullore”, botim i vitit 2018, faqe 
64-69.

“Nji vit Zogolli, tue futë ndërmjetës teqen e Çikut, mori lejë 
prej Markut-Hoxhës (Muhurri) për të ngrefë stan në Pllajë. Katundi 
Bulaç u zemëruen, sepse nuk ishin pyet. Puna ishte delikate, pasi nuk 
ishte zgjidhë ende plotësisht. Ata morën armët dhe nën udhëheqjen 
e Nezir Lleshit shkuen dhe e prishën stanin e Zogollit. Tre mijë dhen 
i sollën në Bulaç e në Muhurr dhe i shpërndanë shtëpi për shtëpi. I 
dërguen 7 deshë edhe Nel Hoxhës (Markut) për ta ba pjesëtar, por 
ky ishte ai që i kishte dhanë lejë Zogollit me ngrefë stanin. I biri, 
Kurti, i tha, ose mba 7 deshët e banu pjesëtar, ose vra Nezir Lleshin 
që ta prishi besën e dhanun Zogollit. Nel Hoxha, as deshët nuk i 
mbajti, as Nel Lleshin nuk e vrau, sepse nuk deshte me futë grindje 
në katund. Gjatë këtij aksioni, në stanin e Zogollit u vranë 12 vetë, 
kurse nga muhurrakët u plagos vetëm një.

Pjesëtarë në mal u bënë Shqefni, Marku dhe Lleshi. Kur populli 
thotë kështu, duhet të kuptohet se pjesëtarë të Malit ishin katundet 
Muhur, Hurdhë-Muhur e Bulaç, kurse katundet e tjera jo.

Vetëm fisi i Pirës nuk u ba pjesëtar në mal, sepse ky nuk mori 
pjesë në përpjekje për ta fitue malin, jo vetëm tash, por edhe ma 
vonë. Shkaku i qëndrimit mënjanë ishte hasmëria me Karahasanin, 
i cili kishte vra Gjip Pirën, kur ky kërkoi të fejohej me vajzën e tij. 
Ky qëndrim i Pirës ishte i gabuar, sepse tani ai nuk luftonte për 
të zgjerue semtin e Karahasanit, por për të zgjerue tokat e gjithë 
katundit të Muhurrit. Pra, mali u nda vetëm në tre pjesë: për 
katundet Muhurr, Hurdhë Muhurr dhe Bulaç, të cilat ishin semt i 
Markut (Hoxhës të përfaqësar nga Nel Hoxha).

Mbetën pa pjesë katundet Vaj-Mëdhej, Kishavec e Rreth-Kale, 
të cilat ishin semt i Pirës. Në këtë kohë, fiset Shqefni dhe Marku 
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janë shpërngulë nga katundi Hurdhë Muhurr dhe u vendosën në 
Muhurr”, shkruan Munir Shehu.

Nandë Malet e Dibrës, një “shtet” 
brenda shtetit

Ashtu si në vitet 1800 të shekullit XIX, kur Malet e Dibrës u 
riorganizuan dhe, të mbështetur në forcat e veta, u bënë një “shtet” 
brenda shtetit, aq sa Stambolli nisi t’i konsideronte si Mbretëri 
ato qëndruan të bashkuara edhe në kohët e mëpastajme. (Moisi 
Murra, “Dibra nga Antikiteti në Monarki”, fq.92.). Sipas historianit 
të mirënjohur M.Murra, “E gjithë veprimtaria e Maleve të Dibrës 
mbështetej në ‘institucionin” e besës, institucion i cili, në Kuvendin 
e Dheut përfaqësohej nga pleqtë që formonin pleqësinë dhe nga të 
parët që formonin parinë”.

Më tej, në faqen 93 të librit “Dibra nga Antikiteti në Monarki”, 
Moisi Murra shkruan se ajo që u dha emër Maleve të Dibrës dhe që 
pranohet njëzëri nga të gjithë studiuesit, ka qenë bashkimi i tyre në 
luftën kundër Hajredin Pashës më 1855. Në këtë vepër dinjitoze, 
për herë të parë gjejmë përfaqësimin e Muhurrit nga Kurt Hoxha e 
Tahir Abazi në Kuvendin e Nandë Maleve të Dibrës, të thirrur në maj 
1910 nga Mersim Dema tek Gropa e Ukut, në perëndim të katundit 
Boçevë, ku u vendos t’i përgjigjeshin me kryengritje të armatosur 
ekspeditës famëkeqe të Tërgut Pashës. Po ashtu, Kurt Hoxha, si 
edhe Halil Kaloshi e Jusuf Bej Karahasani do të ishte në mbështetje 
të vendimeve të Kuvendit të Maleve të Dibrës, të thirrur nga Mersim 
Dema në pranverën e vitit 1912 te Gurra e Mazhicës për ringjalljen 
edhe njëherë të kuvendeve tradicionale të maleve.

Krerët e Maleve janë mbledhur në disa vende si: në Fushë të 
Gjoricës dhe në Mej të Kalasë (Homesh) më 1844, në Livadhet e 
Bllacës së Epërme dhe Guri i Shpu më 1855, në Gjurrë të Mazhicës, 
qershor 1855 dhe maj 1910, në Vorret e Kishavecit më 1872, në 
Ferrë të Pashës më 1875, në Vorret e Shupenzës më 1909, tek Plepi i 
Egër më 1912, tek xhamia e Arrasit më 1920 dhe tek Ura e Topojanit 
më 1924. Muhurri ka patur përfaqësim dinjitoz në këto kuvende dhe 
ka mbështetur e zbatuar vendimet e tyre për luftë kundër pushtuesve 
turq, serbё e austro-hungarezë.
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“Në Kuvendin tek Guri i Shpu, në Fushë të Shehrit më 1855, 
Muhurri u përfaqësua nga Zenel Hoxha, Mustafa Lala e Jusuf 
Lika, Ibrahim Kaleshi e Demir Lleshi”. (Munir Shehu, “Dibra në 
vitet 1840-1860, sipas të dhënave gojore dhe folklorit, dorëshkrim, 
fq.20).

“Nandë Malet e Dibrës, - shkruan Moisi Murra, – kanë luajtur një 
rol të rëndësishëm, përcaktues, në mbrojtje të qënies kombëtare. 
Pa mëdyshje, ata u bënë një “shtet” brenda shtetit në Perandorinë 
më të fuqishme të kohës, Perandorinë Osmane. Dhe kjo nuk ishte 
pak”. (marrë nga libri “Dibra nga Antikiteti në Monarki”, fq.97.)

Për herë të fundit Malet i gjejmë unikë në Kuvendin e Arrasit, 
13 gusht 1920, në të cilin edhe pse pati përfaqësues të qeverisë 
shqiptare, ai pa mëdyshje qe Kuvendi i Nandë Maleve të Dibrës. 
Në këtë Kuvend historik Muhurri përfaqësohej nga Dine Hoxha, që 
falë mençurisë, trimërisë e fisnikërisë së trashëguar nga të parët 
(Kurt, Nel e Hazis Hoxha) dhe të përvetësuar e demostruar më së 
miri nga vetë ai, do të bënte emër, jo vetëm në Dibër, por në gjithë 
Shqipërinë. Veçanërisht me rezistencën e organizuar kundër 
pushtuesit serb. Kjo luftë ka vendin e saj në histori, një histori 
betejash dhe sakrificash që shkuan deri në vetëflijime. Ajo është një 
luftë që u bë për lirinë e Shqipërisë dhe shërben si simbol për të 
gjithë shqiptarët.  

Lufta e Miklit kundër turqve më 1907,
si ajo e Lam Dacit në Zogje dhe e Azis Xhekës në Gjoricë…

Munir Shehu, mbledhës i këngëve dhe tregimeve popullore në 
shekullin e XX, në librin e tij “Rrëfime dhe kangë popullore”, botim 
i vitit 2018, në faqen 194 – 195 shkruan për qëndresën e Liman 
Miklit në Gjaricë më 1907. Për këtë ai iu referohet rrëfimeve të 
Islam Miklit e Hamedan Ashikut.

Referuar dëshmisë së Islam Miklit, M.Shehu shkruan se:
“Kur u ba lufta e Miklit, në vitin 1907, Sefedin Zajmi ishte i 

arratisun prej Turqisë. Limani, e kishte birazel. Turqia kërkonte 
me e kapë. Limani e strehonte. Por, natën e luftës, nuk u ndodh në 
shtëpi, por në Shqath, ke Dan Leka, të cilin e kishte dajë. Kajmekami 
vjen e i ven topin Miklit, prej kodrës së Gjaricës. Kishte 1500 
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nizamë. Gjylja ishte si mulli kafje. Miklit i erdhi në ndihmë Luznia 
me Selman Rrushit Damzin e Abas Puliqin, Rrethi i Kale me Salë 
Lleshin. Selman Kbej e Ramadan Bodi me Kishavec u ranë turqve 
mbas shpine. Turçve u pat hjekë përpara (kallauz) Dikë Reçi e 
Elmaz Mena. Vriten 16 turq. Lufta zgjati nji ditë”

Po në këtë faqe gjejmë edhe tregimin e Hamedan Ashikut, sipas 
të cilit:

“Liman Mikli në Muhurr ka ba luftë me Turqi. Cen beg Golja 
ka qenë kajmekam në Peshkopi. Ngjarja ka ndodhë në 1907. Mikli 
kishte birazel Has Zajmin e Sefedin Zajmin. Të arratisunit ishin ke 
Dan Leka në Shqath. Si lufta e Miklit, ka ndodhë vetëm lufta e Lam 
Dacit në Zogjaj dhe lufta e Azis Xhekës në Gjoricë. U vranë 16 turq. 
Afër 200 nizamë u zunë rob. Nga shqiptarët nuk u vra asnji, por 
kishte mjaft të plagosun, ene muhurrakë, ene luznakë. Ushtria qe 
rrethue në kodër të Gjaricës. Malësorët, së pari i dërguen njoftim 
komandantit turk që të tërhiqej se do të merrte në qafë asqerin. 
Pushka filloi pasi erdhi urdhëri i dytë prej kajmekamit. Asqeri 
kishte manxerre, populli kishte huta, kapsallie, pushkë të gjata me 
9 teneqe, martina e bardanka me nji fishek”.

Jehona e kësaj lufte përcillet ndër breza nëpërmjet vargjeve të 
këngës:

“Krisi topi n’at Gjaricë,
Liman Miklin për me e prishë.
Kajmekami fjal’ paska çue,
Me Limanin me luftue.
Liman Mikli ka çue fjalë,
Kush asht mik, sot për me ardhë.
Për me ardhë me m’nimue,
Se un’ mbeta i rrethue.
Kjo miqseja krejt ka ardhë,
Jalla pastë façen e bardhë!
Ki Dikë Reçi nji façe zi
Ngrejti asqerin e lshoi n’Dri
Xhulja e topit tuj xhëmue,
Tri herë kullën e ka qëllue.
Tri penxhere i ka coptue.
Liman Mikli s’u dorzue,
Çau rrugën n’mal ka shkue…”.
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*    *    *

Në kryengritjet kundër serbëve

Veprimet luftarake të dibranëve i motivuan edhe vendimet 
e Konferencës së Ambasadorëve të 29 korrikut 1913 kundër 
vendosjes së ushtrisë serbe në kufijtë e Dibrës. Sipas studiuesit 
Fatos Daci: “Për organizimin e një kryengritje të përgjithshme 
kundër serbëve u ngarkuan dhe punuan Bajram Curri, Isa Boletini, 
Cen Daci, Sefedin Pustina, Zija Dibra, Ramiz Daci, Fuat Dibra, 
Shaqir Beu, Elez Isufi, Dine Hoxha, Murat Kaloshi, Mersim Dema, 
Dan Cami, Selman Alia, Cen Leka, Xhafer dhe Baftjar Doda, Selman 
Alia, Liman Leka, Llan Kaloshi, Ismail Kotarja, Ramadan Cani, Selim 
Dema, Qamil Daci, Sadulla Strazimiri, Hasan Kaci, Bajram Buci etj. 
Kjo kryengritje u bë më e domosdoshme, kur qeveria e Beogradit 
vazhdonte t’i mbante forcat në kufijtë strategjikë me Shqipërinë 
dhe filloi të ndërtonte fortifikime e posta doganore në Okshtun e 
Qafë - Murrë. Kushtrimi i kryengritjes u dha dhe beteja nisi më 19 
shtator 1913. Njoftimet konfirmojnë se më 20 shtator kryengritësit 
dibranë hynë dhe çliruan qytetin e Peshkopisë”.

Nuz Lala me muhurrakë e çidhnakë e 
përzunë serbin deri në Vllanicë

Munir Shehu, në librin e tij “Rrëfime dhe kangë popullore”, botim 
i vitit 2018, në faqen 233-234, ku përshkruan luftën e Arrasit kundër 
serbëve më 1913, evidenton edhe kontributin e muhurrakëve në 
këtë luftë, mbështetur në rrëfimin e Jonuz Lalës, sipas të cilit: “Kur 
u zu shamata ke Ura e Lushës, i çuem serbët deri në Vllanicë. Halil 
Kaloshi u vra në luftën e Vllanicës. Asht’ vra përpara meje. U vranë 
ke kulla 4-5 muhurrakë”.

Po të kemi parasysh faktin që Jonuz (Nuz) Lala është i njohur 
në Muhurr e në gjithë Dibrën edhe për faktin se ka qenë kryeplak 
i Muhurrit për 15 vjet dhe në kohën e luftës me austrohungarezët 
ka shpëtuar disa muhurrakë nga pushkatimi, edhe tregimi i tij i 
mësipërm, cituar nga libri i Munir Shehut, duket i besueshëm.
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Lufta e vitit 1915 në Sllovë kundër serbëve

Ndërkohë, në studimet e Fatos Dacit hidhet dritë edhe për 
Luftën e vitit 1915 në Sllovë kundër serbëve.

“Edhe në vitin 1915, kur Lufta e Dytë Botërore ishte në zhvillim 
e sipër, mes serbëve dhe dibranëve pati zhvillime luftarake të 
rëndësishme, të cilat duhen marrë në konsideratë. Megjithëse 
Konferenca e padrejtësisë e Ambasadorëve në Londër kishte 
vënë në dëm të shqiptarëve vijën e kuqe, për të ndalur dorën 
gjakatare të serbëve, përsëri serbët herë hynin e herë dilnin nga 
Dibra e nga territori që ajo konferencë ia kishte lënë Shqipërisë. 
Më 1 qershor 1915, pikërisht atë kohë kur Serbia kishte dhënë 
garanci mossulmimin, batalionet e ushtrisë serbe marshonin 
drejt Peshkopisë. Sipas kujtimeve të botuara të Ismail Strazimirit, 
në Qenok kishin dalë ta pritnin ushtrinë serbe Rahman Lika prej 
Luznie, Dine Hoxha prej Muhurri, zv.prefekti i Dibrës Hysen Golja, 
komandanti i Përgjithshëm i Xhandarmërisë Mustafa bej Serdari, 
myfti Hafuz Raifi, Sheh Hasani nga Tomini, këshilltari besnik i Hysen 
bej Goles-Fatah Bajrami dhe Vehbi Dibra-Myftiu i Përgjithshëm i 
Shqipërisë.

Pas pushtimit, Hysen Golja u bë prefekt, ndërsa në komuna u 
emëruan kryetarë Sheh Hasani, Sheh Farullai, Rahman Lika, Zyber 
Hoxha, Osman Horasani, Kurt Spata, Sul Shehi, Sulë Marku, Hamit 
Tonuzi, Halit Lleshi, Osman Poljaku, Pëllumb Lleshi, Shermedin 
Koleci dhe Dikë Xhelili u emëruan krahinarë. “E vetmja betejë që 
ndodhi mes shqiptarëve dhe serbëve në këtë vit ishte përpjekja me 
armë e Ujë e m’Ujasve me një kompani serbe në udhëtim, te vendi i 
quajtur Guri i Gjatë, në territorin mes Vleshës dhe Sllatinës, betejë e 
cila është hiperbolizuar aq shumë sa nuk mban më, duke shkruar e 
thënë kalmexhinjtë e sotëm, se në këtë luftë u vranë 1000 apo 2500 
ushtarë serbë, kur i gjithë formacioni serb ishte vetëm një kompani, 
e cila ka vetëm 100 ushtarë gjithsej. Për hir të së vërtetës dhe ushtria 
austro-hungareze u prit me qetësi dhe pa rezistencë. Madje Elez 
Isufi u bë dhe zv.Ministër i Brendshëm i qeverisë austro-hungareze 
dhe lidhi marrëveshje të rregullt bashkëpunimi me austriakët. Si 
i tillë ai është nderuar dhe me dekorata e pritje protokollare në 
Vjenë. Bullgaria hyri edhe në Gollobordë, por nuk kreu masakra të 
llojit të Serbisë”, - shkruan Fatos Daci.
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Roli i Dine Hoxhës dhe muhurrakëve 
në Kryengritjen e gushtit 1920, kur dibranët i dëbuan 

serbët përtej kufirit politik të vitit 1913.

Në fillim të gushtit të vitit 1920 ushtria serbe organizoi mësymje 
të përgjithshme për të pushtuar Dibrën, por forcat serbe hasën 
pengesё, madje u thyen keqas përballë rezistencës së malësorëve 
dibranë…

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

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

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

“Jo 13 000 veta, por edhe 13 milionë ushtarë po të keni, ne 
e kemi da mendjen me ba pushkë, se me duar në brez nuk do të 
rrimë!”, përgjigjet flakë për flakë Dine Hoxha. Kjo përgjigje e hutoi 
për një çast komandantin jugosllav. Por nuk vonoi shumë dhe serbët, 
që nga Lisi i Trenës bombarduan me top kullën e Dine Hoxhës në 
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Muhurr dhe postën shqiptare të xhandarmërisë në Luzni. Forcat 
ushtarake serbe kaluan Drinin dhe hynë në Luzni.

Historiani Bajram Xhafa shkruan në librin e tij “Lufta e Dibrës, 
1920”, se “Pas pushtimit të Luznisë nga serbët, qeverisë së Arrasit 
i dilte për detyrë pastrimi në mënyrë totale i këtij fshati nga forcat 
armike. Kështu, vetëm dy ditë para kryengritjes së përgjithshme, 
më 11 gusht 1920, u zhvilluan luftime të ashpra mes ushtrisë serbe 
dhe forcave vullnetare. Aksioni luftarak u zhvillua në Rrafshin e 
Myrtajve dhe në të gjithë teritorin e Luznisë. Aksioni i Luznisë ishte 
edhe si ogur i mirë për kryengritjen e madhe që do të niste më 15 
gusht 1920. Për të organizuar sulmin mbi Rrafshin e Myrtajve dhe 
spastrimin e Luznisë nga serbët, si dhe për të shkuar në ndihmë të 
Postës së Xhandarmërisë, u caktua Dine Hoxha. Pasi u njoh mirë me 
terrenin dhe vendndodhjen e forcave armike, së bashku me Liman 
Xhanin nga Muhurri, Hysen Manin nga Shqathi dhe Llan Destanin 
(Ndregjoni) nga Lukani, major Dinja hyri fshehurazi në bisedime 
për sulmin e ardhshëm mbi serbët, me pjestarët e postërojes serbe 
që ndodhej në Majën e Arapeve, e cila përbëhej nga luznakë e 
katërgrykas”.

Kuvendi historik i Arrasit

Vetëm dy ditë na ndanin nga data 13 Gusht 1920, kur tek vendi 
i quajtur Ferra e Pashës, u mbajt Kuvendi i Arrasit, një kuvend i 
madh burrash që nuk ishte mbajtur herë tjetër. Në të nuk merrte 
pjesë vetëm paria e Dibrës, por dhe 70-80 burra të tjerë. Banorët e 
zonës, kuvende të tilla kishin dëgjuar vetëm në legjenda. Në Kuvend 
merrnin pjesë burrat e Dibrës (“Tigrat” e Dibrës - i quajti E.Durham): 
Ramiz Bej Dibra, Dine Bej Maqellara, Izet Bej Maqellara (bejlerët 
e Maqellarës), Ramiz Daci, Jashar Erebara, Ismail Strazimiri, Dine 
Hoxha (Hajredin Aga-Muhurri), Selman Alia (Fushë Alie), Selë 
Bajraktari (Arras), Selim Noka, Haxhi Noka (Grykë Nokë), Murat 
Kaloshi, Avdi Kaloshi, Sali e Selim Kaloshi (Sinë), Dan Cami, Selman 
e Hakik Mena (Bajraktari i Lurës), Llan Destani (Lukan), Kurt e Dik 
Spata (Grykë Nokë), Ali Tahiri (Pira-Muhurr) e shumë burra të 
tjerë me zë nga të gjitha trevat e Dibrës. Kishte përfaqësues nga 
Daci i Kalisit e Lita i Ploshtanit, por dhe nga paria e Matit. Kuvendi 
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bashkoi malësorët luftëtarë dhe i dërgoi mesazhin gjeneralit serb: 
“Do të lini kokën në trojet tona!”. (“Ballafaqime Politike”, faqe 159 – 
S.Vllamasi).

 Në Kuvendin historik të Arrasit, veç të tjerave, u vendos:
1- Të zgjidhet një komitet luftarak;
2- Organizimi dhe bashkërendimi mes fshatrave e krahinave për 

veprime të përbashkëta, të njëkohshme, të kryengritësve popullorë 
kundër garnizoneve serbe të përqendruar në tërë trevën e Dibrës;

3- Vënia e të gjithë kryengritësve dhe udhëheqësve në një 
komandë unike;

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

5- Furnizimi me ushqim i forcave kryengritëse nga vetë fshatrat;
6- Shtabi luftarak i udhëheqësve popullorë, brenda 2-3 ditëve 

të zgjidhë një sërë detyrash me karakter ushtarak, politik dhe 
ekonomik”.

 (“Dibra dhe etnokultura e saj”, Vëllimi parë, 1995, faqe 340).

Përballja e armatosur

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

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

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

Më 16 gusht, në mëngjes, filloi kryengritja në Lugjapravë-
Shumbat prej Sufë Xhelilit: tek Ura e Lushës, prej Dervish Lushës e 
Murat Kaloshit; në Cap të Brezhdanit, prej Dine Hoxhës; në Grykë të 
Vogël, prej Demajve e Dan Camit”. Në këto luftime do të shkëlqente 
edhe një herë trimëria dhe mençuria e legjendës së Maleve të Dibrës, 
“gjeneralit me shajak”, Elez Isufi, i cili në krye të 300 kryengritësve 
do të ndiqte hipur në kalë krejt luftimet. U jepte zemër luftëtarëve 
të lirisë, jo me fjalë por duke u dalë përpara serbëve me trupat e 
veta dhe duke luftuar si rrallëkush në ato vise.

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

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

Kryengritja dibrane e 1920-tës kundër serbëve gjen pasyrim 
real edhe në kujtimet e Ismail Strazimirit (“Kujtime historike në 
Qarkun e Dibrës”), i cili shkruan: “Burime të besueshme theksojnë 
se serbët dispononin 100 topa të mëdhenj e të vegjël, regjimentet 
12, 17, 18, 19, 25, 27, 28, përvec forcave tjera ardhur nga Prizreni.....
Forcat shqiptare shkonin deri në 700 veta, një top e disa mitraloza, 
por heroizmi i tyre ishte i madh. Në jug të Lan Lurës, pranë Sharrës 
së Zogollit ishte vendosur Kurt Kodra me një fuqi të përbërë prej 
matjanësh. Poshtë Sharrës së Zogollit e ngjit me Qafën e Murrës ishte 
vendosur Dine Hoxha me një fuqi dibrane, kryesisht muhurrakë. Në 
Pllajë kishte zënë pritë Murat Kaloshi me dibranë e çidhnakë, që 
dhanë prova të guximit e trimërisë së pashoqe”. Është e natyrshme 
që në këtë betejë të lavdishme 48 orëshe të luftëtarëve dibranë, tё 
kishte edhe humbje nga ana e kryengritësve shqiptarë. Dibranët 
që flijuan jetën për mbrojtjen e trojeve të veta ishin: Osman Paci, 
Halil Gjoci, Adem Hoxha (nga Fushë – Çidhna), Halil Losha, Mevlude 
Murraku, Shaban Doda, Dali Koka, Abaz Daloshi (nga Kalaja e 
Dodës), Tahir e Adem Duriçi (nga Vajkali-Bulqizë), Halil Hyseni, 
Abdylla Cara, Murat Hyseni (nga Reçi), Demir e Bajram Lleshi 
(nga Kastrioti), Majune Noka (nga Grykë-Noka), Xhemail Kanxha 
e Vehbi Bala (nga Trebishti), Osman Met’hasani dhe Sherig Bali 
(nga Sohodalli), Allaman Zeneli (nga Kovashica), Ismail Bodurri 
(nga Okshatina), Alush Bunguri (nga Greva), Allaman Salkurti (nga 
Rashnopoja), Rushit Spata (nga Blliçja), Shaban Cami (nga Viçishta), 
Ali Topa (nga Blliçet).
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Dan Leka, përkrah Dine Hoxhës në 
kryengritjen kundër serbëve

Ai theri për luftëtarët edhe dy qetë e parmendës

Një nga patriotët e luftëtarët muhurrakë, të shquar në 
rezistencën popullore kundër pushtuesve serbë është Ramadan 
Leka. Ai i përkiste një fisi me prona të mëdha, i ulur nga trojet e tyre 
në afërsi të kishës së Shёn Marisë, e vendosur në kodrën qё mban 
emrin “Kodra e Leke”.

Atje është ende shtëpia e tij. Ai lindi e u rrit në mes luftërash e 
betejash, por edhe si fshatar me bujqësi e blegtori.

Kishte marrë pjesë në shumë beteja kundër serbëve, por 
veçanërisht është shquar për trimëri të rrallë në luftën e Mollës e 
Gjarajcës më 1920.

Në kronikat e kohës shkruhet se përpara se muhurrrakët të 
niseshin për luftë, ato drekuan te shtëpia e Danit, ku ai theri për 
luftëtarët edhe dy qetë e parmendës. Më pas ai u priu muhurrakëve 
në luftën e Mollës, ku ushtria serbe u thye keqas. Ato luftuan bashkë 
me luznakët në llogoret istikame dhe e përzunë serbin deri në Dri.

Pastaj edhe në Gjarajcë u bë luftë e përgjakshme, por trimat 
muhurrakë, me Dine Hoxhën e Dan Lekën i shkatërruan armiqtë 
shekullorë edhe në këtë pozicion strategjik. Ata i ndoqën serbët 
deri në Dibër të Madhe.

Masakra serbe në Muhurr

Si hakmarrje për humbjen e pësuar, ushtria serbe kreu në 
Muhurr një masakër të paparë. Gazeta “Koriere Dela Sera” e Pulies 
në vitin 1920, në artikullin me titull “Plaçkitjet serbe”, ndër të 
tjera shkruan se: “Në Muhurr, ata i plaçkitën të gjitha shtëpitë dhe 
14 i dogjën. Janë vrarë disa nga burrat e fisit Prençi, paraardhës 
dhe vëllezër të familjeve Prençi të ardhur nga fshati Bardhaj Reç 
në fshatrat Hurdhë Muhurr e Muhurr, si dhe disa burra nga fiset e 
tjera. Kur kaluan herën e parë, i morën 200 krerë dele, 100 qengja, 
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30 lopë dhe 15 kuaj, si dhe mbi 300 lira turke (afër 7000 franga) që 
i gjetën në xhepat e banorëve. Kur kaluan herën e dytë nëpër fshat, 
trupat serbe vodhën 10 dele dhe një kalë”

MUHURRAKË TË RËNË NË LUFTËRAT KUNDËR 
MALAZEZËVE E SERBËVE:

• Mes dibranëve të vrarë në luftimet për mbrojtjen e 
Shkodrës e të Lezhës (Kakarriq) më 1912-1913, nga 
intervencioni malazes ishte edhe Tafë Lam Dashi 
nga Muhurri;

• Sulë Sula i Muhurrit u vra në betejën kundër 
serbomalezezëve në Vllahicë më 1913;

• Beqir Xhaferr Meta nga Vajmëdheji, sipas 
dokumenteve të kohës ka rënë në luftë, kundër 
serbëve gjatë Kryengritjes së Grykës së Vogël 
(shkurt-mars 1913);

• Hysen Dervish Bushi nga Bulaçi është vrarë në 
kryengritjen e 22 shtatorit 1913 në kundërofensivën 
serbe;

• Mes 12 të rënëve në luftën kundër serbëve në 
Kolosjan, në nëntor të vitit 1912 është edhe emri i 
Sahit Ferë Rinës nga Muhurri.

“Varret e Prençit” në Kolosian…

Në Kolosian të Kukësit është një vend me emrin “Varret e 
Prençit”. Ky emër nuk ka mbetur rastësisht, por për të përjetësuar 
luftëtarët trima të këtij fisi të Muhurrit, të rënë në betejën legjendare 
kundër pushtuesve serbë në Kolosian. Një histori qëndrese që ia 
rrit lavdinë, jo vetëm fisit Prençi, por gjithë Muhurrit.

Kronikat e kohës dëshmojnë se në këtë betejë të përgjakshme 
janë vrarë disa nga burrat e fisit Prençi si: Rushit Prençi, Isuf Prençi, 
Bajram Prençi (të vjetrit), Abaz Prençi, Vesel Prençi (pra pesë 
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kushërinj janë vrarë në front), ndërsa Mysim Prençin e kanë marrë 
rob dhe e kanë pushkatuar në Zhur, Prizren.

Pas luftimesh të përgjakshme, ata kanë rënë heroikisht në 
Kolosian të Kukësit, ku edhe sot për shkak të vrasjes së tyre, një 
vend mban emrin “Varret e Prençit”.

Ata ishin pasardhësit e Dalip Prençit, i cili kishte lëvizur shumë 
dhe e njihte jetën, madje kishte qenë një luftëtar i vazhdueshëm në 
luftёrat kundra serbëve, si dhe të Zenel Prençit të vjetër, i cili dinte 
të fliste shumë mirë turqisht, sepse kishte qenë në kurbet atje, dhe 
pas kthimit kishte arritur të ngrinte tufat e mëdha të bagëtive me 
fitimet e kurbetit.

Si e solli Xhil Lleshi Murat Didën të plagosur, 
nga Dibra e Madhe

Ndër luftëtarët e shquar muhurrakë 
në luftërat me serbët përmendet edhe 
Xhil Lleshi, i plagosur dy herë në betejat 
kundër armikut shekullor. Por ai ka dhe 
një histori të veçantë. Në një nga betejat 
në Dibër të Madhe mbeti i plagosur 
Murat Dida nga Vakufi dhe asnjë nuk 
shkonte ta merrte. Ishte Xhil Lleshi që 
i shkoi në ndihmë, dhe kur e ka gjetur, 
Murat Dida i ka thënë: E dija se vetëm ti 
do vish të më shpëtosh! Ndërsa i është 
lutur të largohej, pasi ishte duke vdekur, 
Xhil Lleshi e ka marrë në shpinë dhe në 
mes të shkëmbimit të plumbave e ka 
sjellë në anën shqiptare të kufirit. Dy ditë 
pasi ishte plagosur, Murat Dida ka vdekur 
rrugës për në Tiranë.
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Disa fakte nga historia e Muhurrit në 
këndvështrimin e Dr. Selman Mëziut

Luftёrat e luftëtarët në kohëra

Nuk mundemi kurrën e kurrës të hedhim historinë e një krahine 
në një studim që duam ta futim në kornizat e një artikulli, prandaj 
do të japim disa ngjarje kulmore, shkurt edhe pa argumentime apo 
detaje.

Familja e Berishe ndër shekuj është shquar për heroizma, 
zgjuarsi e diplomaci, por ajo ka mbetur e pa dritësuar, e “virgjër”, 
e mbuluar me pluhurin e harresës. Ja disa fragmente: “Ndërmjet 
më fisnikëve të tjerë të atij vendi dhe kryetrimave të rinisë, ishin 
dy vëllezër nga familja e lashtë e Berishëve, ndihmën e të cilëve 
Skënderbeu e kishte të shënuar e të dendur”. (M. Barleti, “Historia e 
Skënderbeut”. f. 314. Tiranë, 2005).

Në betejën e prillit të vitit 1465 u kapën rob nga ushtria turke 
në Valikardhë të Bulqizës, tetë gjeneralë të Skënderbeut, si Moisiu 
i Dibrës, Gjuric Vladeni, Muzaka i Angjelinës, Gjin Muzaka, Gjon 
Perlati, Nikoll Berisha, Gjergj Kuka dhe Gjin Maneshi, të cilët 
‘Mehmeti nuk deshi as t’i dorzonte me ar, as t’i ndërronte me robër, por, 
pasi nuk la mizori e turp pa bërë kundër tyre, urdhëroi, sipas zakonit 
të tij, që të ripeshin të gjallë”. (M. Barleti, “Historia e Skënderbeut”. f. 
448. Tiranë, 2005. Pra krahina e Muhurrit ka heroin e parë, një 
gjeneral të paepur e legjendar, të saj në shekullin e XV, Nikoll 
Berishën.

Një figurë tjetёr historike është Gjip Pira, një njeri i zgjuar, 
punëtor, diplomat e luftëtar i zjarrtë, i cili jetoi rreth viteve 1700-
1800 dhe origjina e tij ishte nga Mirdita, ose ndoshta nga Shkodra. 
I ati i tij, Korbi banoi në Grishqan. Pastaj ai vetë ngjitet në lagjen 
Sharakan. Atë e vrau pabesisht Sali Kraja, mu tek ura e Topojanit..

Një lëvizje tjetër për të mos paguar taksat është ajo e vitit 1714. 
Historiani Rakip Sinani, tek “Dibra dhe dibranët ne faqet e historisë”, 
f. 45. Tiranë, 2005) shkruan se: “Ata kundërshtuan pagimin e taksës 
së gjizës. Kryengritja u përhap në Çidhën, Muhurr, Qafë-Murrë e 
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në Selishtё”. Po sipas z. Sinani, referuar në një dokument të 14 
janarit 1836 ‘Dibra në kryengritjen e vitit 1836, e cila kundërshtoi 
emrimin e Sulejman Beut, Myrteselim i Dibrës: “... qeveritari i Dibrës 
mori garanci që kryepleqtë e Çidhnës, Muhurrit, Luznisë….. të cilët 
zotoheshin se nuk do të lejonin kryengritje në këtë krahinë”.

Trimi Nezir Lleshi nga Bulaçi, krahas dibranëve të tjerë, shkon 
në ndihmë të Ali Pashë Tepelenës në vitet 1820-1821. Ndërkohë 
krahas dibranëve të tjerë për të mbrojtur trojet e tyre, ishte edhe 
Isuf Pira nga Muhurri, gjyshi i Selmanit.

Në luftën e Gjoricës në Korrik 1844, mori pjesë Nel Hoxha me disa 
muhurrakë. Të tjerët nuk pranuan si rrjedhojë e mosmarrveshjes së 
feudalëve Karahasani me Abaz Pirën. “Forcat (mercenare) të Pashë 
Sakatit të Zogollit përparuan drejt Luznisё e Muhurrit, të ndara 
në dy pjesë”. (H. Ndreu, “Dibra në udhën e historisë”. f. 127. Tiranë 
2003). Ndërsa për luftën kundër hordhive turke me Demir Pashën 
në Brestin e Epër, po citojmë vargjet e kangës: “T’çojmë e t’thrrasim 
Hazis Nelin (Hazis Hoxha i pari i Muhurrit. S.M.)/ Hazis Neli një plak 
i ri/, Mbledh miletin e bien’Dri/. Shumë të vra e të plague/, iku pashai 
i marrue”. (Po aty, f. 160) Dhe: “Demir Pasha në krye të ushtrisë, kaloi 
Drinin dhe doli në Muhurr, për të shtypur kryengritjen e zonës malore. 
Dibranët si ortek, sulmuan me shpejtësi armikun dhe e detyruan atë 
të tërhiqet në krahun lindor të Drinit”. (R.Sinani, “Dibra dhe dibranët 
në faqet e historisë”, f. 78).

Në luftën e Gjoricës në prill 1909 mori pjesë edhe Kurt Hoxha 
me Muhurrakët. Në mbledhjen e Nandë Maleve të Dibrës tek Gurra e 
Mazhicës, krahas krerëve të ndryshëm të kësaj krahine morën pjesë 
edhe Tahir Abazi (Pira. S-M) e Kurt Hoxha nga Muhurri. Në prill të 
vitit 1910 sulmohen garnizonet e ushtrisë turke në luginën e Drinit 
dhe të kodra e Prusës mbi Rodovesh, në të cilën morën pjesë “... 
luftëtarët e fshatrave të Grykës së Vogël, Grykës së Madhe, Luznisë, 
Muhurrit dhe Reç e Dardhë..,”. (R.Sinani, “Dibra dhe dibranët ne faqet 
e historisë”, f. 130)

Në Frontin kundër ushtrisë serbe në korrik 1912, nga Ura e Spiles 
e deri tek ura e Dodës, forcat kryengritëse u vendosën në Hotesh, 
Topojan, Luzni, Muhurr, Arras etj. Në dhjetor 1912 ushtria Serbe 
vendosi të shtrijë pushtimin në zonat malore duke i përqëndruar 
forcat në Prat dhe në lartësinë e Gjurasit për të mbajtur nën sundim 
Grykën e Vogël, Luzninë, Muhurrin e Selishtën.
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Më 19 nëntor 1912, në betejën e përgjakshme të Qafës së Kolosianit 
morën pjesë edhe muhurrakët nën drejtimin e Kurt Hoxhës. Forcat 
dibrane shkuan në ndihmë të shkodranëve “me në krye Selman Alinё 
e Llan Kaloshin”. (H. Pernezha, “Krahina e Çidhnës”, f. 106, Tiranë 
2013).

Më 9 shkurt 1913 u zhvillua beteja më e përgjakshme, më 
frontalja dhe më heroikja, ku spikati qëndresa stoike e dibranëve. 
“Në mes të muhurrakëve pjesmarrës në këtë luftë, nga Shqathi 
(Sharakani) ishte edhe një burrë në gjysmë të moshës”. (H. Përnezha, 
“Krahina e Çidhnës”, f. 108, Tiranë 2013).

Një plumb e godet për vdekje shqathjanin, por për çudi, ai mbeti 
në këmbë me pushkën shtrënguar fort. Ai ra shahit në llogoret e 
luftës së Bërdicës. Një stoicizëm, një shembëlltyrë e dinamizmit të 
qëndresës, një dukuri njerëzore që ndodh vetëm në legjenda. Por 
kjo është e dokumentuar.

Ushtria serbe në mesin e janarit 1913 pushtoi gjithë Dibrën. 
Dhe ja si shkruan Haki Stërmilli, në mal si “zhdukeshin njerëzit, 
të cilët gjendeshim më vonë në breg të Drinit të shpuem keqas prej 
bajonetave”. 

Krimet e llahtarshme në Muhurr, ja kush janë: “Bënë rrëmujë 
tërë fshatin. Dogjën 14 shtëpi; rrëmbyen herën e parë: 200 dhen, 100 
dhi, 30 lopë dhe 15 kuaj; muarën mbi 300 lira turke duke rrjepur 
gjindjen e fshatit. Në herën e dytë muarën 10 dele, 10 dhi dhe 1 kalë. 
Ndër të vrarët me bajoneta janë: Hajradin Demiri, Sulejman Halili, 
Beqir Xhaferri, Ymer Sulejmani, Mahmut Abazi, Hysen Dervishi, 
Bajram Dervishi, Islam Dervishi, Xhaferr Ismaili, Halil Ismaili etj”. 
Revista. “Kalendari Kombëtar 1914”, f. 82-83; Sofje 1914).

 Natyrshëm lindin pyetjet: Cilët janë mbiemrat dhe mosha e 
gjithësecilit? Cilët janë të pa rregjistruarit në këtë statistikë, por që 
ushtarët serbё i masakruan? Cilat janë lagjet e krahinës së Muhurrit 
që u gjakosën e u grabitën nga ushtria gjakatare, banditeske serbe?

Një tjetër ngjarje me rëndësi të madhe: “Në mëngjesin e 19 
shtatorit 1913 forcat e Dibrës së Poshtme luftonin për të kapur 
lartësitë e Gjarajcës, Ostushit e të Shkerkës në karhun lindor të Drinit”.

 Një tjetër pushtues i ri shkel mbi Dibrën… “Ushtria austro 
hungareze hyri në Bulqizë në mars të vitit 1916 dhe e shtriu pushtimin 
në krahun perëndimor të Drinit të Zi.,, ((R.Sinani, “Dibra dhe dibranët 
në faqet e historisë”, f.169). Pra edhe krahina e Muhurrit pushtohet 
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nga ky armik i ri.
Në javën e parë të muajit gusht, serbët qëlluan me artileri 

Luzninë, Tërnovën etj. “.. dhe mund të kapnin Kodrën e Mollës dhe 
Rrafshen e Myrkajve”., ((R.Sinani, “Dibra dhe dibranët ne faqet e 
historisë”, f. 176). Dhe më tej, ja si zhvillohen ngjarjet: “Dibranët 
filluan sulmin për rimarrjen e Rrafshes së Myrkaj (13 gusht 1920), dhe 
pas një lufte prej 14 orësh deri në ndeshjen trup me trup, e detyruan 
armikun të tërhiqej në krahun tjetër të Drinit të Zi”. (R.Sinani, Po aty 
f.176).

 U shquan për trimëri muhurrakët, Liman Xhani, Hysen Mani, 
Ramadan Leka etj.

Le të vijojmë me kronikën se si u zhvilluan ngjarjet më 16 gusht 
1920 në disa vende strategjike: “Marrja e lartësisë së Ostushit krijoi 
mundësi për manovrim e dalje në shpinë të armikut, që përpiqej t’i 
qëndronte sulmit të muhurrakëve në Pasmar e në Gjaricë. Muhurrakët 
pas manovrës krahamarrëse, që bënë në krahë të majtë të armikut, iu 
ngjitën kodrës së Gjaricës me shpejtësi”. (R. Sinani, Po aty, 180).

Më 26 tetor 1920 kemi një ngjarje tjetër ku: “Në fshatin Rreth- 
Kale, Taf Kaziu kishte grumbulluar 1000 forca. Mercenarët serbë 
nisën sulmin në drejtim të Muhurrit. Forcat jogusllave arritën të 
zënë Kodër Leshën dhe pushtuan fshatrat Muhurr, Bulaç, Vajmëdhej, 
Arras…”. (Bajram Xhafa, “Lufta e Dibrës më 1920”, f. 207, Shkodër 
2001).

Kronikat e luftës në këto vite përbëjnë gjerdanin e heroizmit 
dibran, sakrificat e mëdha që ato bënë, qëndresën e pashoqe dhe 
shpirtin heroik që manifestuan në çdo pëllëmbë të kësaj toke të 
përgjakur nga bijtë e vet.

Dhe vazhdojnë përsëri sulmet e egra serbe e kësaj radhe edhe 
ruse. Lexojmë: “Në mars të vitit 1921 forcat serbe, mes të cilëve 
gjendeshin edhe ushtarë rusë të Vragjelit, pushtuan Arrasin dhe 
Muhurrin, por dibranët, përsëri i goditën dhe i detyruan të kalojnë 
në krahun e djathtë të Drinit të zi. Forcat ushtarake serbe u vendosën 
në kodrat e Gjaricës, Pasmarit, Ostushit dhe në Laças”. (B. Xhafa, Po 
aty, f. 184).

Dibra ziente nga përvëlimet e një lufte të egër, kundër një armiku 
të organizuar e të armatosur modern: “Mё 27 tetor 1921, ushtria 
serbe goditi me artileri, dhe pastaj, u hodh në sulm të përgjithshëm. 
Si rezultat forcat serbe, së bashku me ato mercenare morën kodrën 
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e Mollës në Muhurr dhe vazhduan lëvizjen në drejtimin Muhurr-
Selishtë- Qafë Murrë…”. (B.Xhafa, Po aty, f.189).

 Më poshtë po japim emrat e disa të rënëve në beteja të 
ndryshme: 

Në luftën me serbin në Shkodër dhe Lezhë (Kakariq) (1912- 
1913) bie heroikisht Taf Llan Dashi. Në Qafën e Kolosianit, nëntor 
1912, bie heroikisht Sahit Fer Rina.

Në betejën e Grykës së Vogël, më 22 shtator 1913 bien në fushën 
e betejës Beqir Xhafer Meta nga Vajmëdhej dhe Hysen Dervish 
Bushi nga Bulaçi. 

Në Vllanicë vritet Sulë Met Sula. 
Ja një tjetër dëshmi e heroizmit muhurrak: “Edhe në këtë betejë 

(Plavë –Guci) Mustaf Mëziu bëri emër si trim e atdhetar së bashku me 
luftëtarë të tjerë muhurrakë si Lik Berisha, Ramë Prençi e të tjerë”.

(Naim Berisha, “Pushkën kurrë s’e lëshoi nga dora”, “Ushtima e 
maleve” .nr. 44, datë 2.06. 1982). 
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II

EMRI I MUHURRIT, I LIDHUR 
PAZGJIDHSHMËRISHT ME 

EMRIN E DINE HOXHËS
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“Dine Hoxha di gjuhën e Nandë Maleve 
të Dibrës. Fjala e tij është plumb që hap 

vragë. Plaga e saj nuk mbyllet lehtë”

    Ahmet ZOGU
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“Dine Hoxha është diamanti i mendjes dibrane dhe 
asaj shqiptare. Lum Ahmet Zogu që e ka pranë”

Gazeta “UNIVERSAL”

“Në Obrorrin Mbretëror, një këshilltar pa shkollë që 
është diplomuar në Universitetin e Dibrës. Ky është 
Dine Hoxha”

Gazeta “Hylli i Dritës”, mars 1931

DINE HOXHA  NJË FILOZOF POPULLOR 
NË OBORRIN MBRETËROR
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Kush ishte Dine Hoxha?

Aty ku Murra derdhet në Drinin e Zi, në një kodër dominuese, 
ku ngado që të hedhësh vështrimin, Nëntë Malet e Dibrës rrinë 
përkarshi, edhe sot, e rindërtuar, lëshon rreze një kullë. Kjo kullë-
kështjellë është simbol i këtyre anëve, për të kujtuar një nga njerëzit 
më popullorë, më të dashur, më të zgjuar: Dine Hoxha.

 Falë zgjuarsisë natyrale, ai u quajt profesor i Universitetit të 
Dibrës dhe për shumë kohë qe dhe Këshilltar i Mbretit Zog.

Dine Hoxha nuk ishte vetëm i pasur. Ai ishte i zgjuar e bujar, 
trim dhe besëtar. Ai ishte dhe mbeti, pa dyshim më i dituri ndër të 
diturit, më i pasuri ndër të pasurit, më bujari ndër bujarët. Dine 
Hoxha, edhe pse pa shkollë, ishte këshilltari besnik i Ahmet Zogut, 
ishte diplomat, ambasadori shëtitës i vetë Mbretit. Zgjuarsinë e 
tij, dhuratë nga natyra, e vinte në shërbim të kombit, pasi u jepte 
këshilla me vlerë figurave më të spikatura në fusha të ndryshme. 
Dokumentet arkivore të shumta të kohës, por dhe kujtimet e 
transmetuara brezave, e sjellin pas dekadash të plotë këtë njeri me 
emër.

Sot, në metropolin shqiptar, 
pikërisht aty ku fillon Rruga e Kavajës, 
një ndërtesë vërtet e bukur, qoftë 
nga arkitektura e kohës, qoftë nga 
madhështia e veprës, zbukuron 
Tiranën. Kjo është xhamia që ndërtoi 
ato vite Dine Hoxha me shpenzimet e 
veta, duke e bërë dhuratë për popullin 
e Tiranës. Sot, minarja e saj lartohet 
dhe duket sikur takohet lart me retë, e 
njerëzit thonë: Takohemi tek Xhamia e 
Dine Hoxhës. Do të falim Bajramin tek 
Xhamia e Dine Hoxhës… Edhe pse është 
bërë një ristrukturim në vitin 1996, 
ajo përsëri mban atë konstruksion, siç 
e ndërtoi Dine Hoxha. Edhe pse sot, në 
murin e saj nuk ndodhet qoftë dhe një 
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pllakatë e vetme që të përkujtojë këtë emër të madh të Dibrës, që 
ndërtoi një vepër monumentale në Tiranë, në kujtesën e popullit, 
emri i Dine Hoxhës lartohet dhe vetëm lartohet.

Po kush është në fakt Dine Hoxha, ky njeri zulmëmadh, 
bëmat e të cilit i kanë kaluar me meritë kufijtë e Shqipërisë? Sipas 
dokumenteve arkivore, origjina e fisit Hoxha vjen nga zona e 
Mirditës. Bëhet fjalë për periudhën para myslimanizimit të vendit.

Erdhën dy vëllezër, Marku dhe Shtjefni (për arsye gjakmarrje) e 
u ngulën në fillim në Hurdhë-Muhurr. Marku, duke qenë njeri i zgjuar, 
me një inteligjencë natyrale, shërbeu si prift në kishën e fshatit. 
Reprezaljeve të turqve për myslimanizimin e vendit nuk u shpëtoi as 
Muhurri. Kështu që Marku, nga prift, kthehet në hoxhë. Prej Markut 
rrjedh Demiri (Demir Hoxha), i cili lindi tre djem: Dervishin, Nelin 
dhe Can Hoxhën. Nel Hoxha ishte gjyshi i Dine Hoxhës…

Në luftën për çlirimin e Shkodrës

“Shtetet ballkanike nuk e njohin Pavarësinë e Shqipërisë edhe 
në atë territor të cunguar ku ajo u shpall. Kjo do të thotë se ato 
nuk mund të pajtoheshin me idenë e një shteti shqiptar. Ushtria 
malazeze nisi luftën më 8 Nëntor 1912, në orën 08:00, me topat 
e zbrazur së pari nga princi Petar. Mali i Zi, që kishte vendosur ta 
pushtonte Shkodrën e rrethinat e saj, nuk iu përgjigj për tërheqje as 
këshillave të Rusisë dhe as kërcënimeve të Austro-Hungarisë. Mbreti 
Nikolla parashikonte një fitore të shpejtë, por doli krejt ndryshe. 
Shkodra qëndroi e pamposhtur. Në Shkodër nuk luftonin vetëm 
repartet turke. Brenda në qytet, pranë divizionit të rregullt otoman 
që komandohej nga gjenerali turk Hasan Riza Pasha, ndodhej edhe 
një divizion rezervistësh shqiptarë nën komandën e gjeneralit Esat 
Pashë Toptani. Së bashku me ta luftonin edhe qytetarët shkodranë, 
për të cilët tani rreziku kryesor nuk ishte Turqia, por Mali i Zi. Forcat 
rezerviste të vullnetarëve shqiptarë kanë qenë gjithsej 17 batalione, 
një nga të cilët edhe batalioni i Dibrës. Një ndër udhëheqësit 
kryesorë të forcave vullnetare dibrane ka qenë Dine Hoxha. Lufta 
zgjati 6 muaj. Në këto luftime dhanë jetën 114 dibranë, midis tyre 
edhe shumë nga fisi Ndregjoni ku Dinja ishte nip. (“Ndregjonët”, Xh. 
Martini, faqe 71-72.)
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Miqësia me Esat Pashën

Dine Hoxha kishte influencë në Dibrën e Poshtme, ku kishte gjithë 
rrethin e tij miqësor. Por ai kishte miqësi edhe me Zogollin e Matit. 
Dihet tashmë se Esat Pasha ishte daja i Ahmet Zogut. Pra, për hir të 
miqësisë me Zogollin, Dinja me 300 luftëtarë ishte vënë në ndihmë 
dhe në dispozicion të qeverisë dhe të pushtetit të Esat Pashë Toptanit. 
Por Dinja e njihte Esatin për atdhetar dhe për këtë kishte bindje. 
Në Shqipërinë e viteve 1912-1918, kur Fuqitë e Mëdha jo vetëm e 
copëtuan më 1913, por kërkonin ta copëtonin edhe më, veprimet 
ushtarake të një gjenerali shqiptar si Esat Pashë Toptani ishin të 
diskutueshme… Premtimi i Esat Pashë Toptanit ishte bashkimi i dy 
Dibrave dhe krijimi i Shqipërisë etnike. Qyteti i Shkodrës u dorëzua 
vetëm një muaj pas nënshkrimit të Konferencës së Ambasadorëve 
në Londër, më 22 mars 1913. Kjo luftë e detyroi këtë Konferencë 
që Shkodra t’i mbetej Shqipërisë. Edhe gjatë kryengritjes së Haxhi 
Qamilit ndaj pushtetit të Esat Pashës, Dine Hoxha, vetë i treqindti, 
shkon në Tiranë, Durrës e Fushë Krujë, në ndihmë të Esat Pashës për 
shtypjen e kësaj kryengritjeje që mori përmasa të mëdha.

Por, “forcat e Esatit, të komanduara nga Xhelal Zogu dhe Dine 
Hoxha, ikën pa mbaruar ende afati i ultimatumit që kryengritësit 
u kishin dërguar me fillimin e kryengritjes”, më 30 nëntor 1914. 
(Arkiva, G.Shpuza, “Kryengritja fshatare e Shqipërisë së Mesme”, faqe 
257, botim i vitit 1986)

Në luftë me austro-hungarezët

Lufta e Parë Botërore pati rrjedhoja tragjike për Shqipërinë, 
ndonëse kjo nuk ishte pjesëmarrëse në të. Territori i Shqipërisë u 
bë shesh lufte, ku secila palë përpiqej ta përdorte për të realizuar 
interesat e veta.

Territori i Dibrës, gjatë Luftës së Parë Botërore, ishte nën 
pushtimin bullgar. Bullgaria u radhit përkrah fuqive qendrore dhe 
pushtoi disa toka shqiptare.

Austro-Hungaria nuk i mbajti premtimet për sigurimin e 
pavarësisë së Shqipërisë dhe Shqipërinë etnike. Për këto premtime 
kishin besuar edhe shumë personalitete politike shqiptare të kohës.
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“Një ndër atdhetarët dibranë që nuk i besoi politikës së Austro-
Hungarisë, ishte Dine Hoxha. Kur pa se austro-hungarezët po 
grabitnin dhe keqtrajtonin popullin, ai me përkrahësit e vet doli në 
mal. Austro-hungarezët kishin ngritur një Postëkomandë në Qafë 
Murrë. Kjo kishte për detyrë që të siguronte rendin dhe qetësinë, 
të merrte nga populli me dëshirë ose me forcë, ato prodhime 
bujqësore dhe blegtorale për të cilat kishte nevojë ushtria e huaj. 
Ushtarët filluan të terrorizonin malësorët, ngaqë ata nuk dorëzonin 
“detyrimet”. Radha për shlyerjen e tyre kishte ardhur në Lukan. 
Dine Hoxha mobilizoi burrat e Katër Grykëve, që t’u binin me armë 
austro-hungarezëve. Malësorët iu përgjigjën thirrjes së Dines. Ata 
rrëmbyen armët dhe u bashkuan me të. Luftëtarët shqiptarë u 
pozicionuan në Qafë të Lukanit, ku u ndez beteja me ushtrinë e huaj. 
Ajo zgjati disa orë dhe Komandanti i ushtrisë austro-hungareze u 
detyrua të dorëzohej së bashku me ushtarët”.

Dine Hoxha dhe Llan Destan Ndregjoni, me forcat që kishin 
nën komandë, vrapuan për në Lis të Matit ku sulmuan një divizion 
austro-hungarez, të cilin e detyruan të largohej në drejtim të Milotit, 
Shkodrës dhe Malit të Zi.

Luftëtarët dibranë u furnizuan me armë dhe municione të reja 
luftarake. (XH. M., cituar më lart)

Përballë qëllimeve shoviniste të Serbisë

Me mbarimin e Luftës së Parë Botërore, më 10 tetor 1918, 
ushtritë serbe hynë në Tiranë me pretekstin se do të dilnin matanë 
lumit të Matit për të përzënë austro-hungarezët, por në të vërtetë, 
ata kishin për qëllim të dilnin në Durrës dhe të pushtonin të gjithë 
Shqipërinë e Mesme.

Përsa i përket territorit të Dibrës, trupat serbe nuk u ndalën as 
para kufirit të vitit 1913, por zunë vijën Kaptinë e Martaneshit-Qafë 
Buall-Lanë e Lurës dhe duke vazhduar nëpër malet drejt Veriut, 
pushtuan gjithë Dibrën.

Në këto rrethana, atdhetarët dibranë u organizuan për t’i 
dëbuar me forcën e armëve pushtuesit jugosllavë. Dine Hoxha dhe 
Llan Destan Ndregjoni mobilizuan popullin që të luftonte për lirinë 
e Atdheut.

Me Dine Hoxhën ishin shumë Ndregjonas dhe malësorë të tjerë 
të Katër Grykëve.
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Miqësi e prishur me Esat Pashën

Qëllimet shoviniste serbe, jo vetëm një herë kanë synuar 
nënshtrimin e zonave kufitare, përfshi edhe Dibrën. Por Dine 
Hoxha, me parinë e drejtues të tjerë të rezistencës vihen në ballë të 
qëndresës. Në takimin e zhvilluar, mes të tjerave, Dine Hoxha tha: 
“Rrugë për serbin në Dibër nuk ka, veçse kur të kalojë mbi trupat 
tonë!”.  (AQSH, Dosja “Rezistenca e Dibrës ndaj pushtimit serb)

Qeveria e Beogradit, për të realizuar qëllimet e saj, jo vetëm 
në Dibër, por në të gjithë Luginën e Drinit të Zi, rekrutoi, jo me 
shumë vështirësi, Esat Pashë Toptanin i cili kishte një influencë 
të padiskutueshme në Shqipërinë e Mesme. Beu Toptanas, me 
ndihmën e jugosllavëve dhe sigurisht për qëllimet e tyre, realizoi 
aspiratat e tij, duke formuar dhe një Qeveri të Përkohshme, e cila 
shtrihej në Shqipërinë e Mesme. Duke qenë tërësisht e painformuar 
për qëllimet e mbrapshta të Esat Pashë Toptanit, shumë nga paria 
e Dibrës fillimisht nisën bashkëpunimin me të. Fillimisht, Halit 
Lleshi, Tafë Kaziu, Osman Mema e Dine Hoxha dhe më vonë edhe të 
tjerë u lidhën me Esatin, i cili e dinte fare mirë se po të kishte parinë 
me vete, do të gjente mbështetje dhe në masat e gjera popullore.

Dine Hoxha, i njohur për mendjemprehtësinë dhe largpamësinë 
e tij prej filozofi popullor, bashkëpunoi me Esat Pashë Toptanin, jo 
se besonte dhe aq shumë tek beu Toptanas, por asokohe e shihte 
lidhjen e përkohshme me të, si një alternativë të besueshme për të 
realizuar aspiratat për një Shqipëri etnike. Krisja e parë mes Dine 
Hoxhës dhe Esat Pashë Toptanit nisi kur me porosi të këtij të fundit, 
përfaqësues të parisë së Dibrës si Halit Lleshi, Tafë Kaziu, Murat 
Kaloshi, Selim Noka, Selman Alia dhe vetë Dinja, u nisën nga Durrësi 
dhe arritën në Lisivalle.

Mbasi hëngrën drekë, Halit Lleshi iu drejtua Elez Isufit:
– Elez aga, na ka dërgue Esat Pasha tek ju. Pasha ju ban selam 

dhe kërkon t’i lamë një rrugë të lirë në Dibër serbit, që të tërhiqet 
dhe të dalë në Durrës. Ai kërkon vetëm rrugë, as strehë, as shtrat. 
Elezi e pyeti: – A serbi apo pasha e kërkon këtë rrugë? – Serbi, – tha 
Haliti, – pasi pasha nuk do që të derdhet gjak. Ai e kërkon këtë, që të 
mos detyrohet ushtria serbe të hyjë me përdhunue n’cullë e n’gra! 
– T’i bani selam Pashës, – ia preu gjithë inat Elezi, – se Dibra asht 
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shkel e djeg disa herë nga serbët dhe Esat Toptanit nuk i ka qarë 
zemra për Dibrën. E sa për cullët e gratë e Dibrës, i thoni Pashës, 
se serbi nuk ka për t’u parë as shpinën, por të ruajë të vetët, se do 
t’u hiqen edhe brekët! Rrugë për serbin në Dibër nuk ka, veçse kur 
të kalojë mbi trupat tonë. Dibranët merren vesh me dy fjalë… Ra 
heshtja. Haliti kërkoi ta thyente me ndihmën e parisë. Sufa heshtte 
kokulur dhe qeshte nën mustaqe. Heshtjen e prishi Tafë Kaziu.

– Duam apo nuk duam, serbi do të kalojë. Ne ia kemi dhanë 
fjalën Pashës.

– Ti, – ia ktheu Elezi, – ia ke dhanë me kohë fjalën serbit, por 
jo Dibra. Po, a nuk më thue, sa pare të ka dhanë serbi për këtë, 
meqenëse e paske marrë kaparin? Prisni të merrni kusurin kur të 
kalojë në Qafë Murrë!

Miqësia me Elez Isufin

…Pas pak, Haliti kërkoi leje me dalë. Rrugës, Tafë Kaziu i tha 
Halitit:

– Na preu Elezi.
Dine Hoxha, që deri në këto momente veçse kishte heshtur, ia 

ktheu: – Mos u tremb, or Tafë Kaziu! Qitja fishekët pushkës, se Elez 
Isufi nuk ka pre ndonjë mik brenda.

Takimi me Elez Isufin, për Dine Hoxhën, ishte më se i nevojshëm. 
Kjo qe krisja e majorit muhurrak me Esat Pashën. Divorcin 
përfundimisht do ta bënte para 13 qershorit 1920, kohë kur u vra 
Esat Pashë Toptani. Ishte koha kur krerët e Dibrës po përgatiteshin 
për kryengritjen e përgjithshme, e zgjuarsia, urtia e trimëria e Dine 
Hoxhës kërkohej me patjetër.

“Kohë e humbur për mua ajo që kam qëndruar larg Elez Isufit”,- 
u thoshte Dinja shpesh fshatarëve të tij. Është trim dhe atdhetar, 
dhe askush nuk është i humbur kur rreshtohet në të njëjtën llogore 
me të. Kjo periudhë përkon dhe me miqësinë e re që lidhi Dine 
Hoxha me Elez Isufin.

Qeveria e dalë nga Kongresi i Lushnjës, brenda një kohe shumë 
të shkurtër, kishte arritur rezultate të mëdha në përpjekjet për 
bashkimin kombëtar dhe administrimin e vendit. (Arkiva, “Lufta e 
Dibrës 1920” – B. Xhafa, faqe 46-47, 126)
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Kryengritja e 1920-ës, Dine Hoxha në ballë

“Jo 13 000 veta, por edhe 13 milionë ushtarë po të keni, ne e kemi 
da mendjen me ba pushkë, se me duar në brez nuk do të rrimë!”, - qe 
përgjigjja dibrane përballë pushtuesit, në gojën e Dine Hoxhës.

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

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

“Jo 13 000 veta, por edhe 13 milionë ushtarë po të keni, ne 
e kemi da mendjen me ba pushkë, se me duar në brez nuk do të 
rrimë!”, përgjigjet Dinja.

Përgjigjja flakë për flakë e Dine Hoxhës e hutoi për një çast 
komandantin jugosllav. “Më 18:20, në mëngjes, filloi kryengritja 
në Lugjapravë-Shumbat prej Sufë Xhelilit: tek Ura e Lushës, prej 
Dervish Lushës e Murat Kaloshit; në Cap të Brezhdanit, prej Dine 
Hoxhës; në Grykë të Vogël, prej Demajve e Dan Camit”.

Ultimatumi për gjeneralin serb

Më 13 Gusht 1920, tek vendi i quajtur Ferra e Pashës u mbajt 
Kuvendi i Arrasit, një kuvend i madh burrash që nuk ishte mbajtur 
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herë tjetër. Në të nuk merrte pjesë vetëm paria e Dibrës, por dhe 
700-800 burra të tjerë. Banorët e zonës, kuvende të tilla kishin 
dëgjuar vetëm në legjenda.

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

Filloi përballja e armatosur. Sipas burimeve serbe, numri i 
përgjithshëm i kryengritësve shqiptarë që kryen mësymjen mbi 
trupat jugosllave e mercenare më 13-15 gusht 1920, arrinte në 

Dine Hoxha me parinë e Dibrës në Kuvendin e Arrasit, 13 gusht 1920.
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4000 vetë dhe ishin nën komandën e Ramiz Beut, Elez Isufit, Dine 
Hoxhës dhe Dine Beut (Maqellarë), kurse fshatarët vendas, të cilët 
ngriheshin në kryengritje me afrimin e kolonave kryengritëse, 
komandoheshin nga paria e tyre: Murat Kaloshi, Selim Noka, 
Musatafa Kurtishi, Serdar Feta Beu, etj. (AM, Skopje, Pov.br.730, 
24.08.1920, Debar).

Në mbrojtje të Qeverisë së Lushnjës, 
shtator 1920

Në studimet e Fatos Dacit, del edhe roli i dibranëve, mes tyre 
edhe i Dine Hoxhës në mbrojtje të qeverisë së Lushnjës në shtator 
1920. “Më 10 shtator 1920 komitët dhe serbët kërcënojnë Tiranën 
dhe qeverinë e shqiptare. Këta nisën drejt Grykës së Priskës, 3 
orë larg Tiranës. Në mbrojtje të Tiranës dhe të qeverisë janë vu 
fuqitë vullnetare të ardhura nga Kavaja, Shijaku, Dibra etj., të cilët 
sulmojnë këto forca banditësh. Me këtë datë, në orën 2 allaturka 
(14.00) z.Dine Hoxha me dibranët iu ngjitën kodrës dhe sulmuan 
forcat që kërcënonin Tiranën e qeverinë kombëtare. Forcat vullnetare 
të udhëhequra nga prijës popullorë të veshur dhe me autoritetin 
qeveritar janë vënë në mbrojtje të qeverisë kombëtare. Një gazetë e 
kohës, citon: “Janë për t’u lavdëruar edhe major Shefkiu (mendojmë 
se bëhet fjalë për Shefki Shatkun) dhe oficeri Dine Hoxha etj., që kryen 
detyrën e tyre si ushtarë besnikë të atdheut”, - shkruan Fatos Daci.

Këshilltari më i afërt i mbretit Zogu I

 “Duhet secili nga ne me e vendos një gur në themelet e këtij 
shteti, se nesër brezat që do të vijnë, do të na urojnë. Ndryshe, 
mallkimi i tyre, edhe pse kemi vdekur, do të bjerë mbi ne”, - i thoshte 
shpesh Dine Hoxha parisë së Dibrës. Pas vitit 1920, gjendja politike 
në Shqipëri ishte disi e turbullt. Paritë e vendit dhe familjet e mëdha 
nuk vendosnin dot se nga të qëndronin.

Në dhjetor të vitit 1924 vritet Elez Isufi, një figurë shumë e 
njohur në Dibër dhe në gjithë Shqipërinë. Për Dibrën dhe dibranët, 
kjo ishte një humbje e madhe. Dine Hoxha do të shprehej: “Mos më 
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vini re në qoftë se do të përlotem! E kisha më tepër se mik”. (Arkiva 
e Muzeut Dibër).

Në këtë kohë, Ahmet Zogu ishte bërë faktor politik, ndërsa 
dibrani i urtë dhe i zgjuar Dine Hoxha i kishte ndjekur hap pas 
hapi lëvizjet e tij. Si përfundim, i dha besën e dibranit për të 
mos e “tradhëtuar”, veçse ditën kur do të mbyllte sytë njëherë 
e përgjithmonë. Për Ahmet Zogun, Major Dine Hoxha nuk ishte 
vetëm një ushtarak rezervë me përvojë, por dhe një këshilltar tepër 
i besuar.

Në vitin 1928, Shqipëria u shpall Monarki dhe Ahmet Zogu, 
Mbret i shqiptarëve. Ky nuk ishte vendim i një pjese të Parlamentit 
të atëhershëm, por dhe një miratim i shumë prej parive të vendit.

Paria e Dibrës e përkrahu pothuajse unanimisht vendimin 
e Parlamentit. Dine Hoxha mundohej tashmë të bindte edhe të 
lëkundurit në Dibër, se vetëm monarkia dhe Ahmet Zogu si monark, 
mund ta bëjnë Shqipërinë shtet. Deri më tani, shqiptarët kishin 
vuajtur të kishin shtetin e tyre. Lidhjet e vjetra të tij me Ahmet 
Zogun u forcuan edhe më shumë.

Fjalëpeshë në Oborrin e Mbretit

Kështu, profesorit popullor të urtë e të zgjuar iu hap rruga për 
në Tiranë. Dine Hoxha do të ishte i pranishëm edhe në takimet e 
ngushta, edhe në drekat e darkat ceremoniale që shtronte Ahmet 
Zogu. Këshillat e tij, kishin vlerë të padiskutueshme në Pallatin 
Mbretëror. Falë zgjuarsisë, urtisë dhe alegorisë dibrane të përdorur 
me mjaft delikatesë, ai qe i aftë të përballonte situata të ndërlikuara, 
të zgjidhte konflikte dhe të parandalonte gjakderdhje. Këto veti dhe 
mjaft të tjera si këto e justifikonin besimin që kishte Ahmet Zogu 
për Dine Hoxhën…

“Ahmet Zogu e ka da mendjen me e ba Shqipninë shtet e ne 
shqiptarëve me na afrue sa ma shumë me Perëndimin. Ky është 
taman burrë kombi. Duhet secili nga ne me e vendos një gur në 
themelet e këtij shteti, se nesër brezat që do të vijnë, do të na urojnë. 
Ndryshe, mallkimi i tyre, edhe pse kemi vdekur, do të bjerë mbi ne”,- 
i thoshte shpesh Dine Hoxha parisë së Dibrës.
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Vendosmëria për të qëndruar krah Zogut dhe për t’u bërë një 
përkrahës kryesor i tij, ishte e lartë. Kjo dukej dhe nga puna bindëse 
që Dine Hoxha kishte bërë jo vetëm në Muhurr e Katër Grykët, por në 
gjithë zonën e Dibrës. Dashamirësit dhe mbështetësit e Monarkisë 
në Dibër, tashmë ishin shtuar dhe të gjithë ishin të bindur se vetëm 
me Ahmet Zogun në Fronin Mbretëror, Dibra dhe dibranët mund të 
shikonin më tepër se dritarja e shtëpisë së tyre.

Shtypi i kohës, për rolin e Dines 
në Oborrin Mbretëror

Në qoftë se gjatë regjimit të Ahmet Zogut, mjaft nga gazetat e 
pavarura shkruanin për njerëzit që i qëndronin pranë si “dallkaukët 
e kombit”, “sahanlëpirësit”, “servilët”, “mjeranët e politikës”, Dine 
Hoxhën nuk mundën ta etiketojnë si të tillë. Shumë nga faqet e 
shtypit të kohës, shkruanin me shumë rezerva për të. Vlerësimet 
ishin nga më të ndryshmet, si: “Dibrani mendjendritur”, “Sokrati pa 
shkollë”, “Mbreti këshillohet nga plaku i zgjuar i Dibrës”, etj. Debati 
që në atë kohë Dine Hoxha bëri me Kontin Çiano, la mbresa jo vetëm 
tek të pranishmit, por zgjoi kureshtjen edhe tek të huajt. Njëlloj si 
atëherë, më 14 Gusht 1920, me Gjeneralin serb. Në një darkë që 
kishte shtruar për nder të tij, Ahmet Zogu pyeti:

– Or Dine, ne kemi luftue bashkë tek Shkalla e Deshëve. Unë 
të kam dashtë dhe ti më ke falur një nga trimat e t’u më të mirë që 
ke patur. A do të më thuesh në sytë e nanës teme, si burrat: A ke 
mendue ndonjëherë të më zash vendin?! 

– Po, – tha Dinja, – unë kam mendue për ty. Në qoftë se do të të 
shkulnin nga Tirana, unë do të merresha me shtëpinë time, do të 
bëhesha zot i shtëpisë sime dhe do të merresha me qetë.

E ëma e Zogut u zemërua shumë dhe i foli ashpër të birit:
– Bir, shtizat nuk mund t’i fusin të tjerët! Dine Hoxha shpon 

malin dhe jo thasët. Dine Hoxha është ushtar i Shqipërisë në vijë 
të parë, sa herë që të shkelë hasmi në trojet tona. Është mbret i 
mbretërve, dhe rrin mbret në kullën e tij… 

– E dëgjon! – i tha Dinja Zogut. Mbretërit që tremben, nuk flenë 
rehat se mos iu marrin fronin, vdesin para kohe. Unë dëshiroj të 
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rrosh. Dine Hoxha e Murat Kaloshi, kurrë nuk do të ta marrin fronin 
ty, por do ta forcojnë atë. Ahmet Zogu kishte idenë se Dine Hoxha e 
Murat Kaloshi shkonin keq me njëri-tjetrin dhe kur dëgjoi se Dine 
Hoxha e Murat Kaloshi ishin një “pendë qe” që mund të hapnin hulli 
edhe në shkëmb, u ngrit në këmbë e thirri me të madhe: – “Hej, bre, 
Dine, si nuk ma mësuet gjuhën e Nantë Maleve të Dibrës!”

– Gjuhën e Nëntë Maleve tona e ka dijtë baba yt dhe Hoxha i 
Stambollit, tek i cili falej vetë Sulltani, – u përgjigj Dinja. Më pas, 
filozofi popullor dibran i tha Mbretit:

– Më vjen keq, Madhëri, se më duket se nuk e din nga je.
Ti je nga kulla e Gjon Zogut, që e ka vendin midis Muhurrit e 

Sinjës, që edhe sot quhet Kulla e Zogut. Është vetë Skënderbeu që 
solli të parët e tu si sundimtarë të Matit, që të mbrohej Shkalla e 
Deshëve, kur Dibra të binte në dorë të pushtuesit serb, që nuk ra 
kurrë… Dibra të pru Mbret dhe nuk e di se cilët bajloza do të vijnë ta 
marrin fronin që të kemi dhëne ne. Në qofsha gjallë, do vritem ballë 
për ballë me bajlozat.

– Dëgjo, or bir!, – ndërhyri e ëma e Mbretit. - Qofsha a mos 
qofsha unë, Dibra nuk ka me e dorzue kurrë Shqipërinë. Dibra ka 
për derë Dine Hoxhën… (Gazeta “Universal”, shtator 1994)

E vetmja pakënaqësi ndaj mbretit

Në kohën kur Ahmet Zogu do të martohej me Geraldinën, ai 
pyeti shumë vetë nga këshilltarët e tij.

Pyeti edhe Dine Hoxhën.
– Si thua ti, Dine, a ta marr për grua Princeshën hungareze?
Dinja nuk bëzani.
E pyeti përsëri.
Dinja, më në fund, foli:
– Merre, or mbret, merre Geraldinën, por me atë ti do të lindësh 

një djalë dhe djali, kur të rritet, do të kërkojë dajat e vet! Merre, or 
Mbret! Dine Hoxha e paska të vështirë me të këshillue sot…
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Atentati ndaj Mbretit në Vjenë…. 
Si e shpëtoi Zogun, Dine Hoxha?

Alegoria e hollë dhe brilante e Dine Hoxhës, ka bërë të mundur 
që Mbreti Zog t’i shpëtojë për mrekulli atentatit në Vjenë… Dhe 
konkretisht, ja si ka ndodhur:

Në shtëpinë e Dine Hoxhës, vjen Konsulli jugosllav, pikërisht në 
periudhën kur Zogu ndodhej në Vjenë, për konsultë mjekësore. Me 
buzë në gaz, i huaji pyeti Dine Hoxhën: – Pas Zogut, kush do të jetë 
Mbret në Shqipëri? E Dine Hoxha, tepër i zgjuar, duke kuptuar gjithçka, 
flakë për flakë përgjigjet: – Pas Zogut, në Shqipëri nuk ka Mbret. Duke u 
ndarë ftohtë me Konsullin jugosllav, Dine Hoxha nisi këtë telegram drejt 
Vjenës : “Ahmet Bej Zogut, Hotel “Imperial”, Vjenë: “Paria e këtushme 
ka vendosur me therë kaun e madh. Mos i leni ta therin. Me shnet, Dine 
Hoxha!”. (Arkiva. Kujtime të Isuf Peçit, shofer i Ahmet Zogut)

Dine Hoxha në dokumentet e kohës

“Letër. Fort i dashtuni, zotni Jashar Erebara!
Po ju pyes për shëndetin e zotnisë tuej. Ka dashtë Allahu edhe 

na jemi mirë. Për sa më shkruejshi, ju faleminderit. Prefektura nuk 
interesohet për çështjen tonë. Ato rrogat i marrin rregullisht. Ne 
nuk jemi mësue me kotakçillëqe e për këtë kemi vendosë me dhanë 
dorëheqjen. Këtu kishte çrregullime të mëdha, në çdo pikëpamje. 
Prefekti ju thoshte katundarëve që martohuni pa kryer formalitetet 
ligjore. Veçanërisht ju lutemi, së bashku me zotin Dine Hoxha, që të 
keni mirësinë me ba mundimin deri në Ministrinë e Punëve Botnore 
me kërkue rezultatin që është dhënë për punëtorët (mjeshtrit) që 
kanë përgadit urën e Muhurrit, e cila është shumë e nevojshme për 
këto katunde.

Keni ba një sevap shumë të madh në plotësimin e kësaj çështje.
Zoti Dine Hoxha ju komunikon të falat e tij. Me nderime, Hashim 

Harkani.

“Letër. Fort të ndershmit, Zotni Jashar Erebara
Nuk ju kemi shkrue letër nga dembelia jonë. Lutemi familjarisht 
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që të jeni mirë. Kemi patur edhe na telashet tona, të cilat ka me ua 
tregue gojarisht letërprurësi. Ky njeri vjen në Tiranë, në atë kasaba 
të madhe, për të gjetë ndonjë punë ose për të hy në ndonjë kurs. Në 
qoftë se do t’ju shkojë fjala në 
ndonjë vend, ju lutem tepër që 
të rregullosh ndonjë punë, se 
e kam djalë motre. Ka tre vjet 
që po e mkoj tek shtëpia. Kam 
ngelur shumë keq me të. Prej 
zotni Dine Hoxhës, ju paraqet 
shumë të fala familjarisht e 
ju puth dorën si zotnisë tuej, 
ashtu edhe zonjës.

Me nderime, i juaji si 
djalë, Qamil Lushaj, Muhurr, 
14.07.1937

(AQSH, Dosja 12/4, faqe 
11-43)

“Letër, Fort të ndershmit, 
Zoti Jashar Erebara, Deputet i 
Drinit!

Deri këtu në Shkodër 
erdhëm shëndosh e mirë dhe 
mbas nesër do të nisemi për 
në detyrë. Ishalla, me kismet 
të hajrit. Me anën e kësaj, po 
ju kujtoj edhe një herë atë 
punën e Post-Komandantit të 
Patomit. Që të keni mirësinë 
me u interesue me anën e 
zotni major Stamatit, mbasi çështja e transferimit të tij bëhet kollaj 
me dashtë Stamati, se e ka në dorë. Ose për në Qark të Korçës, ose 
për në Shkodër, i cili e ka emrin Rexhep Hasani. Për këtë, ju keni 
lënë edhe Dine Hoxhën me gradën e Rreshterit.

Qamil Lushaj, Shkodër, 14. 03.1933!” (AQSH, Dosja 12/4, faqe 
11-43)

(Arkiva. Kujtime të Isuf Peçit, shofer i Ahmet Zogut)
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Sulë Dika (Çiku) i Dibrës

Ngaqë Dine Hoxha i ishte gjendur 
pranë Ahmet Zogut në momente kritike, 
qoftë kur i bënë atentat në Vjenë, apo 
edhe në takimet me diplomatë të huaj, si 
këshilltar i jashtëm i tij, një ditë Mbreti 
Zogu i I-rë e kishte ftuar Dinen për kafe 
dhe në bisedë e sipër e kishte pyetur:

-A s’më thua or Dine, nga buron kjo 
mençuria jote e rrallë?

-Unë jam i mençur se rrij me burra 
mentar si Sulë Dika i Dibrës, ishte 
përgjigjur Dine Hoxha.

Po kush ishte në të vërtetë Sulë Dika?
Në regjistrin themeltar të Gjendjes Civile Dibër, ai rezulton të 

jetë i datëlindjes 10 mars 1889, lindur në fshatin Shqath të zonës 
së Muhurrit (pothuajse bashkëkohës i Dine Hoxhës që në fëmijëri). 
U rrit jetim, ashtu si edhe Dine Hoxha dhe që në fëmijëri qenë edhe 
bashkëluftëtarë në luftërat për liri e pavarësi kombëtare.

Ishte vetëm 24 vjeç në 1913-tën, kur së bashku me vëllain e 
tij Shaban Dika, rrugëtuan disa ditë me mushka, si edhe qindra 
dibranë, për të marrë pjesë në luftën për çlirimin e Shkodrës nga  
serbo – malazezët.

Sulë Dika ka marrë pjesë me armë në dorë në tri luftërat e 
njohura të dibranëve kundër serbëve (1913, 1918 dhe 1920).

Kontributi i Sulë Dikës është i njohur edhe në luftën e Vlorës 
të 1920-tës kundër pushtuesve italianë, si një ndër 200 vullnetarët 
nga e gjithë Shqipëria që morën pjesë në këtë luftë përkrah patriotit 
Selam Musai.

Përkrah Dine Hoxhës ka qenë Sulë Dika edhe në kohën e 
Mbretërisë së Ahmet Zogut, pothuajse në të gjitha ngjarjet politike 
të asaj kohe.

Ai ishte ndër ata burra që nën drejtimin e Abaz Kupit e pritën 
me armë pushtuesin italian në prill të vitit 1939.
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I sprovuar nëpër luftëra legjendare, Sulë Dika do të jepte 
kontribut të veçantë edhe gjatë Luftës së Dytë Botërore, ku që 
me fillimin e Lëvizjes Antifashiste në Shqipëri u radhit me Çetën 
partizane të Dibrës, përkrah Haxhi Lleshit.

Dr.Hazis Ndregjoni, mik dhe shok i ngushtë i Sulë Dikës, sjell në 
kujtesë dy ndodhi interesante të rrëfyera prej tij.

E para, në fillimet e Çetës së Dibrës më 1942, kur shkrimtari 
i njohur Haki Stërmilli u kishte thënë gjatë një pushimi dreke, se 
pasi të mbarojë lufta do të ndajmë pronat në mënyrë të barabratë, 
Sulë Dika i është përgjigjur: ‘Nuk ju besoj, se kështu i bie që Ju dhe 
Haxhi Lleshi që jeni pronarë, të hiqni dorë nga prona juaj për të na 
e dhënë ne që s’kemi”.

E dyta, gjatë verës verës 1944, Sulë Dikës i takoi të shoqëronte 
një misionar anglez me një mushkë të ngarkuar me flori, nga 
Peshkopia për në Qafë Murrë. Në rrugëtim e sipër, Sula e kishte 
pyetur mikun që e kishte marrë në besë, se ç’kërkonte ai që nga 
Anglia këtu në malet tona?! Dhe kur misionari anglez i ishte 
përgjigjur se “kishte ardhë me vdek përkrah shqiptarëve në Luftën 
e Dytë Botërore”, sërish Sula e kishte ‘ngacmuar’ për ngarkesën e 
mushkës ‘me flori’. Dhe kur anglezi i kishte ofruar që të merrte flori 
sa të donte, si një përfaqëues i denjë i një prej teqeve të njohura në 
Dibër, siç është ‘Teqja e Çikut’, Sula i ka thënë mikut anglez se nuk 
mund të pranonte “mall haram”.

Qoftë dhe këto dy episode flasin për shpirtin patriotik dhe 
mençurinë e rrallë të Sulë Dikës.

Pas çlirimit të vendit nga pushtuesi nazifashist, ai vendoset me 
familjen e tij në Kishavec. Këtu, shtëpia e tij, për gati dy dekada do 
të ishte shtëpi pritjeje, jo vetëm për drejtuesit e kohës (që vinin ta 
pyesnin për mend, sa herë u ngecte thika në gozhdë, si në kohën 
e Zoji Themelit), por edhe për popullin e thjeshtë të Muhurrit e të 
gjithë Dibrës.

E përzgjodhën që të ishte i pranishëm në Vlorë në festimet 
për 50-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë. Në darkën 
ceremoniale, njëri nga udhëheqësit e kohës e kishte ‘ngacmuar’, 
duke e pyetur: “Ç’na thua ndonjë fjalë dibre or Sulë Dika?”. 

“Ka mjegull të madhe andej nga anët tona”, - ishte përgjigjur 
plaku i mençur dibran.

Por përgjigjen më domethënëse që qarkullon edhe sot në Dibër, 



Halil Rama102

Sulë Dika e kishte dhënë kur e kishin pyetur se si po i duket politika: 
“Duhet me pas kujdes, se tre gjana e prishin burrin: parja e madhe, 
karrikja e naltë dhe gratë e bukura!”

Ka edhe plot raste të tjera që tregojnë, urtësinë dhe fjalën e 
mençur të këtij filozofi popullor.

Një fshatar nga Malësia e Dardhës kishte ecur 5 orë në këmbë 
për të takuar Sulë Dikën që ta pyeste si t’i jepte zgjidhje një halli të 
madh.

E priti Sula në konakun e tij në Kishavec, dhe pasi pinë kafen e 
zakonit, e pyeti:

-Fol or mik, se të shoh pak të mërzitur. Si shkoni ju anej ka 
Dardha?

-Kam një hall të madh or Sulë Dika, e kam ardh më t’pyet për 
men. M’ka ra djali dy herë me shpull fytyrës, e tani s’po munem me 
e durue. Por më ra ene njiherë do ta vras….

-Nuk është kjo zgjidhja or mik. Unë them se ai nuk është djali 
jot, por për ta kthy për s’mbari, martoje me nji nuse abrashe se 
vetëm ajo i vjen hakut…

Sul Dika (djathtas), Jashar Menzelxhiu (në mes) dhe Shaban Begu (majtas) 
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-Kjo s’më kishte shku ndër mend or Sulë Dika. Faleminderit që 
ma dhae zgjidhjen, i tha miku dhe u largua shumë i kënaqur prej tij.

Treguam vetëm një rast, por sa qe gjallë Sulë Dika, tek ai vinin 
nga të gjitha krahinat e Dibrës dhe e pyesnin për mend.

Një nga fjalët e tij të mençura që qarkullon edhe sot ndër 
dibranë është: “Inatin e sotëm mos e zbras në moment, por ruaje 
për nesër, kur të jesh kthjellu nga mendt e kokës!”.

Profili i trimit, patriotit, të urtit e të mençurit Sulë Dika (Çiku) 
meriton një monografi më vete, por gjithësesi le të shërbejnë këto 
pak radhë edhe si homazh për burrin e nderuar të Dibrës, që vdiq më 
29 nëntor 1972, për të mbetur simbol i fjalës së mençur, saqë edhe 
sot e kësaj dite, në raste gëzimesh e hidhërimesh, shumëkush që 
rreket të tregojë mençuri, i referohet fjalëve të tij, duke u shprehur: 
“Siç ka thënë burri i Dibrës, Sulë Dika”.
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Nuz Lala, kryeplaku që i orientoi drejt 
muhurrakët në luftërat për liri

Nuz Lala ka qenë përkrahësi 
kryesor i Dine Hoxhës pothuajse në 
të gjitha luftërat për liri e sovranitet 
kombëtar.

Ai kishte lindur në vitin 1880, por 
u rrit jetim pasi dy prindërit e tij, Sali 
dhe Bide Lala (Sula) vdiqën shumë 
shpejt. Nga shënimet që ai ka lënë në 
dorëshkrim, (që i ruan me fanatizëm 
nipi i tij, Myrtezani) mësojmë se Nuzin 
e rriti xhaxhai i tij, Elmazi.

Ishte 27 vjeç kur u shqua në luftën 
kundër turqve më 1907, ose siç njihet 
në histori “Lufta e Liman Miklit”.

Pesë vjet më vonë, si qindra 
dibranë të tjerë, edhe Nuz Lala u 
bashkua me Dine Hoxhën në luftën për 
mbrojtjen e Shkodrës, (1912-1913) 
që siç dihet, është lufta më e vështirë 
e popullit shqiptar për mbrojtjen e 
tërësisë tokësore, si edhe një faqe e 
lavdishme e historisë së Shqipërisë.

I kalitur në këto luftëra dhe i bindur në kontributin e Esat 
Pashë Toptanit në luftën për çlirimin e Shkodrës, (asaj lufte që ka 
qenë tërësisht e mirëorganizuar dhe që për nga kohëzgjatja në 
një rrethim 6-mujor serbo – malazez, përbën rastin më unikal të 
qëndresës heroike të shqiptarëve në Luftën e Parë Ballkanike), 
Nuz Lala, sërish me dhjetëra muhurrakë do të gjendej përkrah 
Dine Hoxhës në mbrojtje të qeverisë së Esat Pashës, të sulmuar në 
janarin e vitit 1915 nga forcat rebele të Haxhi Qamilit.
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Siç dihet tashmë nga historia, ushtritë austro-hungareze në 
ndjekje të ushtrisë serbe, hynë në Shqipëri në janar 1916. Ato 
pushtuan me radhë, Shkodrën, Tiranën, Elbasanin, Durrësin dhe 
Dibrën. Hyrja e ushtrisë austro-hungareze në vendin tonë, përkonte 
me situatën që ishte në favor të tyre dhe në këtë kohë ata patën disa 
suksese. Atyre nuk iu bë ndonjë qëndresë e armatosur, por u pritën 
si një e keqe më e vogël. Natyrisht, kjo pritje ishte rezultat i disa 
faktorëve që anonin në favor të pushtuesve të rinj, në krahasim me 
pushtuesit e mëparshëm. Këta faktorë ishin në radhë të parë me 
karakter politik, e pastaj edhe me karakter shoqëror.

Austro-Hungarezët siç kemi mësuar nga historia u paraqitën si 
shpëtimtarë, me mision mbrojtës nga vendet që lakmonin e donin 
copëtimin tonë, por në fakt nuk ishin të tillë. Në Muhurr ata bënë 
masakra të pashembullta. Ngjarja më makabre ka qenë në korrik 
1916 kur mblodhën në Lindërsa të Lacit 17 burrat më të mirë të 
Muhurrit për t’i detyruar të  radhiteshin me ushtrinë e tyre, ose 
do t’i pushkatonin. Pasi nuk pranuan, ata lidhën të parin Nuz Lalën 
dhe të varur në një lis, e rrahën barbarisht. Edhe në këto kushte ai 
qëndroi stoik, duke u thënë pushtuesve të rinj: Burrat tek ne nuk 
rrihen me dru, ose na pushkatoni, ose na lironi!

Por sërish e dhunuan deri sa doktori austriak sugjeroi lirimin 
e tij, pasi i kishte matur pulsin dhe kishte konstatuar se ai mund të 
vdiste nga çasti në çast.

E zgjidhën me kushtin që Nuzi të bëhej udhërrëfyesi i tyre në 
rrugëtimin drejt Katër Grykëve. Por mendja e hollë e Nuz Lalës 
e sajoi hakmarrjen. I orientoi ata në një rrugë qorre rrjedhës së 
Murrës, në anën e përtejme të Shpellës së Gurit të Kuq, nga Rrasa e 
Kuqe, e kështu qindra forca pushtuese mbetën pyllit pa rrugëdalje 
dhe pësuan humbje të mëdha në mjete e njerëz.

Që nga ajo kohë, Nuz Lala njihet si ndër të parët e Muhurrit.
Në kohën e Zogut iu njohën meritat dhe për 15 vjet rresht që 

nga viti 1932 ishte kryeplak i zgjedhur i Muhurrit. E ushtroi këtë 
detyrë edhe gjatë viteve të Luftës së Dytë Botërore, kur ishte i 
zgjedhur edhe anëtar i Këshillit Antifashist Nacionalclirimtar të 
Qarkut Dibër. Ai luajti rol parësor në mobilizimin e muhurrakëve 
në luftën antifashiste. Oranizonte pritjen dhe përcjelljen e forcave 
partizane dhe në disa raste shtëpinë e tij e ktheu në spital partizan.
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Edhe pas çlirimit, ishte i zgjedhur kryeplak, funksion nga i cili 
e larguan në vitin 1948 kur u arratis djali i tij Isufi, që përfundoi në 
Maltë e pastaj në Oksford të Anglisë.

Nuz Lalës, që qe kryeplak i fshatit Muhurr për 15 vjet me radhë, 
deri në vitin 1948 iu mohua kontributi që dha sidomos gjatë Luftës 
Antifashiste Nacionalçlirimtare. E shpallën “kulak”, dhe pasojat nga 
ky cilësim i vuajtën ai vetë dhe familja e tij.

Ai vdiq në vitin 1965, i përcjellë me nderim e respekt të veçantë 
nga muhurrakët e thjeshtë e të ndershëm që e deshën dhe i deshi 
gjatë gjithë jetës së tij.

Nuz Lala me djemtë: Lutfiun e Rakipin dhe nipin, Myrtezanin.
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III

KONTRIBUTI NË LANÇ DHE 
DËSHMORËT E MUHURRIT
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Ende qëndron si dikur kulla e Llan Devës, 
atje në lartësitë e maleve, fare pranë Runjës, 

si për t’u thënë brezave se ajo ruan një histori, 
që nuk duhet harruar dhe duhet përcjellë më 
tej. Aktivitetin e saj luftarak kjo familje e 
ka fi lluar që në kryengritjet dibrane kundër 
shovinistëve serbë të viteve 1913-1920, për 

të vijuar edhe më fuqishëm gjatë Luftës 
Antifashiste Nacionalçlirimtare, nga viti 1942 

e deri më 1944, kur këtu vinte e strehohej 
Haxhi Lleshi me trimat e tij partizanë të Çetës 

kreshnike të Dibrës



Muhurri, histori dhe personalitete 109

Krenari legjitime për 22 partizanët dhe 5 
të rënët dëshmorë të LANÇ-it

Si edhe në luftërat e tjera për liri e pavarësi, Muhurri do të 
mbështeste fuqimisht edhe Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare 
(1939-1944).

Në muzeun Historik të Rrethit Dibër, gjejmë të afishuara dy 
shtëpitë Bazë të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare nga kjo 
krahinë, atë të Hazis e Ramadan Hoxhës në Muhurr dhe të Llan 
Devës në Hurdhë Muhurr, ndërkohë që e tillë ka qenë edhe shtëpia 
e Islam Miklit në Muhurr.

Këto shtëpi qenë bërë strehë për partizanët si dhe burim i 
furnizimit të tyre me bukë, bulmet e veshëmbathje, veçanërisht 
për partizanët e Çetës së Dibrës dhe komandantin legjendar të saj, 
Haxhi Lleshin.

Përfshirja e muhurrakëve në Lëvizjen Çlirimtare vjen nga 
ndjenjat antifashiste dhe patritotike të tyre.  Ne brezi i sotëm dhe 
ata që do të vijnë, ndjehemi krenarë për faktin se në momentin 
vendimtar historik të kombit tonë edhe patriotët e Muhurrit 
u rreshtuan përkrah luftëtarëve të lirisë, pikërisht atëherë kur 
populli shqiptar, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi e kudo 
që jetonte në trojet e tij etnike, u bashkua me forcat e lirisë, kundër 
atyre të errësirës. Përmes kësaj lufte e sakrificave të saj të shumta, u 
sigurua jo vetëm çlirimi i Shqipërisë por edhe e drejta e shqiptarëve 
në Kosovë për vetëvendosje, si dhe e shqiptarëve kudo që jetojnë, 
për të qëndruar në trojet e tyre etnike. Kjo ishte fitorja e dytë më 
e madhe në historinë tonë kombëtare, pas shpalljes së pavarësisë 
dhe ngritjes së Flamurit në Vlorë.

Me 22 partizanë dhe 5 dëshmorë të LANÇ, Muhuri padyshim 
hyn me krenari në analet e historisë së asaj lufte të lavdishme.

Ne kemi të drejtë të krenohemi për Luftën e lavdishme 
Antifashiste Nacionalçlirimtare, në të cilën dhanë kontributin e 
tyre edhe tri familje, shtëpitë e të cilave qenë bazë e fuqishme e 
kësaj lufte. Por nuk mund të lëmë pa përmendur edhe dhjetëra 
familje tё tjera muhurrake, partizanët e dëshmorët muhurrakë, 
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që u bënë pjesë e kësaj lufte ngadhnjimtare, që çoi në çlirimin e 
vendit nga pushtuesit nazifashitë. Ne krenohemi, sepse me luftën 
e sakrificat mbinjerëzore dhe gjakun e dëshmorëve, u bëmë pjesë 
e bllokut antifashist të popujve të botës të kryesuar nga aleanca 
anglo-sovjeto-amerikane.

Muhurri me tri shtëpi bazë e Luftës 
Antifashiste Nacionalçlirimtare

Tri shtëpi në Muhurr e Hurdhë Muhurr mbajnë pllakën: “Shtëpi 
bazë e LANÇ”. Janë të njohura si të tilla kulla e Llan Devës në 
Hurdhë Muhurr, ajo e Hazis e Ramadan Hoxhës si dhe kulla e  
Islam Miklit në Muhurr. Jo vetëm këto shtëpi, por edhe të afërmit e 
tjerë, vëllezër, fëmijë e farefis, kush më shumë e kush më pak, kanë 
dhënë ndihmesën e tyre në luftën për çlirim. Kontributi i këtyre 
familjeve, me njerëzit e tyre është tepër i dukshëm.

Ende qëndron si dikur kulla e Llan Devës, atje në lartësitë e 
maleve, fare pranë Runjës, si për t’u thënë brezave se ajo ruan një 
histori, që nuk duhet harruar dhe duhet përcjellë më tej. Aktivitetin 
e saj luftarak kjo familje e ka filluar që në kryengritjet dibrane 
kundër shovinistëve serbë të viteve 1913-1920, për të vijuar edhe 
më fuqishëm gjatë Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, nga viti 
1942 e deri më 1944, kur këtu vinte e strehohej Haxhi Lleshi me 
trimat e tij partizanë të Çetës kreshnike të Dibrës. Më i vjetri i kësaj 
familjeje, plaku i mençur e patriot Hysen Deva, me të cilin kam patur 
fatin të bisedoj sa qe gjallë, më ka rrëfyer kontributin e familjes 
së tij, kur në kullën e Llan Devës vinin partizanë për t’u mjekuar 
dhe për t’u strehuar. “Në kullën tonë vinte shpesh Haxhi Lleshi me 
trimat e tij të luftës, dhe në konsultim me babën Llan vendosnin për 
krijimin e celulave të para në këtë zonë, bëheshin takime e biseda 
për shtimin e radhëve të partizanëve”, - më ka rrëfyer mixha Hysen.

Vite më vonë, kontributin e kësaj familjeje gjatë LANÇ-it, do ta 
dëshmonte edhe ish funksionari i lartë partiak e shtetëror i asaj 
kohe, Hysni Kapo.

Bazë partizane e Çetës së Dibrës ka qenë edhe shtëpia e Islam 
Miklit në Kodër të Rame, Muhurr.
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Islami, siç dëshmojnë dokumentat e kohës, e kishte nisur 
aktivitetin patriotik me mikun e tij të ngushtë Haxhi Lleshi që në 
vitin 1935. Por bashkëpunimi i tyre do të qe më intensiv me krijimin 
e Çetës partizane të Dibrës, për të vijuar gjatë gjithë viteve të LANÇ-
it, deri në çlirimin e plotë të Shqipërisë nga okupatori nazifashist, 
si dhe më vonë për konsolidimin e qeverisjes vendore në zonën e 
Muhurrit, kur ai ishte kryetar i Lokalitetit.

Një tjetër bazë e LANÇ-it në Muhurr kanë qenë kullat e Hazis 
e Ramadan Hoxhës. Këta pinjollë të patriotëve të mëdhenj Kurt, 
Nel, Azis (i vjetër) e Dine Hoxha, nuk mund ta pranonin kurrësesi 
vendin të pushtuar nën çizmen e fashizmit, ndaj dhe hapën shtëpitë 
e zemrat dhe shkrinë gjithë pasurinë e tyre në dobi të Luftës 
Antifashiste Nacionalçlirimtare.

Këtu ka qëndruar disa herë Haxhi Lleshi, komandanti i Çetës 
e batalionit partizan të Dibrës, por këtu qëndroi për disa kohë si 
pjesë e Misionit anglez, që kryesonte në Dibër më 1944, edhe 
oficeri britanik Reginald Hibbert, i shoqëruar nga Dan Kaloshi. Në 
këto kulla ka qenë edhe Komanda e Vendit gjatë vitit 1944.

 “Familja e Ramadan e Nazif Hoxhës ka qenë bazë e LANÇ, 
madje bazë legale. Pjesëtarët e kësaj familjeje ishin shumë aktivë. 
Ata bënin edhe grumbullimin, edhe shpërndarjen e ndihmave në 
zonë. Në këtë shtëpi janë strehuar Haxhi Lleshi me trimat e çetës 
së tij, si dhe drejtuesit e Komandës së Vendit”, - më rrëfente, ndjesë 
pastë babai im Hidër Rama, që e ka shoqëruar disa herë Haxhi 
Lleshin, nga kjo shtëpi për në Hurdhë Muhurr e më tej për në Lukan. 
Pushteti i mëvonshëm e nëpërkëmbi nderin dhe prestigjin e kësaj 
familjeje të shquar patriotike.

Me gjithë kontributin madhor gjatë LANÇ-it, bijtë e bijat e 
saj u persekutuan pambarimisht, ndonëse nuk u gjunjëzuan, por 
mbijetuan me sakrifica të panumërta. Ata, si dhe pasardhësit e 
denjë të Llan Devës e Islam Miklit, (Rustem Deva me fëmijët, 
nipërit e mbesat; Shefqet, Aqif, Hasan e Mustaf Mikli, me 
vëllezërit e motrat, niperit e mbesat) janë krenarë për ç’ka ato 
kanë bërë në ndihmë të LANÇ-it dhe mbajnë gjallë idealet e larta të 
asaj lufte legjendare.
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Të rënëve   

Në zemrat tona njëmijë herë jeni rritur,
Ju o pishtarë të lirisë s’do harroheni në njëmijë breza,
Vepra juaj në piedestal është ngritur,
Gjaku juaj i pastër na vlon në zemra….

E solla në vëmendje këtë poezi timen, të botuar në gazetën 
“Ushtima e Maleve”, para 31 vitesh, në tetor 1989 për konkursin 
letrar “Krijuesit tanë në 45-vjetorin e çlirimit”, për faktin se ato 
katër vargje më buruan nga thellësia e zemrës, si frymëzim nga 
vepra e dëshmorëve të Muhurrit: Ali Lleshi, Xhetan Laci, Ramadan 
Deva, Adem Dobi, Aqif Qoka e Nezir Kbeji, portretet e të cilëve i pata 
botuar më parë po në këtë gazetë. Ndërsa tashmë që po shkruaj 
këtë libër e ndiej si deyrë t’i sjell sërish në kujtesë.

Muhurraku Ali Lleshi luftoi në portin e Durrësit më 7 prill 1939, 
përkrah Mujo Ulqinakut, kundër ushtrise fashiste italiane.

Si edhe qindra patriotë të tjerë shqiptarë, edhe muhurraku 
Ali Lleshi e përjetoi me dhimbje pushtimin e Shqipërisë nga Italia 
Fashiste me 7 prill të vitit 1939. Ndodhej ne Durrës atë ditë që në 
Historinë e Shqipërisë njihet si e “premtja e zezë”, dhe nuk qëndroi 
duarkryq por u radhit me forcat e rezistencës duke luftuar kundër 
pushtuesit.

Nezir Këbej ishte një figurë me shpirt 
patriotik e rebel ndaj fashizmit. Kur në 
Shqipëri niste lufta kundër pjellës më të zezë 
që ka njohur historia, nazifashizmit, Neziri do 
të merrte në dorë armën e protestës dhe të 
mbrojtjes së atdheut. Punonte në “Botore” në 
vitet 1941-1942 kur ra në kontakt me forcat 
antifashiste dhe i përkrahu ato pa rezerva. Jo 
vetëm fjalët e tij: “S’durohet çizmja fashiste..”, 
por edhe veprimtaria e gjithëmëparshme, 
dëshmojnë se këtij luftëtari jeta i kishte dhënë 
si veçorinë më pikante, atdhedashurinë e 

ndezur. Pikërisht për këtë shkak, siç shkruan Naim Berisha në 
artikullin e botuar në “Ushtima e maleve”, f.3, datë 15.08. 1987), me 
titullin “Amaneti i babait në tri fjalë të shenjta”: “…Nazifashistët e 
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internuan Nezirin, bashkë me shumë antifashistë te tjerë shqiptarë në 
kampin e Ventotenës në Itali. Bisha naziste, pas kapitullimit të Italisë 
fashiste të ‘pabindurin’ Nezir Këbej, nga një qeli në tjetrën e çoi në 
kampin e Mat’hauzenit (Gjermani)”.

Kapitullimi pa kushte i nazizmit hitlerian, luftëtarin e papërkulur 
muhurrak Nezir Këbej e gjeti atje midis 60 mijë revolucionarëve të 
vendeve të ndryshme të Europës, të bërë kockë e lëkurë, të sëmurë 
gjer në palcë nga stërmundimi, uria, torturat mizore. Në gushtin e 
vitit 1945, më në fund kthehet në atdheun e tij të dashur. Një vit më 
vonë emërohet përgjegjës i dyqanit të parë të shitblerjes në qytetin 
e  Peshkopisë. Por kampet fashiste, veç damkave në trup e fytyrë i 
kishin dhënë Nezirit “peshqesh” me vete turbekulozin. E dërguan 
për kurim këtë invalid të Luftës Antifashiste, në fillim jashtë shtetit, 
më pas në senatoriumin e Tiranës. Edhe pse i sëmurë rëndë, deri sa 
dha jetën, ai gjithmonë qe trim, i urtë, optimist e gazmor.  

Xhetan Laci bie në luftimet e Brigadës së IV-t 
Sulmuese Partizane në Labinot të Elbasanit.

Fillimi i Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare e gjeti qiraxhi. Shkonte 
deri në Prizren me kuaj dhe sillte misër për 
të mbajtur familjen me bukë. Po ashtu  merrte 
rrugën po me kuaj për në Tiranë e Durrës nga 
ku sillte kripë e ndonjë mall tjetër. Të gjitha këto 
për tregtarët, ndërsa për vete mezi siguronte 
bukën e gojës e sado pak të ardhura për të 
mbajtur familjen. Por ama, ato ditë të zjarrta 
ai fitoi gjënë më të çmuar, armatosjen me idetë 

e luftës për lirinë e vatanit. Tek shkonte në Tiranë si qiraxhi ra në 
kontakt me të rinj përparimtarë të asaj kohe. Njëri nga këta ishte 
edhe Nazif Pira nga Vajmëdhej, i cili e furnizonte bashkëfshatarin 
e tij me trakte kundër pushtuesit dhe Xhetani nuk hezitonte t’i 
shpërndante ato ngado ku shkonte.

Në këtë mënyrë ai u formua si antifashist dhe pas një viti, me 
formimin e Brigadës së IV Sulmuese Partizane në Voskopojë të 
Korçës, së bashku me Selman Farrukun nga Muhurri do të bëheshin 
efektivë të kësaj brigade. Mori pjesë në të gjitha luftimet e kësaj 
brigade, deri sa një ditë gushti të vitit 1944, pasi mori pjesë në 
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aksionin për ndërprerjen e rrugëkalimit të forcave armike nga 
Ura e Shkumbimit drejt Labinotit, bie heroikisht, i goditur nga një 
predhë artilerie me të cilat godisnin gjermanët. Ai ra për të mbetur 
përjetësisht yll i pashuar në altarin e lirisë së atdheut.

 
Ramadan Deva, nga Hurdhë Muhurri është 
një tjetër dëshmor i lirisë së atdheut.

Djali i vetëm i patriotit të shquar Llan 
Deva, ishte rritur, ishte bërë për pushkë dhe 
e shikonte Llani që qëndronte deri vonë me 
partizanët në kullën e tij, bisedonte me to 
dhe i bëhej qejfi që djali po rritej para kohe. 
Ramadani ishte i martuar me Nailen dhe 
kishte edhe një djalë katër vjeç, Shefkiun.

Një mëngjes, kur partizanët që flinin në 
kullën e tij ishin ngritur herët dhe ishin nisur për udhë, pa edhe 
djalin e tij Ramadanin të rrjeshtohej bashkë me to. Nuk e ndali, nuk 
e pengoi në udhën që ishte nisur, por e uroi si baba djalin: Ardhsh 
me fitore bir, kurrë mos i tradhëto shokët, mos e shkel betimin që 
paske bërë. Të pres si fitimtar!

Partizanët e fituan luftën, por Llan Deva nuk mundi ta priste 
djalin si fitimtar, e priti dhe e qau si dëshmor të atdheut, sepse ai  
ra në krye të detyrës, ashtu siç bien trimat, në moshën më të bukur 
duke lënë nënën dhe babën në lot, gruan të ve dhe një djalë të vogël 
që nuk e njohu babën kurrë. I tillë ishte Ramadan Deva, dëshmori 
i vetëm i Hurdhë-Muhurit, se të tillë e bëri edukata dhe kultura që 
mori nga vetë Llan Deva.

Adem Dobi, ra për të shpëtuar jetë 
njerëzish.

Siç shkruan Resul Bedo në librin e tij “Yje 
të pashuar XVII”, (faqe 32), “Ademit i kishte 
pëlqyer jeta partizane, shoqëria luftarake, 
misioni i luftëtarit të lirisë. Kishte mbi dy 
javë që bënin çminimin e zonës kufitare të 
Kukësit. Çdo veprim e kishte bërë me kujdes. 
Po ajo ndjenja e së keqes po e shqetësonte. I 
ndërpreu mendimet dhe vështroi shokët. Një 
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çast i rëndë, si i pakuptuar dhe toka u dridh. Trupin ia pushtoi një 
flakërimë vilanie. Drita iu errësua dhe gjaku i tij filloi të skuqte 
tokën. Po jepte shpirt, duke pyetur për gjendjen e shokëve. U vra 
nga minat për të shpëtuar jetën e të tjerëve”.

Adem Dobi që kishte lindur në Fushë Muhurr më 1924, ishte 
18 vjeç kur punonte në Tiranë dhe qe lidhur me “Debatikasit” që 
në vitin 1942. Pas dy vitesh, si efektiv i  Brigadës së 18-të Sulmuese 
kishte luftuar në Dibër, Kukës e deri për çlirimin e vëllezërve tanë 
në Kosovë.

Aqif Qoka nga Fushë Muhurri bie 
dëshmor në Shkam të Krujës kundër bandave 
diversante në vitin 1948. Biri i një familje të 
varfër, e urrente pushtuesin nazifashit, ndaj 
që në moshë të re u rendit me partizanët 
e komandës së vendit. Mori pjesë në disa 
aksione luftarake ku u shqua për trimëri, 
guxim e vendosmëri.

Pas çlirimit të atdheut nga pushtuesit 
nazifashistë u radhit me Forcat e Ndjekjes 

në varësi të Ministrisë së Brendshme. Një ditë marsi të vitit 1948 
detyra e thirri për t’u ndeshur me forcat keqbërërëse në malet 
Shkam të Krujës, ku edhe ra dëshmor

Portreti i tij, si edhe i Ali Lleshit, Xhetan Lacit, Nezir Këbejt e 
Ramadan Devës është gdhendur nëpërmjet rapsodive popullore, 
dokumenteve e studimeve historike të autorëve të ndryshëm, 
kronikave të shtypit, etj.

Ndaj i gjithë populli i Muhurrit përulet me nderimin më të thellë 
ndaj veprës së pavdekshme të këtyre martirëve të lirisë, të cilët 
vendosën jetën e tyre, rininë e tyre në themelet e lirisë së sotme, 
dhe me sakrificën e tyre u bëjnë dritë gjithë shqiptarëve në rrugën 
e lirisë, në rrugën e demokracisë, në rrugën e integrimit. Ëndrra e 
atyre që ranë për atdheun ishte liria dhe sakrifica e tyre, ishte ndër 
më të çmuarat që ka njeriu, ishte sakrificë për lirinë dhe vlerat e saj.



Halil Rama116

Spitali partizan në Rreth - Kale, ku u kurua 
Vito Kondi (Kapo)

Shqipëria është vendi që luftoi më shumë nga popujt e vegjël 
gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe arriti që të çlirohet tërësisht 
me trupat e veta partizane, si forcë goditëse përkrah aleatëve 
të mëdhenj, Anglo-Amerikano-Sovjetike. Kostoja njerëzore dhe 
materiale qe e madhe për një popull prej 800 mijë banorësh, sa 
ç’ishte në atë periudhë shteti shqiptar. Brenda kësaj kostoje është 
edhe kontributi i familjeve muhurrake, partizanëve e dëshmorëve 
të Muhurrit. Dhe siç dihet nga historia e LANÇ, krahas të rënëve, ka 
pasur edhe rreth 12 600 të plagosur, të cilët janë mjekuar e strehuar 
me kujdes e dashuri nga populli. Por pjesa më e madhe e tyre është 
trajtuar në spitalet partizane. Një i tillë, ka funksionuar edhe në 
shtëpitë e patriotëve Islam Kaleshi e Brahim Këbeji në Rreth - Kale, 
nga gushti deri në dhjetor të vitit 1944.  Këto shtëpi fare pranë njëra- 
tjetrës, në afërsi të Drinit, maskuar nga një pyll i dendur me varrinj e 
shelgje, pikërisht për pozicionin e tyre strategjik qenë përzgjedhur 
nga Komanda e vendit, për t’u përshtatur si spital partizan me dy 
dhoma (nga një për secilën shtëpi). Inferimerë të brigadave të I, 
V e XVIII Sulmuese, qenë strehuar në këto shtëpi për t’u shërbyer 
partizanëve të plagosur. Dhe ata nuk mund ta përmbushnin këtë 
mision të rëndësishëm pa bujarinë, pa mbështetjen e pjesëtarëve 
të këtyre familjeve, jo vetëm me vënien në dispozicion të dhomave 
kryesore të shtëpive të tyre, por edhe me përkujdesjen e veçantë, 
duke siguruar mjekime nga bimë popullore, ushqime e veshmbathje.

Gjatë luftimeve të Brigadës së V-të për çlirimin e Peshkopisë, 
është plagosur edhe Vito Kondi (Kapo) të cilën, për vetë distancën 
e shkurtër nga Peshkopia, e sollën për t’u mjekuar në spitalin 
partizan, në shtëpinë e Brahim Këbejit në Rreth - Kale, ku qëndroi 
për dy javë, derisa u shërua.
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LISTA E PARTIZANËVE TË KOMUNËS MUHURR

DËSHMORËT E MUHURRIT

1. Nazif Pira                                                 
2. Rushit Çiku                                               
3. Rexhep Balliu                                           
4. Xhetan  Prençi                                         
5. Osman Berisha                                          
6. Sefer Rama                                             
7. Aqif Qoka                                               
8. Ali Zhuzhi                                                
9. Adem Veshi                                               
10. Halit Laci                                               
11. Shaban Deva 

12. Idriz Mani
13. Mehmet Prençi
14. Liman Doda
15. Idriz Lala (aktivist)  
16. Destan Krrashi
17. Hysen Xhani
18. Shaban Lleshi
19. Rasim Prençi
20. Mahmut Kaleshi
21. Xhetan   Laci
22. Xhelal Pira

1. Adem Dobi Muhurr 1923 Peshkopi 1954 22.12.2003
2. Aqif Qoku Muhurr 1929 Krujë 1945 30.8.1972
3. Beshir Meta Vajmëdhenj 1879 Vllahnicë 1913 23.5.1978
4. Ramadan Deva Muhurr 1927 Pollozhan 1948 30.6.1972
5. Qemal Dida Bulaç 1965 Sharakan 1996 17.6.2005
6. Sulë Sula Muhurr 1880 Vllahincë 1913 23.5.1978
7. Tafë Dashi Fushë-Muhurr 1887 Shkodër 1913 23.5.1978
8. Xhetan Laci Fushë-Muhurr 1913 Labinot 1944 30.6.1972
9. Sahit Rina Fushë-Muhurr 1881 Kolesjan 1912 23.5.1978

10. Hysen Bushi Bulaç 1888 Tomin 1913 23.5.1978

Nr. Emri  Mbiemri Vendlindja Vit- 
lindja

Ku u vra Kur u 
vra

Kur u shpall 
dëshmor
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IV

PËR ATA QË DREJTUAN 
MUHURRIN NË VITE



Halil Rama120

PLEQËSIA E MUHURRIT
(1800-1920)

 
Muhurri kishte shtëpi pleqsh: Hoxhën (Markun) dhe Pirën.
1.  Hoxha strapleq kishte pesë:
 Lala, Leka, Balla, Farruku(shtëpia e Bamit) dhe Veshi që ishte 

edhe bajraktar.
2.  Pira strapleq kishte tre:
 Lleshi, Rina, Meta.

Hoxha kishte katundet: Muhurr, Hurdhë-Muhurr, Fushë 
Muhurr, Shqath (quhej Konak i Epër).

Pira kishte katundet: Kishavec, Vakuf, Rreth-Kale, Vajmëdhej, 
Bulaç.
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Disa të dhëna për organizimin 
e vetëqverisjes së Muhurrit

Ibrahim Dibra, kryetar i Komunës 
Muhurr (1925-1926)

Në vitin 1925-1926 Ibrahim Dibra ka 
shërbyer si kryetar komune në Muhurr. 
Ai lindi në 1835 në Dibër të Madhe nga 
një familje tregtare dhe atdhetare nga 
Shehri i Dibrës. Mësimet e para i mori në 
vendlindje në shkollën qytetase, kurse të 
mesmen në mejtepin e Dibrës. Ndoqi në 
Stamboll të Turqisë shkollën për Drejtësi 
dhe Administratë. Ka qënë guvernator 

rajoni në disa krahina të ish Perandorisë Osmane si dhe nën-prefekt 
në Dibër. (Sipas “Fletore Zyrtare”Nr.15, date 19 janar 1926, faqe 7)

                             
Për infrastrukturën e Muhurrit dhe zonave rreth tij

• Me vendimin e Katundarisë së Muhurrit, nr.3, datë 16.12.1929, 
hapet tregu i Muhurrit për çdo të mërkurë. Ky vendim është 
konfirmuar nga Prefekti Fehmi Tepelena me vendimin nr.5, datë 
3.1.1930.

• Ndërtesa e komunës Muhurr u ndërtua më 1933, me ndihmën 
e financimin e Dine Hoxhës dhe kishte përmasat 22x10x5m. 
Ajo kishte 9 dhoma, prej të cilave 5 ishin në dispozicion të 
Postëkomandës së Xhandarmërisë dhe 4 ishin në dispozicion të 
komunës.

• Më 1934, u ndërtuan dy lundra për të kaluar Drinin. Lundrat u 
blenë në komunën e Levanit në Fier.

• Më 1934, në zonën e Muhurrit u hapën 7 km rrugë, të rrugës 
Peshkopi-Burrel.

• Më 1936, u ndërtua rruga Muhurr-Katund i Ri, me gjerësi 4 m.
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• Më 1934-35, u ndërtua Ura e Muhurrit mbi lumin Dri, e gjatë 
150 m. dhe e gjerë 4.5 m.

• Shkolla në Muhurr u ndërtua më 1936, me ndihmën e Dine 
Hoxhës dhe kishte përmasa të jashtme 14x9 m.  

• Në vitin 1937, në Hurdhë –Muhurr, u ndërtua shkolla me 
ndihmën e Dine Hoxhës dhe në këtë shkollë mësonin fëmijët e 
Bulaçit, Hurdhës, Shqathit. Shkolla kishte përmasa të jashtme 
14x8m dhe lartësi 5m. Paratë e nevojshme u dhanë nga Dine 
Hoxha, ndërsa fshatarët sollën materiale ndërtimi.

• Më 28 prill 1968, njoftohet se erdhi ujë për cifoni në Muhurr 
nga kanali i ri vaditës Bufull-Sinë, i gjatë 15 km, nga të cilat 7 km 
ishin shkëmb.

• Telefoni u vu në funksionim në fshatrat Bulaç, Hurdhë-Muhurr e 
Shqath në janar të vitit 1973.

Disa të dhëna për ish-koperativën bujqësore 
dhe ish-komunën Muhurr (1985-2000)

Nr.Familjeve 304 220 114 128 114 66 77 1023
Nr.banorëve 1111 883 736 574 401 290 375 4370
Në pension 127 99 59 62 23 23 18 411
Në punë shteti 36 30 19 7 6 1 12 111
Me ndihmë 
ekonomike 127 118 81 74 53 44 49 546
Tokë arë (ha) 209    133.9 112.2 54.1 43.1 61 616.68
Pemëtore (ha) 85.65  19.4 5.98    111.3
Vreshtë (ha) 3.65  5.83     9.03
Kullotë (ha) 55    60  70 60 73 341
Pyje (ha) 350  100 450 350 320 407 2407
Lopë (krerë) 190  190 130 85 50 68 953
Dele (krerë) 40    180 310 55 96 280 1071
Dhi (krerë) 110  40 380 190 190 400 1380
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Marrë nga ditari i ish-nënkryetarit të Koop. Bujqësore, Shefki Mani.
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DREJTUES TË LOKALITETIT & KOMUNËS

NË PERIUDHËN 1930 – 1943:
• Më 2.8.1930, kryetar i Katundarisë së Muhurrit ishte 

Qamil Lusha;
• Më 1932, kryetar komune ishte Nezir Leskoviku;
• Më 11.2.1934, njoftohet zyrtarisht se Neshat Bozgo, 

Sekretar i Komunës së Muhurrit, emërohet Sekretar i 
Komunës Sllatinë në vend të Nuredin Ramadanit, që u 
emërua sekretar i Komunës së Muhurrit;

• Më 1936, Kryetar i Komunës Muhurr ishte Ismail Haki;
• Më 1938, kryetari Komunës së Muhurrit ishte Ahmet Saliu;
• Më 22.11. 1939, Ferit Aliko bën betimin si kryetar i 

Komunës së Muhurrit;
• Si nënkryetar i Komunës së Muhurrit, prej datës 

15.12.1941 deri 16.12.1942 ka shërbyer Bajazit Pervizi, i 
cili më pas bëhet kryetar i kësaj komune.

NË PERIUDHËN 1947-2020:
• Idriz Lala - kryetar i Lokalitetit Muhurr deri më 1947
• Islam Mikli - Kryetar i Lokalitetit në vitin 1949
• Rexhep Balliu – Sekretar i Lokalitetit në vitin 1949
• Rexhep Balliu – Kryetar i Lokalitetit (1951-1955)
• Rexhep Balliu -Kryetar i Këshillit të Bashkuar (1975 -1979)
• Selman  Balla – Kryetar i Këshillit të Bashkuar  (1979-1983)
• Sami    Këbeji   - Kryetar i këshillit të Bashkuar (1983 -1986)
• Sulltanë Doda – Kryetare e Këshillit të Bashkuar (1986-’90)
• Dine Sina  -   Kryetar i këshillit të Bashkuar (1990-1992)
• Rakip Veshi - Kryetar i Komunës Muhurr (1992 -1995)
• Shefki Mani - Kryetar i Komunës Muhurr  (1995)
• Hajri Xhani – Kryetar i Komunës Muhurr (1996-2000)
• Hysen  Mikli - Kryetar i Komunës Muhurr (2000-2003)
• Shkëlzen Qoka - Kryetar i Komunës Muhurr (2003-2007)
• Rrahim Lala - Kryetar i Komunës Muhurr (2007-2011)
• Afrim Mikli - Kryetar i Komunës Muhurr (2011-2015)
• Setki Dobi – Administrator i njësisë Administrative Muhurr 

(2016 e në  vazhdim)
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DISA DREJTUES TË RRETHIT DIBËR, 
NGA MUHURRI NDËR VITE

DREJTUES NË KOMITETIN EKZEKUTIV TË KËSHILLIT 
POPULLOR TË RRETHIT DIBËR:

• Rexhep Balliu – Kryetar i rrethit të Kastriotit, kur Dibra 
ishtë e ndarë në tri rrethe (1949)

• Idriz Lala – Shef i Seksionit të Bujqësisë për 12 vjet (tetor 
1950 -  qershor 1972)

• Fehmi Mikli – Drejtues i Kulturës Fizike e Sporteve (1965)
• Kamber Faruku - Nënkryetar i Komitetit Ekzekutiv (gusht 

1991-maj 1992)

DREJTUES TË NDËRMARRJEVE DHE INSTITUCIONEVE TË 
RRETHIT:

• Halim Lala – Drejtor i Ndërmarrjes Pyjore të Dibrës (1989 
-1992)

• Latif Çiku -  nëndrejtor ekonomik i Spitalit të Peshkopisë 
(16 shtator 1998 - 21 maj 2001)

• Fatbardh Lala - nëndrejtor ekonomik i Spitalit të 
Peshkopisë (30 shtator 2004 - 31 Mars 2006)

• Luan Xhani – Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Tatimeve 
(2005 - 2008)

• Ilir Kurti  - Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Tatimeve (2008 
- 2009)

• Rexhep Hoxha -  Drejtori i Drejtorisë Rajonale të  
Punësimit Dibër (2010 - 2013)

• Latif Çiku – Drejtori i Drejtorisë Rajonale të  Punësimit 
Dibër, (2001 - 2006 dhe  2018 e në vazhdim)

PËRFAQËSIMI I MUHURRIT NË LEGJISLATIVIN SHQIPTAR:

ALBERT KAMBER FARRUKU – deputet i legjislaturës 2005-
2009

REME YMER LALA – deputete e legjislaturës 2017-2021
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Islam Mikli, luftëtar e veprimtar progresit

Islam Mikli njihet në Muhurr e 
në gjithë Dibrën, si luftëtar e patriot i 
ndershëm, shok e mik besnik i Haxhi 
Lleshit, qysh në rininë e tij në Dibër të 
Madhe.

Në librin e tij “DIBRA-ZEMRA E 
KOMBIT”, autori Hysen Dervishi, e 
profilizon Islam Miklin si personalitet të 
spikatur në Dibër, si burrë të mendjes së 
hollë dhe një organizator i zoti i pushtetit 
popullor të pasluftës, burrë i çiltër, 
mendimtar i madh, njohës i disa gjuhëve 

sllave dhe trim e njeri fisnik.
Ai provoi gjatë jetës së tij shumë detyra, të cilat i kreu me sukses 

në Dibër dhe në zonën e tij.
Islam Mikli ishte dhe mbeti pushtetar i zoti, një luftëtar i madh, 

një personalitet në Dibër dhe mbi të gjitha një njeri i dashur dhe 
shumë popullor.

Ai më 1949 ishte kryetari  i lokalitetit Muhurr të cilin e drejtoi 
me përkushtim maksimal.

Zgjuarsia e tij ka spikatur veçanërisht në kohën kur e caktuan 
kryetar të një komisioni propagandistik për të bërë kolektivizimin 
e bujqësisë.

Në Muhurr, Luzni, Selishtë, Kandërr etj, nëpër mexheliset e 
burrave në oda e kuvende, kujtohej shpesh qëndrimi i Islam Miklit 
atëherë kur gjatë gjithë kohës i duhej të shkonte fshatrave e lagjeve 
e t’i thoshte hapur popullit: “Tajtu, tajtu, në kooperativë bujqësore, 
se të ban majr mbrapa!” Domethënë, indirekt, me gjuhën alegorike 
të Dibrës, ai u thoshte bashkëfshatarëve: unë jam i detyruar 
t’ju them juve të dorëzoni tokën e bagëtitë, por ju mos e hidhni 
firmën…. Mirëpo mori fjala dhenë e vajti deri tek Enver Hoxha, i 
cili dha urdhër të burgosej veterani i shquar dhe ish-luftëtari i vijës 
së parë në betejat partizane për çlirimin e Shqipërisë. Do të ishte 



Halil Rama126

shoku e miku i tij Haxhi Lleshi, që do ta mbronte nga ky rrezik e 
kështu ai i shpëtoi burgut. Kjo edhe për faktin se ai kishte kryer 
me devotshmëri e përkushtim detyra të rëndësishme si kryetar e 
sekretar lokaliteti.

Islam Mikli mbahet mend si njeri përparimtar e kurajoz, si 
mendimtar dhe luftëtar i madh. Ai mbahet mend si një prej burrave 
të mëdhenj të Dibrës dhe një pasardhës i denjë i plejadës së Elez 
Isufit e Dine Hoxhës.

Jeta e Islam Miklit është historia e një personi me identitet të 
spikatur, përmes një veprimtarie të shquar që nga Dibra e Madhe 
përkrah Haxhi Lleshit në luftë kundër fashistëve italianë e deri në 
fundin e jetës së tij, të cilën ia kushtoi vendlindjes, Muhurrit.

Islam Mikli dhe Haxhi Lleshi me 1930
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Rexhep Balliu, ish-kryetari autoritar 
i rrethit të Kastriotit dhe i lokaliteteve 
Muhurr, Fushë Alie, Shumbat e Kandër

Në plejadën e kuadrove të pas Luftës 
Nacionalçlirimtare që drejtuan struktura 
të rëndësishme të qeverisjes vendore, 
bën pjesë edhe Rexhep Balliu. Si pinjoll 
i një familjeje me tradita atdhetare 
nga Shehri i Vajmëdhejt të Muhurrit, u 
mëkua që në fëmijërinë e hershme me 
traditat e familjes, të fisit e të fshatit 
të tij, nga ku fitoi dhe mbajti me nder 
e krenari “pasaportën” e zgjuarsisë 
natyrale, dhuratë e genit dhe natyrës së 
tij tërheqëse. Ishte pikërisht ai djaloshi 

energjik e me trup të shëndetshëm, i cili kishte mbështetur Lëvizjen 
Antifashiste Nacionalçlirimtare. Që në vitin 1944, kur ishte veçse 
16 vjeç (lindi më 15 janar 1928) u rreshtua me armë në dorë në 
Brigadën e 18-të Sulmuese, duke luftuar heroikisht në disa beteja 
deri në çlirimin e plotë të vendit, kurse pas çlirimit do të kryente 
funksione të rëndësishme në sistemin e qeverisjes vendore të asaj 
kohe.

Ish nxënësi shembullor i Shkollës Fillore të Thanzës së Muhurrit, 
të cilën e ndoqi duke ecur nga dy orë në këmbë prej nga fshati i tij 
i lindjes, menjëherë pas çlirimit, për të ndihmuar familjen me të 
ardhura, punoi fillimisht si shitës në Muhurr, në dyqanin e çelur në 
shtëpinë e Rustem Lacit, që funksiononte me shkëmbime reciproke. 
Por, në vlerësim të kontributit në Luftën Nacionalçlirimtare dhe të 
zgjuarsisë së tij, me ndarjen e Dibrës në tre rrethe sipas organizimit 
të asaj kohe, Rexhep Balliu do të emërohej Kryetar i rrethit të 
Shumbatit, të cilin e drejtoi për afro dy vjet, deri sa vazhdoi studimet 
dhe u diplomua në ish-Shkollën e PPSH në vitin 1958, shkollë kjo 
që do t’i hapte horizonte të reja e do t’i krijonte mundësinë që të 
punonte si instruktor pranë ish-Komitetit të PPSH-së Dibër.
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Bashkëkohësit e kujtojnë Rexhep Balliun si drejtuesin e talentuar 
të lokaliteteve Muhurr, Fushë Alie e Kandër. Biri i Vajmëdhejit me 
bukuri të rrallë natyrore, me njerëz trima, bujarë e të mençur, jo 
vetëm që i përfaqësoi me dinjitet ato, në këto funksione mjaft të 
rëndësishme të asaj kohe, por nuk e cënoi për asnjë çast betimin që 
kishte bërë para prindërve për t’i shërbyer Atdheut në çdo qelizë.

Çdokush që e njohu nga afër, në një kafe apo bisedë të 
rastësishme e ka të ngulitur në kujtesën e tij kryetarin largpamës e 
vizionar të këtyre lokaliteteve, pasi ai ishte ndër ata njerëz të rrallë 
që ulej me të gjithë, që bisedonte me këdo e për gjithçka dhe që 
përjetonte shqetësimet e njerëzve më shumë se hallet e tij. E mbajnë 
mend bashkëkohësit, brezat e rinj të kohës dhe të moshuarit, bujqit, 
punëtorët, ushtarakët, mësuesit, veteranët, sepse ai ishte njëri prej 
tyre, i urtë e i thjeshtë si vetë ata..., që nga rinia si luftëtar me armë 
në dorë për çlirimin e atdheut, e deri si veprimtar shoqëror, e si 
drejtues i përkushtuar i pushtetit vendor.

Rexhep Balliu u dallua në vitet e mëvonshme edhe si përgjegjës 
sektori në kooperativën bujqësore Muhurr, funksion të cilin e kreu 
deri në vitin 1988 kur doli në pension.

Gjatë jetës së tij ka kryer kursin përkatës dhe ka shërbyer edhe 
si komisar batalioni rezervist. Për meritat e tij në luftë e në punë 
është dekoruar dy herë nga Presidumi i Kuvendit popullor me 
Medalje Trimërie e Pune.

Ai është ndoshta nga të rrallët muhurrakë që punoi pa 
ndërprerje për 42 vjet në funksione shtetërore.

Rexhep Ali Balliu vdiq me 30 qershor 2011 dhe u përcoll 
me të gjitha nderimet që meritonte për në botën e përtejme, nga 
fëmijët dhe nipërit, mbesat, dajat e tij dhe bashkëfshatarët e miqtë 
e shumtë, që janë e do të jenë krenarë me këtë burrë të shquar, 
kuadër e intelektual të rrallë.
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Xhetan Prençi, burri shekullor i Muhurrit 
e i gjithë Dibrës

Më 5 prill 2020, Xhetan 
Prençi festoi ditëlindjen e 100-
të. Zoti i fali këtë jetëgjatësi këtij 
burri trim e të mençur, simbol i 
urtësisë dhe i njeriut me shpirt 
sakrifice e humanizmi, që nderon 
Muhurrin e gjithë Dibrën.

Xhetan Prençi, pinjolli i fisit 
Prençi, lindur më 5 pril 1920, 
fatmirësisht jeton dhe sot dhe 
sapo ka mbushur plot 100 vjeç.

Ai mbahet mend nga 
bashkëmoshatarët për një 
fëmjëri të mbarë dhe dëshirë për 
arsimim. Xhetani kishte mbaruar 
arsimin 5-vjeçar dhe kuptonte 
shumë mirë zhvillimet e kohës. 
Në vitin 1943 bëhet aktiv i 
lëvizjes Nacional-Çlirimtare dhe 
në gusht 1944 bëhet pjesë e 
Brigadës së 18-të Sulmuese që u 
formua në Sllatinë, Dibër.

Xhetan Prençi ka luftuar me armë në dorë për 30 muaj, nga 
gushti 1944 deri në Janar 1947, kohë kur u shpërnda Brigada e 18-
të Sulmuese, ku ai bënte pjesë. Ai ka qenë në vijën e parë të frontit në 
betejat që Brigada e 18-Sulmuese ka zhvilluar në zonën e Prizrenit 
dhe Kosovës, deri në kufi me Serbinë.

Në vlerësim të kontributit të tij në Luftën Antifashiste 
Nacionalçlirimtare, më 1 Nëntor 1951, Xhetan Zenel Prençi, është 
dekoruar me “Medaljen e Çlirimit” nga presidenti i kohës Omer 
Nishani.
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Pas vitit 1947, Xhetan Prençi ka punuar si teknik pyjesh dhe si 
drejtues i pushtetit popullor.

Në vitin 1957 deri në vitin 1959, do t’i ngarkohej detyra e 
Kryetarit të Kooperativës Bujqësore Muhurr dhe kështu do të ishte 
kryetari i parë i kooperativës, pas kolektivizimit të bujqësisë nga 
prona private në pronë kolektive.

Në këtë funksion të vështirë, Xhetani do të dallohej për vullnetin 
dhe dëshirën për të punuar dhe për të drejtuar në mbarvajtjen 
e punëve në kooperativën Bujqësore të Muhurrit, me qëllim 
përmirësimin e jetesës së muhurrakëve, duke ngritur vlerën e ditës 
së punës. Për këtë ai ishte kërkues ndaj punonjësve muhurrakë, por 
edhe në instancat e larta të partisë dhe pushtetit në rrethin e Dibrës.

Si i shpëtoi burgut pas “incidentit” me ish kryeministrin 
Mehmet Shehu

Në vitin 1959, Muhurrin e viziton ish kryeministri i kohës 
Mehmet Shehu dhe Xhetani do të ishte padyshim njeriu që do e 
priste bashkë me popullin e Muhurrit. Në takim e sipër, Xhetani, 
në rolin e kryetarit të kooperativës, do t’i drejtohej kryeministrit 
Mehmet Shehu, duke i kërkuar ndihmë për hapjen e kanalit të madh 
që merrte ujin u lumit Murra, afër Bufullës që do të përshkonte 
gjithë Muhurrin, duke futur nën ujë e vaditje mbi 450 hektarë tokë, 
në Fushë-Muhurr dhe Vajmëdhej. Kështu, ky kanal do të ndikonte 
në rritjen e prodhimit dhe kultivimin e disa kulturave bujqësore.

Kryeministri Shehu, duke parë pozicionin gjeografik të 
Muhurrit, mes dy lumenjve dhe të rrethuar me male tha: “Muhurri 
duhet të ishte “Myzeqe për Dibrën” se i ka të gjitha kushtet 
klimatike për bujqësinë dhe blegtorinë, por duhet të punoni vetë 
e njëkohësisht edhe kanalin duhet ta hapni vetë. Po të isha unë 
kryetar i kooperativës bujqësore Muhurr, nga 50 lekë për ditë pune 
do e kisha ngritur në 200 lekë, por ju kërkoni vetëm nga partia dhe 
qeveria”..!

I gjendur përpara këtij presioni të kryeministrit Shehu, kryetari i 
kooperativës bujqësore Muhurr Xhetan Prençi, mendoi se zgjidhjen 
do e gjente tek alegoria dibrane, ndaj i drejtohet kryeministrit 
duke i thënë: “Shoku kryeministër! Unë nuk e kam fuqinë dhe 
kompetencat tuaja se kanali ka nevojë për lëndë eksplozive dhe 
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punë të specialistëve, pasi mbi 5 km gjatësi e tokës ku do të kalojё 
kanali vaditës është shumë shkëmbore, ndërsa ne nuk i disponojmë 
as eksplozivin dhe as specialistët». Pastaj shtoi: «Se edhe pula u 
mundua ta bëjë vezën sa pata, por i plasi b….». Kur kryeministri 
dëgjoi alegorinë, menjëherë urdhëroi arrestimin e kryetarit të 
kooperativës Xhetan Prençi dhe dërgimin e tij në Peshkopi. Pastaj 
kryeministri Shehu iu drejtua popullit të Muhurrit se kanali do të 
hapej nga Partia dhe do jetë dhuratë e Partisë për popullin punëtor 
të Muhurrit. Për lirimin nga arrestimi të Xhetanit ndërhyri vetë 
Haxhi Lleshi, i cili e shoqëronte Kryeministrin, duke argumentuar 
se Xhetani kishte qenë partizan dhe ishte nga një familje e mirë që 
kontribonte në bujqësi e blegtori.

Disa ditë me vonë filloi puna për hapjen e kanalit dhe shumë 
shpejt e gjithë toka bujqësore në Muhurr u fut nën ujë dhe në 
sistemin vaditës.

Xhetan Prençi u lirua brenda ditës nga Dega e Brendshme, 
por kryeministri kishte urdhëruar që ai nuk do të kthehej më në 
detyrën që pati si kryetar i kooperativës. Nga ajo ditë, ka punuar si 
Teknik Pyjesh, deri sa doli në pension në vitin 1985.

Vëllai i vetëm Selimi, “viktimë” e kërkimit të uraniumit!  

Edhe vëllai i Xhetanit, Selim Prençi, 8 vjet më i vogël se ai, do të 
ishte një person i drejtëpërdrejtë me të gjithë, përfshirë këtu edhe 
udhëheqësit e pushtetit e të partisë.

Ai do të ishte punonjësi i parë i mbledhjes së taksave pas 
vendosjes së pushtetit popullor, më pas magazinier i tregtisë dhe 
pastaj për plot 27 vite punonjës i pa lodhur në minierat e mermerit, 
në Muhurr dhe Balxhaj, duke punuar dhe në kërkimet e Uraniumit, 
gjë e cila është një histori më vete për Muhurrin, sepse në këto 
punime, kanë humbur jetën para kohe mbi 20 muhurrakë, midis 
tyre dhe Selimi.

Të tjerë burra me vlerë të fisit Prençi…

Nga fisi Prençi, do të spikasin edhe të tjerë burra si: Bajram 
Prençi si xhandar trim në Tropojë në kohën e Zogut dhe Mehmet 
Prençi si oficer i Ushtrisë Shqiptare për 37 vite. Muhurri dhe Dibra 
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nuk do të harrojnë as zgjuarsinë dhe shkathtësinë e Mexhit Prençit 
nga Hurdhë Muhurri apo vullnetin për punë dhe organizim të 
Nazif Prençit. Fisi më pas do të ketë më të rinjtë e tij si: Faik Prençi 
(kryezooteknik shumë i aftë, i nderuar dhe respektuar nga gjithë 
muhurrakët), Ajet Prençi, Besnik Prençi (veteriner e zooteknik në 
ish Kooperativën Bujqësore e Ndërmarrjet Bujqësore Dibër), Avni 
Prençi (kryeagronom e më pas kryetar Kooperative në Muhurr) 
dhe Xhelal Prençi, që do të ishte për 30 vjet mjeshtri duaraartë 
i mekanikës në SMT, duke nderuar veten, fisin dhe Muhurrin 
me urtësinë dhe profesionalizmin e tij. Dy djemtë e Xhetanit 
gjithashtu, kanë dhënë kontribut të madh për komunitetin, pasi 
Besniku ka punuar si veteriner dhe ndihmësmjek, ndërsa Zeneli 
si punonjës policie (u vra në krye të detyrës në vitin 2002). Agron 
Prençi, Shemsi Prençi, Zenel Prençi dhe Adrian Prençi, do të ishin 
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ushtarakët e karrierës të cilët do ta përfaqësonin denjësisht fisin 
dhe Muhurrin në Dibër dhe në Shqipëri.

Shembull frymëzimi për brezat

Xhetan Prençi jeton dhe më 5 prill 2020 mbushi plot 100 vjeç.
Ne pasardhësit e tij, krenohemi me jetën, mendjen dhe veprën 

e këtij vigani, luftëtar e patriot, pjesëmarrës me armë në dorë në 
Luftën e lavdishme Antifashiste Nacionalçlirimtare, guximtar e të 
pathyeshëm në kohën kur drejtonte kooperativën bujqësore. Pasi 
kundërshtoi hapur ish kryeministrin Mehmet Shehu, vërtet i vuajti 
pasojat e rebelimit të tij, por këtë e bëri në dobi të pёrparimit të 
Muhurrit.... Përkushtimin për punën që i besohej, do ta shfaqte edhe 
më vonë për vite të tëra si kontributor shembullor për zhvillimin e 
pyjeve e të kullotave.

Po kështu, Xhetan Prençi ka dhënë kontribut edhe për pajtime 
gjaqesh në zona të ndryshme të Dibrës si dhe për sheshimin e 
ngatërresave të ndryshme mes individësh apo fisesh.

Pikërisht për këtë kontribut të çmuar, ai do të frymëzojë brezat, 
ndaj nga zemra na del urimi: “I dhëntë Zoti edhe sa më shumë vite 
jetë në gjirin e familjes së tij të ngrohtë e të nderuar!”
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Xhetan Ismria, kryetari ndikues i 
kooperativave Kastriot, Shumbat e Muhurr

Njeriu në jetë, arrin atë që beson 
më shumë. Kështu ka ndodhur me të 
paharruarin Xhetan Selman Ismria, ish-
kryetar i kooperativave bujqësore në tri 
zona tё njohura në Dibër, si Kastrioti, 
Shumbati e Muhurri. Ai besonte në 
alternativën e kooperativave bujqësore, 
ndaj iu kushtua me mish e me shpirt 
ngritjes dhe konsolidimit të tyre.

Duke qëndruar vetë në ballë të 
punëve më të vështira bënte për vete 

edhe kooperativistët.  Në Kastriot e Shumbat ka ende bashkohës të 
tij, që e kujtojnë ish-kryetarin e kooperativës së tyre Xhetan Ismria 
si njeriun e mirë dhe të veprave të mira, i cili sa qe drejtues i parë në 
këto zona, si edhe gjatë gjithë jetës së tij, ka rrezatuar dhe përçuar 
mirësi dhe vlera në dobi të shoqërisë.

Pas përvojës disa vjeçare në Kastriot e Shumbat, e sjellin të 
drejtojë kooperativën Bujqësore Muhurr.

Këtu, në vendlindjen e tij, do ta kishte paksa më të vështirë 
sepse në shumë raste kishte të bënte me njerëz të afërm, të familjes, 
farefisit e miqve. Por sekreti i suksesit këtu, do tё ishte trajtimi i të 
gjithëve si të barabartë.

Në disa raste kur vërente pengesa, qëndrimet e tij shfaqeshin 
me një mjeshtëri të rrallë komunikimi, ku spikaste maturia e 
arsyetimi, qartësia e mendimit dhe ndëshkimi i cilitdo që bëhej 
pengesë. Kështu arriti të rrisë rendimentet në kulturat bujqësore 
në Fushën e Muhurrit, në Rreth-Kale e Vajmëdhej, por edhe në 
Kalivaç e kështu të rriste vlerën e ditës së punës.

Si njeri i punës dhe i aksionit, i kalitur si i tillë që në punën 
me firmën italiane për ndërtimin e Urës së Drinit kur ishte vetëm 
16 vjeç (ai ka lindur në vitin 1925) dhe po në atë moshë edhe me 
përgjegjësinë e kryetarit të familjes, Xhetan Ismria gjatë gjithë jetës 
qe shembull i sakrificës dhe vetëmohimit. Ai diti të gërshetojë mirë 
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njohuritë e fituara në shkollën bujqësore në Tiranë (që e kreu në 
vitin 1967) me përvojën e punës për 11 vjet si shef llogarie i SMT-
së Dibër (pasi kishte kryer edhe një kurs 6 mujor për llogaritar). 
Xhetan Ismria ka qenë gjithashtu për disa vite edhe në detyrën e 
shefit të planit në Minierën e Mermerit. Ai gëzonte respektin e të 
gjithë kolegëve të punës, shokëve e miqve.

Gjëja më e rëndësishme në botën e vlerave të njeriut është 
shpirti aktiv. Pikërisht i tillë ishte Xhetan Ismria, tek i cili fuqia 
fizike shkonte në harmoni me fuqinë morale, si të ishin dy enë 
komunikuese që furnizojnë njëra-tjetrën. Krenaria kombëtare ishte 
stimuli nxitës për të.

Ai vdiq me 20 mars 1996, duke lënë pas emrin e mirë të një 
burri fisnik, të mençur e korrekt.

Disa anëtarë 
të kryesisë së 
kooperativës 
bujqësore Muhurr

Rexhep Shahini, 
Xhetan Ismria, 
Nazmi Menga dhe 
Mexhit Prençi.
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Sherif dhe Selman Kurti,
babë bir drejtues shembullorë 

të strukturave të kohës
 

Sherif Selman Kurti i përket plejadës 
së burrave të shquar të Muhurrit, të 
periudhës së pasçlirimit që u identifikua 
që në rininë e tij nga pushteti i asaj 
kohe, për aftësitë e mira komunikuese, 
organizuese e drejtuese. Prandaj, 
menjëherë pasi kishte kryer shërbimin 
e detyruar ushtarak tre vjeçar në 
Gjirokastër (1950-1953), ndonëse vetëm 
me arsimin katër vjeçar të kryer gjatë 
viteve 1937-1941 në Muhurr, do të vijonte 
shkallët e tjera të arsimimit si: Kursin një 
vjeçar për Tregti në Tiranë (1954-1955) 
dhe pastaj Kurs Partie një vjeçar, po në 

Tiranë në vitet 1959-1960.
I brumosur me idealet kombëtare, kur ishte vetëm 10 vjeç (ishte 

i datëlindjes 07.05.1929), kishte përkrahur lëvizjen për çlirimin e 
vendit nga pushtuesit nazifashistë. Trashëgimtari i një familjeje me 
traditë të pasur atdhetarie e bujarie, do të vijonte t’a pasuronte këtë 
traditë me shembullin e tij.

Aftësitë e mira komunikuese e drejtuese, i shpalosi fillimisht 
si Përgjegjës Sektori i Degës së Konsumit Tregtar në Peshkopi në 
vitet 1954-1963, dhe më pas deri më 1966 si Përgjegjës i Sektorit 
Zdojan, Peshkopi.

Gjithkund dhe në çdo rast shpalosi mençurinë e urtësinë e tij 
dhe kësisoj përmbushi më së miri edhe detyrat funksionale.

Ishin pikërisht rezultatet e mira në punë që do ta ngjisnin më 
tej në rolin e Instruktorit në Komitetin e Partisë Peshkopi (1966-
1968).
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Kryetari më emërmirë i ish-kooperativës bujqësore Luzni

Talentin dhe aftësitë organizuese e drejtuese ai do t’i 
demostronte si nënkryetar i kooopetarivës bujqësore Muhurr 
(1968-1970) dhe në vijim për katër vjet deri më 1974 si kryetar i 
kooperativës bujqësore Luzni.

Jo vetëm në Muhurr, por edhe në Luzni, ku nuk ka qenë e lehtë 
të drejtoje për vetë natyrën dhe karakterin e luznakëve (pasi në 
Luzni ka lindur dhe është aplikuar alegoria e thellë), Sherif Kurti ia 
doli të linte emrin e tij të mirë, saqë edhe sot e kësaj dite e kujtojnë 
me respekt të veçantë. Madje për luznakët, koha kur ka drejtuar 
Sherif Kurti, ka qenë më e mbara. Ai diti të ulet këmbëkryq me 
luznakët, të kuvendojë shtruar me ta e kështu mundi t’i bëjë për 
vete në përballjen me vështirësitë e asaj kohe.

Rezultate inkurajuese do të arrinte edhe më vonë, si Kryetar  i 
Degës së Tregtisë në Sektorin Zdojan, Peshkopi, gjatë viteve 1975-
1978, megjithëse po vuante nga një sëmundje e rëndë, e cila i mori 
jetën në një moshë fare të re, kur sapo kishte mbushur 50 vjeç (më 
14 Korrik 1979).    

La pas pesë fëmijë të mrekullueshëm: Lulzimen, Hasien, 
Selmanin, Afrimin dhe Ilirin, të cilët falë përkujdesjes shembullore 
të nënës së tyre fisnike, Dijes, u rritën të mbarë dhe u shkolluan për 
të qenë të denjë për të ardhmen e familjet e tyre.  

Sherif Kurti gjatë kohës që ishte kryetar kooperative në Luzni.
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Selman Kurti, financier dhe kryekëshilltar i zoti

Më i madhi i djemve të Sherif Kurtit, 
Selmani do të ecte pothuajse në gjurmët e 
babait, duke iu përkushtuar në rininë e tij 
vendlindjes, në sektorë të vështirë.

Kur sapo kishte mbaruar shkollën 
ekonomike Lezhë, në vitet 1982-1985 
punon si ekonomist-llogaritar në 
kooperativën bujqësore Muhurr, për të 
vijuar sërish pas kryerjes së shërbimit 
ushtarak (1985-1987) deri në vitin 1991, 
si llogaritar i parë po në këtë kooperativë.   

Urtësinë dhe largpamësinë e 
trashëguar nga familja, Selman Kurti do t’i shfaqte dukshëm, 
sidomos gjatë viteve 1983-1985, kur vetëm 20 vjeç do të zgjidhej 
kryetar i këshillit Popullor të fshatit Muhurr.

Me përgjegjësinë për familjen dhe të ardhmen, kur sapo kishte 
triumfuar demokracia dhe po instalohej sistemi pluralist, Selman 
Kurti fillon aktivitetin privat.

Gjatë këtyre viteve kryen dhe arsimin e  lartë  Bachelor në 
Financë-Kontabilitet, ndërkohë merr edhe  diplomën Master 
Profesional për  Financë-Bankë.

Pikërisht kjo shkallë kualifikimi, do ta ngjiste atë në funksionet 
e Përgjegjësit të Degës së Financës në ndërmarrjen Ujësjellës -  
Kanalizime,  Dibër   (2012-2018), për të vijuar më pas si specialist 
finance në Prefekturën e Qarkut Dibër.

Si nëpunës civil në Departamentin e Administratës Publike 
është treguar i gatshëm të punojë me të tjerët, të mësojë nga 
të tjerët, për të arritur synimet e institucionit. Këtë përvojë e ka 
fituar gjatë realizimit të projekteve me kolegët e universitetit, ku 
ka studiuar si dhe gjatë ushtrimit të profesionit në institucione të 
ndryshme.
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Selman Balla, pushtetari vendor me 
zgjuarsi të rrallë natyrale

Në një periudhë kohore katër vjeçare 
(1979-1983) këshilli i Bashkuar Muhurr 
është drejtuar nga Selman Rustem Balla.

Ai ka lindur më 10 mars 1936 
në një familje të njohur për traditat 
atdhedashëse.

Në moshën 18 vjeç shkoi të kryente 
shërbimin e detyruar ushtarak dhe më 
pas kreu dhe tre vjet studime në Shkollën 
“Skënderbej”, deri në vitin 1955.

Gjatë viteve 1954-1956 ishte 
kujdestar në Shkollën e Bashkuar të 
oficerëve në Tiranë, por për arsye 

familjare, si djali i madh i familjes së Rustem Ballës detyrohet të 
ndërpresë karrierën ushtarake dhe t’i nënshtrohet punës në disa 
sektorë  të shfrytëzimit pyjor me qendër në rrethin e Matit, ku 
qëndroi për gati 16 vjet (1956-1972).

Rithehet më pas në vendlindjen e tij të dashur për dy vjet 
(1972-1974) si nënkryetar dhe për katër vjet të tjera (1974-1978) 
kryetar i Këshillit të bashkuar Muhurr.

Ai erdhi në krye të qeverisjes vendore për zonën e Muhurrit 
pasi kishte punuar në disa funksione të rëndësishme shtetërore në 
rrethin e Matit.

Me një zgjuarsi natyrale të pashoqe dhe mënyrë komunikimi 
shumë njerëzore, arriti të fitojë respekt të padiskutueshëm në 
popull dhe vlerësim maksimal nga autoritetet e rrethit Dibër të asaj 
kohe.

Mbante lidhje të ngushta me popullin, organizonte takime në të 
gjitha fshatrat e Këshillit të Bashkuar Muhurr dhe u jepte zgjidhjen 
e duhur problemeve që haseshin.
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Pikërisht si të tillë, pata fatin ta njoh edhe unë, fillimisht në 
funksionin e kryetarit të Këshillit të Bashkuar të fshatrave të 
Muhurrit e më vonë si punonjës i Gjendjes Civile (1979-1990) po 
në Muhurr, kur më merrte për ta ndihmuar në saktësimin e hedhjen 
e evidencave në regjistrat përkatës (falë talentit tim dhe shkrimit të 
dorës me kaliografi).

Selman Balla vdiq më 22 qershor 1990 dhe u përcoll për në 
botën e përtejme nga mijëra familjarë, miq e të afërm si dhe nga 
shokë të shumtë nga Muhurri, krahinat përreth, nga Peshkopia e 
Mati, të cilët e kujtojnë përherë me nderim të veçantë.

Tridhjet vjet më pas, qoftë edhe me një vështrim sporadik të 
ditarit të tij, gjithkush do të mrekullohej me “rrëfimet nga ky ditar”, 
të cilin unë pata fatin të ma dhuronte shumë kohë para se të vdiste, 
dhe prej tij unë përveçoj nektarin e veprës shumëdimensionale 
të Selman Ballës. Pikërisht nga ky këndvështrim duhen vlerësuar 
edhe raportet e S.Ballës me popullin e tij, duke i parë ato në një 
kontekst të gjerë, në fushën e dialogimit dhe të aksionit të tij në 
dobi të familjes e të shoqërisë.

Unë që e kam njohur atë prej shumë vitesh, e kujtoj Selman 
Ballën edhe si një lexues të pasionuar, gjë që padyshim kishte 
ndikimin e vet mbi qasjen e tij ndaj njeriut, natyrës, politikës e 
historisë.

Vëllezërit Selman dhe Adem  Balla.
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Sami Këbej, kryepushtetari, mësuesi, 
agronomi dhe ekonomisti shembullor

Një ndër kuadrot që ka shërbyer në 
funksione të ndryshme në Muhurr është 
edhe Sami Isuf Këbej. Ai ka lindur me 
22.08.1948 në Muhurr, në një familje të 
mesme.

Fëmijëria e tij erdhi e zymtë, pasi që 
në moshën tre vjeçare përjetoi trishtimin 
dhe dhimbjen e madhe nga vdekja e 
babait.

Së bashku me vëllain Qemalin e 
motrën Tushen, u rritën nën kujdesin e 
nënës së tyre Mihane Këbej (Rama), një 

grua e rrallë, fisnike e bujare, e cila ka bërë të pamundurën për 
rritjen, edukimin dhe shkollimin e fëmijëve, ndonëse me shumë 
halle dhe vështirësi.

Por, ndonëse në këto kushte, Samiu pas shkollimit bazë në 
Muhurr kreu studimet e mesme në gjimnazin e Peshkopisë, të cilat 
i mbaroi në vitin 1968.

Për t’i ardhur në ndihmë familjes, ai ka punuar në ndërmarrje 
të ndryshme: në Minierën e Mermerit Muhurr si dhe në ish 
ndërmarrjen e Grumbullimit.

Në vitet 1969 – 1971 kreu shërbimin e detyruar ushtarak në 
repartin e tankeve në Vorë.

Pas ushtrisë, duke qenë me gjimnaz, kreu një kurs për mësues, 
ku u vlerësua si më i miri dhe u emërua mësues në shkollën fillore 
Bulaç, ku shërbeu për 6 vite rrjesht.

Duke e vlerësuar si kuadër të përgatitur e të përkushtuar për 
progresin, në kohën kur ekonomia kishte nevojë për kuadro, i ofruan 
detyra të ndryshme në ish-kooperativën bujqësore si: përgjegjës 
sektori, krye-normist etj. Për këtë arsye u detyrua të mbarojë edhe 
shkollën e mesme bujqësore pa shkëputje nga puna. Më vonë punoi 
si agronom i degës së prodhimit e si kryetar i degës së kuadrit.
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Në vlerësim të personalitetit të tij, si kuadër i devotshëm, 
i ndershëm e i përgatitur, populli i Muhurrit e zgjodhi Kryetar të 
Këshillit të Bashkuar Muhurr në vitin 1983. Qe viti i mbrapshtë 
kur së bashku me autoritetet shëndetësore të zonës e të rrethit, 
u përball dhe kaloi me shumë sukses sëmundjen e rrezikshme të 
tifos, që preku disa familje të Muhurrit.

Pasi mbaroi mandatin e 
kryetarit të Këshillit të Bashkuar 
Muhurr, meqë zona kishte nevojë 
për mësues, Drejtoria Arsimore 
në marrëveshje me pushtetin 
dhe ekonominë, e kaluan 
mësues në Hurdhë-Muhurr, 
Shqath, Bulaç (përkatësisht në 
vitet 1992-1994, 1994-1996, 
1996-1997) dhe në vitin 1998 
u emërua mësues në shkollën 
e mesme të bashkuar Muhurr, 
ku shërbeu deri në vitin 2007. 
Misionin fisnik të mësuesit 
në këto shkolla Sami Këbej e 
kreu me shumë sukses dhe me 
rezultate të larta.

Samiu gjatë gjithë kohës 
është aktivizuar edhe në detyra 
të tjera shoqërore, në të cilat ka patur rezultate të larta.

Ai është dhe një familjar e prind shembullor dhe si i tillë u 
gëzohet vajzës dhe djalit të martuar, që kanë nga dy fëmijë të 
mrekullueshëm.
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Sulltane Doda, gruaja e vetme që ka 
drejtuar Këshillin e Bashkuar Muhurr

Këshillat e Bashkuar, si struktura 
të shtetit monist (që zëvendësuan ish-
lokalitetet) kryenin funksionin e organit 
më të lartë të qeverisjes vendore në 
rang kooperativash bujqësore. Për 
vetë nivelin ekzekutiv, kryetarët e tyre 
zgjidheshin nga nomenklatura përkatëse 
e rrethit (Byroja e Partisë) dhe hidheshin 
për votim në popull për një mandat të 
caktuar. Pothuajse në të gjitha mandatet 
e mëparshme deri më 1986, lokaliteti 

dhe Këshilli i Bashkuar Muhurr janë drejtuar nga burra të sprovuar. 
Përjashtim do të bënte mandati i viteve 1986-1989 që iu besua znj. 
Sulltane Doda (Qoka), gruaja e vetme muhurrake në këtë funksion.

Kështu, kur ishte vetëm 32 vjeç, pasi kishte punuar për rreth 
10 vjet në administratën e kooperativës bujqësore si brigadiere, 
normiste, kryetare e Degës së Kuadrit e përgjegjëse e sektorit të 
frutikulturës (1984 -1986), asaj do t’i besohej një funksion kaq i 
rëndësishëm, siç ishte ai i kryetares së Këshillit të Bashkuar Muhurr.

Qenë vitet më të vështira të paratranzicionit, kur po 
eksperimentoheshin tufëzat e arzat dhe asaj i duhej të përballej 
me probleme të varfërisë së tejskajshme, sidomos në fshatrat e 
malësisë, por ajo arriti t’i tejkalojë me maturi e mirësjellje, si me 
bashkёfshatarët dhe me vartësit e eprorët, kur e thirrnin për të 
dhënë llogari.

Kanë qenë të shumta rastet kur është përplasur me eksponentë 
të nomeklaturës, sa herë konstatonte se cënoheshin interesat e 
bashkëfshatarëve të vet.

Populli e donte dhe e respektonte bijën e vet dhe ajo nuk 
hezitonte të bënte të pamundurën për t’ia plotësuar kërkesat, edhe 
pse ngjante e rreptë kur mbaheshin analizat mujore me kryetarët e 
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këshillave popullorë të fshatrave, e sidomos në ato të sektorëve e të 
kooperativës bujqësore.

Sulltane Zyber Qoka (Doda) ka lindur në Fushë Muhurr në vitin 
1954.

Arsimin 8-vjeçar dhe të mesëm i kreu në Muhurr.
Ka kryer Shkollën e Lartë të PPSH në Tiranë (pa shkëputje nga 

puna).
Për vite të tëra ka kryer edhe detyra shoqërore, si: drejtuese 

e Organizatës së Gruas, ndihmësgjygjtare, etj. Në periudhën 
1990-1993 kryen detyrën e nëpunëses së gjendjes civile Muhurr, 
funksion të cilin do ta kryente edhe pas shtatë vitesh (2001-2003) 
në bashkinë Kamëz.

Ajo hyri në historinë e pushtetit lokal, si e para grua që drejtoi 
me kompetencë e përkushtim organin më të lartë të këtij pushteti 
në zonën e Muhurrit.
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Xhemal Lika, i jashtëzakonshëm për nga 
vlerat që kishte dhe transmetonte

Një nga kuadrot e njohur, jo vetëm 
në Muhurr, por edhe në rang rrethi, në 
zona të tilla si, Peshkopi, Zerqan e Katër 
Grykët, ku shërbeu për vite të tëra me 
devotshmëri e përkushtim qytetar, është 
edhe Xhemal Lika nga Vajmëdheji.

Ai ka lindur më 11.09.1936 në Lagjen 
Shehër të fshatit Vajmëdhej, Muhurr. 
Pas arsimit bazë në vendlindje, ka kryer 
arsimin e lartë për filozofi në Tiranë, ku u 
diplomua më 15.09.1970.

Profesionin e tij fillimisht e ka 
ushtruar duke punuar si mësues në 

fshatin Lishan i Epërm, duke vijuar pastaj në fshatrat e tjerë si, 
Bulaç dhe Muhurr.

Biografisë së tij i shtohet edhe titulli i drejtorit të shkollës në 
fshatin Sinë, si edhe i nëndrejtorit të shkollës së mesme të bashkuar 
Muhurr.

Duke qenë që punën e tij e ushtronte me profesionizëm të lartë, 
iu besuan edhe poste të tjera si:

• Kryetar lokaliteti (Muhurr dhe Selishtë)
• Shef kuadri (Kooperativa Bujqësore Muhurr)
• Sekretar Byroje (Muhurr, Zerqan dhe Katër Grykët)
Si mësues, më së fundmi punoi në shkollën e fshatit Sinë. Më 

pas doli në pension, duke kaluar pleqërinë pranë familjes së tij.
Më 27.09.2019, me vdekjen e tij, familja humbi njeriun më të 

dashur të saj, Muhurri dhe e gjithë Dibra humbi një intelektual dhe 
dashamirës.

Gjatë viteve, kur ishte Shef i degës së Kuadrit të Kooperativës 
Bujqësore dhe Këshillit të Bashkuar Muhurr, pata bashkëpunim 
të frytshëm me të. Kam ndjerë nga afër shpirtin e tij të madh, 
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fisnikërinë e tij, thjeshtësinë, mençurinë dhe dashurinë njerëzore, 
që ai rrezatonte. 

Ishte i jashtëzakonshëm për nga vlerat që kishte dhe 
transmetonte, i matur, guximtar, fjalëpak e mendjehollë, që dinte 
të rrinte kudo dhe ishte i aftë t’i jepte përgjigje cilitdo, i çdo moshe 
qoftë, sepse ai fliste këmbëkryq me njerëzit, fliste gjuhën e tyre dhe 
po me këtë gjuhë e përcillte në organet përkatëse. 

Vitet e fundit që jetoi më familjen në Sukth të Durrësit, ai kishte 
mall për Vajmëdhejin e Muhurrit ku u lind, ndjente mall për gurët, 
pyjet, ajrin, njerëzit, plakun e moçëm, të riun, legjendat, luftërat, 
folklorin, zakonet e traditat shekullore, ndjente mall për Dine 
Hoxhën, Xhemal Berishën e Dine Dodën dhe me mjeshtëri të rrallë i 
përçonte vlerat e tyre në bisedat me shokët e miqtë e tij të shumtë.

Nga e majta në 
të djathtë Shaqir 
Xhani, Xhemal 
Lika, Bajram 
Lleshi, Selman 
Xhani dhe ulur 
Mexhit Meziu
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Dine Hazis Sina, “senator” i qeverisjes 
vendore në Muhurr

Dine Hazis Sina, jo vetëm në Muhurr, 
por në gjithë Dibrën është një nga 
pushtetarët vendorë me më shumë 
përvojë drejtuese dhe organizative. 
Mjafton qoftë dhe një lexim sipërfaqësor i 
CV-së së tij për t’u bindur për kontributin 
që ka luajtur ai në konsolidimin e 
strukturave vendore.

Atij i takoi të ishte i fundit Kryetar i 
Këshillit të Bashkuar dhe i atij Pluralist të 
Muhurrit (Janar 1990 -Gusht-1992), që 
pushoi së funksionuari si strukturë duke 
realizuar kështu rotacionin e pushtetit 

në këtë zonë, nga ai i centralizuar në atë pluralist. Qenë me të 
vërtetë kohët më të vështira, pikërisht atëherë kur kishte pllakosur 
kriza me e rëndë, e thellë dhe e gjithanshme, por Dine Sina, në 
sajë të përvojës, por edhe të trashëgimisë familjare, si pinjoll i një 
fisi të njohur, jo vetëm në Muhurr por në gjithë Dibrën, ia doli ta 
pëmbushte këtë mision, duke qenë ai vetë një nga mbështetësit 
kryesorë të proceseve demokratike.

Edhe pas zgjedhjeve të para pluraliste vendore të korrikut 
1992, atij do t’i besohej për gati një dekadë funksioni i rëndësishëm 
i Sekretarit të Komunës Muhurr (Shtator 1992 - Nëntor 2000).

Ky funksion buronte para së gjithash nga zgjedhja e tij si 
anëtar i Këshillit të komunës për 23 vjet, nga  Shtatori 1992 deri 
në shpërbërjen e komunës Muhurr dhe kalimin e saj si Njësi 
Administrative në juridiksionin e Bashkisë Dibër në vitin 2015.

Me një përvojë kaq të gjatë si kryetar i këshillit të bashkuar, 
sekretar dhe anëtar i këshillit, ai mund të konsiderohet “senator” i 
qeverisjes vendore në zonën e Muhurrit.
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Askush nuk do të kishte arritur një karrierë të tillë, nëse nuk 
do të kishte patur përvojë në fushën organizative dhe drejtuese 
edhe në funksione të tjera shtetërore. Por Dine Sina erdhi në krye 
të pushtetit vendor në Muhurr pasi kishte punuar, si agronom në 
ish-kooperativën Bujqësore Zall Dardhë (20 gusht 1978–31 dhjetor 
1982), si mësues në shkollën e Mesme Bujqësore Zall-Dardhë 
(janar-maj 1983) dhe si zëvendësdrejtor i shkollave të mesme të 
bashkuara Fushë Alije dhe Muhurr për gjashtë vjet (1983-1989).

Dine Sina ka lindur në Fushë Muhurr më 23 shtator 1954.  Arsimin 
8-vjeçar e kreu në Muhurr gjatë viteve 1961-1969 dhe më pas ndoqi 
dhe mbaroi gjimnazin e Peshkopisë gjatë viteve 1969-1973.

Arsimin e lartë e kreu në Fakultetin e Agronomisë të Institutit 
të Lartë Bujqësor Korçë, në vitet 1974- 1978.

Ngaqë iu përkushtua mësimdhënies kreu edhe specializimin 
pasuniversitar dy mujor për  Drejtues të Shkollave të Mesme  në 
Institutin e Studimeve Pedagogjike në Tiranë në vitin 1989, si dhe 
kursin një mujor për mbarështimin biologjik të tokave, po në Tiranë.

Dine Sina ka kryer gjithashtu disa trajnime për funksionimin 
e pushtetit lokal, zhvillimin e rajoneve, problemet e bujqësisë, 
turizmit etj.

Ky nivel arsimor dhe akademik i shërbeu atij për të qenë i 
suksesshëm si Specialist dhe Drejtor i Sektori të Programim - 
Zhvillimit në Këshillin e Qarkut Dibër në harkun kohor të 12 viteve 
(2001-2013) dhe si anëtar i Njësisë Trajnuese për funksionimin e 
pushtetin lokal në Këshillin e Qarkut Dibër me mbështetjen e SNV 
(Organizata Hollandeze për Zhvillim) në vitet 2013-2014.

Karrierës së tij gati 40-vjeçare si kuadër i shtohen edhe 
funksioni i Inspektorit për Dibrën  në  AZHBR (Agjensia e Zhvillimit 
Bujqësor dhe Rural Tiranë) në periudhën 6 maj 2013 deri 17 janar 
2014, ndërkohë që më pas punoi si inspektor mjedisi i qarkut Dibër 
dhe Inspektor në Bashkinë  Peshkopi.

Ashtu si Dinja, kanë ecur suksesshëm në jetë edhe vëllezërit e 
tij: Bashkim Sina, ish - Drejtor i Sigurimeve Shoqërore në Bulqizë 
(1993-1997) dhe prej 20 vitesh Përgjegjës i Sektorit të Kontributeve 
në Degën e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, një kuadër e intelektual 
me mjaftë reputacion, si dhe Haki e Qani Sina, i pari inxhinier 
elektrik dhe i dyti ekonomist i lartë, të cilët prej dy dekadash jetojnë 
dhe punojnë në Londër.
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Rakip Veshi, ndër më të rinjtë në funksione të 
rëndësishme, si kryetar kooperative e komune

Për vetë funksionet e rëndësishme 
që ka kryer, si kryetar i kooperativës 
bujqësore Hurdhë Muhurr dhe kryetar 
i komunës Muhurr, Rakip Veshi renditet 
ndër ata kuadro të Muhurrit me 
personalitet të veçantë.

Kur ishte vetëm 27 vjeç (është i 
vitlindjes 1962) dhe kur sapo ishin dhënë 
sinjalet e para të kalimit nga ekonomia 
e madhe e centralizuar drejt asaj më 
të vogël, për të mbërritur më pas tek 

pushteti demokratik i pas ’90-tës, Rakip Veshit i ra barra e drejtimit 
të një kooperative malore, siç ishte ajo e Hurdhë Muhurrit (1989-
1990), që përfshinte tre fshatrat më malorë të Dibrës: Shqath, 
Hurdhë Muhurr e Bulaç.

Ai vinte në këtë funksion pasi kishte kryer të gjitha nivelet e 
sistemit arsimor të kohës së monizmit: shkollën fillore në fshatin 
e tij të lindjes Shqath, në vitin 1972; shkollën 8-vjeçare në Hurdhë 
Muhurr në vitin 1975; shkollën e mesme bujqësore në vitin 1980; 
Universitetin Bujqësor, dega zootekni më 1985. 

Në të gjitha nivelet e shkollimit të tij, Rakipi ishte nxënës dhe 
student i shkëlqyer.

Dijet e marra në universitet do t’i zbatonte në praktikë, pasi 
menjëherë pas diplomimit si zooteknik, do të niste punën në këtë 
profesion në ish - kooperativën bujqësore Kastriot, Dibër. Për katër 
vite në këtë profesion (1985-1989), u përball me vështirësitë e kohës, 
kur po eksperimentoheshin tufëzat dhe kur sistemi kooperativist po 
shkonte gjithnjë e më shumë drejt rrënimit. Gjithsesi Rakip Veshi, 
me kurajo e profesionalizëm, ia doli të formojë personalitetin e një 
kuadri që do të ngjiste me meritë shkallët e karrierës.

Dhe pikërisht atëherë kur u shpërbënë kooperativat e mëdha 
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(siç ishin ajo e Kastriotit apo edhe 
e Muhurrit), në njësi më të vogla 
kooperativiste, (si ajo e Hurdhë 
Muhurrit), nga nomenklatura e 
kohës, Rakipi do të përzgjidhej 
si numri një për të drejtuar këtë 
kooperativë të re, thuajse tërësisht 
në terren malor, që do të merrej 
kryesisht me blegtori dhe bujqësi në 
toka joprodhuese.

Vetëm një vit jetë pati kjo 
kooperativë, (si edhe të gjitha 
kooperativat tjera të vogla 
eksperimentale të sapo krjuara para 
kalimit në sistemin kapitalist), por 
Rakip Veshi ia doli ta mirëorganizojë, 
sidomos sektorin e blegtorisë, 
falë profesionit të zooteknikut që 
zotëronte, por edhe prej përvojës së familjes së tij, e cila ishte marrë 
gjatë gjithë kohës me blegtori.

Vështirësitë qenë të shumta, fshatarët rropateshin për të 
siguruar kushte minimale jetese, por Rakipi, edhe në ato kushte qe 
pranë tyre duke ua qarë hallet e duke i ndihmuar me ato mundësi 
që kishte. Kështu krijoi respektin dhe autoritetin e duhur, sidomos 
gjatë viteve të fillim tranzicionit 1991-1992, si specialist zooteknik 
pranë ish - Këshillit të Bashkuar Muhurr.

Pëvojën e këtyre pak viteve, nga specialist deri kryetar 
kooperative, e shfrytëzoi për të krijuar lidhje të ngushta me 
komunitetin, e kështu ai do të ishte i pari kryetar i komunës Muhurr 
të viteve të demokracisë e pluralizmit, i zgjedhur drejtpërdrejt me 
votën e popullit në zgjedhjet vendore të 26 korrikut 1992, për të 
vijuar deri në fundin e mandatit të tij më 1995.

Në kushtet e transformimeve rrënjësore strukturore të 
pushtetit, Rakip Veshi mori përsipër dhe ia doli të hedhë themelet 
e komunës, që përfshinte 7 fshatrat: Muhurr, Fushë Muhurr, Rreth- 
Kale, Vajmëdhej, Bulaç, Hurdhë Muhurr e Shqath, siç kishte qenë 
Këshilli i Bashkuar, por tashmë kur ishte rikthyer prona private dhe 
pushteti vendor zotëronte vetëm atë pak buxhet që i akordonte 
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qeveria qendrore. Qenë vërtet vite të vështira, por ai u tregua 
vizionar dhe me horizont, duke konsideruar të parin fshatarin e 
varfër, që ishte pothuajse në udhëkryq. Kështu menaxhoi në mënyrë 
perfekte buxhetin e veçanërisht u tregua i drejtë dhe i matur në 
shpërndarjen e ndihmës ekonomike dhe në realizimin e atyre pak 
investimeve, me fondet e qeverisë e të donatorëve, në funksion të 
përmirësimit të infrastrukturës rrugore, ujësjellësave, objekteve 
socialkulturore etj.

Kështu e mbylli mandatin e kryekomunarit të Muhurrit Rakip 
Veshi, për të vijuar më pas për 10 vjet (1997-2007) në Bashkinë 
Durrës, ku qe transferuar familjarisht dhe ku shërbeu në NSHN  - 
sektori i gjelbërimit i kësaj bashkie.

Në vitin 2008 ka emigruar me lotari në SHBA në shtetin e New 
Jersey, ku jeton edhe sot famijarisht. 

Rakip Veshi rrjedh nga një familje fshatare që merrej me blegtori 
e bujqësi. Prindërit e tij Adem dhe Shkurte Veshi ishin të njohur 
në Shqath dhe në gjithë Muhurrin për bujari e fisnikëri. Pothuajse 
gjithë familjet e fiset e këtij fshati, janë ndër më të vjetrit e Dibrës.

Ai është martuar me Luftimen në vitin 1986 dhe ka dy djem, 
Ergyst dhe Oligert Veshin, të cilët kanë mbaruar shkollën dhe 
punojnë në arsim.

Është integruar kështu familjarisht në vendin e demokracisë 
së kulluar, ndonëse ka nostalgji dhe vuan largësinë nga vendlindja 
dhe njerëzit e tij të dashur.
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Shefki Mani, drejtues i talentuar: 
brigadier, përgjegjës sektori, kryetar 

kooperative e komune

Të drejtoje brigadë e sektorë të 
rëndësishëm në ish-kooperativat 
bujqësore, ishte vërtet një përgjegjësi 
e madhe. Por Shefki Sulejman Mani 
provoi dhe ia doli me sukses të drejtojë si 
brigadier, përgjegjës sektori, nënkryetar 
e kryetar kooperative e deri kryetar i 
Komunës Muhurr, i komanduar.

Ai ka lindur në Rreth-Kale, më 
20.12.1952.

Pasi kreu filloren në Vakuf, shkollën 
8 vjeçare e mbaroi në Muhurr. Si të 
gjithë fëmijët e fshatit të tij, dhe ai, me 
stërmundim e lodhje, duke ecur për rreth 

dy orë në këmbë në rrugën vajtje-kthim, paraditeve ndiqte shkollën, 
ndërsa pasdite i duhej të kulloste bagëtinë.

Bashkëmoshatarët e mbajnë mend si nxënës mesatar, por 
shumë të dhënë pas sportit, pasi pëlqente futbollin dhe lojërat 
popullore.

Kur u hap shkolla e mesme bujqësore pa shkëputje nga puna në 
Muhurr në vitin 1975, do të ishte ndër të parët që u rregjistrua dhe 
vijoi mësimet në këtë shkollë.

Kishte mbaruar vitin e tretë të shkollës së mesme kur u zgjodh 
brigadier në fshatin Rreth-Kale.

Pas tre vitesh, duke vlerësuar aftësitë dhe përkushtimin e tij për 
punën, e emërojnë përgjegjës sektori për zonën e Malësisë (Shqath-
Hurdhë Muhur-Bulaç) ku drejtoi për 7 vjet.

Karriera e tij do të njihte ngjitje shkallë-shkallë, derisa pas 
shtatë vitesh emërohet përgjegjës sektori në Malësi dhe pastaj 
emërohet nënkryetar i kooperativës Bujqësore Muhurr për tre vite. 
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Pasi u shkri vendi i punës, kalon përgjegjës sektori për zonën Fushë 
Muhurr - Vajmëdhej.

Në vitin 1991 kur u nda ish kooperativa e madhe në disa 
kooperativa sipas fshatrave, Shefki Mani emërohet kryetar i 
Kooperativës bujqësore Rreth-Kale. Kuptohet që ai ishte viti më 
i vështirë si viti i ndryshimeve epokale në shoqërinë shqiptare. 
Gjithsesi ai ishte ndër të vetmit që arriti të korrë grurin e tua 
shpërndajë fshatarëve ashtu siç u bë edhe me blegtorinë dhe gjithë 
pasurinë, duke mbyllur i pari bilancin në shkallë rrethi.

Gjatë kohës që drejtoi sektorë të rëndësishëm ka punuar me 
disa kryetarë të ish-kooperativës bujqësore, si me Rexhep Shahinin, 
Hazis Savën, Idajet Lahin, Shefqet Kolën e Avni Prençin, dy prej të 
cilëve kanë qenë edhe depuetë (Idajet Lahi e Shefqet Kola).

Gjatë viteve 1992-2000, për tre mandate ka qenë anëtar i 
zgjedhur i këshillit të Komunës Muhurr.

Në vitet 1995-1996 ka qenë kryetar komune i komanduar, me 
dekret të ish-Presidentit të RSH, Z. Sali Berisha.

Në vitet 2000-2004 është zgjedhur sekretar i Këshillit të 
Komunës.

Nga viti 1984 deri më 2003 ka kryer funksionet e kryetarit të 
këshillit popullor dhe të kryetarit të fshatit Rreth-Kale.

Familja e tij përbëhej nga dy prindërit, dy vëllezër e një motër.
Kurse sot Shefkiu kalon një jetë të qetë e të lumtur me 

bashkëshorten e nderuar Naile Mani (Rama) dhe djalin, pasi pesë 
vajzat janë të gjitha të martuara e me fëmijë, të shpërndara në Greqi, 
Itali, Amerikë, Durrës e Dibër.

Bashkëshortët 
Shefki dhe Nahile Mani 
(Rama) me nipin.
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Hajri Xhani, demokrati që drejtoi komunën 
e Muhurrit në vitet 1996-2000

Ndonëse regjimi nuk e lejoi të 
kryente studimet e larta siç dëshironte, 
Hajri Qazim Xhani u formua si intelektual 
nëpërmjet leximit dhe përvojës së punës 
në sektorë të vështirë.

Ka lindur në fshatin Fushë-Muhurr të 
Njësisë Administrative Muhurr, më 15.08. 
1956.

Arsimin fillor e ka kryer në fshatin 
Qafë –Murrë tek dajat e tij, ndërsa 
8-vjeçaren e ka kryer në Muhurr.

Mbaroi më pas arsimin e mesëm për 
Mekanik në Shkodër dhe iu përkushtua 

këtij profesioni për gati 15 vjet pa ndërprerje. Kështu ai ka punuar 
si mekanik në Fabrikën e Tullave në Vakuf, që pas mbarimit të 
shkollës së mesme e deri në vitin 1990 kur ndërroi sistemi.

Hajri Xhani gjatë gjithë rinisë së tij survejohej nga organet e 
Sigurimit dhe nuk i jepej vendi që meritonte, pasi trajtohej si nipi i 
kulakut Salë Xhani.

Në vitet 1991-1992 ka qenë likujdidator i Sektorit të NB Zdojan.
Në zgjedhjet e pushtetit vendor të vitit 1996 u zgjodh kryetar 

i Komunës Muhurr dhe e ushtroi mandatin e tij deri në vitin 2000. 
Këtë funksion të rëndësishëm e kreu me sukses duke bërë të 
mundur sjelljen e disa investimeve në Muhurr, si: për vendosjen e 
tubacioneve për vaditje në Rreth-Kale e Vajmëdhej, rikonstruksionin 
e rrugës Muhurr - Hurdhë Muhurr, ujësjellës në Bulaç etj. Edhe për 
shkak të një trashëgime familjare, ai ka pasur një vëmendje të shtuar 
ndaj shtresave në nevojë, duke u treguar i drejtë në shpërndarjen e 
ndihmës ekonomike.

Ndërkohë, si demokrat i orëve të para, që kishte mbështetur 
protestat e viteve ’90 -’91 për rrëzimin e sistemit monist dhe 
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vendosjen e demokracisë e të pluralizmit, ai ishte misionari që 
mbajti gjallë frymën e ndryshimeve të asaj kohe.

Kështu, dimensionit të tij njerëzor i bashkangjitet edhe 
aktivizmi i theksuar, veçanërisht në përpjekjet për ta renditur edhe 
Muhurrin përkrah progresistëve. Si pinjoll i një familjeje atdhetare, 
ai nuk nguron të ballafaqohet hapur me eksponentë pengues të 
këtij procesi të pakthyeshëm.

Të njëjtin qëndrim ka mbajtur Hajri Xhani edhe më pas kur ka 
punuar si Përgjegjës i Ndihmës Ekonomike në Komunën Muhurr 
dhe si punonjës i gjendjes civile Muhurr.

Gjatë gjithë kohës shquhej për mençuri, urtësi e profesionalizem.
Për të gjitha këto, Hajri Xhani vlerësohet nga komuniteti i 

Muhurrit si ish kryekomunari që rrezatonte mirësi në çdo aspekt 
të jetës së tij.
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Hysen (Cen) Mikli, simbol i njeriut të punës 
e përkushtimit ndaj komunitetit

Njeriu instiktivisht është i lidhur me 
familjen, farefisin e njerëzit e afërm të 
vendlindjes së tij. Pikërisht kjo sentencë 
i shkon për shtat më së miri Hysen (Cen) 
Miklit, një nga burrat e rrallë, i lidhur 
pazgjidhshmërisht me Muhurrin e 
muhurrakët. E tregon këtë më së miri jeta 
dhe aktiviteti i tij në Muhurrin ku lindi 
më 10 maj 1944 dhe ku vazhdon të jetojë 
familjarisht edhe tani pas 76 vjetëve. I 
kishte edhe ai mundësitë të migronte e 
të vendosej në Tiranë apo në Durrës, si 
dhjetëra bashkëmoshatarët e tij, por nga 

dashuria e madhe për vendlindjen zgjodhi t’i përkushtohet asaj për 
tërë jetën.

Nga CV e tij mësojmë se shkollën fillore dhe atë 7-vjeçare i 
ka kryer në Muhurr në shkollën “Nexhat Agolli”, ndërsa në vitin 
1973 ka fituar diplomën e “agronomit” në Shkollën e Mesme 
Bujqësore Peshkopi. Vazhdoi edhe për një vit studimet e larta (me 
korespondencë) në Institutin Bujqësor, të cilat i ndërpreu për arsye 
ekonomike.

Kur ishte vetëm 15 vjeç (në vitin 1959), për t’i ardhur në 
ndihmë familjes, fillon punën si punëtor në ish-Ndërmarrjen 
Bujqësore Peshkopi. Për katër vjet mësoi të gjitha profilet e punës 
së bukur të pemërritësit, derisa në vitin 1964 do t’i duhej të nisej 
për të kryer shërbimin e detyruar ushtarak në Vlorë. Kreu këtu edhe 
kursin 9-mujor për nënoficer dhe më 1966 u kthye pranë familjes 
në Muhurr, e sërish fillon punë në ish-Ndërmarrjen Bujqësore 
Peshkopi. Vetëm pas një viti, si një nga frutikultorët shembullorë, 
do të emërohej brigadier pranë kësaj ndërmarrjeje.

Sukseset e arritura e rendisin në pararojë të ish-NB e si i tillë, 
në vitin 1978 emërohet Përgjegjës i Sektorit në NB të Kastriotit.
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Është koha kur mollët e varieteteve “starking” e “rraneta” të  
Kastriotit janë më të kërkuarat, jo vetëm në tregun vendas, por 
edhe atë ndërkombëtar. Maune të tëra ngarkohen me këto mollë 
e marrin rrugët e botës deri në Austri, Francë e Gjermani. Nga ato 
parcela përzgjidheshin frutat e mollëve, kumbullave, qershive e 
arrave edhe për trajtimin e ish-byroistëve të PPSH.

Për katër vjet në drejtimin e këtij sektori pati rezultate të larta 
në prodhimin e mollëve, kumbullave, qershive e arrave.

Pas vitit 1984 e deri me ndryshimin e sistemit, Cen Mikli, 
drejtoi sërish si Përgjegjës, sektorin e ish-NB Zdojan, që nga viti në 
vit mbante rekord për rezultate të larta të prodhimeve.

Baza e këtyre rezultateve ishte organizimi i përsosur i punëve 
nga ana e tij, aplikimi i metodave shkencore në frutikulturë, si dhe 
marrëdhënia e mirë me vartësit e punëtorët.

Me ndërrimin e sistemit, deri në vitin 1995 punoi pranë Zyrës së 
Privatizimit, deri sa siç pohon ai me dhimbje, u shkatërrua gjithçka 
dhe NB-ja nuk ekzistonte më.

Njeriut të punës, siç thotë populli, “i hanë duart për punë”. Kështu 
ndodhte edhe me Cen Miklin gjatë viteve 1996-2000, kur e sheh veten 
disi të mënjanuar dhe i duhej të merrej vetëm me pronën e tij private. 
Por energjitë nuk i kishin shteruar. Ndaj, në zgjedhjet lokale të vitit 
2000 kandidon dhe fiton postin e kryetarit të komunës Muhurr, si 
kandidat i PSD. Kësaj force politike, komuna e Muhurrit i ishte lënë 
zonë e lirë nga Partia Socialiste, dhe falë mbështetjes edhe nga z. 
Paskal Milo si ish-Ministër i Punëve të jashtme e njëherazi deputet i 
zonës ku bënte pjesë edhe Muhurri, Ceni fitoi bindshëm. E drejtoi këtë 
komunë për tre vjet dhe la gjurmë në realizimin e disa investimeve që 
muhurrakët nuk i kishin parë as në ëndërr, si: ujësjellësi i Muhurrit, 
përmes të cilit muhurrakëve u shkoi uji i pijshëm shtëpi më shtëpi e 
lagje më lagje; ndërtimi i rrugës dhe i urës pasarelë në Vajmëdhej; 
rikonstruksioni i unazës së Muhurrit, i Shkollës Hurdhë Muhurr dhe 
i Qendrës Shëndetësore Muhurr.

Megjithë vështirësitë e kohës, Cen Mikli e mbylli mandatin e 
tij si kryetar komune, duke lënë emër të mirë edhe përsa i përket 
marrëdhënieve me komunitetin e përkrahjen e shtresave në nevojë.

Sot ai i gëzohet familjes së tij të madhe me shtatë djem e një 
vajzë, të gjithë të martuar, ku 3 prej tyre janë me arsim të lartë dhe 
punojnë në funksione të ndryshme.
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Shkelzen Qoka, kryekomunari e kuadri 
me formim intelektual të admiruar

Pas vitit 2000 në të gjithë vendin u 
synua forcimi i kapaciteteve të qeverisjes 
vendore.  Ky synim do të arrihej duke 
kandiduar për drejtimin e komunave 
kuadro të rinj me formim intelektual 
e background të njohur profesional. I 
tillë qe edhe Shkëlzen Qoka, që drejtoi 
komunën e Muhurrit, i mandatuar si 
i zgjedhur kryetar i kësaj komune në 
zgjedhjet vendore të vitit 2003, për 
të vijuar në këtë funksion deri më 
15.03.2007.

Është një mandat kur ish-komuna Muhurr njohu progres në 
të gjitha fushat. Shkëlzen Qoka është ndoshta kryekomunari që 
vendosi një mekanizëm dialogu të vazhdueshëm mes komunitetit 
dhe stafit të komunës dhe kjo qe baza e suksesit të mandatit të tij.

Për realizimin e objektivave ai shfrytëzoi më së miri edhe 
përvojën si  këshilltar komunal në mandatin para se të zgjidhej 
kryetar komune (2000-2003), si përfaqësues i Partisë Demokratike.

Shkëlzen Xhavit Qoka ka lindur me 01.04.1972, në fshatin 
Fushë- Muhurr, Dibër, ndërsa jeton në Peshkopi me bashkëshorten 
Ermira dhe fëmijët, Gliseni, Edona dhe Runja.

Arsimin fillor, 8-vjeçar dhe të mesëm i kreu në shkollën e 
mesme të bashkuar “Nexhat Agolli”, Muhurr.

Gjatë viteve 1991 – 1996 ka mbaruar studimet në Universitetin 
Politeknik,Tiranë në Fakultetin e  Gjeologjisë, me specialitet 
“Gjeoteknik-Hidrogjeologji”.

 Ndërsa në vitet 2012-2014 ka përfunduar ciklin “Master 
Shkencor” për Menaxhim Biznesi, pranë Fakultelit të Ekonomisë në 
Universitetin  “Aleksander Moisiu”, Durrës.

Po ashtu  është çertifikuar për Menaxhim Projektesh nga ISATT  
Albania (2007).
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Këtë formim arsimor e profesional ai do ta pasuronte me 
përvojën e punës në instituticone të ndryshme.

Kështu gjatë viteve 1996-1998, menjëherë pas diplomimit do të 
ushtronte detyrat e inspektorit të Shërbimit Informativ Kombëtar, 
Tiranë dhe të Oficerit të Policisë Gjyqësore pranë Komisariatit të 
Policisë Dibër.

Ndërsa në harkun kohor të viteve 1999-2002 ai ka punuar si 
supervizor pranë IFAD-2 Dibër dhe si administrator i firmës private 
“Farruku” sh.p.k.

Pasi kreu për një vit funksionin e sekretarit të deputetit të 
zonës 21 Dibër (Prill 2002 deri në prill 2003), punoi edhe për disa 
muaj si inxhinier pranë Ndërmarrjes së Rrugëve Rurale Dibër. Si 
rrjedhim, në zgjedhjet e 12 tetorit 2003, kur u mandatua si kryetar 
i komunës Muhurr, ai vinte me një përvojë të pasur pune. Dijet e 
formimi profesional, si dhe përvoja gati 8-vjeçare në institucione të 
ndryshme, do t‘ia bënin më të lehtë drejtimin e kësaj komune, deri 
me mbarimin e  mandatit më 15.03.2007.

Në moshën 35-vjeçare, tashmë me arsimim në të gjitha nivelet 
dhe i sprovuar në detyra me përgjegjësi, Shkëzen Qokës do t‘i 
besoheshin funksione të rëndësishme në rang qarku e rrethi, 
si: Inspektor pranë zyrës së urbanistikës në Këshillin e Qarkut 
Dibër (prill-maj 2007); Administrator i programit “Për fuqizimin 
e Qeverisjes Vendore në Qarkun Dibër“  pranë Këshillit të Qarkut 
Dibër (2007-2010); Drejtor i Sh.a Ujësjellësi Peshkopi; Drejtor i 
Bankës Societe Generale Albania Peshkopi (2010-2013); Menaxher 
i Albtelekom & Eaglemobile, Rajoni Dibër (2013-2014); Këshilltar i 
Këshillit të Bashkisë Dibër, (Anëtar i komisionit të ekonomisë dhe i 
komisionit të mandateve, korrik 2015 - qershor 2019); nga Qershor 
2018 e në vazhdim, Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës “Runja”.

Ai ka kryer disa trajnime e specializime brenda e jashtë 
vendit si dhe pranë institucioneve të njohura ndërkombëtare, si: 
Banka Botërore, fondacioni “Frederik Ebert”, Instituti Republikan 
Amerikan, etj.

Gjithashtu ka kryer studime dhe publikime si: Hartimi i planit të 
mbarështimit të pyjeve në Bashkinë Dibër; Hartimi dhe Publikimi i 
Manualit të Menaxhimit të Fondeve të Besuara, nga Këshilli i Qarkut 
Dibër; Hartimi dhe botimi i broshurës informative në Këshillin e 
Qarkut Dibër; Hartimi  dhe botimi i Planit të zhvillimit të Turizmit 
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për Zonën e Malësisë së Dibrës, si dhe hartimi dhe publikimi i Planit 
të Zhvillimit të komunës Muhurr.

Shkëlzen Qoka ka dhe një karrierë të pasur në politikë. I 
angazhuar që në lëvizjen studentore të vitit 1990 për ndërrimin 
e sistemit, ai do përfshihej në strukturat e Partisë Demokratike si 
kryetar i Forumit Rinor të PD, dega Dibër, për dy mandate (2000-
2009); si  anëtar i kryesisë së PD, dega Dibër, i rizgjedhur disa 
mandate (2000-2018); si Sekretar i Partisë Demokratike, dega 
Dibër (shkurt 2015 deri qershor 2018).

Kjo karrierë e pasur, padyshim që e rendit Shkëlzen Qokën në 
elitën intelektuale dibrane.
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Rrahim Lala, kryetari i komunës 
që realizoi investime të dukshme 

në zonën e Muhurrit

Rrahim Lala do të mbahet mend 
nga muhurrakët si kryekomunari i tyre, 
në mandatin e të cilit u krye volumi më 
i madh i investimeve në komunën e 
Muhurrit, veçanërisht unaza e asfaltuar 
e qendrës së fshatit. Po ashtu hapja e 
rrugës nga memoriali kushtuar nisjes 
së punimeve të Rrugës së Rinisë Kukës-
Peshkopi, sapo kalon Urën mbi Drinin e 
Zi e deri tek varrezat në Kodër të Rame, 
njihet si investim i kryer në kohën kur 
kryetar komune ishte Rrahimi.

Ai është pasardhës i një familjeje të pasur me kulturë dhe me 
vlera patriotike e atdhetare.

Gjyshi i tij Isufi ka qenë oficer në Mbretërinë e Zogut dhe ka 
kryer detyrën e komandantit të postës së xhandarmërisë në Perlat.

Më 18 gusht 1944 u rreshtua në Brigadën e 18-të Sulmuese dhe 
më pas kreu detyrën e sekretarit dhe të komandantit të prapavijës 
në Delvinë, nga ku u arratis dhe përfundoi në Maltë e pastaj në 
Oksford të Anglisë.

Jonuz Lala, babai i Isufit qe kryeplak i fshatit Muhurr për 15 
vjet me radhë deri në vitin 1948, kur u arratis Isufi. Ai ka qenë 
organizator i LANÇ në zonën e Muhurrit.

Myrtezai, babai i Rrahimit dhe djali i Isufit, u internua pas 
arratisjes së Isufit. Pas kthimit nga internimi ka punuar si elektricist 
dhe ka dhënë kontribut për elektrifikimin e Muhurrit.

Rrahimi, më 1984 kreu gjimnazin e Peshkopisë dhe pas 
mbarimit të shërbimit ushtarak punoi për 8 vjet në minierën e 
Bulqizës.
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Me ardhjen e pluralizmit themeloi shoqërinë e ndërtimit “KISI” 
sh.p.k dhe ka kontribuar në proceset demokratike në Muhurr e më 
gjerë.

Në vitin 2007 u zgjodh kryetar i komunës së Muhurrit, si 
përfaqësues i Partisë Lëvizja e Legalitetit, në koalicion me Partinë 
Demokratike.

Gjatë ushtrimit të kësaj detyre, ai cilësohet si kryetar i 
suksesshëm në thithjen e realizimin e investimeve në komunën 
e Muhurrit, si dhe u shqua për komunikim e sinqeritet në 
marrëdhëniet me zgjedhësit e me gjithë komunitetin e Muhurrit.

Kjo edhe për fatin se arriti të përvetësojë artin e Administrimit të 
një njësie të qeverisjes vendore siç ishin komunat, duke planifikuar, 
financuar dhe organizuar ushtrimin e funksionit në mënyrë efikase. 
Ai arriti të krijojë një unitet administrativo-territorial, duke krijuar 
një administratë komunale të aftë e të përgjegjëshme në shërbim të 
komunitetit.

Aktualisht merret me biznesin e tij, ku me gjithë konkurrencën 
e pandershme, ka arritur jo vetëm të mbijetojë, por edhe të japë 
shembullin e një biznesmeni të aftë në kushtet e ekonomisë së 
tregut.

Rrahim Lala me familjen
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Afrim Mikli, nga shofer ambasade 
në Moskë e Shkup, kryetar komune 

e drejtor ndërmarrjesh

Është ndoshta rast unikal në Shqipëri, 
që babë e bir të zgjidhen kryetarё 
komune, në dy mandate të përafërt. Por 
kjo ka ndodhur në Muhurr. Nëse Hysen 
(Cen) Mikli u zgjodh dhe drejtoi komunën 
e Muhurrit në vitet 2000-2003, pas dy 
mandatesh,  në maj 2011, muhurrakët do 
t’ia besonin drejtimin e komunës djalit 
të tij, Afrimit. Dhe kjo jo rastësisht, por 
nga bindja se i përkasin një familjeje me 
tradita të mira dhe se njihen si punëtorë 
e administratorë të zotët.

Po kush është Afrim Hysen Mikli?
Ka lindur më 22 shkurt 1967. Arsimin tetëvjeçar dhe të mesëm 

i kreu në vendlindjen e tij, Muhurr.
Pas mbarimit të shkollës së mesme, në prill të 1986 fillon punë 

në Ndërmarrjen NISH Elektrik, Peshkopi dhe më pas (1987-1988) 
ka kryer shërbimin e detyruar ushtarak në Tiranë.

Në ’89-tën rikthehet në punë po në NISH Elektrik, Peshkopi dhe 
konkretisht në  Hidrocentralin lokal të Muhurrit, ku punoi për gati 
një dekadë, deri në vitin 1997.

Dhe pikërisht, pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare 
të atij viti, kur prof.dr.Paskal Milo u zgjodh deputet i Dibrës e më pas 
Ministër i Punëve të Jashtme, ai do të përzgjidhte Afrim Miklin për 
ta punësuar si shofer në Ambasadën e Shqipërisë në Moskë dhe në 
prill të ‘98-tës e transferon në Ambasadën e Shqipërisë në Shkup, 
ku qëndroi deri në Korrik të vitit 2002.

Kërkues ndaj vetes për të qenë bashkëkohor, në vitin 2008-2012 
ndjek studimet dhe diplomohet në Universitetin Ndërkombëtar të 
Strugës në Maqedoni, dega “drejtësi”.
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Tashmë me arsim të lartë dhe i spovuar në këto funksione, duke 
mësuar nga rregulli e disiplina në trupin diplomatik, Afrim Mikli 
do të kandidonte dhe do të fitonte postin e kreut të komunës së 
Muhurrit në mandatin 2011-2015, kur edhe u shkrinë komunat, 
për të mbetur si Njësi Administrative në juridiksionin e Bashkisë 
Dibër.

Dhe sërish, nga korriku 2015 deri në maj 2016 do të ishte 
Afrimi i besuari i kryebashkiakut të Dibrës, për të drejtuar Njësinë 
Administrative Muhurr, në funksionin e Administratorit.

Gjatë këtyre dy mandateve (si kryetar komune dhe si 
Administrator), ai do të përqëndrohej kryesisht në realizimin e disa 
investimeve të domosdoshme për zonën e Muhurrit.

Të tilla kanë qenë: një pritë për Drinin, me vlerë 60 milion lekë 
të vjetra, me fondet e qeverisë, që lumi të mos dëmtonte më tokat 
e fshatit Rreth- Kale, dhe ujësjellësi i fshatit Hurdhë Muhurr, një 
investim prej 165 mijë eurosh nga FZHSH- ja.

Me atë pak buxhet që kishte komuna, realizoi rrethimin 
e varrezave të Muhurrit me pemë dekorative, gjë që është një 
mrekulli edhe sot. Po ashtu u bë pastrimi i gjithë mbeturinave 
që ishin grumbulluar në mjedise publike të ndryshme për njëzet 
vjet me radhë. Kjo duket punë e vogël, por në fakt ishte tejet e 
domosdoshme. Kështu u rifut në kulturën e muhurrakëve pastrimi 
në çdo lagje e fshat të komunës.

Në vitet e drejtimit të komunës prej tij u vendos një furgon për 
transportin e nxënësve për dy fshatrat e largët Vajmëdhej e Rreth-
Kale.

Dhe ajo që i mbeti si dhuratë Muhurrit gjatë mandatit të tij si 
kryetar komune, është xhamia e Fushë Muhurrit, një investim i 
realizuar nga një fondacion i qeverisë së Kuvajtit.

Përvoja si kryetar komune dhe Administrator i Njësisë 
Administrative Muhurr, do t’i shërbente Afrim Miklit edhe në 
funksionet e mëvonshme si Drejtor i Ujësjellës-Kanalizimeve në 
Peshkopi dhe si Drejtor Rajonal i Shërbimit të Transportit Rrugor, 
Dibër.

Gjithashtu ai kreu dhe funksionin e kryetarit të PS-së të rrethit, 
ndërkohë që është anëtar i Këshillit Bashkiak Dibër.
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Setki Dobi, administrator i Muhurrit 
për dy mandate

Me Ligjin Nr. 115/2014 “Për Ndarjen 
Administrativo-Territoriale të Njësive 
të Qeverisjes Vendore në Republikën e 
Shqipërisë, u shkrinë ish-komunat, duke 
mbetur si Njësi Administrative të 61 
bashkive.

Ky “fat” i  takoi edhe ish-komunës 
Muhurr, e cila nga viti 2015 e në 
vazhdim është Njësi Administrative në 
juridiksionin e bashkisë Dibër.

Ndryshoi kështu, forma dhe mënyra 
e qeverisjes vendore. Zona e Muhurrit, si 

Njësi Administrative ka po atë territor që kishte ish-komuna dhe po 
atë administratë, me ndryshimin e vetëm se titullari, nga “kryetar 
komune” i zgjedhur drejtpërdrejt me votën e popullit, tani quhet 
“Administrator i Njësisë Administrative”, dhe është funksionar 
politik i emëruar nga kryetari i Bashkisë Dibër. Ky funksion i 
rëndësishëm, për dy mandate radhazi iu besua jo rastësisht Setki 
Dobit, por ngaqë ishte i njohur në Muhurr dhe në gjithë Dibrën, si 
një nga ekonomistët, financierët dhe menaxherët më të mirë.

Ai ka lindur me 12.5.1957 në Fushë Muhurr, ku kreu arsimin 
fillor dhe atë 8-vjeçar. Më pas ai kreu shkollën e mesme ekonomike 
“Nako Spiro” Tiranë, e njohur si një nga shkollat më të mira të këtij 
profili, që ka nxjerrë mijëra kuadro që kanë shërbyer në gjithë 
vendin. Setkiu, si njëri prej tyre, sapo u diplomua në këtë shkollë, 
kthehet në vendlindje dhe më 1.9.1976 fillon punë si revizor në 
kooperativën bujqësore Muhurr. Për kohën ishte një funksion sa i 
vështirë aq edhe delikat, pasi nga ai varej ruajtja dhe administrimi i 
vlerave të pakta materiale e monetare që zotëronte ish-kooperativa 
bujqësore. E kreu më së miri këtë detyrë për katër vjet, derisa më 
1980 shkon për të kryer shërbimin e detyruar ushtarak. U kthye 
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sërish në ish-kooperativën bujqësore të Muhurrit në vitin 1982, 
përsëri në sektorin e financës si llogaritar i parë, detyrë të cilën e 
kryen me përgjegjësi maksimale për shtatë vjet, deri më 1989.

Për vetë formimin, karakterin dhe sjelljet e mira në shoqëri e 
familje, gjatë këtyre viteve kryen edhe detyrat shoqërore të kohës, 
si gjygjtar, sekretar rinie e kryetar i këshillit popullor të fshatit. 
Veçanërisht në këtë funksion do të dallohej për lidhje të ngushta 
me popullin, do të evidentonte ata më në nevojë, për t’i mbështetur 
konform ligjeve të atij sistemi, duke ju dhënë leje për të punuar në 
ndërmarrjet shtetërore, apo edhe në forma të tjera.

Si bir i një familjeje dhe fisi me tradita të shquara, që i kishte 
dhënë atdheut dhe një dëshmor (të paharruarin Adem Dobi), edhe 
Setkiu do të trashëgonte dhe pasuronte më tej traditën e tyre të 
bujarisë, mikpritjes e mirësjelljes me shokët e miqtë.

I virtytshmi Setki Dobi, këto karakteristika do të mishëronte 
edhe gjatë viteve 1989-1990 kur punoi si llogaritar i Degës së 
Tregtisë Zall Dardhë (ku përfshiheshin Lura, Reçi dhe Dardha), 
për të vijuar po në këtë detyrë në degën e tregtisë Muhurr deri në 
mbylljen e saj, me privatizimin e enteve tregtare pas viteve ’90-të.

Përvojës së tij si financier i shtohet edhe një vit si shef llogarie 
i ish-Minierës së Mermerit “Guri i Kuq”, si dhe shtatë vjet të tjera si 
ekonomist në spitalin rajonal Dibër.

Në funksionin e tanishëm si numri një i qeverisjes vendore në 
zonën e Muhurrit, Setki Dobit i shërben edhe përvoja si shef llogarie 
i ish-komunës Muhurr në vitet 2000-2003, si anëtar i këshillit të 
kësaj komune dhe si menaxher për 8 vjet në një firmë të fuqishme 
tregtare në Peshkopi.

Kësisoj ai e ka krijuar profilin e intelektualit e të drejtuesit 
vendor me aftësi profesionale e përkushtim ndaj komunitetit.
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V

NJERËZ TË FJALËS 
E TË PUNËS
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Çdo njeri në Muhurr ka një histori, ka një 
jetëshkrim, ka diçka për të thënë, por kur 

bie fjala për rrëfi min jetësor të Selman 
Farrukut, duhet të mendohesh mirë para se 
të shkruash, qoftë edhe disa radhë për të. 
Ai ka një jetë mjaft ineresante e tërheqëse, 
një jetë që frymëzon me të gjitha baticat e 
zbaticat e jetës dhe ky është një rrugëtim 
jetësor i ndërtuar mbi tri shtylla të forta: 

familja, prona dhe shoqëria
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Ramadan Osman Lika, nga mësues, kryetari 
i parë i kooperativës bujqësore Vajmëdhej

Një personalitet i spikatur nga lagjja 
Sheher e Vajmëdhejit është padyshim 
Ramadan Osman Lika. Ai lindi më 
1920 në këtë fshat dhe fare i ri, pas 
përfundimit të shkollës fillore në Muhurr 
do të studionte në Internatin e famshëm 
të Kastriotit, për t’u përgatitur kështu si 
një kuadër i denjë për të ardhmen.

Në vitin 1958 u krijua kooperativa 
bujqësore e fshatit Vajmëdhej me 
kryetar Ramadan Osman Likën nga lagja 
Sheher. Ndonëse pa përvojë organizuese 

e drejtuese Ramadani qe ndoshta nga të paktët kryetarë të 
kooperativave të reja të sapokrijuara në bazë fshatrash, që arriti 
rezultate inkurajuese. Që vitin e parë pati prodhim të bollshëm, 
sepse njerëzit, në fillim nuk e njihnin vjedhjen, favorizimet, 
dallaveret etj, e kështu që prodhimi i misrit e fasules grumbullohej 
në një vend dhe ndahej me kilogramë për ditë pune. Rexhep Gjoci 
që në atë kohë ka qenë vetëm 7 vjeç, mban mend se si atëherë u 
mbush dhoma e shtëpisë së tij (5 x 6 m) plot me misër dhe familja 
e tij u detyruan të rrinë në një dhomë të vogël. Kështu ka ndodhur 
asokohe edhe me dhjetëra familje të tjera të këtij fshati të cilat 
shprehnin mirënjohje e respekt të veçantë për kryetarin e tyre, 
Ramadan O. Lika.

Të tillë e tregojnë bashkëmoshatarët R. Likën edhe në kohën kur 
qe mësues në shkollën fillore Vajmëdhej në vitin e largët shkollor 
1955-1956, kur shkolla ishte ndërtuar me kontributin e fshatarëve 
të këtij fshati në vendin e quajtur Kalivaç.

Siç shkruan Sami Doda në librin e tij të parë “Dritë diturie në 
Muhurr” (faqe 54): “Me kolektivizimin e fshatit, në vitin 1958, nisi 
puna për shpyllëzimin e Kalivaçit dhe kthimin e tij në tokë arë. 
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Ndërtesa e shkollës Kalivaç u prish dhe për vitin shkollor 1959-
1960 mësimi i zhvillua në shtëpinë e Imer Pirës”.

Shpyllëzimi i Kalivaçit në atë kohë qe favorizues për 
kooperativën e fshatit Vajmëdhëj që drejtohej nga Ramadan O. Lika.

Artin e mësimdhënies do ta përsoste më tej si mësues në Arap.
Por Ramadan Lika ka lënë emër të mirë edhe në funksionet 

tjera si kuadër në ish-kooperativën bujqësore Muhurr dhe për disa 
vite si shef llogarie në Minierën e Mermerit.

Ajo që të lë mbresë të thellë në jetën, personalitetin dhe 
veprimtarinë e Ramadan O. Likës është sjellja e tij ndaj vlerave dhe 
qasja ndaj njerëzve që përpiqen t’i përhapin ato.

Si prind shembullor dhe një gjysh i kujdesshëm, sa qe gjallë, 
kurrë nuk harronte t’u përçonte fëmijëve, nipërve e mbesave, 
dashurinë për vendlindjen dhe origjinën.
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Hysen Xhani, ndër financierët 
më të zotë të Dibrës

Ndonëse me arsim bazë dhe me 
një kurs kualifikimi për financë, Hysen 
Liman Xhani njihet në Muhurr e në gjithë 
Dibrën si një nga financierët më të zotë 
e më të aftë. Në funksionin e shefit të 
llogarisë për 24 vjet pa ndërprerje (nga 
1957-1981 kur doli në pension) në ish-
kooperativat bujqësore Muhurr, Tomin e 
Kandërr, si dhe në Këshillin e Bashkuar 
Muhurr, ai arriti të përvetësojë gjer në 
perfeksion të fshehtat e kontabilitetit.

Kuadri shembullor nga Muhurri, që 
kishte kryer arsimin 5-vjeçar në Thanzë (Muhurr) më 1932 dhe një 
kurs për gjendjen civile më 1946, kishte shërbyer me përgjegjësi 
edhe si nëpunës i Gjendjes Civile në Peshkopi e në Muhurr për 
dhjetë vjet (1946-1956). Por, kryesisht ai shkëlqeu si financier.

Kontrollorë të shumë nga rrethi e Tirana kanë asistuar në 
disa analiza ekonomiko-financiare në ish-kooperativat Bujqësore 
Muhurr, Tomin e Kandërr, ku Hysen Xhani ka qenë kryellogaritar 
dhe kryetar i Degës së Financës. Në të gjitha rastet, kontrollorëve 
u ka bërë përshtypje analiza shumë e saktë dhe baza ligjore që 
përdorte ai në raportet vjetore. Si i tillë, kishte komunikim shumë 
korrekt edhe me kryetarët e kooperativës.

Meqë ishte vetë shumë korrekt dhe njohës i mirë i legjislacionit 
financiar, ndikoi dhe udhëzoi punonjësit e institucioneve social-
kulturore të ish kooperativës bujqësore, si: të shtëpisë e vatrave 
të kulturës, shkollave, kopshteve e qendrës shëndetësore, që të 
mbanin inventare të rregullta. Këtë e kërkonte me këmbëngulje. 
Ndërkohë, ai i mbronte gjithnjë bashkëfshatarët e tij në të drejtat 
e tyre.
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Për vetë aftësitë që kishte, Hysen Xhani aktivizohej në të gjitha 
trajnimet e kontrollet që organizoheshin në shkallë rrethi, në 
sektorët e ndërmarrjet e bujqësisë, industrisë etj.

Pa iu larguar profesionit të llogaritarit, si një nga kontabilistët 
më të njohur të kohës që jetoi (aq sa kur viheshin në vështirësi 
autoritete të rrethit e angazhonin në nxjerrje bilancesh të 
ekonomive kryesore), ai angazhohet në studime serioze, në 
funksion të rritjes së vlerës së ditës së punës. Të tilla janë studimet 
për rritjen e efektivitetit nëpërmjet projekteve të sistemimit të 
tokave, drenazhimeve, tarracave etj, procese këto, për të cilat sipas 
një vendimi të qeverisë së asaj kohe, financoheshin nga shteti.

Ishte tipik edhe për nga performanca, pasi në zyrë e gjeje të 
veshur me shije si rrallëkush aso kohe, por pasditeve vishte rrobat 
e punës e dilte arave duke prashitur apo vaditur.

Dhe padyshim, kultura e modeli i tij rrezatonin edhe në shoqëri 
e familje. Rrallë mund të takosh e njohësh një familje model si ajo e 
Hysen Xhanit.

Me dëshirën e madhe për t’i “ngjarë kohës” (siç thoshte shpesh), 
tregoi përkujdesjen maksimale për t’i shkolluar e përgatitur për 
jetën djemtë e tij. Për njërin prej tyre, Besnikun, që e kam njohur nga 
afër, qoftë në kohën që ishte kryetar i Degës së Planit i kooperativës 
bujqësore Muhurr, por dhe më vonë si mësues në shkollën e mesme, 
mund të them me bindje se është një nga intelektualët me të cilin 
krenohet jo vetëm familja e tij.

Por kulturën e vlerat intelektuale të babait të tyre i kanë 
përvetësuar dhe i shfaqin edhe Xhemali, Nazmiu e Azemi që, duke 
ecur në gjurmët e babait, jetojnë e punojnë me ndershmëri e 
përkushtim në metropolin shqiptar.

Ata janë krenarë për babain e tyre, që edhe tani në moshën 
95-vjeçare (ai ka lindur në Muhurr më 12 prill 1925)  nderohet e 
respektohet, jo vetëm nga familja e të afërmit, por edhe nga miqtë 
e shokët e tij.
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Selman Farruku shquhej për ndershmërinë 
dhe kuvendin e fjalën e mençur

Çdo njeri në Muhurr ka një histori, ka 
një jetëshkrim, ka diçka për të thënë, por 
kur bie fjala për rrëfimin jetësor të Selman 
Farrukut, duhet të mendohesh mirë para 
se të shkruash, qoftë edhe disa radhë 
për të. Ai ka një jetë mjaft ineresante e 
tërheqëse, një jetë që frymëzon me të 
gjitha baticat e zbaticat e jetës dhe ky 
është një rrugëtim jetësor i ndërtuar 
mbi tri shtylla të forta: familja, prona 
dhe shoqëria. Këto bazamente e kanë 
formuar, skalitur e forcuar karakterin e 

tij burrëror. Kaloi një jetë në shërbim të familjes, fisit, fshatit ku ka 
lindur dhe krahinës së Muhurrit.

Lindi në gusht 1912 në Fushë-Muhurr. Kaloi një fëmijëri të 
vështirë, sepse në moshën 2 vjeç i vdiq nëna, pastaj më vonë i vranë 
dhe babain Ismail Farrukun. Bashkë me vëllain më të madh, Islamin, 
u rrit nën kujdesin e nënës së madhe, Kadë Kukeli, gruaja tjetër e 
babait, e cila nuk kishte fëmijë.

Mbaroi shkollën fillore në Thanzë.
Në vitin 1938 u vesh xhandar, ku punoi deri në vitin 1943. Në 

këtë kohë martohet me Mude Likën nga fshati Vajmëdhej.
Në gusht 1944 mobilizohet partizan në brigadën e 4-t. 

Në Labinot, para syve të tij, vritet nga një predhë gjermane 
bashkëfshatari dhe njeriu i afërt Xhetan Laci.

Si rezultat i tre pushkatimeve që iu bënë tre partizanëve, mu 
para brigadës, vetëm pse kishin humbur rrugën nga mjergulla, 
ndodh një rrebelim brenda radhëve të partizanëve, dhe Selmani 
bashkë me shumë të tjerë, arratiset dhe kthehet në Muhurr. 

Menjëherë pas çlirimit, forcat partizane të ndjekjes bëjnë 
bastisje në shtëpitë e të arratisurve, të cilësuar si tradhëtarë dhe 
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armiq të pushtetit popullor. Selmani fshihet nëpër miq, por më 
shumë në shpella dhe pyje në zonën e Muhurrit dhe Çidhnës. Disa 
herë i rrezikohet jeta në prita të befta, por shpëton pa u përleshur 
me armë me partizanët. Me ndërhyrjen e Abaz Manit nga Shqathi, 
dhe duke përfituar nga amnistia për ata që nuk “kishin lyer duart 
me gjak” (siç thuhej), në mars të vitit 1946 shkon te komandanti i 
qarkut në Peshkopi (Llambi Peqini) dhe dorëzon armën.

Vazhdon jetën pranë familjes në Muhurr duke punuar tokën e 
duke rritur gjashtë fëmijë, që nderuan e nderojnë jo vetëm familjen, 
por gjithë fisin e krahinën e Muhurrit.

Shquhej për ndershmërinë dhe kuvendin e fjalën e mençur. 
Gjatë periudhës së kolektivizimit punoi brigadier e deri përgjegjës 
i blegtorisë.

Vdiq në vitin 2013, në moshën 101-vjeçare.
Mjaftojnë qoftë edhe këto pak radhë për ta konsideruar Selman 

Farrukun si njeriun që i flet jeta dhe vepra e që si i tillë do të 
frymëzojë pasardhësit e tij.

Është një thënie në romanin “Lumi i vdekur” të Jakov Xoxes: 
“Lumi duhet shikuar nga buron, kah rrjedh dhe ku derdhet”. Ashtu 
është edhe me jetën e Selman Farukut, parë në këndvështrimin, 
nga i ka rrënjët (familja, farefisi), veprimtaria jetësore (puna, 
angazhimet) dhe si përfundoi jeta e tij, pas një shekulli. Nuk kanë 
thënë kot latinët e mençur: “Finis coronat opus” (fundi e zbukuron 
veprën). Një fund të tillë pati Selman Farruku kur iku për në botën 
e përtejme, pasi ishte i plotësuar në të gjitha aspektet.

Selman Farruku 
me nipërit, 
Albertin dhe 
Shpëtimin.
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Islam Kaleshi, plaku i urtë 
i pajtimit të konflikteve

Jo vetëm në Rreth-Kale, por në gjithë 
Muhurrin, e madje edhe në Kishavec, 
Kandërr, Çidhën e Brezhadan, Islam 
Sefer Kaleshi mbahet mend për urtësinë, 
mençurinë natyrale, fisnikërinë, bujarinë, 
peshën e gjykimit dhe drejtësinë në 
pajtimin e hasmërive mes familjeve e 
fiseve.

Falë këtyre vetive burrërore, ai që 
në fëmijërinë e tij do të rrinte në konak 
me Dine Hoxhën kur mblidheshin për 

mexhelis burrat më të zgjuar të Muhurrit e Luznisë. Do të dëgjonte 
me vëmendje burrat e kuvendit, por edhe do të identifikohej në 
oda burrash për mprehtësinë e gjykimit e fjalën e urtë të tij, sa herë 
kuvedohej për organizime pleqësish apo për organizime betejash 
kundër armiqve.

Islam Sefer Kaleshi i përkiste një fisi të dëgjuar për besë e 
trimëri, sprovuar në luftërat kundër pushtuesve turq e serbë, si 
dhe gjatë Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, kur e shëndrroi 
shtëpinë e tij në një bazë të fuqishme strehimi për luftëtarët e lirisë, 
madje shtëpia e tij dhe ajo e xhaxhait, Shabanit, shërbyen për një 
periudhë kohore të caktuar edhe si spital partizan.

Që në moshë të re ai ka ruajtur harmoninë mes fisit dhe në 
gjithë fshatin Rreth-Kale (si dhe në Fushë-Muhurr ku janë vëllezërit 
e tjerë të fisit të tij). Sa herë kanë lindur mosmarrëveshje mes 
familjeve e fiseve, ka qenë fjala e tij që ka zënë vend për pajtim e 
rivendosje harmonie.

Kësisoj, ka qenë ai që ka shmangur konfliktet për një vijë ujë, 
për një gardh apo për një cep livadhi, duke e mbajtur fisin e krejt 
fshatin në marrëdhënie të mira me njëri-tjetrin.
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Për këto cilësi të rralla të karakterit të tij, Islam Kaleshi është 
zgjedhur për vite me radhë kryeplak i fshatit, si dhe anëtar i 
Lokalitetit e i Këshillit të Bashkuar të fshatrave të Muhurrit, deri në 
vitin 1960.

Por pikërisht në këtë vit, ky burrë i shquar i fisit dhe i gjithë 
Muhurrit vihet në tehun e luftës së klasave, për arsyen absurde, pse 
miku i djalit nuk duroi dhunën sistematike të sistemit monist dhe u 
arratis jashtë shtetit. Mirëpo Islami, megjithë persekutimin e tij e të 
pjesëtarëve të familjes, nuk u gjunjëzua.

Fati deshi që ai të gëzonte demokracinë e pasviteve ’90-të, 
kur sërish u bë misionar i pajtimit të konflikteve që haseshin mes 
disa familjeve për pronën e trashëguar, duke dëshmuar gjithnjë të 
vërtetën për kufijtë e vjetër, të cilët i mbante mend mirë.

Një kontribut të veçantë dha në këtë kohë me dëshmitë e tij për 
historinë, të mbledhura nga historianë të njohur të Dibrës, si Hilmi 
Sadiku e Iljaz Kaca, duke sjellë në kujtesën e tij ngjarje e data kulmore 
të qëndresës së muhurrakëve në luftërat kundër serbëve e gjatë 
Luftës Nacionalçlirimtare. Madje mendimi i tij ka qenë vendimtar 
për vendosjen e bustit të Dine Hoxhës në oborrin e Shkollës së 
Mesme të Bashkuar Muhurr. Por ai ka dhënë mendime e vlerësime 
edhe për të parët e bashkëkohësit e shquar të fisit Kaleshi, si Xhetan 
e Bajram Kaleshi, Mudë e Qazim Kaleshin, por edhe për më të rinjtë 
që trashëgojnë vetitë e tyre të mira të karakterit njerëzor, si Dalip, 
Gani, Sami, Rustem e Skënder Kaleshi, përkrahës të proceseve 
demokratike në Dibër e në gjithë Shqipërinë.
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Sadik Lala (Dika), 14 vjet kryetar 
i këshillit Popullor Muhurr

Këshillat Popullorë të fshatrave, në 
vitet e sistemit monist qenë strukturat 
që funksiononin më pranë popullit. 
Kështu kanë funksionuar edhe në zonën 
e Muhurrit. Njëri nga drejtuesit e këtyre 
këshillave ka qenë Sadik Lala (Dika). Në 
vitin 1947 u zgjodh Kryetar i Këshillit 
Popullor të fshatit Muhurr, detyrë të cilën 
ai e mbajti për 14 vite rrjesht. Nga leximi 
i dokumentave të kohës, rezulton se 
ishte ndër të vetmit kryetarë në Dibër që 
realizonte planin e bursave të studimit, 

me qëllim arsimimin e brezit të ri.
Me kryerjen e kësaj detyre, në mënyrë vullnetare dhe pa 

pagesë, Dika fitoi respektin e fshatarëve, sepse ishte komunikues 
e i përgjegjshëm dhe përpiqej me të gjitha mundësitë që kishte, të 
zgjidhte hallet dhe shqetësimet e njerëzve.

Dik Lala lindi më 1920 në Muhur. Ishte djali i madh i familjes, 
me prindër të vjetër e të pamundur për të punuar tokën, të vetmen 
pasuri që kishin në atë kohë. Që në moshë të re, Dika u detyrua të 
marrë përsipër barrën e rëndë të drejtimit të punëve të shtëpisë. 
Por në vitet e mëvonshme, falë mbështetjes së dy vëllezërve të 
tjerë (Aqifit dhe Qamilit), familja u rrit si në numër ashtu dhe 
ekonomikisht.

Kur Dika ishte në klasën e III-të fillore, me mësues Kurt Hoxhën, 
babai i tij Sula, iu lut agait të fshatit (Dine Hoxhës) që djali të mos 
e vazhdonte shkollën për arsye ekonomike. Madje me ndërhyrjen 
e tij, Dika filloi punë që në atë moshë, si shërbëtor i Sekretarit të 
Komunës, kosovarit Mehmet Berisha dhe më vonë si shërbëtor i 
Konduktorit (inxhinierit të zbatimit) shkodranit Hamza Duda, i 
cili zbatonte punimet për ndërtimin e rrugës automobilistike Qafë 
Murrë – Peshkopi. Dika në atë kohë ishte rreth 14 vjeç.
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Dika tregonte që kur i pregatiste drekën apo darkën konduktorit, 
shpesh herë në thesin e orizit apo të sheqerit gjeja monedha të 
ndryshme, të cilat në çdo rast i vija sipër tavolinës. Isha shumë i 
vogël, dhe vonë e kam kuptuar së konduktori i hidhte monedhat në 
thes për të kuptuar nese kisha dorë apo jo.

Pas një periudhe të shkurtër, ai krijoi besim të tepëruar dhe si 
shpërblim i dhanë rrogën 30 lekë në muaj, aq sa ishte rroga e një 
kryepunëtori që punonte në ndërtimin e rrugës automobilistike.

Dika tregonte gjithashtu: “Për herë të parë në atë moshë 
vesha kostum dhe këpucë. Për dy vite rrjesht, konduktori më mori 
në familjen e tij në Shkodër, për pushime një mujore. Familja e 
konduktorit ishte familje e madhe dhe me tradita të mira në këtë 
qytet. Në Shkodër mësova të gatuaj tavën e krapit si dhe për herë të 
parë vajta në kinema. Fotografitë e para i bana në Shkodër, tek foto 
Marubi”.

Pas çlirimit të vendit, Dika ka ruajtur të njëjtën figurë morale 
për veten dhe familjen e tij. Qe një njeri shumë punëtor, familjar i 
rregullt dhe i mirë. Ishte dhe i ashpër, pasi nuk duronte padrejtësitë 
ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve.

Pavarësisht se ai vetë nuk mundi të arsimohej, së bashku me 
bashkëshorten Sulbijen, në kushte tepër të vështira ekonomike 

Fisi Lala, 
shtator 1962
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dhe me shumë sakrifica, arritën të arsimojnë 2 vajzat dhe 4 djemtë 
(Minen, Defen, Zaimin, Asllanin, Vebiun dhe Halimin). Ndërkohë, 
si vëlla i madh, ai ishte pothuajse edhe në rolin e prindit për dy 
vëllezërit e tij, Aqifin dhe Qamilin. Aqifi ishte agronom e specialist 
i frutikulturës, ndër më të mirët e rrethit të Dibrës, kurse Qamili 
punonte si zetorist dhe qe njeri i zgjuar nga natyra, bujar e 
mikpritës. Të tre vëllezërit krijuan familjet e tyre me emër në zonën 
e Muhurrit.

Jetës së këtij patrioti i shkojnë për shtat vargjet: “Me dy lumenj 
fëmijërinë e lidha / Secili më i bukur në këto anë/ Zbathur mbi rrasa 
i prita/ Murrën dhe Drinin pranë e pranë”.

                                   

Dika, nënë Nazja dhe Aqifi, Tetor 1962
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Adem Xhani, largpamës, i urtë 
dhe shumë punëtor

Kur Adem Xhani, qe i pari që theu 
“rregullat” e pashkruara, por të jetëzuara 
të zonës së Muhurrit, duke bërë dasmën 
e djalit të dytë Asllanit, për drekë (dhe jo 
për darkë siç bëheshin deri në vitet ‘70-
’80-të), disa e përfolën pas shpine sikur 
kishte bërë hatanë.

Dikush atëherë pyeti Abaz Xhanin, si 
ndër më të vjetrit e fisit:

-Si i thua kësaj që bëri Ademi or Abaz 
Xhani?  

-Në qoftë se e ndjekin të tjerët, s’ka 
më mire, se shpëtojmë nga stërlodhjet nëpër dasmat e mëdha, u 
përgjigj Abazi…

Dhe në të vërtetë ashtu ndodhi. Pothuajse mbarë zona e 
Muhurrit filloi t’i bëjë dasmat ditën për drekë, dhe vite më vonë 
edhe me meze e pije nëpër lokale.

E solla në vëmendje këtë rast për të evidentuar cilësitë e rralla që 
e karakterizonin Adem Xhanin, si njeri largpamës e bashkëkohor. Jo 
vetëm në rastin e dasmës së Asllanit, por edhe shumë vite më pare, 
ai qe nga të parët muhurrakë që dërgoi vajzën e madhe, Farien në 
shkollën 3-vjeçare për mami-infermiere në Shkodër (nga viti 1960-
1963), duke thyer kështu tabunë e mbajtjes së vajzave të mbyllura 
në shtëpi e duke i detyruar që të bëjnë vetëm punë të rëndomta.

Me këtë rast, si dhe me dasmën e djalit për drektë, ai theu 
kështu zakonet prapanike, për të cilat u kritikua në fillim, por pastaj 
u ndoq dhe nga të tjerët.

Adem Xhani gjatë gjithë jetës së tij qe përkrahës dhe përçues i 
së resë, progresistes.

Ai u lind në fshatin Fushë-Muhurr më 1920. Është rritur nga 
e ëma Demja, pasi në moshën 3 -vjeçare i vdes babai, në kohën e 
mbretit Zog.
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Meqënëse ishte jetim, nuk e kërkonin në shkollë, por me 
dëshirën e tij mbaroi 5 klasë në kohën e mbretit Zog dhe dy klasë të 
tjera (natën), në vitet 1960-1962.

Bashkëkohësit e mbajnë mend si një njeri të urtë dhe shumë 
punëtor. Shquhej për punët me shumë cilësi në bujqësi dhe blegtori.

Që nga kolektivizimi i bujqësisë në vitin 1956, ka kryer detyra 
si brigadier në bujqësi, por një kohë më të gjatë (rreth 20 vjet), ishte 
brigadier blegtorie dhe për pak kohë ka qenë edhe nënkryetar i 
kooperativës bujqësore Muhurr.

Si njeri largpamës e bashkëkohor krijoi një familje solide, duke 
u kujdesur për shkollimin dhe punësimin e fëmijëve në vende të 
mira. Dhe ia arriti, falë mençurisë dhe mirësisë që kishte dhe që 
e tregonte edhe më të tjerët. Ai vdiq në vitin 1993, duke lënë pas 
djemtë dhe vajzat, nipërit dhe mbesat që treguan për të përkujdesje 
shembullore.
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Hamit Hoxha  - kryeblegtori dhe kryefurrtari 
shembullor i Muhurrit

Përgjegjësit e sektorëve kanë patur 
rol parësor në ecurinë e punëve në 
ish-kooperativat bujqësore. Njëri prej 
tyre që mbahet mend si ndër më të 
mirët ka qenë dhe Hamit Hoxha, i cili 
drejtoi sektorin e blegtorisë në Muhurr 
gjatë viteve 1967-1971. Si pinjoll i një 
familjeje të madhe që për vite të tëra 
kishte mbarështuar deri qindra kokë 
dele, dhi lopë e kuaj, ai ia dinte sekretin 
këtij sektori, ndaj dhe rezultatet qenë 
inkurajuese.

Po me këtë përkushtim e përgjegjësi 
ai kreu edhe detyrën e Përgjegjësit të Furrës së Bukës në koperativën 
e Muhurrit në vitet 1977-1979.

Hamiti ka lindur në Muhurr më 20.04.1937, nga dy prindër 
shumë të mirë, Xhetani dhe Sulbia, nga të cilët trashëgoi vetitë më 
të mira njerëzore e familjare.

Në vitin 1944-1949 kreu shkollën pesë vjeçare në Muhurr.
Nga viti 1951 deri në vitin 1957 ka punuar në ndërmarrjen e 

grumbullimit në sektorin në Çap të Brezhdanit, ndërsa më pas, nga 
viti 1958 deri 1960  ka kryer shërbimin ushtarak në Gjirokastër.

Familja e Hamitit përbëhej dhe nga tre vëllezërit (Ilmiu, Shabani 
e Rexhepi) dhe nga motra e tyre Bukurija. Vetë Hamiti u martua në 
vitin 1960 dhe nga kjo martesë lindën pesë fëmijë (tre djem dhe 
dy vajza), por njëra nga vajzat i vdiq. Fëmijët e Hamitit janë: Tekiu, 
Kumria, Xhetani dhe Bakiu.

Deri në vitin 1970 kanë qenë një familje e madhe që përbëhej 
nga 24 vetë. Po në këtë vit, vëllai i madh Ilmiu, u nda nga familja e 
madhe dhe krijoi shtëpi më vete. Në vitin 1974 u ndanë në shtëpi 
më vete edhe dy vëllezërit e tjerë dhe që nga ajo kohë, secili qëndroi 
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me familjen e tij. Shtëpitë e tyre në Muhurr, dallonin nga të tjerat si 
më të bukurat e më të stolisurat, sidomos për dhomat karakteristike 
e oborret mahnitës.

Hamit Hoxha, edhe në ato kohë të vështira, kur për të punuar në 
ndërmarrje shtetërore nuk të jepnin leje organet vendore, guxoi të 
largohej jashtë rrethit, duke punuar nga viti 1972 deri në vitin 1976 
në Baldushk, Tiranë dhe nga viti 1977 deri ne vitin 1979 në Mirditë.

Më pas kthehet në vendlindje, ku nga viti 1980 deri me 1982 ka 
punuar në ndërmarrjen Bujqësore (Sektori i Zall Sinës) si blegtor.

Ai vlerësohet nga muhurrakët për ndershmërinë e marrëdhëniet 
mjaft korrekte në shoqëri e në familje.
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I urti, i maturi dhe punëtori i madh 
Riza Jusuf Çiku

Puna, veprimtaria njerëzore, është 
pa dyshim burimi i çdo të mire dhe 
pasurie. Njerëzit e zgjuar, dijetarët 
e mëdhenj, filozofët e lashtë dhe 
largpamës, kanë ditur të predikojnë dhe 
të veçojnë te njeriu, një nga sjelljet dhe 
gjërat më të çmuara të tij: qëndrimin 
dhe dashurinë ndaj punës.  

Shumë burra të urtë e të mençur 
të Muhurrit, e mësuan këtë filozofi, 
edhe në ato pak vite shkollë që bënë 
në filloren e çelur për herë të parë më 
1925 në shtëpinë e Destan Sinës, e më 
vonë në atë të Thanzës, të financuar 
nga Dine Hoxha. E përvetësuan dhe e 
zbatuan atë gjatë gjithë jetës së tyre. 
Ndaj dhe njerëzit e thjeshtë, të punës 
nderohen e respektohen brez pas brezi. 
Veçanërisht Muhurri e ka ruajtur në 
shekuj këtë traditë.

Njëri nga ata burra që mbahet 
mend si punëtor i madh dhe i thjeshtë ka qenë Riza Jusuf Çiku.

Ai ka lindur në Muhurr të Njësisë Administrative Muhurr, me 5 
korrik 1915 në një familje fshatare.

Ka kryer arsimin 4-vjeçar në vendlindje në shkollën që ndodhej 
në Thanzë, vetëm pak metra sipër shtëpisë së tij.

Pothuajse gjatë gjithë jetës është marrë me bujqësi dhe me 
blegtori. Sidomos për bujqësinë ka qenë mjeshtër. Pavarësisht se 
nuk kishte arsim, bashkëkohësit e tij (ndjesë pastë, më tregonte 
për të babai im, Hidri) e pyesnin për mend Riza Çikun, i cili i dinte 
me hollësi se kur duhej mbjellë bima dhe kur duhet t’i kryheshin 
shërbimet e domosdoshme.
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Veçanërisht, mjeshtër i rrallë ka qenë në heqjen e shporeve për 
vaditje, ku për këtë proces pothuajse e merrnin të gjitha brigadat e 
Muhurrit, sepse ai ia dinte “sekretet” çdo parcele toke, se si duhet 
të vaditej, sa ujë do, etj.

Pikërisht për këtë, pra si mjeshtër i punëve në arat e 
kooperativës, u vlerësua dhe u zgjodh si pjesëmarrës në Kongresin 
e Kooperativave Bujqësore që u mbajt në Vlorë në vitin 1965.

Riza Jusuf Çiku ka kryer detyra të ndryshme në ish-kooperativën 
Bujqësore Muhurr, si brigadier në bujqësi. Por ai për vite me radhë 
ka qenë edhe përgjegjës i furrës së bukës në Muhurr, që ishte një 
nga detyrat më delikate.

Ndërkohë ai ka qenë edhe kryetar i këshillit popullor të fshatit 
Muhurr për një periudhë 4 vjeçare, periudhë në të cilën ka ndihmuar 
shumë bashkëfshatarë dhe ka zgjidhur shumë konflikte. Ai shquhej 
për urtësi, maturi e mençuri.

Ashtu siç ishte vetë njeri i punës, edhe fëmijët e tij, (Isufin, 
Fatimen, Nazmiun e Latifin) i edukoi të jetojnë me punë dhe me 
ndershmëri, të jenë të sjellshëm dhe ata e kanë nderuar.
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Demir Voka - Ish brigadieri e magazinieri më 
i mirë i kooperativës bujqësore, pronar i dy 

vilave e disa shtëpive në Sukth e Tiranë

Demir Voka, ishte vetëm 14 vjeç 
kur u përfundua hekurudha Peqin-
Elbasan. 45 ditë pas përfundimit të saj, 
ai së bashku me bashkëfshatarin e tij 
Ramazan Berisha, patën fatin të ishin me 
grupin inaugurues të kësaj hekurudhe. 
Ai i kujton me nostalgji ato çaste kur, 
pasi i kishin veshur me kostum popullor 
e këpucë të reja, udhëtuan me trenin 
e parë në këtë linjë hekurudhore të 
sapondërtuar.

Ish- hyzmetçarit të më të pasurve të Muhurrit, kjo i dukej taman 
si një ëndërr…

* * *

Demir Voka ka lindur më 29 prill 1934 në Fushë Muhurr. Ai 
rrjedh nga një familje e varfër fshatare që mezi siguronte bukën e 
gojës. Në këto kushte, që në moshë të vogël u rrit si hyzmetçar, duke 
ruajtur bagëtitë në disa familje të Muhurrit.

Vetëm në vitin 1946 arriti të regjistrohej në klasën e parë të 
shkollës fillore, të cilën e mbaroi shkëlqyeshëm, me fletë-lavdërimi. 
Kjo e nxiti që të vazhdonte edhe katër vitet e tjera dhe në vitin e 
fundit (1950) merr dëftesën shkëlqyeshëm, përsëri me fletë-
lavdërimi. Pasi ishte kalitur edhe si vullnetar në hekurudhën 
Peqin-Elbasan, në vitin 1951, Këshilli Popullor i Fshatit dhe 
Drejtoria e Arsimit e rrethit Dibër e caktuan drejtues të kursit për 
analfabetizmin, e kështu djaloshi 16 vjeçar, me sy të kaltër e flokë 
të zez, u mësoi shkrim e këndim të moshurave dhe grave të fshatit. 
Pas disa muaj shkolle, Demiri u mësoi atyre të shkruajnë e lexojnë 
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si edhe të kryejnë veprime deri në 10 me numrat e aritmetikës. Kjo 
i mundësoi atij marrjen e një sasie lekësh për çdo kursant. Ai mban 
mend se u gëzua shumë ngaqë kishte marrë sa tre rroga mësuesish.

Tre vjet më vonë, Demir Voka dhe kushëriri i tij Ibrahim Voka, 
qenë inkuadruar në brigadën me 105 punonjës nga Muhurri e Luznia, 
me komandant Sul Lleshin nga Lishani dhe zëvendëskomandant 
Dan Lalën nga Muhurri. Kjo brigade, me emrin “Brigada 1 Maji – 
Muhurr”,  punoi tre muaj në zonën e parë të Minierës së kromit 
Bulqizë, me përgjegjës sektori Islam Islamin. Kështu Demir Voka 
po kalitej me vështirësitë, por njëkohësisht këto aksione shërbyen 
edhe si shkollë për të.

Ai është një rast i veçantë që nuk e përçmonte punën, 
përkundrazi qe i gatshëm të punonte atje ku e caktonin. Në vitin 
1953 e për disa vite në vijim, shërbeu si korrier i Këshillit Popullor 
të fshatit Muhurr, kur kryetar të këtij këshilli kanë qenë Dik Lala e 
Riza Çiku.

Demiri në ato vite paguhej nga populli, dhe siç tregon ai, për 
çdo shtëpi (atëherë Muhurri kishte rreth 200 shtëpi) merrte në 
fund të vitit nga 8 kg misër. Ai nuk i ndahet punës… Për t’i ardhur në 
ndihmë familjes në vitin 1955 shkon të punojë si punëtor transporti 
në Ndërmarrjen e Tensionit të Lartë Tiranë. Këtu krijoi shoqëri me 
shoferin Lam Zhegu, (babai i këngëtarit të njohur Luan Zhegu), 
me makinën zis të të cilit ngarkonin dhe transportonin zhavorr, 
çimento e shtylla hekuri nga Tirana në Krrabë, në Fushë të Elbasnit 
e deri në Cërrik.

Punoi për disa vite të tjera për bukën e gojës edhe në 
Ndërmarrjen Rruga-Ura të Tiranës, deri sa shkon për të kryer 
shërbimin e detyruar ushtarak tre vjeçar (1958-1961) në një 
repart të mbrojtjes kundraajrore. Pas lirimit nga ushtria martohet 
me Deme Mëziun, e kështu krijon familjen e tij të cilën e mbante 
me punën si usta në kooperativën bujqësore, por edhe privatisht në 
ndërtimin e shtëpive të disa muhurrakëve.

Në vitin 1970 ai ishte vetëm me katër klasë fillore, por ngaqë e 
kishte ndjerë nevojën për arsimim, ndoqi 7-vjeçaren pa shkëputje 
nga puna dhe më pas edhe të mesmen bujqësore pa shkëputje nga 
puna, po në Muhurr, duke u specializuar për agronomi.

Ndërkohë, i specializuar si ndër ustallarët më të mirë, në vitin 
1969, kur kryetar i kooperativës bujqësore Muhurr ishte Fiqiri 
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Sinani, ai caktohet brigadier i brigadës së ndërtimit. Për dy vjet 
në drejtimin e kësaj brigade, hyri në historinë e ish-kooperativës 
së Muhurrit si drejtues i punimeve për ndërtimin e shtëpisë së 
kulturës si dhe të kopshteve e çerdheve për çdo fshat.

Më pas në harkun kohor të viteve 1971-1983, kur kryetarë të 
kooperativës bujqësore Muhurr kanë qenë Xhetan Ismria, Rexhep 
Shahini, Hazis Sava, Hidajet Lahi e Shefqet Kola, ai ka kryer detyra 
të rëndësishme, si magazinier, përgjegjës i furrës së bukës e sërish 
bridadier ndërtimi, të konsideruar këto, si sektorët më të vështirë, 
por që ai i ka drejtuar më së miri, duke realizuar objektivat e 
caktuara.

Demir Voka provoi dhe ia doli me sukses edhe si brigadier 
arash, kur në fund të vitit 1988 brigada e tij arriti rekord në shkallë 
rrethi me 53 kv grurë për ha.

Ai punoi më pas edhe në minierën e mermerit, ndërsa në vitet 
e para të demokracisë ishte në komisionin e ndarjes së tokave në 
Fushë Muhurr. Po ashtu ai ka kryer edhe detyra shoqërore. Për 12 
vjet ka qenë nënkryetar i Këshillit Popullor të fshatit Fushë Muhurr.

Kryerja e një sërë detyrash drejtuese në ish-kooperativën 
Bujqësore Muhurr, i krijoi mundësinë Demir Vokës, që nga kontakti 
me njerëzit, me më të diturit por edhe me fshatarët e thjeshtë, të 
mësonte filozofinë e popullit të tij.

Këtë filozofi e ka zbatuar me përpikmëri edhe në Sukth ku është 
vendosur prej vitesh familjarisht, dhe është ende vital e menaxhon 
më së miri pronat e vëna me mund e djersë nga djemtë e tij të 
mrekullueshëm, që prej vitesh punojnë në emigacion.
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Ilmi Dishi, veterineri i parë i Muhurrit

Ndër kuadrot e njohur në profesionin 
që ka ushtruar dhe shërbimin që u ka 
kryer muhurrakëve për më shumë se 
katër dekada, padyshim që është edhe 
veterineri i parë i Muhurrit, Ilimi Dishi.

Ndonëse teknik i mesëm veteriner, 
ai fitoi përvojën e specialistit më të mirë 
në këtë fushë e si i tillë kërkohej jo vetëm 
në Muhurr, por deri në Çidhën e Dardhë, 
kurse tani në shumë fshatra të Sukthit e 
Xhafzotajt, jep përsëri ndihmën e tij.

Ilmi Dishi, i biri i Islamit dhe i 
Shkurtes, ka lindur në Rreth-Kale, Muhurr më 26.05.1948. Arsimin 
fillor e kreu në Kishavec (në vitet 1955-1959), 7-vjeçaren në Muhurr 
(1959-1962) dhe më pas, nga shtatori 1962 deri në qershor 1966 
kreu studimet në Teknikumin Veterinar, Shkodër.

Kërkoi në të gjitha instancat që t’i jepej e drejta e studimeve 
të larta, por iu mohua për një “njollë” në biografi. Babai i tij, burrë 
fisnik dhe i mexheliseve, ishte shpallur kulak sepse kishte qenë për 
15 vjet me forcat e xhandarmërisë në Mbretërinë e Ahmet Zogut, 
si dhe ishte mik i nacionalistit Beqir Sina (djali i Beqirit, Rasimi, 
kishte marrë për grua Mihanen, gocën e xhaxhait të Islamit).

Edhe pse iu mohua kjo e drejtë, Ilmiu nuk u demoralizua, 
por filloi të ushtrojë profesionin e teknikut veteriner në ish-
kooperativën e Muhurrit për tre muaj (gusht-dhjetor 1966) dhe më 
pas për një vit, po në këtë detyrë në Selishtë, në kohën që këtu po 
krijohej kooperativa bujqësore.

Njohuritë e fituara në shkollë po i perfeksiononte edhe më 
pas si veteriner i lokalitetit Muhurr, ndërkohë që mbulonte edhe 
Luzninë (1968-1970), por edhe kur punoi si veteriner në Stacionin 
Bujqësor Peshkopi, në vitet 1971-1972.

Edhe në kohën që po kryente shërbimin e detyruar ushtarak 
(1972-1974) ka ushtruar profesionin e veterinerit.
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Këtë profesion, sa të vështirë aq edhe delikat, Ilmi Dishi e ka 
ushtruar më së miri edhe për gjashtë vite rresht (1974-1980) në 
kooperativën bujqësore Muhurr, për të vijuar më pas edhe për 
katër vite të tjera, deri më 1984, si Përgjegjës Sektori për bujqësi 
dhe blegtori, po në kooperativën e Muhurrit, përsëri  si veteriner 
sektori, deri në vitin 1987.

Rezultate inkurajuese në punë do të arrinte sidomos si veteriner 
sektori në Ndërmarrjen pyjore Dibër (në zonën Bufull, Selishtë), 
nga viti 1987 deri në vitin 1992.

Gjithnjë i vlerësuar për profesionalizmin e lartë dhe 
marrëdhëniet korrekte me popullin, Ilmi Dishi do të njihte vetëm 
progres në profesionin e tij. Kështu, për dhjetë vjet (1993-2013) ai 
do të shërbente si veteriner pranë Drejtorisë së Bujqësisë Dibër, ku 
edhe këtu është vlerësuar si një nga specialistët më të mirë.

Nga viti 2014 e në vazhdim Ilmi Dishi shërben si specialist 
privat në zonat e Qarkut Durrës si Xhafzotaj, Shijak, Sukth, etj, ku 
është ndër më të kërkuarit si specialist veteriner.  

Ai jeton i lumtur në një familje solide, me bashkëshorten 
shembullore Bedrije Mëziu (Dishi) dhe pesë fëmijë të 
mrekullueshëm.

Ili Dishi me familjen



Muhurri, histori dhe personalitete 191

Shefki Deva, burri që jetoi me dinjitet

Më 28 korrik 2016, u shua Shefki 
Deva, i cili lindi në Hurdhë Muhurr, u rrit 
dhe kaloi fëmijërinë rrëzë Dejës, nën hijet 
e Kroit të Zi dhe me freskun e ujit të tij.

Zakonisht, në ceremonitë mortore 
flitet mirë për atë që e përcjellin për në 
botën e përtejme, por për Shefki Devën të 
gjithë pajtohen me fjalën e lamtumirës së 
tij, të përgatitur nga Rexhep Shahini, ish-
kryetar i kooperativës bujqësore Muhurr 
në bashkëpunim me Rustem Devën. Kjo 
edhe për faktin se Shefki Deva i përkiste 

një familjeje të mesme fshatare të Hurdhë –Muhurrit, me një histori 
të lavdishme.

Ai u rrit nën kujdesin e nënës së tij, Nailes, dhe të gjyshit, Llan 
Devës. Babai e la jetim, në moshën dy vjeçare. Në vitin 1945, Ramadani 
u vra nga forcat tradhëtare vendase. Ai qe partizan në LANÇ, që në 
vitin 1943. Është shpallur Dëshmor i Atdheut. Bashkë me ushqimin, 
Shefkiut i mëkuan ndjenjat e patriotizmit, atdhedashurisë dhe lirisë. 
U edukua me cilësitë më të mira morale dhe prandaj gjatë gjithë 
jetës u karakterizua nga bujaria, ndershmëria, ndjenja e sakrificës, 
respektit etj. Ndodhi kështu, ngaqë familja e tij njihej jo vetëm bazë 
e LANÇ, por edhe si një ndër shtëpitë më bujare të krahinës, e cila 
luajti rol parësor si gjatë Luftës, dhe mbas çlirimit. Ky fakt e bëri 
Shefkiun shumë krenar në fëmijëri, në rini e më tej.

U rrit me punë, dhe sidomos me blegtori. Pranë, vazhdimisht i 
qëndroi xha Hyseni, i cili i kultivoi këto cilësi.

 Mbaroi shkollën fillore dhe 7-vjeçare në Hurdhë Muhurr dhe 
në Fushë-Muhurr.

Me kolektivizimin e bujqësisë, Shefkiu, fillimisht punoi si 
brigadier në fshatin e tij, pastaj u zgjodh përgjegjës i sektorit II, i 
cili pati më shumë natyrë blegtorale. Gjatë kësaj periudhe punoi me 
ndjenjë përgjegjësie. Me gjithë territorin e vështirë, ai, e kontrolloi 
dhe e drejtoi mjaft mirë sektorin e tij. Në çdo moment atë e gjeje 
në punë, te tufat e ndryshme. Përditë lëvizte nga Palpusi në Qafë-
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Benë dhe nga Kroi i Zi në Çuke të Epërme. E gjeje tek bisedonte dhe 
debatonte me barinjtë për delet, dhitë, qengjat, kecat etj. E takoje në 
përplasje me brigadierët për rezultatet e ditës. Sipërfaqja që shkelte 
çdo ditë, ishte dhjetëra kilometra katrorë. Shefkiu nuk u kërkonte 
llogari vetëm vartësve, por me guxim zhvillonte dhe kritikën ndaj 
eprorëve, për probleme që vareshin nga ato. Për rrjedhojë, dhe 
sektori i tij shpesh funksiononte më mirë se sa i pari, ai u bë një bazë 
furnizimi me plehëra organike për bujqësinë. Prodhonte dhe sasi 
të konsiderueshme drithërash, sidomos grurë e thekër. Prodhonte 
dhe patate, duke u bërë një ndihmë e madhe në kooperativë.

Shefkiu u martua me Dake Margjonin nga Kacnia, një vajzë 
fisnike e punëtore, e cila u përshtat me zgjuarsi në shtëpinë e 
madhe të Deveve, përballoi me guxim problemet që kishte ajo, si 
dhe çdo ditë dilte me shoqet në kooperativë. Së bashku, Shefkiu me 
Daken, lindën e rritën për së mbari 7 fëmijë, 5 djem dhe 2 vajza: 
Asllanin, Mentorin, Ramadanin (i cili punoi shumë mirë si shofer 
në ambasadën shqiptare në Pekin), Hakiun, Azemin, Fatbardhën e 
Florën. I edukuan fëmijët me cilësitë nga më të mirat. Me gjithë të 
atin u bënë anëtarë të denjë të familjes, duke pritur me bujari edhe 
Haxhi Lleshin, Hysni Kapon, si gjatë Luftës dhe më pas.

Mexhit Prençi, njëri nga shokët dhe bashkëkohësit e tij tregonte 
se “ndonëse në moshë fare të re, kur hyja në odën e miqve të Llan 
Devës, çohej nga kreu i vendit, dhe dilte te fundi i dhomës dhe më 
pyeste, duke harruar moshën time prej fëmije”. Këto cilësi i fitoi 
edhe Shefkiu me gjithë fëmijët dhe të tjerët në familje. Duke ndenjur 
në valle, ai dinte përmendësh historinë e Dibrës dhe folklorin e saj, 
ndaj ishte gati t’i jepte përgjigje çdo njeriu, që shtrembëronte të 
vërtetën.

Punoi shumë, u lodh. Kjo, si dhe shumë probleme të vështira, 
kallaballëku në familje, sollën pasoja. Pati simptoma nga shumë 
sëmundje, mjekët i qëndruan vazhdimisht pranë, e diagnostikuan e 
kuruan me kompetencë, por sëmundja kishte futur rrënjë në trupin 
e këtij burri, derisa, një ditë edhe Shefki Devën e mposhti.

Shefkiu kishte vite i shpërngulur në Xhafzotaj të Durrësit, por 
varrimi u bë në vendlindjen e tij, atje ku kishte kaluar fëmijërinë, 
rininë dhe të gjithë jetën aktive.

Nga bashkëfshatarët e bashkëvendësit u përcoll me nderime.
Ai iku duke mbetur simbol i njeriut të punës e të besës dhe si i 

tillë do të kujtohet brez pas brezi.
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Ismail Mani dhe kulla e Hysen Manit 
në Shqath që priti e përcolli 

Haki Stërmillin e Haxhi Lleshin

Përballë fshatit Shqath, nën qytezën 
e lashtë, ngrihet kulla e Hysen Manit, 
familja e të cilit me brezat e mëvonshëm 
kanë lënë gjurmë në historinë e krahinës 
së Muhurrit. Origjina e këtij fisi me 
tradita të kahershme në punë bujqësie 
e blegtorie dhe trimëritë e pashoqe në 
luftëra të shumta, vjen nga Malësitë e 
Shkodrës, nga Gjin Mani me trojet e tij 
në Shkuraka. Kjo vërtetohet falë kujtesës 
së Ismailit, e toponimeve të ndryshme 
që ruajnë pyllnajat e shekujve, bëmat, 

heroizmat e lashtësisë së ardhjes së tij.
Kjo kullë me frëngji, dritare të vogla, me qoshe e shqema dyersh 

të gdhendura me harqe me daltë të hollë dhe simbole të tilla si 
dielli e hëna, ngrihet në një rrafshinë, krijuar me kazma pothuajse 
në shkëmb, në shpatin perëndimor të Xhutezës. Fotografia e saj, e 
realizuar në vitin 1974 nga artisti i shquar i fotografisë në shkallë 
vendi, Refik Veseli, një fotografi me përmasa shumë të mëdha, ka 
qenë në balloren e hyrjes së Muzeut Kombëtar Tiranë për disa 
dhjetë vjeçarë, duke përfaqësuar arkitekturën tipike të kullave 
dibrane.

Gjithashtu, i ulur në lëkurat e deshëve e të qingjave pranë 
oxhakut me plakun e zgjuar e luftëtar të shumë betejave, Hysen 
Mani ka biseduar në pranverën e vitit 1944 me shkrimtarin dibran 
Haki Stërmilli. Po këtu është pritur me bujari e gjithë respekt në 
vitet e luftës Nacionalçlirimtare edhe ish Presidenti i Shqipërisë për 
disa dhjetë vjeçarë, Haxhi Lleshi.

Dervishi ishte babai i Hysenit dhe Aliut. Hyseni ka lënë 
trashëgim djalin Xhetanin, i cili pati tre fëmijë:
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-Vajzën, Xhemile Manin që u martua te fisi Pira në Kishavec, 
fshat pranë Kastriotit në Dibrën e Poshtme.

-Abazin i cili ka një veprimtari të shkëlqyer në ushtri.  Që në 
fëmijëri ai u shqua për zgjuarsi dhe si veprimtar i rinisë së asaj kohe, 
saqë arriti të zgjidhej deri në forumet më të larta të rinisë së rrethit 
Dibër.  Ka qenë ushtar dhe komandant shembullor në një repart 
ushtarak në Korçë. Ai mbahet aty nga brigada e ushtrisë, duke e 
ngarkuar me detyrën nënoficerit. Trupi i tij prej atleti, i gjatë me një 
pamje që rrezatonte bukuri, rrëmbeu zemrën e një vajze korçare, 
me të cilën edhe martohet duke krijuar familjen e tij shembullore. 
Dashuria për dije dhe pasioni për të vazhduar punën në ushtri e 
shtyn të riun Abaz Mani të ndjekë shkollën e mesme “Skënderbej” 
dhe më vonë Akademinë Ushtarake. Me punën e tij plot vullnet, 
disiplinën në punë,  kulturën e tij ushtarake, edukatën dhe dëshirën 
për të shkëlqyer në detyrat e ngarkuara, ai kaloi nga oficer i thjeshtë 
në Shef Shtabi Brigade, Divizioni, në Komisar Politik e Sekretar 
partie në këto struktura të larta të ushtrisë shqiptare. Abaz Mani 
karrierën prej afërsisht gjysëm shekulli në ushtri e mbylli në qytetin 
e Elbasanit.

- Djali i dytë i Xhetanit ishte Ismaili, lindur në fshatin Shqath më 
14.01.1932. Katër klasë fillore i kreu në Shkollën që kishte financuar 
Dine Hoxha, te Kodra e Gjergjit në Hurdhë Muhur. Më vonë, kreu 
edhe shkollën tetë vjeçare me rezultate të shkëlqyera.

Falë qetësisë, maturisë në të folur e veprime, zgjuarsisë 
natyrale, dëshirës për të ditur, vullnetit për të lexuar libra të gjinive 
të ndryshme, ai pranohet në Organizatën e Rinisë, në të cilën 
zgjidheshin të rinjtë me cilësitë e mësipërme.

Ishte kjo pjekuri që i hapi udhën Ismail Manit, i cili në vitin 
1956 arriti të pranohet kantidat e më pas anëtar i Partisë së 
Punës së Shqipërisë, tesër të cilën ai e gëzoi vetëm me punë, 
djersë, devotshmëri e përkushtim për t’u shërbyer në çdo detyrë 
të ngarkuar bashkëfshatarëve të tij shqezakë.  Kështu, ai për disa 
dhjetë vjeçarë, kreu detyrën e Sekretarit të Partisë të fshatit Shqath 
dhe më pas të fshatrave Hurdhë Muhur dhe Bulaç.  Duke shkëlqyer 
në punë e detyra të ndryshme, ai zgjidhet me votime çdo katër vjet, 
nga viti 1960 deri më 1983, Kryetar i Këshillit Popullor të fshatit 
të tij të lindjes, duke bashkëpunuar ngushtësisht me sekretarin e 
partisë, Han Çikun.
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Kryerja e kolektivizimit të bujqësisë edhe në tre fshatrat e 
malësisë të Krahinës së Muhurrit, përfundoi në vitin 1967. Kryetar i 
parë i kësaj Kooperative zgjidhet Ismail Xhetan Mani, detyrë të cilën 
e kreu më së miri për dy vjet.

Ky besim, ky përkushtim, kjo disiplinë e dashuri për punën, 
korrektësia dhe ndershmëria në kryerjen e detyrave, i mundësuan 
atij që të zgjidhet nënkryetar i kooperativës së Bashkuar të Krahinës 
së Muhurrit për fshatrat e malësisë që nga viti 1969 e deri në vitin 
1984. Ndërsa në fshatrat Fushë Muhurr, Vajmëdhej e Sharakan ka 
qenë kryetar Ramadan Lala, me të cilin ai bashkëpunoi ngushtësisht.

Ismaili nuk mund ta kalonte kohën pa lexuar libra, revista e 
gazeta që i kushtoheshin bujqësisë, kulturës, politikës, historisë. 
Në shtëpinë e tij kishte një bibliotekë modeste. Aty gjeje libra të 
gjinive të ndryshme, por nuk i mungonin as abonimet në revista 
e gazetat, që i blente në Peshkopi si: Revistat ‘’Bujqësia Socialiste,, 
‘’Ylli,  ‘’Shqipëria e re,, ‘’Shqiptarja e re,, dhe gazetat: ‘’Zëri i Popullit,, 
‘’Bashkimi,, ‘’Puna,, etj.

Në vazhdim të funksionimit të sistemit kooperativist, Ismail 
Mani kreu detyrën e përgjegjësit të Sektorit të Malësisë, Shqath, 

Kulla 
e Hysen 
Manit
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Hurdhë-Muhur, Bulaç, pastaj kreu detyrat si llogaritar, arkëtar në 
sektor dhe së fundi brigadier kooperative në fshatin Shqath, deri sa 
doli në pension.

Nga martesa me Zare Krrashin, familja u shtua me tre djem 
Xhavitin, Dervishin e Femiun dhe tre vajza Veren, Vashën e Xhiben.  
Ai doli në pension dhe shumicën e kohës e kaloi në shtëpinë e 
lindjes karshi peizazhit te mrekullueshëm të fshatit Shqath.  Stinën 
e verës e kalonte tek djali i tij Dervishi, në Porto Palermo, Durrës ku 
shkonte edhe në plazh.

Edhe kur u shkatërrua sistemi socialist, ai ruajti gjakftohtësinë 
mbi të gjitha. Kur gjithçka e ndërtuar me mund, djersë e sakrificat 
e fshatarësisë, u dogj, u vodh dhe iu vu kazma, atij nuk i mungoi 
gjykimi gjithmonë i matur dhe i drejtë, për të kritikuar atë që po 
ndodhte.

Shtëpisë së madhe bujare të Ismailit nuk i munguan mysafirët, 
që nga nëpunësit e kooperativës bujqësore, gjer edhe personalitete 
të rrethit Dibër, duke shprehur e manifestuar për ato mikëpritjen, 
bujarinë,  zemrën e hapur dhe një respekt të pakufishëm.

Ismaili u nda nga jeta me 14.01. 2016. Cermonia e varrimit të 
tij ishte me pjesëmarrje shumë të madhe nga e gjithë krahina. Ai u 
varros në tokën e blerë në Brezhdan që në kohën e mbretërisë së 
Ahmet Zogut, ku ka shtëpinë edhe djali i madh Xhaviti.

 Ai iku nga kjo botë i pezmatuar e i brengosur në shpirt, prej 
plagëve që i hapi  kurbeti, i cili i përpiu në botën e punës, e të jetës 
fëmijët e fëmijëve, të cilët i pa dhe i  takoi shumë rrallë. 

Familja Mani dhe vetë Ismaili përfaqësojnë malësorin tipik: me 
karakter të fortë, punëtor sa s’bëhet, të besës, bujar, mikëpritës, 
korrekt, të kulturuar e dashamirës me bashkëfshatarët dhe më 
gjërë.

Dr. Selman Mëziu, Firence 25.05.2020.
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Vëllezërit Rakip dhe Aqif Losha, 
të përkushtuar për Bulaçin

Bulaçi, fshati malor rrëzë Runjës 
hijerëndë e kreshnike, me shumë bëma 
në histori, ka nxjerrë breza të rinjsh të 
arsimuar me rezultate të shkëlqyera në 
të gjitha nivelet e sistemit tonë arsimor, 
të cilët sot punojnë deri në institucione 
qendrore publike e jo publike shumë të 
rëndësishme. Përveç aftësive të tyre, ata 
i janë mirënjohës një njeriu të veçantë, 
bashkëfshatarit Rakip Losha. Kjo për 
faktin se si kryetari i këshillit popullor të 

fshatit për 12 vjet (tre mandate, 1976 – 1988), Rakipi i ka ndihmuar 
ata dhe familjet e tyre, në të gjitha format e mënyrat ligjore dhe 
ekstraligjore.

I thjeshtë gjer në madhështi, mbresëlënës për mësuesit 
jabanxhinj që shërbyen në shkollën fillore të këtij fshati të skajit 
më malor të Dibrës për disa vite, falë bukurisë fizike e shpirtërore, 
por dhe aftësive komunikuese me komunitetin, Rakip Losha mbetet 
shoku dhe miku i tyre më i mirë.

Kryerja e detyrës së kryetarit të një fshati të tillë, me pak tokë, 
por me burime të tjera natyrore siç janë pyjet e kullotat, nuk ka qenë 
e lehtë për Rakip Loshën, por ai ia ka dalë në sajë të mirëkuptimit 
të krijuar me bashkëfshatarët, por dhe me strukturat komunale në 
qendër. Tre mandatet e tij si kryetar fshati përmbajnë ndershmëri e 
realizëm, pa asnjë manipulim e gënjeshtër. Ndërkohë ai është ndër 
të rrallët njerëz, që i ka përballuar përgjegjësitë e detyrat me punë 
e përkushtim maksimal, i fokusuar tek familja, farefisi e fshati i tij 
me vështirësi ekstreme.

Rakip Losha ka lindur në vitin 1952 në fshatin Bulaç të komunës 
Muhurr.  Shkollën fillore e kreu në vendlindje në vitet 1959 -1963 me 
mësues të paharruarin Xhemal Lika. Po këtu kreu edhe 8-vjeçaren 
pa shkëputje nga puna, me mësues Myrtezan Miklin.
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Përveç detyrës shoqërore të kryetarit të fshatit, ai ka drejtuar 
për gati dhjetë vjet (1981 – 1991) brigadën e arave në fshatin e tij, 
si njësi e ish-kooperativave bujqësore Muhurr e Hurdhë Muhurr, ku 
ka arritur rezultate inkurajuese. Ai i përket një familjeje të thjeshtë 
patriakale.

Pak a shumë, në të njëjtën linjë ka ecur e përparuar në jetë edhe 
vëllai i tij, më i vogël, Aqifi.

Aqif Losha ka lindur në vitin 1959 në 
fshatin Bulaç. Këtu kreu shkollën fillore 
në vitet 1966 - 1970 me mësues Myrtezan 
Miklin, ndërsa 8-vjeçaren e vazhdoi dhe 
e mbaroi në Hurdhë Muhurr, duke ecur 
çdo ditë nga dy orë në këmbë, gjatë viteve 
1971 -1974. Nën kujdesin e vëllait më të 
madh, por me vullnetin e këmbënguljen 
e tij, në vitet  1974 -1978 kreu Shkollën 
e  Mesme Bujqësore, dega “frutikulturë”, 
në Zdojan.

Pas mbarimit të shkollës punoi 
fillimisht si brigadier arash në fshatin Bulaç (1978-1981).  Si gjithë 
bashkëmoshatarët e tij, mbaroi edhe shërbimin e detyruar ushtarak 
si artilier kundraajror në repartin 3900 Peshkopi, dhe pas lirimit 
nga ushtria emërohet agronom në sektorin nr.1 të ish-kooperativës 
bujqësore Muhurr, detyrë të cilën e kryen me përgjegjësi deri në 
vitin 1985. Nga ky vit e deri më 1991, pra për gjashtë vjet, Aqif Losha 
drejtoi sektorin nr. 2 të Malësisë (ish-koop.bujqësore Muhurr), si 
përgjegjës i këtij sektori.

Ndonëse drejtoi në kohën e një kolapsi të plotë, kur sistemi 
kolektivist po shkonte drejt greminës së pakthyeshme, ai iu 
përkushtua maksimalisht detyrës.

I kalitur me vështirësi, ai nuk do të nguronte që pas vitit 1991, 
si edhe shumë bashkëfshatarë të tij, të merrte rrugët e Europës për 
një jetë më të mirë për familjen e tij. Puna në emigracion i mundësoi 
ndërtimin e një shtëpie model në Tiranë, ku jeton prej vitesh bashkë 
me familjen e tij.
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Islam Laci, gjeologu që shërbeu edhe 
si nëpunës i Gjendjes Civile

Në fisin Laci të Muhurrit, përveç 
dëshmorit të lirisë Xhetan Laci e burrit të 
mexheliseve Halit Laci, njihet edhe Arif 
Laci, i cili është nga të parët muhurrakë 
që në vitet e pasçlirimit kreu Teknikumin 
e Ndërtimit, të cilin e mbaroi me rezultate 
të shkëlqyera në vitin 1948 e më pas u 
emërua Përgjegjës teknik i punimeve në 
Hekurudhën Durrrës-Tiranë. Ishte biri 
i një familjeje të mesme për nga niveli 
ekonomik dhe kishte mbaruar shkollën 
fillore në Thanzë. Ndonëse kishte 

kontribuar në ndërtimin e disa veprave të rëndësishme, ai do të 
provonte barrën e persekutimit, pasi në vitin 1958, pesë vjet pasi 
ishte anëtarësuar e përjashtojnë nga partia.

Gjithësesi, ai me stërmundim të madh do të mbante të fortë 
familjen e tij me bashkëshorten dhe pesë fëmijë, tre vëllezër dhe dy 
motra, të gjithë me arsim të mesëm.

Islami, djali më i madh i familjes, do të ecte besnikërisht në 
gjurmët e të atit.

Ai ka lindur me 6 shtator 1957 në Muhurr. Fëmijërinë e kaloi 
në fshatin e lindjes si gjithë fëmijët e asaj kohe. Pas mbarimit të 
shkollës 8-vjeçare iu dha një e drejtë studimi për të vazhduar 
shkollën e mesme në degën e gjeologjisë në Mirditë. Pas mbarimit 
të shkollës, e emëruan në rrethin e Matit si specialist në degën e 
gjeologjisë, ku ka punuar për 13 vjet me radhë.

Me gjithë aftësitë profesionale, pavarësisht kërkesës dhe 
këmbënguljes për t’u shkolluar më tej, atij iu mohua e drejta për të 
vazhduar studimet e larta për arsye të kushteve dhe rrethanave të 
kohës.
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Islam Laci, pas ndryshimit të sistemit, si dhe shumë të tjerë u 
largua në emigracion, ku qëndroi e punoi për shumë vite, ashtu si 
dhe dy vëllezërit tjerë, Beqiri e Kurti, që të dy djem shembullorë në 
punë, familje e shoqëri.

U kthye nga emigracioni dhe në vitet 2000-2004 Islam Laci 
kryen funksionin e nëpunësit të gjendjes civile në komunën Muhurr.

Në vitin 2013 familjarisht shpërngulet në Tiranë dhe në vitin 
2017 shkon me bashkëshorten, Nurijen në Amerikë, ku jetojnë me 
djalin e madh, Albinin dhe bashkëshorten e tij, Orsela.

Përveç Albinit ka dhe tre djem të tjerë: Florin (martuar me znj. 
Marjana), Nekiun dhe Shpëtimin.

Fëmijët e tij janë të gjithë me arsim të lartë. Një kontribut të 
madh në shkollimin e fëmijëve ka dhënë dhe bashkëshortja e tij, 
Nurija.

Djali i madh Albini, ka mbaruar për Ekonomi-Financë në 
Bursa, Turqi dhe njëkohësisht master në ekonomi ndërkombëtare 
në SHBA. Punon drejtues financiar në një kompani në New  York. 
Bashkëshortja e tij ka mbaruar për arte vizuale dhe punon në 
shtetin e New  Jersey.

Flori ka mbaruar për Inxhinieri Mjedisi dhe punon drejtues në 
një kompani italiane gjelbërimi. Bashkëshortja e tij që ka studiuar 
për gjuhë Angleze punon si përkthyese në një kompani të huaj.

Neki Laci, ka mbaruar master në administrim publik dhe punon 
në dikasterin e krimit ekonomik.

Shpëtim Laci vazhdon studimet për Menaxhim Biznesi në Bursa 
të Turqisë.

Me këtë nivel të lartë arsimor, diplomuar shkëlqyeshëm në 
universitete të vendit e ndërkombëtare, djemtë e Islam Lacit, janë 
ndër më të talentuarit ndoshta jo vetëm në Muhurr, por edhe në 
Dibër, duke nderuar kështu veten dhe familjen e tyre.
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“Ortopedët” popullorë …

Si çdo zonë, edhe Muhurri ka patur mjekët popullorë, sidomos 
ato të ngjitjes së kockave të thyera apo dhe të rasteve të ndrydhjeve, 
duke vepruar taman si “ortopedë” të vërtetë.

Si më i hershmi që e ka luajtur mjeshtërisht këtë rol në Muhurr 
njihet Hidër Mëziu (deri në vitet ’60) dhe më pas edhe i biri i tij, 
Tafë Mëziu. Janë me dhjetëra rastet që ato kanë shëruar, duke 
ua rigjeneruar plotësisht kockat e duarve apo këmbëve të thyera 
e ndrydhura nga aksidentet në punë apo dhe nga rrëzimi prej 
lartësive të pemëve.

Një rol të tillë, me përkujdesje shembullore dhe mjeshtëri të 
rrallë e ka luajtur edhe Halit Çiku nga Hurdhë Muhurri, i cili në vitet 
‘70-të zbriti të jetojë familjarisht në trojet e të parëve të tij në Fushë 
Muhurr.

Ashtu si shtëpia e Hidër e Taf Mëziut në Grykë të Murrës, 
edhe ajo e Halit Çikut në Fushë Muhurr, ishte kthyer në një “mikro 
kirurgji” ku priteshin e përcilleshin të aksidentuarit, jo vetëm nga 
zona e Muhurrit, por edhe nga Luznia, Brezhdani, Kastrioti e Çidhna.

Unë vetë, jam njëri nga pacientët e Halit Çikut, falë të cilit e kam 
edhe sot krahun e majtë. Në maj të vitit 1971 u rrëzova nga lartësia e 
një peme (kajsi), që më shkaktoi thyerjen dhe ndrydhjen e bërryllit 
të krahut të majtë dhe të kyçeve të dorës. Pasi e kisha mbajtur disa 
ditë mbëshjellë me jaki (që ma kishte vendosur jo mirë një usta 
tjetër) krahu u enjt e mblodhi ujë, sa dukej i pamundur shërimi i 
tij. Por përkujdesja e Halit Çikut bëri mrekullinë. Pas plot një muaj 
mjekimi të përnatshëm, duke mundësuar heqjen e shpatullave 
të ngulura thellë në mish, ngaqë ishin vendosur gabimisht nga 
“zanatçiu” i mëparshëm dhe rivendosjen e shpatullave të tjera me 
maturinë e në vendin e duhur, Halit Çiku ia doli të ma rikhejë në 
normalitet krahun që kirurgët e spitalit të Peshkopisë më kishin 
thënë se duhej prerë.

Si rasti im, mund të sjellim dhjetëra raste të tjera, ndaj dhe ata 
mjeshtër të kurimit në rrethana natyrale, meritojnë mirënjohje pa 
kufi.
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... Zanatçinjtë e Muhurrit

Muhurri ka patur, jo vetëm mjeshtër të rrallë të gdhendjes së 
gurit e drurit, si dhe muratorë të tillë, siç kanë qenë Gani e Sinan 
Mëziu, Destan Visha, Sami Hoxha, Beqir Hoxha, Halit e Moisi 
Hoxha, Sami Mikli, Sali Mikli, Selim Rama, Demir Rama, Shefki 
Prençi, Demir Voka, Selim Voka etj., por edhe zanatçinj të riparimit 
të këpucëve e enëve, elektricistë, orëndreqës e radioteknikë me 
emër.

Kush s’e ka ndjerë kënaqësinë e riparimit të opingave e çizmeve, 
(duke u ngjitur pulla), apo dhe të opingave të reja prej llastiku, e 
madje dhe këpucëve të reja të prodhuara me porosi nga mjeshtri 
duarartë Sadik (Dik) Mikli”?! Ai kishte dhunti të rrallë në këtë 
fushë, ndërkohë që shquhej për humorin e hollë, fjalën e urtë e 
sjelljen e kulturuar me klientët.

I tillë ka qenë edhe orëndreqësi Salë Jashari (Mëziu). Falë 
zotësisë së tij, muhurrakëve nuk u është dashur të shkojnë deri 
në Peshkopi për të riparuar një defekt në orën e tyre, pasi këtë 
ua mundësonte, sa qe gjallë, Salë Mëziu, veçanërisht si mjeshtër i 
njohjes dhe riparimit të orëve të xhepit, me zemrek dhe atyre të 
murit.

Një tjetër mjeshtër i rrallë ka qenë radiotekniku Qamil Mëziu. 
Sidomos në vitet ’80, kur dhjetëra shtëpi të muhurrakëve arritën 
të blejnë nga një televizor bardhë e zi të markave “Iliria”, “Adriatik” 
e “Lura” dhe defektet nga rrjeti elektrik shumë i dobët qenë të 
shumta, ishte Qamil Mëziu ai që i nxirrte nga ky siklet i madh, duke 
i mirëpritur, jo vetëm në dyqanin e tij në “Kodër të Rame”, por edhe 
duke shkuar shtëpi më shtëpi për të riparuar defektet e televizorëve, 
të radiove e magnetofonëve.

Në Muhurr për disa vite ka funksionuar edhe reparti 
“teneqepunues”, ku ka shërbyer Ilmi Këbej. Në kushtet e varfërisë 
ekstreme, një kallaisje prej bakri e enëve të shpuara ishte ndihma 
më e çmuar që ai mund t’u jepte bashkëfshatarëve të tij.

Ndonëse më afër së shumë zona tjera të Dibrës me qytetin e 
Peshkopisë dhe me mundësi më të mëdha rrugëtimi me automjete, 
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Muhurrit nuk i kanë munguar, zanatçinj të tillë, si edhe elektricistët 
e mirënjohur Hysni Mikli, Rasim Prençi, Sami Sina e berberi 
Neshat Mëziu, të cilëve muhurrrakët u janë mirënjohës për 
shërbimin që kanë marrë prej tyre.

Uniforma e gjelbërt e pylltarëve….

Muhurrit nuk i kanë munguar as ata që me çantën e teknikut 
krahëqafe, udhëtuan vite të tëra përmes pyjeve të dushqeve e 
aheve, që rriten, shtrihen, hedhin shtat në relieve të thyera me 
lugina, shpate e faqe malesh të thepisura. Kjo pasuri e gjelbërt me 
funksione të shumëfishta duhet ruajtur e duhet shtuar vazhdimisht, 
që veshja natyrore të jetë sa më jetëgjatë në krahinën e Muhurrit, 
në dobi të popullsisë së kësaj treve.

Në shërbim të kësaj pasurie shërbyen me përkushtim e pasion 
Xhetan Prençi, të ndjerët Osman Berisha dhe Haxhi Kulla; gjithashtu 
edhe më të rinjtë, Shefki Rama, Sabri Pira dhe Kujtim Dishi.

Në udhëtimet e tyre në vapën e gushtit, nën dritën e hënës e të 
yjeve, në të ftohtin e acartë e borën e ngrirë të janarit ata kanë qenë 
gjithmonë në lëvizje, në roje të pasurisë së gjelbërt, në zona të tilla 
si: Katër Grykët, ku shërbeu i paharruari Osman Berisha; Luznia, 
Muhurri e Sina, ku shërbyen Haxhi Kulla e Shefki Rama; Çidhna e 
Sipërme, ku shërbeu Kujtim Disha etj.

Gjurmët e punës së tyre janë në relievet e përthyera të Sinës, 
Losnjës, Grykës së Murrës e Bregut të Drinit. Ata kanë krijuar 
fidanishten e Zall Sinës, ndër më të fuqishmen në prodhimin e 
fidanave të plepave hibrid kanedezë e të akacjeve, e cila funksionoi 
për disa dhjetë vjeçarë.

E kush mund t’i harrojë pyllëzimet me arra nga Xhetan Prençi 
në shpatet juglindore të Sukës së Arrasit, pyllëzimet me arra 
nga Shefki Rama, në Bokat e Qerime në Lishanin e Poshtëm, apo 
pyllëzimet me pishë të zezë në Palamat e ato me akacje në Përroin 
e Kusarës, të udhëhequra nga ana teknike po nga ai.

Po Osman Berishën, pinjollin e fisit që ka nxjerrë burra me 
peshë në historinë kombëtare”?! Krenar për origjinën por edhe për 
kontributin e  tij si partizan i Brigadës së 18-t S, Osman Berisha 
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shërbeu me plot dashuri e pasion në mbrojtje të pyjeve, nga Katër 
Grykët e deri në Lurë e Zall Dardhë, jo një e dy vjet, por një jetë të 
tërë, deri sa doli në pension.

Po ashtu duhet vlerësuar edhe Haxhi Kulla, burri me emër nga 
fshati Rreth- Kale, kontributi i të cilit është i dukshëm në pyllin e 
dendur me shelgje e vërrinj bregut të Drinit, nga Vajmëdheji deri në 
Katund të Ri të Luznisë.

Edhe Shefki Rama sot është në pension, por produkti i punës 
së tij do t’u shërbejë brezave që do t’i jenë mirënjohës për jetë.

Të gjitha këto punime me prerje kulturale, ricungime, etj, 
përbëjnë frontet e punës të këtyre pylltarëve që zbukuruan natyrën 
dhe e ruajtën atë nga zhveshja e masakrimi i mbulesës së gjelbërt, 
një nga pasuritë që është vendimtare për jetën e malësorëve e 
fshatarësisë së krahinës së Muhurrit.

Uniforma e tyre e gjelbërt, ndoshta kishte “hijen e rëndë” për 
dëmtuesit e pyjeve që morën ndëshkimin ligjor, sa herë u konstuan 
nga “të rreptët” Xhetan Prençi, Osman Berisha, Haxhi Kulla, Shefki 
Rama, Sabri Pira e Kujtim Dishi. Madje ka patur me dhjetëra raste 
të përballjes me ndonjërin, por në tërësi populli i zonës së Muhurrit 
u është mirënjohës uniformave të gjelbra të pylltarëve, që jo vetëm 
e ruajtën por edhe e zhvilluan vrullshëm ekonominë pyjore.

Madje, specialistët e sotëm të sektorëve pyjorë, duket t’i 
referohen shembullit të paraardhësve të tyre, e veçanërisht 
atyre që shërbyen në zonë e Muhurrit, për vetë problematikat 
që ka sot ky sektor. Disa nga dukuritë aktuale që vihen re në 
ekonominë tonë pyjore janë: mungesë e shfrytëzimeve industriale, 
pamundësi investimesh, prerje ilegale në stil të gjërë, shkretime 
të pakthyeshme masivesh pyjore, pamundësi punësimi etj, të 
gjitha këto të përmbyllura kohët e fundit me shkurtime masive të 
specialistëve të pyjeve. Kështu, nën ndikimin edhe të krizës globale, 
ekonomia pyjore sot, përbën më shumë një barrë, sesa mbështetje 
për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
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VI

MOMENTE KTHESE 
DHE REFLEKTIMI PËR 

ZHVILLIMIN E ARSIMIT 
NË MUHURR
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Historiku i arsimit në Muhurr njeh hope të 
mëdha sasiore e cilësore. Nga një shkollë më 

1945 me 35 djem e vajza, arriti të ketë 3 shkolla 
më 1950 me 4 mësues dhe 100 nxënës; më 1970 

do të ketë 2 shkolla 8-vjeçare dhe 4 shkolla 
fi llore ku punonin 23 mësues. Zgjerimi i arsimit 

arrin kulmet e veta në vitet 1980-1992, kur 
Muhurri kishte një shkollë të mesme, 2 shkolla 

8-vjeçare dhe 7 shkolla të ciklit të ulët e 7 
kopshte fëmijësh, një shtëpi kulture dhe 4 vatra 
kulture, ku punonin 65 mësues e mësuese dhe 7 

edukatore e një përgjegjës kulture…
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Nga historiku i shkollës shqipe 
të Muhurrit

Mësimi i gjuhës shqipe në zonën e Muhurrit filloi në vitin 1925 
me hapjen e shkollës së parë, në shtëpinë e Destan Sinës, shtëpi e 
cila ekziston edhe sot e banueshme.

Mësuesi i parë i kësaj shkolle ishte Edip Cami nga Dibra e 
Madhe. Nxënës kishte fare pak dhe vetëm djem. Kjo ishte shkollë 
katër klasëshe verore dhe asnjë nuk mori dëftesë lirimi deri në vitin 
1933. Pasi iku në vitin 1933 mësuesi Edip Cami, vjen mësuesi Selim 
Qyshkja nga Kruja, e më pas zëvendësohet nga mësuesi Asllan Zeneli 
nga Tërnova, i cili qëndroi deri në vitin 1937 e më pas u zëvendësua 
nga mësuesi Abaz Shehu nga Brezhdani.

Në vitin 1936, shkolla u bë pesë klasëshe.
Në1938-ën, morën dëftesë lirimi pesëklasëshe 14 nxënës, prej 

tyre edhe Imer Pira, Abaz Voka e Ramë Poliçi.
Në fund të vitit 1938 vijnë dy arsimtarë normalistë të zotë: 

Gafur Rada nga Golloborda e Tofik Balla nga Okshtuni. Tofiku, për 
fat të keq është pushkatuar në vitin 1946 kur ishte inspektor arsimi 
në Zerqan (arsyet nuk dihen). Tani shkolla ishte larguar nga shtëpia 
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e Destan Sinës dhe ishte vendosur në kullën e Llan Farrukut. 
Por më 1936 u caktua Rrafshja e Thanxës mbi Berishe e Lale për 
ndërtime publike si qendër e komunës. Më parë u bë ndërtimi i 
lokalit të komunës bashkë me postën e xhandarmërisë, ndërsa në 
fundin perëndimor të Rrafshes së Thanxës, filluan punimet për të 
ngritur një shkollë. Meqë shkolla nuk përfundoi në kohë, nxënësit 
u shpërngulën nga kulla e Llan Farrukut dhe bënë mësim një vit në 
një dhomë të komunës.

Në vitin 1939, në shkollë regjistrohen edhe vajza dhe veçanërisht 
nga fisi  Hoxha. Numri i nxënësve sa vinte e shtohej dhe prandaj 
u shtua edhe numri i mësuesve, si Myslim Shehu nga Qaf Murra, 
Hysen Hoxha nga Elbasani dhe Sami Gonxhe nga Dibra e Madhe. Në 
këtë kohë transferohet për në Kastriot mësuesi Hysen Hoxha dhe 
diku tjetër edhe mësuesi Gafur Rada.

Në vitin 1941 vjen mësues edhe Ismail Lufta nga Elbasani, dhe 
ai normalist i zoti sikurse Tofik Balla.

Me 1938 u hap shkolla fillore edhe në Hurdhë-Muhurr me 
kontributin e prijësit dhe filozofit të shquar popullor të kësaj treve, 
Dine Hoxha.

Me 1945 u hap shkolla në Fushë-Muhurr, me mësues Kurt 
Hoxha, ish-nxënës i gjimnazit të Gjirokastrës.

Në vitin 1947 Kurt Hoxha u transferua në shkollën e Tërbaçit, 

Shkolla e mesme e bashkuar “Dine Hoxha”,  Muhurr
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Gollobordë dhe në Muhurr vjen mësuesi me moshë mbi pesëdhjetë 
vjeç, i lavdërueshmi Gani Keta, me të bijën 17-18-vjeçare, Lirijen 
shumë e zonja sikurse i ati. Ai ishte nga Tirana.

Deri në vitin 1946 ka qenë sistemi i vlerësimit me 4 nota, ku 
1-shi ishte “shumë mirë”, 2-shi ishte “mirë”, 3-shi “mjaftueshëm” 
dhe 4-tra “pamjaftueshëm”.

Pas 1946 u zbatua sistemi i vlerësimit me 5 nota, ku 5 = “shumë 
mirë”, 4 = “mirë”, 3 = “mjaftueshëm”, 2 = “keq” dhe 1 = “shumë keq”.

Gjatë vitit shkollor 1950-1951 shkolla kaloi në lokalin e ri të 
ndërtuar me fondet e shtetit dhe kontributin e popullit në vendin 
ekzistues (pjesa e vjetër). Numri i nxënësve në katër klasat arrinte 
deri në 60 vetë.

Në vitin shkollor 1954-1955 u hap klasa e pestë e shkollës 
7-vjeçare me mësues Emin Jasharin.

Në vitin 1956 u ndërtua lokali i shkollës 7-vjeçare ngjitur me 
lokalin e vjetër në vendin ekzistues.

Drejtori i parë i shkollës 7-vjeçare në Muhurr ka qenë Aqif Doku 
nga Luznia dhe më vonë kanë qenë drejtues: Lutfi Manjani, Muhamet 
Xhembulla, Abdulla Hakorja, Shyqyri Zebi, Xhemal Berisha, Veli Rama, 
Baftjar Gazidede, Gafur Zoto.

Janë me dhjetëra mësuesit e dalluar ndër vite si: Hazis Kurti, 

Në 80-vjetorin e shkollës së parë shqipe në Muhurr
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Rexhep Hoxha, Mudë Lala, Nazmi Mëziu, Femi Mikli, Myrtezan Mikli, 
Adem Balla, Hazis Rama, Hysni Mëziu, Halil Lleshi, Sinan Tanushi, 
Bilal Rina, Elez Balliu, Xhelal Meta, Sami Doda, Sinan Rama, Agim 
Çiku, Besa Hoxha, Hekurie Prençi (Lusha), Sabrie Mani (Dobi), Rabie 
Lleshi, Xharie Çiku (Duka), Fatmira Ismria etj., të cilët ndër vite dhanë 
kontributin e tyre për shkollimin e fëmijëve të Muhurrit.

Më 20 nëntor 1975 në Muhurr u hap për herë të parë Shkolla 
e Mesme Bujqësore pa shkëputje nga puna. Vitin e parë filluan 
mësimin 84 nxënës gjithsej dhe drejtor ishte Xhemal Berisha.

Në vitin shkollor 1981-’82, krahas shkollës së mesme bujqësore 
pa shkëputje nga puna, u hap po te kjo shkollë, profili i shkollës së 
mesme me shkëputje nga puna. Në vitin e parë filluan mësimin 26 
nxënës, ndër të cilët përmendim: Afrim Deva, Afrim Mikli, Avni 
Sina, Enver Lleshi, Fidaie Hoxha, Kumrie Hoxha, Munire Farruku, 
Xhil Kulla, etj.

Në vitin 1985-1986 doli matura e parë e Shkollës së Mesme 
Bujqësore me shkëputje nga puna. Rritje pati numri i nxënësve, 
klasave dhe mësuesve, në ciklin e ulët, të lartë dhe të mesmen 
bujqësore me dhe pa shkëputje nga puna.

Në vitin 1978-1979 shkollës iu dha një ha tokë për bazë 
prodhuese, e cila shërbente për konkretizimin e mësimit dhe 
zhvillimin e punës prodhuese e praktikave profesionale.

Në vitin shkollor 1987-1988 u hap në Muhurr edhe shkolla e 
mesme e përgjithshme me shkëputje nga puna, ku në vitin e parë 
filluan mësimin 40 nxënës dhe numri i përgjithshëm i nxënësve 
në arsimin e mesëm të përgjithshëm dhe atë bujqësor, me dhe pa 
shkëputje nga puna ishte 252.

Siç shkruan Baftjar Gazidede – “Mësues i Merituar” (ish-drejtor 
i Shkollës së Mesme të Bashkuar Muhurr në vitet 1986-1992), 
në parathënien e librit “Dritë diturie në Muhurr” të autorit Sami 
Doda: “…historiku i arsimit në Muhurr njeh hope të mëdha sasiore 
e cilësore. Nga një shkollë më 1945 me 35 djem e vajza, arriti të ketë 
3 shkolla më 1950 me 4 mësues dhe 100 nxënës; më 1970 do të 
ketë 2 shkolla 8-vjeçare dhe 4 shkolla fillore ku punonin 23 mësues.

Zgjerimi i arsimit arrin kulmet e veta në vitet 1980-1992, 
kur Muhurri kishte një shkollë të mesme, 2 shkolla 8-vjeçare dhe 
7 shkolla të ciklit të ulët e 7 kopshte fëmijësh, një shtëpi kulture 
dhe 4 vatra kulture, ku punonin 65 mësues e mësuese dhe 7 
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edukatore e një përgjegjës kulture…Mësuesit e Muhurrit meritojnë 
fjalët më të mira për punën e tyre rezultative dhe për përpjekjet 
e vazhdueshme për rritjen e nivelit cilësor, duke sfiduar shumë 
prej tyre vështirësitë reale të kohës, mungesat në komunikacion, 
vështirësitë e terrenit, duke sakrifikuar shumë, madje disa edhe pse 
ishin larg vendbanimit të tyre. Mësuesit e përkushtuar që punuan 
në Muhurr dhe nxënësit cilësorë të shkollave të kësaj treve kanë 
bërë që edhe Seksioni i Arsimit e Ministria e Arsimit dhe Kulturës, 
ta vlerësojnë lart shkollën e Muhurrit, duke e radhitur ndër shkollat 
më të mira të Dibrës”.

Mësues që kanë shërbyer ndër vite në shkollën e Muhurrit.
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Xhemal Berisha – një nga korifenjtë e vërtetë 
të kulturës dhe arsimit kombëtar në Dibër

Xhemal Berisha njihet si një nga korifejtë e vërtetë të kulturës 
dhe arsimit kombëtar në Dibër. Personaliteti i tij, kudo dhe në çdo 
rrethanë reflektonte vlera, për të cilat ishte e etur shoqëria jonë. Qe 
një njeri me nivel të lartë në të gjitha dijet, një filozof dhe psikolog, 
mësues dhe edukator shembullor, që gjithkujt i duhet në ditë të 
vështira. 

Xhemal Berisha, njëri nga veteranët më të vjetër të kulturës dhe 
arsimit kombëtar, u nda nga jeta me 15 nëntor 2012, në moshën 
84-vjeçare.

Tregimi i plotë për Xhemal Berishën nuk mund të jetë shterues, 
ndoshta as dhe me një libër të tërë të shkruar për të, ndërsa këtu 
po bëjmë vetëm një paraqitje të shkurtër të veprimtarisë së tij, për 
të krijuar një përshtypje sadopak të qartë për të gjithë ata që nuk e 
kanë njohur nga afër. 
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Megjithëse jetim për nënë, qysh në moshën foshnjore, me gjithë 
vështirësitë e panumërta ekonomike të familjes, tek ai spikati që 
në fëmijëri zelli dhe vullneti i madh për shkollën, për librat dhe 
dituritë. Shokët e tij të shkollës së fillores, (në Thanxë, Fushë–
Muhurr) e tregojnë atë si një fenomen që i kalonte shkëlqyeshëm dy 
klasa (ose, më saktë dy vite) për një vit, pasi atëherë lejohej. Si kreu 
klasat më të larta, ai vazhdon të mesmen pedagogjike, Normalen 
e Elbasanit, të cilën e përfundon shkëlqyeshëm, me të gjitha pesa, 
sepse pesa ishte nota maksimale. Pas disa roleve të ndryshme si 
nëpunës, shpejt dolën dukshëm në pah tek ai, aftësitë drejtuese në 
fushën e kulturës dhe të arsimit.

Në vitet pesëdhjetë, Xhemal Berishën e shohim si drejtorin e 
parë të shtëpisë së kulturës “Haki Stërmilli”, në qytetin e Peshkopisë 
për qarkun Dibër e Mat.

Në vitin 1957, mbaron shkëlqyeshëm shkollën e lartë ushtarake 
të Bashkuar në Tiranë, ku ishte i vetmi kursant që u diplomua 
“nëntoger”, kur të gjithë të tjerët diplomoheshin si aspirantë. Edhe 
këtë, përveç diplomës, e kanë dëshmuar dhe e dëshmojnë dhe sot 
e kësaj dite ish-bashkëstudentë, e bashkëfshatarë të tij. Por Xhemal 
Berishës iu desh të ankohej deri te ministri i Mbrojtjes për ta 
braktisur ushtrinë dhe për t’iu përkushtuar seriozisht studimeve 
të tjera. Kështu, në vitin 1959, Xhemal Berisha vazhdon studimet 
filologjike në degën e Historisë në Universitetin Shtetëror të Tiranës.

Në vitin 1963 përfundon studimet me rezultate të shkëlqyera. 
Në librezën e tij të notave, gjithkush mund të shohë edhe sot, se nuk 
figuron as edhe një notë më poshtë asaj maksimale.

Rrallë dëgjojmë për ndonjë intelektual të njohur se ka mbaruar 
me të gjitha notat maksimale dhe nuk e vëmë aspak në dyshim se 
mund të ketë, por të jemi të sinqertë me të dëgjuara i kemi, ndërsa 
për njeriun në fjalë, për të gjitha rezultatet e tij dhe në të gjitha 
shkollat, për aq sa thamë më lart, ne jemi dëshmitarë dhe flasim me 
përgjegjësi, sepse të gjitha dokumentet e tij ne i kemi parë me sytë 
tanë, madje jo vetëm një herë.

Me të mbaruar Universitetin, shkolla dhe institucione të tjera 
në kryeqytet i ofruan menjëherë vende pune, por as ai vetë dhe as 
rrethi nuk pranuan.

Në Dibër, emërohet kryeinspektor i arsimit dhe kulturës, ku u 
shqua për një punë model, për një figurë dhe sjellje shembullore. 
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Mirëpo më të aftët, pothuajse si kudo në botë, bëjnë shpejt reaksion 
tek karrieristët dhe ziliqarët dhe Xhemal Berisha me iniciativën e 
tij, ndonëse i zhgënjyer, e braktis atë detyrë, në mes të qytetit të 
bukur të Peshkopisë dhe një herë e përgjithmonë i drejtohet fshatit.

Ai shkon si drejtor shkolle në një nga zonat më të vështira, 
por njëherësh më kulturëdashëse, në Fushë-Çidhën, ku ishte edhe 
dhëndër. Pastaj e shohim si drejtor shkolle në Vakuf, në trevën e 
Kastriotit. Më pas emërohet drejtor i shkollës së parë të mesme në 
vendlindjen e tij, në Fushë-Muhurr. Në prag të moshës së pensionit, 
ai me dëshirën e tij, punon si drejtor i shkollës në zonën më malore, 
në Hurdhë-Muhurr, ku dhe e mbyll karrierën e tij të gjatë 45-vjeçare 
në arsim, duke dalë në pension faqebardhë e i suksesshëm si 
rrallëkush më parë.

Personaliteti i tij, kudo dhe në çdo rrethanë reflektonte vlera

Intelektualë më në zë, jo vetëm të Dibrës, por nga i gjithë vendi 
e vlerësojnë Xhemal Berishën si një dishepull të dijes dhe simbol 
të filozofisë dibrane. “Për Xhemal Berishën jemi krenarë edhe ne 
që nuk patëm fatin të punojmë me të”,- shprehet Gezim Alpion, 
pedagog në Universitetin e Birmingemit, Angli. Ndërsa publicisti i 
njohur Abdurrahim Ashiku vlerëson se “Xhemal Berisha ishte dhe 
një studiues i zoti. Sa e sa herë ka kumtuar në sesione shkencore! 
Motra e tij, Sania, ishte njëra nga pesë vajzat e para, që theu akullin 
e zi shekullor për gratë dhe vajzat dhe mbaroi pedagogjiken e 
Peshkopisë në vitin 1959. Xhemali ishte një njeri shumë i përparuar 
për kohën që jetoi”. Murat Koltraka thotë se “Prej tij mësonin 
shumë jo vetëm nxënësit, por dhe ne kolegët e tij, që patëm fatin të 
punonim me të. Burra të tillë ku ta gjejmë të lindin. Vepra e tyre nuk 
vdes kurrë”. Për Z. Fadil Meha, një tjetër publicist i njohur dibran, 
“Xhemal Berisha ka qenë burrë burrash. Ai ka shfaqur gjithmonë 
vlera të mëdha intelektuale ….”. Vlerësime vijnë dhe nga ish-nxënësit 
e tij. Kështu, Shemsi Prençi shprehet: “Mësuesi ynë i dashur, do të 
mbetet për të gjithë brezat model i ndershmërisë dhe përkushtimit”. 
Ndërsa Agim Deva vlerëson: “Xhemal Berisha, ky kolos i arsimit 
në Dibër, ishte i pambërritshëm si për nivelin kulturor edhe për 
mirësjelljen dhe dhimbjen për njerezit … Ai ka qenë mësuesi ynë i 
madh i të gjithë të shkolluarve që vijmë nga ajo anë …”
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Njëri nga bashkëkohësit e Xhemalit, Ramadan Ndreka thotë se 
fëmijët, nipat dhe mbesat e tij, me punën e tyre duhet të lartësojnë 
këtë burrë të lartë dibran …”. Në vlerësimet e Haki Përnezhës 
“Xhemal Berisha do mbahet mend për mprehtësinë e mendimit dhe 
forcën e argumentit. Ai erdhi ne Çidhën me vrull dhe iku plot lavdi 
dhe respekt …”

Kujtimet më të mira për atë burrë të mençur, bujar, patriot 
dhe edukator shembullor ruan edhe personaliteti i shquar dibran 
Demir Osmani.

Ndërsa për Xhelil Cibakun “Profesori ka qenë shembull i 
mësuesit, intelektualit dibran, njeri i thjeshtë, i ndershëm dhe 
shumë punëtor e i respektueshëm …”. Dhe siç do të shprehej Idriz 
Zogu, “njerëzit e mëdhenj si profesori ynë, ndërrojnë jetë në kohë 
dhe evenimente të jashtëzakonshme për t’u mbajtur mend gjatë në 
memorien e popullit …”.

Xhemal Berisha, ky pishtar i rëndësishëm i arsimit dhe kulturës 
dibrane dhe shqiptare, vlerësohet si i tillë edhe nga Liri Beqja.

Njeri i veçantë, energjik, në sjellje e qëndrime

Ne, si gjithë brezat e rinj që ai mësoi dhe edukoi, ndihemi 
krenarë për të, sepse në gjithë jetën tonë (si nxënës, studentë, 
mësues, etj.) nuk kemi njohur një mësimdhënës kaq të talentuar si 
ai, një intelektual kaq të formuar si ai, një njeri si ai, me një vullnet 
dhe një sistematikë shembullore në studime dhe lexime librash të 
ndryshëm, sidomos artistikë. Ai në gjithë jetën e tij të gjatë, ishte 
një njeri mjaft serioz, shumë i dashur dhe me një humor gjithmonë 
të shëndetshëm. Ishte një njeri i veçantë, energjik, në sjellje e 
qëndrime, me një mënyrë të foluri karakteristike, që të mbushte 
mendjen për çdo gjë për të cilën të fliste. Aq e admiruar ishte gjuha 
dhe mënyra e tij e gjestikulacioneve nga miqtë e kolegët, madje dhe 
nga nxënësit e tij, saqë të gjithë rrekeshin ta imitonin, të merrnin 
sa më shumë prej tij, për të përmirësuar stilin e tyre të të folurit, të 
punës dhe sjelljes në jetë. Për më tej, Xhemal Berisha asnjëherë nuk 
qe egoist, karierist dhe autokrat, por një njeri tepër bujar, i thjeshtë 
si buka që ndante përnatë e përditë me miq nga më të ndryshmit 
në tryezën e vatrës së tij familjare. Qe një ndihmëtar i pakursyer 
për të përcjellë nëpër shkolla dhe universitete të vendit, dhjetëra 



Halil Rama216

e dhjetëra djem dhe vajza të popullit, kudo ku ai punoi dhe drejtoi. 
Ngado, ai i kishte dyert e shtëpive të njerëzve të thjeshtë të hapura, 
sepse kishte të hapura zemrat e tyre. Ngado që të hedhësh këmbën 
nëpër viset ku punoi, ti do të shikosh se njerëzit që e njohën, 
nxjerrin vetëm mjaltë nga goja për Xhemal Berishën. Ajo që ia shtoi 
vlerat gjatë gjithë jetës së tij, ishte fakti që Xhemal Berisha ishte 
armiku më i egër i servilizmit dhe hipokrizisë. Askush nuk mund 
të përballej me të, sepse ai “të rrëzonte” menjëherë me gjuhën e 
gjakftohtësisë dhe argumentit të pakundërshtueshëm.

Ndaj gjithkush shpreh dhimbjen për humbjen e këtij korifeu të 
vërtetë të arsimit dhe kulturës kombëtare në Dibër dhe më gjerë. 
Unë jam i sigurt se jo vetëm Muhurri, por gjithë treva e Dibrës, me 
humbjen e Xhemal Berishës, ka humbur njërin nga njerëzit më të 
ditur dhe më të zotë. Me humbjen e tij, fisi i Berishave të Muhurrit 
të Dibrës, për shumë e shumë kohë, ndoshta, do të ndihet i paplotë.

Ju falemnderit, mësuesi ynë i paharrueshëm, Xhemal Berisha, 
për gjithçka që bëre për arsimin dhe kulturën, për brezin e ri në 
Muhurr, në Dibër e më gjerë!

U prehtë në paqe shpirti yt bujar!

Xhemal Berisha në mes të disa kolegëve.
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Për mësuesin, kryekëshilltarin e specialistin 
e mermerit Tahir Mëziu

Tahir Mëziu lindi kur në Shqipëri 
nuk kishte as edhe një vit, që kishte 
lindur mbretëria dhe ndjehej ende era 
shqetësuese e martirëve të therur me 
bajoneta të ftohta serbësh. Shpërndahej 
atyre trojeve, helmi i kujtimeve të 
fëmijëve e nënave të hirosura.

Lindi kur pranvera, me fytyrën e saj 
lulehijshëm zukuronte vendlindjen. Ishte 
Njëmbëdhjetë Prill Njëmijë e Nandëqind 
e Njëzetë e Nandë… Emrin e tij Tahir, i’a 
zgjodhi stërgjyshi. Shtatlartë sa një lis i 
këtyre trojeve natyrëmrekulluese. Bujar 

sa s’ka, mjeshtër i parmendës, hedhës i farës në hulli.  Delet, dhitë 
kaq shumë i deshte. Jeta guguliste majë kodrash, shpatesh, herë 
gjelbëruse, herë bardhësuese.

Jeta e familjes në ato kohëra kishte idhtësitë e kremuara. Një 
plagë e madhe, rrëke dhimbje do të nxirrte. Tahiri me krahë të 
fuqishëm duhet të rriste fëmijët e fëmijës. Djalin e tij Isufin iu desh 
“t’a përcillte”. Babai i vocërrakut, Dani, endej me çekiç e me mistri 
fshatrave të Dibrës për të punuar. Kacavirej, përpëlitej në mugëtirat 
e kohës për një kore bukë misri. Po, po, pesha gërryese e mjerimit, 
varfëria e tejskajshme migjeniane ishte ulur këmbëkryq këtu në 
fshatin Muhurr.  Prandaj gjysh Isufi, do të ikte diku larg, matanë 
ngushticës së Dardanëve. Qyteti turk, Izmiri, do t’i thithte djersën, 
gjakun e pastaj edhe jetën.

Tahiri i vogël në moshën dhjetë vjeçare, do të lotonte për 
humbjen e tij në gjoksin leshator të stërgyshit.   Ai kurrë s’do t’i 
shihte as fytyrën, as do t’ia ndjente përkëdheljet. Varri do t’i humbte, 
eshtrat do t’i treste dheu i huaj. Ndjesi dëshpërimi, për shpirtërat, 
zemrat e bijve të tij, sot në këto kohëra përbindëshe syrgjynosje. 
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Lapsin e shkronjat do t’i njihte në një shkretëtirë shpirtërore e 
materiale. Nën dritën e pishës tymuese ose kandilit kundërmues me 
vajguri, do të lexonte poezitë e Naimit, Çajupit, Asdrenit, Mjedës e 
Fishtës. Nga rrokjet e fjalëve, tabela e shumëzimeve e biologjia filloi 
t’i hynte vocërrakut shtatlartë dashuria për dije.      

Shkopi i bariut të vogël, qingjat e kecat lozonjarë i shtynin 
fantazinë e tij për udhëtime të reja.

Zgjuarsia biskonte vrullshëm në aparatin trunor. Petlat e kësaj 
luleje filluan hapjen duke i dhurar kënaqësi. Pushteti i fshatit e 
përzgjodhi të ndiqte një kurs për mësonjëtor.  Më parë, Tahiri 
kishte shkëlqyer si mësimdhënës në kurset e shkollimit. Aftësitë 
e tij për t’u dhënë mjaltin e dijeve të tjerëve u shpërblye. Shtegu i 
sapo çelur, ishte i thepisur, i gjembëzuar, me hone. Udhëtimi filloi 
me kuaj, vazhdoi me makina shkatërraqe të kohës e mbaroi me ecje 
në këmbë. Kështu, tetëmbëdhjetë vjeçari, do të arrinte në tetorin e 
1947-ës në ish kryqytetin Ilir, në Shkodër. Një grupi të rinjsh, me 
opinga mbathur, kostume bezeje e qeleshe bardhë muhurrakësh 
(si: Mustaf e Sinan Mëziu, Mexhit Prençi, Hazis Rama e ndonjë 
tjetër), do t’u jepej mundësia të ushqenin pemën e dijes dhe të 
perceptonin nga afër ndërtimin dhe jetën e një qyteti. Pishtarët e 
ardhshëm të diturisë do t’i përkundte në djepin kulturë formues 
dhe edukues, mësuesi Jup Kastrati.  Sjelljet e tij, mësimëdhënia, 
metodika, pedagogjia e profesorit, do të ishin shtigjet e dijeve të 
përcjellura tek vocërrakët muhurrakë. Pas gjashtë muajsh, ato do të 
ktheheshin si “pemëmbushës lulesh e diturish”.

Xhelil Mëziu: Kur Tahiri përhapte dritën e diturisë në Luzni, 
Arras, Sinë, Muhurr…

Ishte pranverë e vitit 1948. Si bleta punëtore, Tahir Mëziu “do 
të pllenonte” lulet e sapo çelura në filizat njerëzore të fshatrave 
Luzni, Arras, Sinë e Muhur. E pema e dijes do të prodhonte frutat, 
farat e zhvillimit e të emancipimit në vazhdimësi.  

I pashëm, me kësulën e bardhë mbi kokë, Xhelili i kishte kaluar 
të shtatëdhjetat.  Prashiste misrin trup e gjethe gjelbërt. Pasi u 
përshëndetëm, ai ma bëri me shenjë me bishtin e shatit duke e 
drejtuar në rrafshe të Thanxës: “Ja aty ishte shkolla!. I shkëlqyen 
sytë, më buzëqeshi duke më vështruar në sy. Babai juaj, Tahiri, më 
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ka mësuar të shqiptoj shkronjat e të ndaj fjalët në rrokje, në vitin 
shkollor 1948-1949. Pastaj u trasferua në Sinë të Epër”.  

Të ulur mbi kosha thurur me thupra lajthie. Me lapsa të trashë, 
në fleta letrash ku dukeshin copëzat e drurit dhe në mungesë 
tavolinash vendoseshin mbi gjunjët e përthyer, mbuluar me fustane 
e pantallona të leckosura, shkruanin vogëlushët sinjan. Dy shtëpi 
rrethuar me kopshtije e gjelbërim, ku gurët ishin mbështetur mbi 
njëri-tjetrin në baltë dheu kuqalosh, me dy kate e me çatinë me 
rrasa guri. Këto ishin shtëpitë e Xheladin e Isuf Bardhit (me telis 
e fundit) të cilat gumzhinin nga zërat e tingujt fëminorë të Shefki 
e Faik Priftit, të Haqif Kadriut, Xheledin Pashnjarit etj. Për dy vjet 
(1949-1950) mësues Tahiri e Shefki Drrasa (nga Elbasani) ju 
mësuan fëmjëve sinjan arithmetikë, histori, dituri natyre, edukatë 
morale etj. Ashtu si bleta që lëshon mjaltin, nxënësit e tyre u ngjitën 
urtësisht e me zell, shkallëve të dijes. Do të udhëtonte në të njëjtat 
shtigje, biri i tij (Dr.Selman Mëziu), pas njëzet e shtatë vjetësh, duke 
mbjellur fidana pishash në copëzat djerrina të Sinës së Epërme.

Lishani i Poshtëm dhe i Epër, me gjoksin mbështetur në 
vargmalin e Pratit do të zgjoheshin nga kënga e abetares.  Aty 
në shtëpinë dykatëshe të Tush Merës, ndërtuar me gurë e baltë, 
do të çuçurisnin vogëlushët, duke shqiptuar shkronjat “ABC...”. 
Dukej hijerëndë, pikërisht aty në bashkimin e dy përrenjve, aty ku 
gurgullima zhurmë butë e ujit do përzihej me melodinë e këngëve 
patriotike të orës së muzikës. Ishin njëzet e gjashtë djem e vajza, në 
klasën e parë dhe të dytë. Mblidheshin si bletët vogëlushët nga fiset: 
Seferi, Rizani, Manuka, Uka, Xhulja, Deda, Murati, Huna, Lumi e Cani.  
Aroma e luleve, cicërima e zogjve, do të shoqëronin aty shpjegimin 
e mësues Tahirit në vitet 1951-1952.

Udhëtimi i lodhshëm e djersitës, zbehej disi me të ngrënë bukën 
në trastën prej bezeje, që merrte me vete mësues Tahiri. Motivi i 
kësaj sakrifice ishte dashuria për të mbjellë pemën e fjalëve e të 
librave në shpirtin dhe zemrat e vogëlushëve. I biri i tij Selmani, 
pas njëzet e gjashtë vitesh, atëherë kur kishte mbaruar shkollën 
(po në Shkodër si i ati), vjen tashmë teknik pyjesh në atë zonë, ku 
do të mbillte fidana arrash, në bokërimat e zhveshura të Qerimeve, 
ngjitur me shtëpinë e braktisur, shkolla e dikurshme. Koha në 
gurgullimën e saj, dukej sikur bashkonte dhe shkrinte dituritë që 
dikur përhapte babai me qëllimet e mira të birit, për të bërë diçka 
në dobi të banorëve fqinjë.
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Kryetari i Këshillit Popullor të fshatit dhe brigadier në kohën e 
kubikëve

Kolektivizimi, dhe elektrifikimi do t’a shtynin Tahir Mëziun 
për të parë e menduar se si mund të bënte diçka të re në mjediset 
përqark, larg dhe afër. E dinte se njeriu gjithmonë duhet të përplaset 
egërsueshëm me dallgëzimet e jetës. Por fatkeqësisht ai nuk mund 
të ngjitej më shtigjeve të dijes.  Larva e parmendës, kopetë e deleve 
dhe dhive, ushqimi i tyre, kërkesat për të jetuar, ia përgjakën 
zellin për të nxënë dije. Mirëpo nga ana tjetër, ai kishte zgjuarsinë, 
urtësinë, ndershmërinë dhe dashurinë për çdo lloj pune, veti këto 
që ia hapnin shtigjet për të ardhmen.

Kështu ai do të emërohej kryetar këshilli i fshatit të lindjes me 
kohëzgjatje pesë vjet. U vlerësua me dekorimin e “Urdhërit të klasit 
të dytë”, si shërbëtor i aftë i bashëfshatarëve. Nga bujk punëdashës 
e bereqet shumtë, u bë Brigadier i fshatit Fushë Muhurr në kohën e 
kubikëve. Atë kohë punohej pa orare, me djersët rrëke, pa u ngopur 
me gjumë, me duart plot kallo të burrave, grave, dhe të rinjve, për 
pesë vjet rradhazi. Por rezultati nuk vonoi, pasi për frutet dhe 
rezultatet e larta të kësaj pune u shkruajt në faqen e parë të “Zërit 
të popullit”, në prillin e vitit 1967. 

Ndëshkimi për ceremoninë e varrimit të babait, me Hoxhë 
vëllain, Islamin

Revolucioni, nuk njeh mëshirë për kundërshtarët… Ai shpërtheu 
si një uragan fuqi plotë. Ishte gjashtë shkurt 1967. Egërsia e tij nuk 
mëshironte as të zgjuarit, kontribuesit dhe shërbyesit e zellshëm të 
popullit. Ceremonia e varrimit të babait të tij, Ramadanit, atë njëzetë 
e tetë tetor 1968 me Hoxhë vëllain, e ndëshkoi rëndë Tahirin, i cili 
u dënua me shkarkim nga të gjitha detyrat dhe përjashtim nga 
punët në kooperativë. E dhimbshme dhe e padurueshme do të ishte 
për Tahirin, sidomos heqja e festave fetare, e kësulave të bardha, 
veshjeve malsore të grave etj.
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Profecia e mësuesit, kryekëshilltarit e specialistit të mirëfilltë 
të mermerit, Tahir Mëziu

Moralisht i coptuar, fizkisht i fuqishëm do të fillonte të 
udhëtonte një orë nga Livadhi i Bushenit në minierën e Mermerit 
Muhurr, në Marsin e vitit 1969. Do të përballej me shtëllungat e 
pluhurit, që villnin martelat vrimëshpues, si dhe me zhurmat e 
thata shurdhuese të skavatorëve, e motorrave ajërprodhues.

Gumëzhitja e makinave që transportonin gurë e dhera, vapa 
përvëluese e verës së bashku me reflektimet e mermerit, e lodhnin 
torturueshëm fizikisht, por edhe zeshkanonin lëkurën e krahëve 
dhe fytyrën e të sapoadhurit në këto kantiere, Tahirit. 

Ai ishte mësuar me laps, në drejtim e organizim, në mes të 
gjelbërimit të grurit, misrit e duhanit.

Shumë shpejt iu shfaqën plasaritja e duarve, vyshkja e 
faqeve dhe e ballit të tij të ngushtë. Megjithatë, urtësia, shpirti i 

Tahir dhe Selman 
Mëziu, babë e 
bir, në oborrin e 
shkollës së mesme 
pyjore Shkodër, 
20.09.1972.
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bashkëpunimt, i sjelljeve, zgjuarsia në përvetësimin e mjeshtërisë 
së minatorit e bllok skalitësit, puna e ndërgjegjshme ia rritën 
shkallën e kualifikimt. Tahir Mëziu do vlerësohej për punën që 
kryente nga inxhinierët. Arrin të emërohet brigadier i brigadës 
së prodhimit të blloqeve për katër vjet. E pas kësaj, vjen një tjetër 
ngjitje në përgjegjësi, pasi për dy vjet emërohet teknik i shfrytëzimit 
të mermerit për ndërmarrjen. Punëtorët që numëroheshin deri në 
njëqind e pesëdhjetë, ushqenin respekt për të, sidomos ish nxënësit 
e tij që edhe krenoheshin.

Jeta nuk e përkëdheli aspak. Zgjuarsia i dha vlerësimin e 
kuvendeve të odave muhurrake e më gjërë. Kënaqësi ndjeu kur 
takoi djalin e tij të madh Selmanin, nxënës në teknikumin Pyjor 
Shkodër në pranverën e vitit 1973. U çmall me qytetin shumë të 
ndryshuar pas njëzetë e tre vjetësh.

Përballoi pas disa vjetësh lënien e pirjes së duhanit, pesë vjet 
para se të ndërronte jetë, më 13.12.1992.

Shtatëgjati Tahir Mëziu, muskuj fuqishmi me urtësi Sokrati, la 
pas fëmijët e tij.

Por le të kujtojmë disa nga profecitë e tij që muhurrakët i 
kujtojnë të përmalluar. Ishte pranverë e vitit 1992. Ai shikonte 
me habi të rinjtë e sapo ardhur nga kurbeti të krekosur me benza 
nëpër udhët e Muhurrit. Dhe atëherë ai ishte shprehur: “Do të vijë 
një kohë që këto makina do të shiten për një kalë dru!”. Dhe më tej 
kishte shtuar: “Kohët do të ndryshojnë, e shqiptarëve s’do t’iu zan 
vend kamët askund!”.

 Le t’i gjykojnë lexuesit e  tanishëm e brezat që do të vijnë thëniet 
e mësipërme profetike të mësuesit, kryekëshilltarit e specialistit të 
mirëfilltë të mermerit, të të paharruarit Tahir Mëziu.
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Haziz Rama, edukatori i parë i kopështit 
të fëmijëve, Peshkopi

Më 8 janar 2015 iu dha lamtumira e 
fundit ish veteranit të LANÇ, Haziz Fali 
Rama. Familjarë, miq, të afërm, shokë, 
bashkëluftëtarë e bashkëpunëtorë të 
shumtë e përcollën atë për në banesën e 
fundit me të gjitha nderimet që meritonte.

Ndonëse ndërroi jetë në moshën 
91-vjeçare në Babrru të Tiranës, ku 
jetonte bashkë me familjen prej afro 
dy dekadash, për t’i dhënë lamtumirën 
e fundit Haziz Ramës, qindra njerëz 
udhëtuan në një ditë të ashpër dimri, që 
nga Tirana në Muhurr (ku ai e kishte lënë 

amanet që të varrosej). Kjo pjesëmarrje masive e qindra qytetarëve 
nga Muhurri, Luznia, Sinja, Peshkopia, Tirana, Durrësi dhe nga e 
gjithë Shqipëria në lamtumirën e fundit, ishte dëshmi e respektit 
për këtë burrë të shquar të Muhurrit e të krejt Dibrës. Ai ndërroi 
jetë krejt papritur, më 8 janar 2015.

Kjo ikje e papritur, e bëri më të thekshme dhimbjen e madhe 
për të, jo vetëm për familjen dhe të afërmit e tij të dashur, por për të 
gjithë ata breza nxënësish që ai kish mësuar në Peshkopi, Muhurr, 
Luzni, Tiranë etj.., për të gjithë kolegët, pedagogët dhe intelektualët 
me të cilët ai kish punuar.., për të gjithë të njohurit e tij të shumtë si 
në Dibër, në Tiranë e kudo.

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

Kur ishte ende i ri, i brumosur me dashurinë për atdheun, 
rroku armët dhe u rreshtua me partizanët e komandës së vendit, që 
luftonin për çlirimin e atdheut nga pushtetuesi nazifashitë.

Pikërisht për këto merita, gëzonte dhe Statusin e Veteranit të 
LANÇ-it.
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Arsimin bazë e kreu në vendlindje. Pas kualifikimit si 
mësimdhënës shërbeu fillimisht si edukatori i parë në Kopështin 
e Fëmijëve të qytetit Peshkopi dhe më pas si mësues i shkollave 
fillore Muhurr, Zimur, Hotesh etj.

Qysh në moshën e rinisë, me gjithë vështirësitë e panumërta 
ekonomike të familjes, tek ai spikati zelli dhe vullneti i madh për 
shkollën, për librat dhe dituritë.

U formua si intelektual dhe shërbeu 
si i tillë me devotshmëri në sektorë të 
rëndësishëm edhe në ish kooperativën 
bujqësore Muhurr. Ishte njeri i qetë, 
i pjekur, shumë i kulturuar dhe nuk 
pajtohej me asnjë devijim nga parimet e 
virtytshme dhe njerëzore.

Njihej si shpërthyes dhe autoritar 
në ndëshkimin e tij individual, sepse 
përherë qëndronte në vendin e nderit, 
sinqeritetit dhe dinjitetit.

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

Kujtimet më të mira për atë burrë 
të mençur, bujar, patriot dhe edukator 
shembullor ruajnë ish koleget por dhe 
ish nxënësit e shumtë që e mbajnë 
mend për mprehtësinë e mendimit 
dhe forcën e argumentit. Më së miri 
ato ruhen e dëshmohen në kujtimet e 
bashkëmoshatarëve Ahmet Kapo nga Korça, Dr. Kolë Geraj nga 
Komani i Pukës e Xhemal Mani nga Rreth-Kale. Ata ia ndjejnë shumë 
mungesën ish-shokut të tyre, sepse pasi pinin kafenë e mëngjesit, 
e dëgjonin me vëmendje dhe mësonin nga urtësia e mençuria e tij.

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

Zakonisht në të tilla përcjellje, gjithkush për të ndjerin flet fjalë 
të mira, por rrallë ndodh që gjithkush të përjetojë vlera dhe mirësi 
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nga vetë ceremonia e lamtumirës. Natyrisht është vlerë numri aq 
i madh i miqve e shokëve që erdhën për ngushëllime në familje, 
shumicë kjo që nuk u pakësua as në varrimin e tij në Muhurr, 200 
kilometra larg shtëpisë së banimit të familjes në Babrru të Tiranës. 
Ata e nderuan Hazizin për virtytet shembullore që ai mishëronte 
dhe transmetonte në familje, punë, shoqëri e kudo.

Haziz Rama ishte burrë i urtë, i mençur, largpamës, por edhe 
burrë i kuvendeve. Kudo ku punoi e shërbeu, si në vitet e zjarrta 
të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, ashtu edhe në periudhat 
e mëvonshme si mësues e edukator i brezave të shumtë, por dhe 
si magazinier në ish kooperativën bujqësore, ai demostroi aftësi të 
rralla, sjellje shembullore, përkushtim e korrektësi ndaj të gjithëve.

Me këto cilësi të rralla njerëzore rriti dhe edukoi 5 djemtë: 
Shefkiun, Avniun, Sefën, Aliun e Shpëtimin; katër vajzat: Nahilen, 
Vahiden, Sullatanën e Nexhmijen, si dhe dhjetëra nipër e mbesa, të 
cilët duhet të jenë krenarë për babain e gjyshin e tyre. I përjetshëm 
qoftë kujtimi i Haziz Ramës!

Familja e madhe e Fali Ramës
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Xhelal Meta – mësuesi që ishte 
dhe mbeti shembull i vyer për nxënësit 

dhe kolegët më të rinj

Mbaroi shkollën fillore të Kalivaçit 
dhe në vitin shkollor 1956–1957 nisi 
7-vjeçaren në Muhurr, duke ecur çdo ditë 
tre orë në këmbë që nga shtëpia e tij në 
Shehër të Vajmëdhejt. Por Xhelal Meta, 
ndonëse ishte vetëm 10 vjeç (ka lindur 
2 maj 1945) nuk do t’u ndahej klasave të 
shkollës edhe për dy vite të tjera.

Rezultatet shumë të mira në 
7-vjeçare dhe provimet përfundimtare, 
i hapën udhën e studimeve në shkollën 
pedagogjike Peshkopi, ku gjeti nxënës të 

ardhur nga Mati, Librazhdi, Mirdita, Kukësi, Hasi e Dibra.
Filloi dhe mbaroi shkollën për mësuesi, gjatë viteve 1961 - 

1965 me drejtor Zenel Sulën.
Ish pedagogjikasi që kishte mësuar shkëlqyer pedagogji me 

mësues Kolë Tahirin, matematikë me Ismail Erebarën e Kadri 
Zhulalin, fizikë me Nikoll Radën, gjuhë–letërsi me Lutfi Hankun dhe 
muzikë me Osman Turen, ishte i përgatitur tashmë për të hyrë në 
auditoret e universitetit.

Pasi mbaroi fakultetin Histori–Gjeografi, mësuesi i 
sapodiplomuar Xhelal Meta, u caktua të punojë për dy vjet në 
Grykë–Nokë të krahinës së Çidhnës, ku filloi t’u japë jetë studimeve 
që kishte kryer. Pedagogjinë e psikologjinë, artin e mësimdhënies 
dhe lëndën e historisë që nga prehistoria, tek ajo antike, e lashtë, e 
kohës së mesme dhe deri në ditët tona…

Nuk vonoi shumë dhe në vitin 1971 kthehet në shkollën 
tetëvjeçare “Nexhat Agolli”, Fushë-Muhurr ku jep lëndën e historisë 
deri në vitin 1977.
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Djaloshi i ri, gjashtë ditët e javës bënte rrugën Shehër–Fushë 
Muhurr, në këmbë, vajtje dhe kthim. Pasdite përgatiste ditarin, 
korigjonte provimet (nëse kishte zhvilluar test me nxënësit) dhe 
ndiqte me korrektësi orarin. Kjo nuk ishte e gjitha. Ai punoi plot 
zell, përkushtim e pasion në përgatitjen e stendave të historisë 
për muzeun e krahinës së Muhurrit, që ishte brenda shtëpisë së 
kulturës.

Pastaj për trembëdhjetë vjet bëri me këmbë rrugën Sheher 
në mes dy Sinave, ku ishte shkolla tetëvjeçare. Atje, jo vetëm jepte 
mësimin e lëndës së historisë por edhe edukim fizik (fizkulturë) 
dhe muzikë. Dhe jo vetëm kaq, por u aktivizua dhë në ngritjen e 
Muzeut të Kastriotëve në Sinë të Poshtme.

Mësuesi Xhelal Meta, tashmë me një përvojë pune të gjatë në 
mësuesi, me rezultatet e mira në kalueshmëri, me një mësimdhënie 
korrekte e lartësi pedagogjike, dërgohet në shkolla të ndryshme. 
Në vitin 1990-1992 rikthehet në shkollën tetëvjeçare në Fushë–
Muhurr e më pas përsëri në Sinë. Vetëm një vit qëndroi atje, pasi 
në vitin shkollor 1993-1994 emërohet drejtor shkolle në fshatin ku 
kishte kryer shtatëvjeçaren, pra në Muhurr.

Por seksioni i arsimit Peshkopi do ta dërgojë mësues historie 
si dhe zv/drejtor në shkollën tetëvjeçare në Arras, nga viti 1994–
2000, për të plotësuar nevojën që pati kjo shkollë.

Përsëri rikthehet në detyrën e drejtorit në shkollën tetë vjeçare 
Fushë – Muhurr, për katër vjet. Dhe së fundi e mbyll punën e 
zellshme e plot pasion të mësuesit dhe edukatorit në gjimnazin e 
Peshkopisë, ku punoi nga viti 2004–2007.

Xhelal Meta, gjatë karrierës së tij si mësues ka përgatitur 
gjenerata nxënësish, nga Grykë Noka, në Fushë Muhurr, Sinë, Arras 
e së fundi në gjimnazin e qytetit të Peshkopisë.

Ai mbeti shembull i vyer për kolegët më të rinj, ndihmësi dhe 
kolegu përherë i respektuar.
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Qemal Dishi, zotërues perfekt i matematikës, 
“mbretëreshës” së shkencave

Matematika “mbretëresha e shkencave”, 
e tërhoqi Qemal Dishin që kur ishte 
nxënës në shtatëvjeçare në Muhurr e 
më vonë në pedagogjiken e Peshkopisë, 
për ta përvetësuar e perfeksionuar 
kur mbaroi shkëlqyeshëm studimet e 
larta pёr matematikё nё Institutin e 
Lartë Pedagogjik në Shkodёr. Më vonë i 
plotёsoi kёto studime dhe me njё vit nё 
Tiranё, po nё kёtё degё.

Por a mjaftonte vetëm kjo për 
djaloshin nga fshati Rreth-Kale, që kishte 

lindur një vit para çlirimit të vendit nga pushtuesi nazifashist, mё 7 
korrik 1943?

Këtë shkencë, ndër më të rëndësishmet do ta përçonte me pasion 
e talent të rrallë pёr 34 vite si mёsues i lёndёs sё matematikёs nё 
disa shkolla tё fshatrave tё zonёs sё Dibrёs si:  Kastriot,  Muhurr,  
Hurdhё Muhurr,  Blliçe,  Guri kuq,  Steblevё,  Mustafe,  Sinё,  Vakuf 
etj.

Ai diti të transmetojë tek nxënësit e këtyre shkollave dashuri 
për lëndën dhe zgjidhje për situatat jetësore ku nevojiten dije 
matematikore, dhe kurrë frikë dhe ankth në orën e matematikës.

 Unë dhe bashkmoshatarët e mi, që e kemi patur mësues në 
klasën e shtatë, e kujtojmë me nostalgji teksa na thoshte: “Lënda 
e matematikës nuk është më e vështira. Atë mund ta mësojnë të 
gjithë, edhe nëse nuk kanë prirje, por mjafton të kenë vullnet, të 
jenë sistematikë dhe të vëmendshëm në orën e mësimit. Në qoftë se 
ke edhe prirjen, bëhesh i talentuar”.

E kështu, mësues Qemali na e bënte lëndën shumë të dashur 
dhe zbavitëse. Ishte mjaft i përgatitur nga ana shkencore, por 
edhe dinte të komunikojë me nxënësit, t’i trajtojë ata si të rritur, 
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të shfrytëzojë orën e mësimit për njohuritë e trajtuara, dhe mbi të 
gjitha i trajtonte nxënësit me respekt.

Qindra e mijëra nxënësve ai ua mësoi matematikën, duke 
ua konkretizuar me studimin e raporteve sasiore dhe cilësore të 
objekteve konkrete dhe abstrakte si dhe me studimin e formave 
hapësinore.

Qemal Dishi qe zotërues gjer në perfeksion i kësaj shkence, të 
cilën ua mësoi me dashuri e pasion nxënësve të tij kudo në shkollat 
ku punoi si mësues, por edhe sa e sa nxënësve e studentëve të cilët 
i mësoi në Tiranë privatisht, në vitet pas daljes në pension. Këta të 
fundit ishin kryesisht fëmijët e ish-nxënësve të tij dibranë me banim 
në kryeqytet, që ia dinin vlerat si mësues dhe dëshironin medoemos 
që fëmijët e tyre të mësonin matematikën me ish-mësuesin e tyre 
Qemalin.

Dhe ai nuk refuzonte që t’i mësonte ata, pavarësisht moshës së 
tij, pasi mendjen, kujtesën dhe aftësinë si mësimdhënës i kishte të 
kthjellëta, falë përkushtimit të përhershëm ndaj pasionit të jetës së 
tij, matematikës, pasion që e mbajti të fortë dhe e shoqëroi deri në 
ditët e fundit të jetës.

 Vdiq më 11 maj 2020, duke sjellë dhimbje të madhe për fëmijët 
dhe të afërmit, por edhe për miqtë e shokët, për nxënësit dhe ish-
nxënësit e tij që do t’a kujtojnë përherë ashtu siç ishte: të palodhur, 
të papërtuar, me zemrën flori dhe me trurin kompjuter…

Qemal Disha me familjen.
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Sinan Rama - mësuesi që shërbeu për 40 vjet 
në vendlindje, në Zall Dardhë e në Durrës

Për 40 vjet në misionin fisnik të 
mësuesit, në shkollën e vendlindjes së tij, 
Hurdhë Muhurr, por edhe në Zall Dardhë, 
në gjimnazin “Dine Hoxha” Muhurr, si dhe 
në gjimnazin “Sukthi i ri”, Durrës, Sinan 
Rama ishte dhe mbetet një figurë e dashur 
për mijëra nxënësit e prindërit e tyre si 
dhe për dhjetëra kolegët, që e merrnin si 
shembullin pozitiv të mësimdhënies.

Sinan Haxhi Rama ka lindur me 30 
korrik 1952 në Hurdhë Muhurr.

Ka kryer arsimin e mesëm pedagogjik 
në vitet 1967 -1971 në Shkodër dhe me 30 gusht 1971, ka filluar 
punën si mësues në shkollën 8 vjeçare Hurdhë Muhurr, emëruar me 
vendimin e Komitetit Ekzekutiv të rrethit Dibër. Por për të qenë në 
një hap me kolegët, në vitet 1978-1982 vazhdoi studimet e larta për 
Histori – Gjeografi në Institutin e Lartë Pedagogjik Shkodër.

Pasi ishte diplomuar, nuk e emërojnë më në Hurdhë Muhur apo 
në Muhurr, por konjukturat e kohës e degdisin në Zall Dardhën e 
largët, pesë orë larg vendlindjes, ku shërbeu për pesë vite (1982-
1987). Gjithsesi, Sinani nuk u dekurajua por punoi me përkushtim, 
duke mësuar disa breza nxënësish që edhe sot e kujtojnë me respekt.

I bindur se vetëm duke studiuar do të mund të ecte me 
kohën, gjatë periudhës janar-tetor 1982, mbaroi gjithashtu kursin 
pasuniversitar për Histori-Arkeologji.

Në vitin 1987, kur tashmë kishte fituar përvojë të gjatë në 
mësimdhënie, pasi kishte kryer arsimin e duhur si dhe kursin 
pasuniversitar, vjen gjithë gëzim si mësues në Shkollën e Mesme 
të Përgjithshme “Dine Hoxha” Muhurr. Punoi këtu për pesë vjet. 
Ishte koha, kur po kontribuonte për arsimimin e fëmijëve të 
bashkëfshatarëve të tij, ndaj dhe e udhëhiqte për veprim zëri 
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i brendshëm i ndërgjegjes. Përvojën e tij të pasur ua përcillte 
kolegëve, duke u bërë kështu mësues i mësuesve.

Me të njëjtën metodologji të përparuar mësimdhënieje shërbeu 
Sinan Rama edhe në vitet 2002 -2017 si mësues i shkencave sociale 
në gjimnazin “Sukthi i Ri”, në Durrës.

Për arsye familjare është transferuar në Xhafzotaj, Durrës ku nga 
viti 2017 është në pension. Sërish studion literaturë pedagogjike, 
por siç shprehet vetë ai, më shumë i pëlqen filozofia.

Vëllezërit Nazmi, Sinan e Kapllan Rama dhe 
motra e tyre, Fatimja.
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Xharie Çiku (Duka), drejtoresha 
që organizoi 80-vjetorin e shkollës 

së parë shqipe të Muhurrit

Data 5 tetor e vitit 2005 do të mbahet 
mend si një nga ngjarjet më të shënuara 
për muhurrakët. Në këtë ditë të shënuar 
u kremtua 80-vjetori i shkollës së parë 
shqipe në Muhurr. Drejtoresha e Shkollës 
së Mesme të Përgjithshme Xharie Çiku, 
me përkrahjen e stafit pedagogjik dhe të 
Kryetarit të Komunës Muhurr, z. Shkëlzen 
Qoka organizoi një takim madhështor, ku 
morën pjesë ish-mësues dhe ish-drejtues 
në vite, që kishin dhënë kontributin e tyre 
në mirëfunksionimin e shkollës në këtë 
zonë. Morën pjesë gjithashtu të gjithë 

intelektualët e zonës që kishin marrë dëftesat e lirimit e diplomat 
e maturës në këtë shkollë dhe që kontribuonin në specialitete të 
ndryshme në të gjithë Shqipërinë.

Shkolla e Muhurrit lindi, mbijetoi dhe u rrit cilësisht, jo vetëm 
falë rolit të madh të mësuesve të përkushtuar, jabanxhinj e vendas, 
por edhe falë kontributit të burrit të shquar të zonës, mendimtarit 
e filozofit popullor Dine Hoxha, që kontribuoi financiarisht për 
hapjen e shkollës fillore të Thanzës e më vonë dhe asaj të Hurdhë 
Muhurrit.

Muhurrakët krenohen me këtë shkollë dhe me hopin zhvillimor 
të arsimit në zonën e tyre gjatë këtyre 95-viteve.  (Nga kremtimi i 
80 vjetorit e deri sot, janë edhe 15 vite të tjera).

5 tetori i vitit 1925 kur u hap shkolla e parë shqipe në zonën e 
Muhurrit, në shtëpinë e Destan Sinës, trokiti kështu  në kujtesën e 
tyre për të 80-tën herë, si festë jubilare e arsimit, falë organizimit 
të përsosur të drejtorisë së shkollës që atë vit (2005) drejtohej nga 
Xharie Çiku. U përkujtua kështu 80-vjetori i “Mësonjtores së Parë 
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Shqipe të Muhurrit”, nga ku 14 djemtë e parë të muhurrakëve nisën 
të mësojnë gjuhën amtare…dhe kështu vijoi edhe pas disa viteve 
në Shkollën e Thanzës, ku përvetësohej mësimi i gjuhës shqipe, ku 
mësohej historia e Shqipërisë, ku merreshin njohuritë se ku fillon e 
mbaron vendlindja, ku këndoheshin këngët që tingëllonin shqip: “…
sa e ëmbël, sa e dlirë…”

Xharie Çiku, 35 vjet si mësuese dhe drejtuese në arsim

Xharie Çiku (Duka) është krenare për kontributin e saj 35-vjeçar 
si mësuese dhe drejtuese në arsim.

Në muajin gusht 1986 ajo u martua me Latif Çikun dhe fill pas 
martesës, me 15 gusht 1986 filloi punën si mësuese me arsim të 
lartë, dega Kimi, në Shkollën e Mesme “Dine Hoxha” Muhurr. Nga 
ai vit e për gati tri dekada ka dhënë mesim në shkollën e ditës dhe 
në shkollën e natës, duke iu përkushtuar punës për t’u dhënë sa 
më shumë dije nxënësve nga Muhurri, Luznia, Selishta, Brezhdani, 
Vakufi dhe Sina etj, nga të cilët sot gëzon një respekt të veçantë.

Duke vlerësuar aftësitë e saj në mësimdhënie, por dhe ato 
drejtuese e menaxheriale, Drejtoria Arsimore Rajonale Dibër, me 
31 janar 1998 e emëron Nëndrejtoreshë të Shkollës së Mesme “Dine 
Hoxha” Muhurr. Gjashtë vite më vonë, kur ajo tashmë kishte bërë 
emër si një nga mësueset dhe drejtueset e spikatura në arsim (me 
15 shtator 2004) e emërojnë në detyrën e Drejtoreshës së Shkollës 
së Mesme të Bashkuar “Dine Hoxha”. Por mësuesen dhe drejtuesen 
shembullore që kishte organizuar në mënyrë perfekte edhe festën 
jubilare të 80-vjetorit të shkollës së parë shqipe të Muhurrit, vetëm 
pas një viti, për shkak të rrotacionit politik, e largojnë nga kjo detyrë 
dhe e kalojnë sërish nëndrejtoreshë në këtë shkollë, detyrë të cilën 
e ushtron edhe sot.

Mësuesja dhe drejtuesja që ka kryer tri shkallët e kualifikimit 
ka nxjerrë breza të tërë nxënësish

Gjatë periudhës 35 - vjeçare si mësuese dhe drejtuese në arsim, 
Xharia ka kryer trajnime të ndryshme dhe ka kaluar me meritë 
tri shkallët e kualifikimit. Ajo ka nxjerrë breza të tërë nxënësish. 
Një pjesë e mirë e tyre që kanë mbaruar studimet e larta në degë 
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të ndryshme dhe shërbejnë në sektorë të rëndësishëm, gëzojnë 
respekt për mësuese Xharien.

Në vitin 1987 bashkëshortëve Xharie e Latif Çiku u lind fëmija i 
parë, një vajzë që i vendosën emrin Enkeleda. Ajo mbaroi shkollën 
8-vjeçare në Muhurr,  të Mesmen Pedagogjike në  Peshkopi, studimet 
e larta për Sociologji në Universitetin “Luigj Gurakuqi” Shkodër dhe 
Masterin shkencor në Universitetin e Tiranës, duke u diplomuar 
për Psikologji Shkollore.

Ajo ka punuar në Komunën Muhurr si punonjëse sociale, në 
subjekte private si menaxhere, dhe aktualisht punon si drejtuese 
projekti në Bashkinë Kamëz.

Në vitin 1992 lind djali, Arditi. Edhe ai kreu shkollën 8-vjeçare 
në vendlindje, të mesmen pranë gjimnazit Peshkopi dhe shkollën 
e lartë pranë Universitetit “Aldent” në Tiranë, duke mbaruar ciklin 
e plotë të studimeve Master Shkencor dhe duke u diplomuar Mjek 
Stomatolog. Ka mbrojtur dhe provimin e liçencës dhe sot punon si 
stomatolog pranë klinikës dentare “Fida” në Peshkopi.

Kësisoj Familja e Latif e Xharie Çikut është e plotësuar dhe 
mund të merret si shembull i një familjeje tradicionale dhe solide.

Xharie Çiku duke përshëndetur në 80 vjetorin e  shkollës Muhurr.



Muhurri, histori dhe personalitete 235

Rifan Zhuzhi - mësuesi nga Rreth-Kale, 
që drejtoi për 8 vjet Shkollën e Mesme 

“Dine Hoxha” Muhurr

Të drejtosh për 8 vjet një shkollë 
të mesme të përgjithshme me emër, 
si Shkolla “Dine Hoxha” Muhurr, është 
vërtet meritë e padiskutueshme. 
Dhe këtë meritë muhurrakët, si dhe 
strukturat drejtuese të Arsimit Dibër 
ia njohin padyshim edhe Rifan Zhuzhit 
nga Rreth-Kale. Ai ishte drejtor i kësaj 
shkolle nga shtatori i vitit 2006 e deri në 
vitin 2014. E mori drejtimin e saj në një 
kohë të vështirë, kur numri i nxënësve 
në shkollën e mesme ishte tejet i ulët 

dhe klasat i mbanin me shumë vështirësi. Ishte këmbëngulja dhe 
organizimi i mirë i punës me stafin pedagogjik që bëri të mundur 
tërheqjen e nxënësve nga komunat Selishtë, Luzni dhe Arras, nga 
fshatrat Sinjë e Epër dhe Sinjë e Poshtme duke u formuar kështu 
nga dy klasa paralele me nxënës në të gjitha vitet. Falë punës së 
mirë të drejtorit Rifan Zhuzhi dhe përkushtimit maksimal të 
stafit pedagogjik të atyre viteve, Shkolla e Mesme “Dine Hoxha” 
Muhurr shkoi drejt konsolidimit, ndërkohë u rrit ndjeshëm besimi 
i komunitetit që fëmijët e muhurrakëve të vijonin mësimin në 
gjimnazin e vendlindjes së tyre dhe jo në Peshkopi.

Rifan Zhuzhi, si drejtues dhe si mësues qe shumë i përkushtuar 
në punë dhe vetëm në këtë mënyrë arriti të fitojë besimin e nxënësve 
dhe të komunitetit.

Fëmijëri e lumtur, me dy prindër të mirë

Rifani, fëmija i tretë ndër pesë fëmijët e familjes së Hamit Zhuzhit, 
me katër motra dhe një vëlla, ka lindur me 10 maj 1971 në fshatin 
Rreth–Kale. Siç pohon ai vetë, pavarësisht vështirësive të kohës, 
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kaloi një fëmijëri të lumtur, si djali më i përkëdhelur i familjes. Nga 
fëmijëria e tij, kur me bashkëmoshatarët i bashkonte dashuria për 
njëri-tjetrin, lojërat dhe Drini në verë, ai veçon dy personazhe që i 
kanë lënë mbresa: edukatoren e kopshtit Besa Hoxha dhe mësuesin 
e fillores Ahmet Nesimi (Janku). Në këtë kohë kishte dhe një favor 
për të qenë nxënës i zellshëm, sepse nëna e tij, Sofie Zhuzhi (Veshi), 
e lindur në fshatin Shqath të Njësisë administrative Muhurr me 10 
maj 1940, pasi kishte përfunduar shkollën fillore, kishte punuar për 
dy vite si mësuese e kurseve që organizoheshin në atë kohë kundër 
analfabetizimit. Por edhe babai i tij, Hamit Zhuzhi, lindur më  15 
tetor 1928 në fshatin Rreth–Kale, pasi kishte kryer shërbimin e 
detyruar ushtarak në vitin 1951, i takoi të ishte punonjës i policisë 
në Tropojë, Shkodër, Tiranë dhe Peshkopi  deri në vitin 1960.

Kështu që, me dy prindër të mirëintegruar në shoqërinë e asaj 
kohe, fëmijët e kësaj familjeje do të ishin më të avancuar se të tjerët 
në proceset mësimore.

Motrat e Rifanit (Fidaija, Festimja, Lushja dhe Aida), kanë 
përfunduar shkollën e mesme dhe më pas janë martuar që të gjitha 
dhe janë me fëmijë të rritur.

Nga drejtor shkolle, mësues në një kolegj shqiptaro-amerikan

Rifan Zhuzhi ka përfunduar shkollën fillore në fshatin Rreth–
Kale në vitin 1981 me rezultate shumë të mira. Po ashtu edhe 
tetëvjeçaren dhe të mesmen bujqësore në Muhurr (1989) i përfundoi 
me rezultate të shkëlqyera. Si i tillë i pati të gjitha mundësitë të 
vijonte nivelet tjera të arsimimit, fillimisht kursin parauniversitar 
pranë Fakultetit te Shkencave të Natyrës (ky kurs ishte hapur me 
Urdhër të Ministrisë së Arsimit në vitin 1987 që të mundësonte 
njësimin e nxënësve shumë të mirë të shkollave bujqësore me 
gjimanizistët) dhe më pas iu dha e drejtë studimi në Universitetin 
e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, dega Matematikë – Fizikë, të cilën e 
përfundoi në vitin 1994.

Më 15 shtator 1994 Rifani filloi punë si mësues matematike 
në Shkollën e Mesme Arras dhe pas gjashtë muajsh transferohet 
në shkollën tetëvjeçare Brezhdan. Nga shtatori i vitit 1995 e deri 
në shtator 2006 ka punuar si mësues i lëndës së matematikës në 
Shkollën e Mesme Muhurr.
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Në vlerësim të arritjeve të tij në procesin mësimor-edukativ, në 
shtator 2006 e emërojnë Drejtor të kësaj shkolle, detyrë të cilën e 
kreu mjaft mirë për tetë vjet radhazi, deri më 2014.

Në vitet 2012 – 2014 ka ndjekur studimet e Masterit Shkencor 
pranë Universitetit të Durrësit në sistemin part-time, dega 
Menaxhim – Marketing, të cilat i përfundoi me mesatare mbi 9.

Rifan Zhuzhi, edhe pasi e larguan nga drejtimi i Shkollës Muhurr 
(për bindjet e tij të djathta) në vitin 2014, (tashmë i kompletuar me 
përvojë drejtuese por edhe me Master Shkencor) i tregoi aftësitë e tij 
në një tjetër institucion të rëndësishëm arsimor. Kështu, nga janari 
i vitit 2015 e deri në shtator 2017 punoi mësues matematike në 
Shkollën Jopublike Amerikane të Peshkopisë, me staf të përbashkët, 
kolegë amerikanë dhe shqiptarë. Pas një vendimi gjygjësor të 
Gjykatës së Apelit, rikthehet në punë në Shkollën Kastriot, ku 
punon si mësues matematike për dy vjet. Aktualisht është mësues 
matematike në gjimnazin “Said Najdeni” në Peshkopi.

Rifan Zhuzhi është martuar në vitin 2000 me Laureta 
Latif Zhuzhin (Kurti), e cila ka përfunduar  studimet e larta në 
Universitetin e Shkodrës, dega Gjuhë dhe letërsi, dhe prej 15 
vitesh është mësuese e gjuhës dhe letërsisë në Shkollën e Mesme 
të Bashkuar “Dine Hoxha” Muhurr. Ata kanë tre fëmijë, dy vajza 
dhe një një djalë: Sofia, Milaena dhe Xhulio. Sofia është studente 
në fakultetin e drejtësisë të Universitetit të Tiranës, Milene është 
nxënëse në klasën e dhjetë gjimnaz, ndërsa djali, Xhulio pret që këtë 
vit të fillojë shkollën, pasi mbush gjashtë vjeç.

Rifan Zhuzhi 
me familjen
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Sefer Veshi, mësuesi e drejtori fisnik 
me origjinë nga Shqathi

Në kujtimet e tij për kohën që qe drejtor 
i shkollës 8-vjeçare Hurdhë Muhurr, 
Xhemal Berisha, një nga personalitetet më 
të spitakura intelektuale të rrethit Dibër, 
kujtonte veç të tjerëve edhe ish-nxënësin 
e tij Sefer Veshi, për zellin e angazhimin 
vetjak për të mësuar. Dhe pikërisht Sefer 
Veshi, i datëlindjes 01.05.1964, pasi kreu 
filloren në fshatin e tij të lindjes, Shqath, 
8-vjeçaren në Hurdhë-Muhurr dhe 
arsimin e Mesëm Bujqësor Muhurr në 
vitin 1983, nuk do t’u ndahej studimeve, 

derisa në vitin 1986 arrin të diplomohet për mësuesi në Institutin e 
Lartë Pedagogjik Shkodër më 1986.

Më pas vazhdoi punën si mësues në shkollën 9-vjeçare Hurdhë- 
Muhurr.

Pas një përvoje gati dhjetëvjeçare në mësimdhënie, duke 
vlerësuar përgatitjen e tij profesionale dhe aftësitë organizuese 
nomenklatura përkatëse, me 15 shtator 1998, e emëron në 
pozicionin e zëvendës drejtorit të shkollës së Mesme të Bashkuar 
Muhurr.

Kjo përvojë do t’i shërbente edhe në drejtimin e shkollës 
9-vjeçare Hurdhë Muhurr, si drejtor i saj nga viti 1999 deri ne vitin 
2014, për të kaluar sërish më 01.04.2015 nëndrejtor shkolle në 
Muhurr.

I dalluar në mësimdhënie e si nëndrejtor e drejtor shkolle, do 
të vijonte në misionin fisnik të mësuesit në shkollat e Muhurrit 
e Hurdhë Muhurrit, për të vijuar në shkollën 9-vjeçare Armath  
Durrës, pasi ndryshoi vendbanimin.

Për 34 vjet, i dashuruar me këtë profesion, ka fituar përvojën e 
duhur dhe është i aftë profesionalisht të vijojë mësimdhënien.
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Ai vlerëson potencialin intelektual të vendlindjes së tij, 
Muhurrit, por është njëkohësisht edhe i përkushtuar ndaj familjes. 
Madje, produkt i këtij përkushtimi janë: Djali me arsim të lartë 
për Financë-Bankë, vajza me arsim të mesëm Pedagogjik dhe 
djali tjetër me arsim Profesional. Ai ndjehet krenar për fisin e tij 
që shquhet për bujari, mikpritje dhe trimëri e që në periudha të 
hershme kanë marrë pjesë në disa luftëra për lirinë e vatanit. 
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Abaz Losha, mësuesi dhe drejtuesi i mirë, 
nga një familje arsimdashëse

Në historikun e zhvillimit të 
arsimit në zonën e Muhurrit, përveç 
korifejve të njohur si drejtues të 
shkollave Muhurr e Hurdhë Muhurr 
si: Xhemal Berisha e Rexhep Hoxha; 
Nazmi Mëziu, Xharie Çiku, Sami 
Balla, Besnik Këbej, Sami Doda, 
Xhelal Meta etj, aty nga fundi i listës, 
për nga renditja moshore por jo për 
nga vlerat, hyn edhe Abaz Losha, 
ish-drejtori i Shkollës së Mesme të 
Bashkuar “Dine Hoxha” Muhurr, nga 
viti 2015 e deri në fund të vitit 2018.

Fëmijëria në një familje patriarkale me 20 veta

Abaz Losha, fëmija i katërt ndër shtatë fëmijët e familjes së 
Hasan Loshës, (me katër vajza e tre djem) ka lindur me 1 Mars 1974 
në fshatin Bulaç të Njësisë Administrative Muhurr.

Kaloi një fëmijëri të vështirë në një vend malor, siç është Bulaçi, 
por pavarësisht vështirësive ai kujton me mall lojërat e ndryshme 
me bashkëmoshatarët, sidomos futbollin, që në të shumtën e 
rasteve e luanin me top prej lecke. Ai kujton me nostalgji gjithashtu 
festimet e “Ditës së Verës” apo të “Shëngjergjit”, festa këto në të cilat 
prindërit u blenin rroba të reja nga kursimet e tyre.  

Shkolla, pa dyshim ishte shumë e rëndësishme për kohën dhe 
me këtë rast ai veçon mësuesin e klasës së parë, z.Rexhep Hoxha, 
kurse për modelin e drejtimit të ndjerin Xhemal Berisha.

“Të rriturit në një familje të madhe me rreth njezetë persona 
gjithsej (ngaqë jetonim së bashku me xhaxhain, të ndjerin Sherifin, i 
cili kishte tetë fëmijë), për mua ishte një aspekt mjaft i rëndësishëm, 
i cili ndikoi jo pak në jetën dhe formimin tim. Ndonëse ishim një 
familje e madhe, mes nesh funksiononte një rregull dhe disiplinë 
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e fortë. Por në epiqendër ishte respekti reciprok mes nesh, e me 
këtë rast kujtoj se disa herë në shkollën fillore ishte xhaxhai i cili 
më kontrollonte për mbarëvajtjen time”,- rrëfen Abazi. Por, sipas 
tij ishte i ati, Hasani, (i lindur me 11 Mars 1938 në fshatin Bulaç), 
ai që drejtonte familjen e madhe. Hasan Losha mbahet mend nga 
bashkëkohësit si më i përparuari, pasi kishte ndihmuar edhe në 
zhdukjen e analfabetizmit në fshat e zonat përreth. Ai dallohej 
madje për një shkrim me një kaliografi të bukur dhe jo vetëm kaq.... 
Ishte shumë i saktë në llogaritjet që bënte gjatë punës si përgjegjës 
te Sharra e ish Kooperativës Bujqësore Muhurr, që ishte e vendosur 
te Kroi i Zi. Ai shquhej edhe si mjeshtër i punimit të gurit e drurit.

Ndërsa nëna e Abazit, Shame Losha (Veshi), që kishte lindur 
në Shqath me 13 Mars 1949, ishte e zonja e shtëpisë dhe merrej 
kryesisht me gatimin, por kujdesej tepër për fëmijët e kunatit, të 
cilët ishin më të vegjël në moshë.

Qënia në drejtim të fshatit, si e babait Hasanit, po kështu dhe e 
xhaxhait Sherifit, ishte një shtytje më e madhe për Abazin, vëllezërit 
dhe motrat e tij,  për të qenë fëmijë të sjellshëm e model në fshatin 
ku banonin.

Vëllezërit, Demiri e Besniku, kanë mbaruar të dy arsimin e 
mesëm, kanë krijuar familjet e tyre dhe jetojnë njëri në Durrës 
dhe tjetri në Suedi. Motrat (Fazilja, Sabria, Lihja dhe Liria), janë të 
martuara dhe kalojnë mirë në familjet e tyre. Por Abazi “veçon” mes 
tyre si më të arsimuarën, motrën e tij Fazile Losha (Prifti), e cila 
ka mbaruar arsimin e lartë në degën Gjuhë-Letërsi dhe punon prej 
njëzet vitesh në arsim (aktualisht në Durrës).

Student i shkëlqyer dhe mësues 
e drejtor shkolle me emër

Abaz Losha ka mbaruar shkollën fillore në fshatin Bulaç, në 
vitin 1984 me rezultate shumë të mira.  Po ashtu edhe 8-vjeçaren e 
kreu në Hurdhë Muhurr në vitin 1988, kurse gjimnazin në Muhurr, 
ku ishte një nga nxënësit e shkëlqyer të tij.

Pasi mbaroi shërbimin ushtarak në vitet 1994-1995, filloi punën 
si mësues i ciklit të ulët në shkollën tetëvjeçare Sinë (1996 -1997) 
dhe më pas u transferua në shkollën 8-vjeçare Hurdhë Muhurr, po 
në  Ciklin e Ulët tek shkolla fillore e vendlindjes së tij në Bulaç, ku 
shërbeu deri në fillim të vitit 2014.
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Gjatë viteve 2000-2002 kreu pa shkëputje nga puna arsimin 
e mesëm pedagogjik në Elbasan si dhe mbaroi Part-Time arsimin 
e lartë Bachelor për Arsimin Fillor në vitet 2010-2014, në 
Universitetin “Aleksandër Moisiu”  Durrës.

Pas diplomimit, në vitin shkollor 2014-2015 ishte drejtor i 
shkollës 9-vjeçare Hurdhë Muhurr.

Nga ai vit ai sjell në kujtesë dy arritje: e para hapja e arsimit 
parashkollor, i mbyllur që prej 20 vitesh; e dyta, pas 20 vitesh, 
rikthimin e lëndës së gjuhës së huaj (anglisht) në kurrikulën e kësaj 
shkolle. Në të dy pozicionet e punëve të hapura u punësuan dy 
pjesëtarë të komunitetit të Muhurrit.  

Abaz Losha, nga viti 2015 e deri  në fund të vitit 2018 drejtoi 
Shkollën e Mesme të Bashkuar Muhurr, që mban emrin e filozofit 
popullor e të kryetrimit dibran Dine Hoxha.

Ai kujton si emocion të veçantë kthimin si drejtues në shkollën 
ku kishte mbaruar studimet si gjimnazist i maturës së dytë të kësaj 
shkolle.

Gjatë kësaj kohe mbaroi studimet në “Master i Shkencave”, në 
Arsimin Fillor, në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës (në 
vitin 2017), me një notë mesatare mbi nëntë dhe mori shkallën e 
parë të kualifikimit “Mësues Mjeshtër”.  

Për t’u përmendur gjatë këtyre viteve janë: bashkimi i shkollës 
9-vjeçare Hurdhë Muhurr me shkollën e Muhurrit në Shtator 2017 
(pasi ulet numri i nxënësve në këtë shkollë); ruajtja e kontigjentit 
të nxënësve dhe fuqisë mësimore të kësaj shkolle; shtimi i dy 
mësuesve për nxënësit me Aftësi Ndryshe; promovimi i vlerave më 
të mira të arsimit të të gjitha kohërave në Muhurr dhe përfshirja e 
tyre në projektet e kësaj shkolle. Aktivitetet e zhvilluara gjatë kësaj 
periudhe, në sajë të punës së organizuar mjaft mirë në grup dhe 
promovimit të vlerave ishte dhe ana më pozitive e këtij institucioni 
arsimor.

Pas largimit nga kjo detyrë emërohet mësues në Arsimin Fillor, 
në shkollën 9-vjeçare Brezhdan, ku dhe vijon aktuaisht punën.

Abaz Losha është martuar në vitin 2002 me Znj. Amira Losha 
(Shehi), me arsim të mesëm. Ata kanë dy fëmijë, një djalë dhe një 
vajzë me emrat e bukur: Albiond e Ariola. Albiondi është në klasën 
e dhjetë gjimnaz, një nga talentet e rralla të Ansamblit “Dibra” me 
grupin e kërcimit, kurse Ariola është në klasën e pestë.     
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VII

PËR ATA QË I DHANË EMËR 
MUHURRIT
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Hazis Ndreu – Dritëro Agollit: “Muhurri ka 
dy Dine me emër, or Dritëro:  Dine Hoxhën që 
ka xhaminë në Rrugën e Kavajës në Tiranë dhe 

këtë Dine Dodën që kemi në këtë sofër. E ky 
i dyti, në gjurmët e të parit, nuk ka ndërtuar 
xhami, por ama emër ka lënë. Ka ndërtuar 

një park të bukur në një luginë që të mahnit 
me bukurinë e hijeshinë e saj, pikërisht aty ku 
bashkohen Murra me Drinin. Dhe jo më kot, 

ata që e frekuentojnë bar-lulishten e këtij vendi, 
ia kanë ngjitur emrin ‘Parku Dine Doda”
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Dritëro Agolli në parkun “Dine Doda”

Patriarku i letrave shqipe, Dritëro Agolli, nxitjen për të shkruar 
romanin “Njeriu me top” (Tiranë 1975) e ka marrë nga një bisedë 
me miq të shquar dibranë, në ish - Parkun “Dine Doda”, Muhurr.

Në një nga vizitat e tij të verës së nxehtë të vitit 1974, i madhi 
Dritëro, atëherë Kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të 
Shqipërisë, erdhi në Dibër, i ftuar nga miku i tij Haziz Ndreu. Për 
t’ia bërë pritjen sa më të ngrohtë e miqësore ikonës së letërsisë 
sonë, Hazisi kishte ftuar në pritjen në Hotel “Korabi” (Turizmin e 
Peshkopisë) edhe burrin e urtë Dine Doda nga Muhurri. Ishte një 
darkë vërtet e paharruar (siç ma ka rrëfyer, daja Haziz) dhe Dritëroi 
ishte mahnitur me alegorinë therëse dibrane që përdorte gjatë 
muhabetit, i mençuri dhe i urti Dine Doda.

Dhe nisi ta thumbojë Hazisi Dinen: “Muhurri ka dy Dine me 
emër, or Dritëro:  Dine Hoxhën që ka xhaminë në Rrugën e Kavajës 
në Tiranë dhe këtë Dine Dodën që kemi në këtë sofër. E ky i dyti, 
në gjurmët e të parit, nuk ka ndërtuar xhami se nuk ia mban, por 
ama emër ka lënë. Ka ndërtuar një park të bukur në një luginë që 
të mahnit me bukurinë e hijeshinë e saj, pikërisht aty ku bashkohen 
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Murra me Drinin. Dhe jo më kot, ata që e frekuentojnë bar-lulishten 
e këtij vendi, ia kanë ngjitur emrin ‘Parku Dine Doda”.

Aty për aty, Dritëroi ishte shprehur: “E po, u tha u bë….Nesër 
drekojmë tek ky parku ‘Dine Doda”. Unë kam qenë atëherë vetëm 
14 vjeç, në klasë të shtatë, por e mbaj mend harenë e asaj dreke të 
paharruar. Meqë kisha interpretuar në skeçe në shfaqjet e shtëpisë 
së kulturës me Dinen, më mori që të recitoja në ndonjë moment 
pauze vargje nga poema e famshme “Nënë Shqipëri” e Dritëroit.

Në një tavolinë, veçmas të tjerave, pranë një shelgu ku dëgjohej 
gurgullima e ujit kaltërosh të Murrës, qenë ulur Dritëro Agolli si 
mysafir e bashkë me të burrat e mexhelisit dibran Haziz Ndreu, 
Xhemal Berisha e Dine Doda.  

Ndërsa ia kishin shtruar për shtatë palë qejfe me raki “penestia”, 
mish të pjekur qengji e sallatë me zarzavate bio të Muhurrit, Dinja 
tregon historinë e plakut Mera të Luznisë, i cili në kohën e luftës 
paska strehuar një italian të zënë rob pas kapitullimit të Italisë, si 
dhe për topin që kishte fshehur në stanin e bagëtive. Kaq iu desh 
Dritëroit që të fiksonte fabulën e romanit të tij “Njeriu me top”, 
që pas disa vitesh do të bëhej edhe subjekt i një prej filmave më 
të arrirë të Kinostudios “Shqipëria e Re”, që i ka rezistuar kohës, 
pikërisht për ngjarjet interesante që trajton e përcjell. E kishte 
shoqëruar Dinja të nesërmen shkrimtarin e madh edhe në Luzni, 
nga ku do të mblidhnin fakte për romanin e saposkicuar.

Pas vizitës së Dritëro Agollit, parkut “Dine Doda” iu shtuan 
dukshëm vizitorët. Për tetë muajt e vitit, nga fillim prilli e gjer në 
fund të tetorit, vinin këtu për të drekuar e për të shijuar natyrën 
magjepsëse të Muhurrit dhe për të marrë rreze në plazhin e Drinit, 
qytetarë të shumtë nga Peshkopia.

Vizionar, lapamës e bashkëkohor siç ishte Dine Doda, përveç 
shërbimit me korrektesë ndaj popullit nga njësitë tregtare të zonës 
që drejtonte si përgjegjës i Degës së Tregtisë Muhurr (që mbulonte 
edhe zonat e Luznisë e Katër Grykët), me intuitë e fantazi të rrallë, 
kishte projektuar edhe ndërtimin e një bar lulishteje, pikërisht 
përtej urës pasarelë, përballë zyrës së tij, në luginën me plepat e 
mbjellë nga nxënësit e shkollës para shumë viteve, por që ishin 
rritur e bërë gjigandë dhe krijonin një luginë me freski e gjëlbërim 
mahnitës. Vinin këtu edhe funksionarë të lartë të rrethit e të dërguar 
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nga Tirana dhe largoheshin me mbresa të pashlyera. Gumëzhinte 
parku nga zërat gazmorë të nxënësve, tek kalonin urën pasarelë për 
të blerë nga një akullore apo aranxhatë të freskët, që Evzi Lala ua 
servirte me delikatesë.

Erdhi sërish këtu, pas 15 vitesh i madhi Dritëro, një ditë gushti 
të vitit 1989, i shoqëruar nga ish Sekretari i parë Xhelil Gjoni. Dhe 
u takua sërish me Dine Dodën, Hazis Ndreun e Xhemal Berishën, 
por edhe me funksionarët e Muhurrit të asaj kohe, si Sami Balla e 
Besnik Këbej.

Një drekë gazmore, me gatimet tradicionale të kuzhinierëve 
me përvojë Xhavit Balla e Haxhi Xhani, por dhe shërbimi tejet i 
kulturuar i banakierëve Evzi Lala e Halit Xhani dhe i kamariereve 
si flutura, Drita Kurti e Natasha Berisha, do ta linin pa mend 
Dritëroin. Në tavolinën ku shkëlqenin shishet me raki “Penestia”e 
“Shliva”, patriarku i letrave shqipe do të shfaqte admirimin e tij, 
jo vetëm për peisazhin e gjelbëruar anash Murrës kaltëroshe, 
por edhe për bagazhin jetësor e zgjurasinë natyrale, si dhe për 
mprehtësinë e gjykimit të Dine Dodës për çështje të ditës. Ishte 
koha kur nomenklatura e sistemit monist, në rrënim e sipër po 
zbatonte të famshim projekt të tufëzave e arzave dhe kur Dritëroi 
pyeti të pranishmit se a ishin të kënaqur fshatarët me këtë projekt, 
aty për aty Dine Doda iu përgjigj me alegorinë therëse dibrane: “Po 
o Dritëro, me pulat mbyllur në kotec e të gjitha lopët në një stallë, 
na kanë shpëtuar gratë që po bëjnë sehir!”. Ndërsa këtyre zyrtarëve 
tanë u shkon për shtat “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo”. Dhe 
Dritëroi që e kuptoi gjendjen se ku ishte katandisur fshatari i mjerë, 
nuk nguroi t’ía bëjë atë prezent kupolës partiake e shtetërore të 
asaj kohe.

Qe një nga ato momente, kur Dine Doda shfaqi jo vetëm 
zgjuarsinë e talentin e tij në rrëfimin e ngjarjeve e situatave, por 
edhe formimin e tij kulturor nëpërmjet leximit të librave të shumtë 
(nuk kishte lënë asnjë libër të Dritëro Agollit pa lexuar), emri i tij u 
bë legjendë, ndaj i referohen edhe sot e kësaj dite. U bënë 14 vjet që 
ka ikur për në botën e përtejme, por në bisedat mes miqsh, shpesh 
thuhet “Siç ka thënë Dine Doda…”!
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Po kush ishte Dine Asllan Doda?

Njeriu legjendë i Muhurrit e gjithë Dibrës kishte lindur në 
Vajmëdhej më 1933 dhe ishte rritur jetim. Kur ishte vetëm 11 
vjec do të shërbente si korrier i komandës partizane të vendit, pa 
përfillur rreziqet e vështirësitë e luftës së ashpër kundër pushtuesit 
nazifashist. Nga kontakti me organizatorët e asaj lufte, do të 
mësonte e do të burrërohej para kohe. Veçanërisht tregonte interes 
të jashtëzakonshëm për bisdedat që bëheshin në odat e burrave, 
nga ku mësonte për ngjarje e bëma të trimave muhurrakë në luftërat 
me krajlët e Serbisë, të cilat më vonë i përjetësoi në këngët e tij, si 
rapsod popullor.

Menjeherë pas çlirimit, merr pjesë në aksionin e rinisë për 
ndërtimin e të parës hekurudhë në Shqipëri, Durrës-Peqin (1947), 
ku u miqësua me vullnetarë nga e gjithë Shqipëria. Ndërkohë, 
i etur për arsimim e dije, si edhe dhjetëra të rinj të tjerë, krahas 
punës vullnetare, kryen kursin kundër analfabetizmit për të 
mësuar shkrim e këndim. Tashmë më i rritur e i pjekur, por edhe 
nga kontakti me intelektualë të kohës, e kishte kuptuar se pa 
u arsimuar nuk mund të çante në jetë. Ndaj dhe kur nevojat për 
kuadro në vitet e para pas çlirimit ishin të mëdha, zgjodhi për të 
ndjekur studimet në shkollën dy vjeçare tregtare ekonomike në 
Durrës, të cilën e mbaroi me rezultate të shkëlqyera. I përgatitur 
për të shërbyer në një nga sektorët më jetikë të asaj kohe, siç ishte 
sektori i tregtisë, e nis punën në bazën e këtij sektori si shitës fshati. 
Përballoi me dinjitet vështirësitë e kohës kur popullit i mungonin 

Faksimile e dekoratës dhënë Dine Dodës nga Presidiumi i Kuvendit Popullor.
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artikujt më të domosdoshëm ushqimorë e industrialë dhe kur 
përveç tregtimit kryente njeherësh edhe detyrën e grumbulluesit 
të prodhimeve bujqësore e blegtorale (misër, grurë, fasule, vezë, 
mish etj.) nga fshatarët. Ndonëse punoi për një kohë të shkurtër 
si shitës-grumbulles, kjo kohë i shërbeu si përvojë në funksionet 
e mëvonshme organizuese e drejtuese për zgjerimin e rrjetit të 
tregtisë në zonën e Dibrës. Me përgjegjësi maksimale, kompetencë 
e përkushtim qytetar, Dine Doda ia ka dalë të drejtojë e t’i ngjitë 
në pararojë degët e tregtisë Fushë-Alie, Maqellarë, Muhurr e 
Peshkopi (dega fshat). Falë aftësive organizative e komunikuese të 
tij, këto degë qenë shembull për realizimin e treguesve ekonomikë 
e financiarë. Ndaj dhe në vlerësim të punës së tij organizuese e 
drejtuese është dekoruar me Urdhrin “Për shërbim të mirë ndaj 
popullit”, me Dekret Nr.7044, datë26.6.1986.

Talenti, zgjuarsia dhe fisnikëria e Dine Dodës

Talentin, zgjuasinë dhe fisnikërinë e tij, Dine Doda i ka shfaqur 
edhe në jetën shoqërore. Në raste dasmash e gëzimesh të tjera 
familjare, por edhe në raste fatkeqësish të fisit e të miqve të shumtë, 
jo vetëm në Muhurr por në gjithë Dibrën, ku ai do të merrte rolin 
e drejtuesit e të organizuesit, sipas zakoneve të vendit. Gjithnjë në 

Në hekurudhën Durrës - Peqin, 1947.
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koherencë me realitetin 
e atyre ngjarjeve do të 
evidentohej si njeriu që 
i zinte vend fjala dhe i 
kishte dukë puna.

Dhe jo vetëm kaq. 
Dine Doda, ishte mjeshtër i 
interpretimit të rapsodive 
popullore e i kërcimit 
të valleve tradicionale 
në festivalet zonale, po i 
tillë do të shfaqej edhe në 
dasma e fejesa, duke ua 
shtuar atyre bukurinë e 
gjallërinë.

Siç shkruan Sami 
Doda në librin e tij: “Në 
kërkim të jetës” (faqe 
90-91), Dine Doda ishte i 
pranishëm dhe i ftuar kudo në raste gëzimesh në fshat e në zonë, 
sepse i kishte lezet muhabeti, kënga dhe vallja. Ai dinte të përdorte 
me vend e me kulturë alegorinë dibrane. Pasi i kënaqte të pranishmit 
me shaka e muhabet, kapte çiftelinë dhe këndonte si një rapsod i 
vërtetë këngë tradicionale të folklorit të zonës. Pastaj linte çiftelinë 
e hynte në valle duke ia shtuar bukurinë gëzimit familjar…”.

Këto veti të karakterit të tij, i trashëguan dhe i shfaqin mjeshtërisht 
sot edhe djemtë: më i madhi Fadili (që fatkeqësisht u nda para kohe 
nga jeta) mjeshtër i fjalës e i  punës , por edhe rapsod; Petriti në 
fushën e biznesit që e ka ngritur me punë e përkushtim; Iljazi me 
djemtë me studion e tij audiovizive e si telekronist këtu në Tiranë; 
ushtarakët e talentuar Hamdiu e Shpëtimi, si dhe Atliu e Myslimi.

Dine Dodë, s’të harron Dibra!

Djemtë e Dine Dodës, krenarë për babain e tyre që e deshi dhe e 
respektonte gjithë Dibra, për fjalën e urtë e të mençur në kuvende, oda, 
dasma e mexhelise dhe për zërin e tij brilant kur këndontë në festivale 
e dasma, do ta përjetësonin atë edhe nëpërmjet një kënge. Veçanërisht 
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Iljazi, që me djemtë e tij: Izmirin (që është edhe fotograf i KF Tirana), 
Ilirjanin e Iglin ka krijuar edhe një studio të mirëfilltë diskografike, duke 
punuar si mjeshtër të kameras e montazhit por edhe me talent të rrallë 
në këtë fushë e me shpirt krijues, e kërkonin këngën sa më të arrirë 
artistikisht. Kontaktuan disa autorë të njohur dhe pas konsultimesh 
nisën bashkëpunimin me Dr.Hajri Mandrin, i cili hulumtoi shumë për 
jetën dhe veprën e Dines, por frymëzimin (siç pohon ai vetë) e gjeti tek 
reportazhi i mësipërm me titullin “Dritëro Agolli në Parkun Dine Doda”.

E kështu, poeti i këngës H.Mandri shkroi këngën kushtuar Dine 
Asllan Dodës, vargjet e së cilës përcjellin jehonën e valëve të Drinit 
të Zi që ishin frymëzim për zëbilbilin Dine Doda, kur ia thoshte 
bukur këngës në kullat me shumë poda.

Në vargjet e kësaj kënge ndjehet gurgullima e burimeve, një 
simfoni tingujsh të përcjella nëpërmjet zërit brilant të artistit 
popullor Dine Doda, i cili sa qe gjallë pati mahnitur spektatorët në 
festivalet folklorike dhe dasmorët në qindra e qindra dasma.

Dr.Hajri Mandri e legjendarizoi të pavdekshmin Dine Doda 
nëpërmjet vargjeve të këngës së mëposhtme:

1.
Bashk’ me val’t e Drinit t’Zi
Vjen një këngë me çifteli;
Jehon kulla me shumë poda
Zëbilbili - Dine Doda…
Krushk i parë ndër dasmorë
Dine Doda - mal me borë;
Kur kërcente dhe këndonte
Valle burrash  zbukuronte…

2.
Ku bashkohet Drini e Murra
Kuvendon Dinja me burra,
Vetë lezeti i kësaj ane,
Fjalë - alegori dibrane;
Fjalës moçme, fjalës vjetër,
Dinja i jepte kuptim tjetër;
Ku shkëlqen oratoria
Dinja ishte vetë mirësia..

Fadil Doda (1959-2008) dhe Dine Doda
pjesëmarrës në aktivitetet artistike të zonës
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REFRENI:
Dine Doda n’ligjërime
Për vatan e për këto troje;
Nëpër dasma e gëzime
Fjala e tij qe mjaltë hoje;
Dine Doda, Dine Doda
Gryka e Drinit ç’po jehon!
Je n’at’ botë, na vjen ndër oda
Me ne flet, me ne këndon!

3.
Bukuritë që i fal natyra
Dine Doda i bën më t’mira;
N’at luginë me park-gjelbërime,
Vijnë muhurrakë n’dasma e gëzime;
Tregimtar-gojëtar i rrallë
Për vatan fliste me mall;
Kur shërbente në tregëti
Sjellja e tij qe fisnikëri…

4.
N”krye t’vendit me qeleshe
Në konak - dielli me rreze;
Historia  shkruan n’libra
Dine Dodë s’të harron Dibra;
Ka mbetë shprehja nëpër oda:
“Ka thënë dikur Dine Doda!..”.
Jeta e tij plot mençuri
Trashëgohet n’djemtë e tij…

Bab e bir, 
Dine dhe Petrit Doda.
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Dine Doda me dy 
djemtë, Petritin 

dhe Iljazin.

Djemtë e Dine Dodës me nënën e tyre, Lushen.
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Kullat e Llan Devës në Hurdhë Muhurr
(Shkruar nga Shaqir Skarra)

Midis dy kohërave

Ruaj shumë kujtime e mbresa të bukura për Muhurrin dhe 
banorët e tij. Kam mjaft miq e shokë në këtë trevë të njohur jo vetëm 
në Dibër por dhe jashtë sinorit të saj. Isha me fat që më takoi mua 
të shkruaj qoftë edhe diçka modeste për Llan Devën, kullat e tij dhe 
pasardhësit që la pas.

Ishim mësuar që çdo gjë të mirë dhe të bukur në Muhurr ta 
lidhnim me një figurë vërtet të madhe, të njohur, Dine Hoxhën. Vetë 
hija e tij ishte shtrirë gjërë e  gjatë jo vetëm në Muhurr por dhe jashtë  
fshatit, dhe pikërisht kjo hije kishte zënë deri diku  edhe shkëlqimin 
e mjaft kullave të tjera në Muhurr, mjaft njerëzve e personaliteteve 
të kohës së tij e më  vonë .

Unë për veten time nuk kisha patur rast asnjëherë të dija e 
hulumtoja për kullat e Llan Devës në Hurdhë-Muhurr, por kur fillova 
të shkruaj këto pak rrjeshta për një pinjoll të kësaj kulle, Rustem 
Devën, mësova shumë. Mësova e u binda aq shumë sa hija e kullës 
së Dine Hoxhës nuk e kishte errësuar fare shkëlqimin e kullave të 
Llan Devës në Hurdhë-Muhurr.

Llan Deva nuk ishte pari por me organizimin e mirë, në  kullat 
e tij, me një familje të madhe patriarkale ishte pari e kaluar parisë 
më me emër në Dibër.

Llan Deva nuk ishte i lidhur ngushtë me shtetin, nuk përfitoi 
kurrë nga  pushteti në asnjë kohë, por vetë shteti ia kishte nevojën 
Llan Devës, i zgjati dorën dhe i kërkoi ndihmë edhe gjatë luftës, 
edhe pas çlirimit.

Llan Deva nuk e vuri pasurinë në mënyrë të pa ligjshme, nuk 
abuzoi me askënd. Pasuria e tij u vu me mund e djersë dhe nga kjo 
pasuri Llan Deva shpenzoi shumë për luftën, duke u bërë kështu një 
nga bazat më të fuqishme të saj.

Dhe në fund me kolektivizimin e bujqësisë, i pari ishte Llan Deva 
që të gjitha pronat që zotëronte ia dha me dëshirë kooperativës 
bujqësore, por ishte dhe mbeti figura më e vlerësuar jo vetëm në 
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Hurdhë-Muhurr, por dhe jashtë Muhurrit. Të gjitha virtytet më të 
bukura njerëzore që trashëgonte Llan Deva spikatën dhe tek  nipërit 
e mbesat e tij.

Kam patur fatin ta takoj nga afër, ta kem mik të mirë e shok 
besnik Rustem Devën, nipin e Llan Devës të bisedojmë si për 
kohën e kaluar  ashtu edhe për ditët e sotme. Veçanërisht ai flet me 
nostalgji për vendlindjen e tij, Hurdhë Muhurrin, fshatin e  vogël, 
me histori të madhe. Flet ai me mall për këtë fshat mjaft të bukur, 
piktoresk, një perlë  e rrallë e natyrës shqiptare, një fshat me një 
histori të madhe, një guidë e vlerësuar për turizmin shqiptar. Një 
ndër katundet e Dibrës që Zoti ia fali kaq bujarisht hijeshitë dhe 
pasuritë e pamata  të natyrës.    

Është ndoshta zona që ka nxjerrë më shumë se çdo zonë e 
Dibrës studiues, historianë, shkrimtarë, poetë e gazetarë, por është 
në fakt fatkeqësi që fare pak është shkruar dhe folur për trevën 
e Muhurit, janë mjaftuar me ndonjë shkrim sporadik në gazetë, 
ndonjë krijim letrar dhe kaq. Askush nuk është ulur e ta thotë fjalën 
e tij me profesionalizëm për Muhurrin që në lashtësi e deri në ditët 
tona, siç po bën miku im Halil Rama me këtë libër.

Kullat e Llan Devës….
 
Kudo në fshatrat e Muhurrit emri i Llan Devës lakohet për mirë, 

pra ai i kaloi sinoret e fshatit dhe i përkiste të gjithë Muhurrit.
Llani lindi në Hurdhë-Muhurr në vitin 1884 dhe ishte djali i 

parë i Ferë Devës. Kështu që në kohën që vdiq Fera, zot shtëpie u 
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bë vetë Llani megjithëse ishte ende djalë i ri, i pa martuar vetëm 
20 vjeç. Për shumë vite ai ishte zot i një prej familjeve më të mëdha 
e patriarkale në të gjithë Muhurrin e drejtimi e organizimi i kësaj 
familje ishte vërtet i përsosur. Llan Deva, për vetë arsyet e kohës që 
jetoi por edhe për numrin e shumtë të kurorëve që kishte brenda, 
u detyrua të ndërtonte katër kulla. Dy janë ende ekzistuese e të 
banueshme, njëra është gati për t’u prishur e gjitha, kurse nga kulla 
e parë nuk ka mbetur asgjë, thjesht është si toponim në fshat që 
ende i thonë: “Te kulla”. Kulla e parë e Llanit ishte me tre kate, me 
mure të trasha gati 1.5 metra që në fakt për kohën e sotme është 
diçka absurde. Kishte po thuaj dy kate nën tokë të cilat shërbenin 
edhe për mbajtjen e bagëtive të ndara të imtat veç (dele e dhi) dhe 
të trashat veç (lopë e mëshqerra).

Në kohë të hershme, kur Llani ende ishte fëmijë, kjo familje 
ishte e varfër, ishte si të gjitha familjet e fshatit. E gjithë pasuria në 
këtë familje u vu në kohën kur zot shtëpie ishte Llani. Ai dinte të 
organizonte punët në shtëpi, por ishte dhe njeri me shumë intuitë, 
pasi zotëronte një inteligjencë popullore. Njeri i odës, por më së 
shumti i punës. Ai duket se kishte lindur për të drejtuar, se në fakt, 
kulla e tij sa ishte ai zot shtëpie, pati vetëm ngjitje dhe ekonomi të 
konsoliduar.

Meritë e veçantë e tij dhe e rangut të lartë shoqëror janë edhe 
lidhjet miqësore që bëri me familjet më të mira dhe të njohura në 
Dibër. Ai edhe miqësitë i bëri në dyer të njohura dhe sojlie, por edhe 
vetë kishte vajtje ardhje të shumta me parinë në ato vite. Vinin në 
kullën e Llanit, edhe Dine Hoxha, edhe Kaloshi i Sinjës, edhe pari 
nga zona të tjera të njohura të Dibrës, por edhe vetë Llani kur i jepej 
mundësia shkonte në këto familje të njohura dibrane. Me to mbajti 
gjithmonë marrëdhënie korrekte e shumë miqësore.

Me vdekjen tragjike të vëllait, Rustemit, Llani martohet me 
gruan e tij Xhemilen, por nuk bëri dasëm, nuk u bë dhëndër Llan 
Deva edhe pse ishte ende i ri në atë kohë. U martua për forcë të 
zakonit, por deshi që miqësinë e lidhur me fisin e njohur Koltraka 
në Arras të mos e prishte, por ta forconte edhe më shumë. Llani nuk 
e pati fatin dhe lluksin të bëhej dhëndër si bashkëmoshatarët e tij e 
as të bënte dasëm, jo që i mungonte ekonomia, por kështu i erdhën 
rrethanat, por Llan Deva pati një jetë bashkëshortore të mirë, se 
ishte vetë një prind dhe bashkëshort model.
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Në kullat e Llan Devës nuk mungonte asgjë, as “qumësht 
dallëndysheje” si i thonë fjalës, por Llan Deva kërkonte që lumturinë 
e tij ta ndante edhe me të tjerët.

Vetë Llani kaloi disa 
peripeci në të gjitha ndryshimet 
e pushteteve, si nga periudha e 
luftës së parë botërore, koha 
e Zogut, pushtimi i vendit nga 
italianët dhe gjermanët dhe në 
fund nga sistemi i kaluar, kur 
vendi qeverisej nga Partia e 
Punës.

Kur pushka kriste në 
male kundër të huajit që 
kishte shkelur tokat tona, 
Llani gëzohej për guximin 
dhe trimërinë që tregonin 
djemtë dhe vajzat shqiptare. 
Ai hapi dyert e kullës kat më 
kat dhe priti e përcolli djem 
dhe vajza të reja të inkuadruar 
në formacionet partizane nga 
të gjitha anët e vendit. Vinin 
natën dhe ditën dhe kullat 
e Llan Devës u bënë baza të 

sigurta të tyre. Këtu do të hanin, do të flenin, do të mjekoheshin 
nga plagët, do të lanin rrobat dhe do të niseshin përsëri në front. 
Një pjesë iknin nga këto kulla e pjesa tjetër do të vinte.  E gjetën një 
strehë të sigurtë dhe të mbrojtur mirë.

Kullat e Llan Devës, baza kryesore të LANÇ-it në Muhurr

Me ngritjen e këshillave nacional-çlirimtare në fshatra, Llani do 
të zgjidhej kryetari i parë i këshillit nacional-çlirimtar.

Pas Llan Devës në fshat kryetar këshilli ka qenë pastaj Hysen 
Deva, Hamit Balla, Xhil Çiku, Shefki Deva, Mexhit Prençi. Pas viteve 
nëntëdhjetë për shumë kohë ka qenë Petrit Deva.
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Në kullën e Llanit vinin shpesh Haxhi Lleshi, Sulë Baholli, Jashar 
Menzelxhiu, Njazi Agolli e të tjerë.  Në këtë kullë ka ardhur edhe 
vetë Hysni Kapo, në atë kohë anëtar i Byrosë Politike dhe sekretar i 
Komitetit Qendror.

Vrasja e djalit të vetëm, Ramadanit në luftën për lirinë e atdheut, 
për Llanin ishte një goditje e madhe. E qau i gjithë fshati por Llan 
Deva nuk derdhi lot, priti e përcolli njerëz që vinin për ngushëllim.

Pas disa ditësh kur ishte në kullë vetëm, - tregon Rustemi, i 
cili në atë kohë ishte vetëm pesë vjeç, e gjeta babën (Llanin) duke 
qarë. Unë e dija nga më të mëdhenjtë se burrat nuk qajnë, ndaj me 
kërshëri fëmije pasi më mori pranë vetes aty ku ishte ulur, e pyeta:

-Po pse a qajnë burrat o babë, dhe fillova t’ia fshija lotët në faqe 
dhe mjekër.

-Qajnë, qajnë biri im, mu përgjigj, por loti i burrit është ma i 
rëndë se plumbi i pushkës, dhe ashtu të dy të kapur dorë për dore 
dolëm dhe u futëm në odën e madhe të miqve ku rrinte vazhdimisht 
Llani.

Vrasja e Ramadanit ishte një humbje e madhe për Llan Devën, 
ishte një humbje e madhe se i kishte lënë nusen e tij Nailen me një 
djalë të vogël, Shefkiun.

Nailja, një grua burrneshë, bijë tek fisi Coli nga Katundi i Ri, nuk 
doli nga shtëpia. Nuk pranoi kurrsesi ta braktis djalin e saj të vetëm 
e të vogël. I vu shpatullat shtëpisë dhe e rriti djalin si një burrneshë 
e vërtetë.

Në vitin 1967, kur fshati Hurdhë-Muhur u bë kooperativë, si 
kudo edhe këtu kishte njerëz që kundërshtonin me forcë, kishte 
njerëz me pak tokë e pak bagëti, por kooperativë nuk pranonin të 
bëheshin. I pari që firmosi ishte Llan Deva, pas tij nuk mbeti njeri 
pa firmosur. Jo vetëm tokën e bagëtinë, por Llani dorzoi me dëshirë 
edhe kullën e malit që mbante gjatë gjithë kohës bagëtitë. Edhe atë 
ia fali kooperativës bujqësore.

Llani më së fundi arriti vetë ta shikojë nipin e tij Rustemin, që 
e deshi më shumë se gjithçka tjetër, të shkolluar, të ditur dhe me 
detyra të larta shtetërore e partiake.

Ky burrë vigan e me mendje të kthjellët gjithmonë, në vitin 
1967  i mbylli sytë përgjithmonë në moshën 83 vjeçare, duke lënë 
pas përsëri një familje të madhe, të bashkuar, me plot nipër e mbesa, 
ashtu siç e donte dhe vetë.
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Spiro Vangjeli, mjeku humanist, për të cilin 
Muhurri u bë familje e dytë

Ishte pranverë, marsi i vitit 1981, kur një mjek i ri, djaloshi 26 
vjeçar, Spiro Sevo Vangjeli, caktohet të shërbejë në rrethin e Dibrës, 
pikërisht në Qendrën Shëndetësore të fshatit Muhurr.

Një përgjegjësi e madhe, përzier me emocionet që sjell diçka e 
re dhe në një vend të panjohur….

Ky mjek i ri, i lindur në Vlorë e banues në Tiranë, pa përvojë 
pune, i sapodalë nga auditoret e Universitetit, por me një dëshirë të 
jashtëzakonshme për të ushtruar profesionin, me vullnet e me një 
vetëmohim për t’u admiruar, paraqitet në detyrë.

E folura e tij e veçantë që nuk ngjasonte aspak me atë të 
vendasve, tërhoqi vëmendjen e banorëve të Muhurrit, të cilët as 
mund ta imagjinonin se çfarë ndryshimesh kolosale do të bënte në 
zonën e tyre  mjeku i ri, i sapoardhur.
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Spiroja, djalë i detit, djalë i një familjeje me tradita e njëkohësisht 
me kulturë të gjerë, djali i një babai që dha gjithë energjinë e 
potencialin e vet akademik e institucional në shërbim të vendit, në 
krye të institucioneve më kyçe të pushtetit, tashmë ishte i vendosur 
t’i bashkonte të gjitha këto me kapacitetin e tij individual, hovin 
djaloshar dhe dëshirën për të bërë ndryshime rrënjësore.

Por në këtë fshat që natyra i kishte falur bukuri të rrallë dhe 
burime të shumta natyrore e njerëzore, gjithçka ishte inefiçente.. 
Spiro u përball me një Qendër Shëndetësore jashtë çdo parametri 
higjieno-sanitar, me rrugë të pashtruara, plot baltë, me shtëpi pa 
VC, pa ujë, pa drita, pa kushtet më minimale të jetesës, me lokale e 
menca të ndotura.

Gjithshka në Muhurr duhej ndryshuar urgjentisht. Spiro e filloi 
punën nga “A”-ja. Vuri në eifiçencë të plotë Qendrën Shëndetësore, 
duke e pajisur atë me ujë e drita 24 orë. Kërkoi ndihmën e pushtetit 
lokal dhe shtroi rrugët e fshatit; ndihmoi banorët që të ndërtonin 
VC-të në shtëpitë e tyre, me kërkesë të vazhdueshme dhe me 
këmbënguljen që e karakterizonte bëri që gjithshka në fshat të 
pastrohej e dizinfektohej plotësisht. Ai përmirësoi shërbimin 
nënë-fëmijë, uli në zero vdekshmërinë foshnjore dhe e gjitha kjo 
ndodhi falë punës së tij të palodhur, 24 orë çdo ditë në shërbim të 
pacientëve.

Gjithçka tashmë u kthye në parametra bashkëkohorë.
Ndryshimet në fshat ishin aq të mëdha e të dukshme, saqë 

respekti i banorëve u shtua 100-fish. Ata filluan ta shohin me 
admirim të thellë, e bënë pjesë të jetës së tyre, të familjeve e 
shtëpive të tyre. Ai u bë i domosdoshëm për ta, me punën, idetë, 
përkushtimin, aftësitë si mjek, novatorizmin dhe modernitetin që 
përcillte, duke ua “imponuar” ato edhe vartësve, ndihmësmjekut 
Sabri Çuni, infermiereve e mamive Ganie Losha, Kujtime Berisha 
etj, me të cilat ndërtoi bashkëpunim perfekt saqë edhe sot shprehet 
me admirim e vlerësim maksimal për punën e shembullin e tyre.

Në punë ka mjaft raste të shembullit vetmohues të këtij mjeku 
të përkushtuar ndaj profesionit të tij. Ja një rast i veçantë: Një nënë 
e re ishte në rrezik. Duhet të sillte në jetë foshnjën e saj, por kishte 
komplikacione të rënda dhe rrezikohej jeta e të dyve.  Të parin 
që thirrën për t’u ardhur në ndihmë, ishte doktor Spiro, mjeku i 
përgjithshëm.
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Menjeherë, si gjithmonë i gatshëm, niset në një mot të ftohtë, në 
rrugë që mezi çaheshin nga dëbora dhe pas orë e orë përpjekjesh 
titanike, me ato kushte të varfëra medikamentesh e mjetesh 
mjekësore, arriti të shpëtojë jetën e fëmijës e të nënës. Ky qe një 
veprim heroik, që fshatarët në pamundësi për ta shprehur me 
fjalë, e shprehnin me lotë gëzimi e përqafime. Ishte një prolog i 
dhimbshëm i një epilogu triumfues.

Në vitin 1985 në fshat plas një epidemi e madhe, epidemia e 
Tifos. Edhe këtë herë, Spiros, mjekut të ardhur nga Tirana, i duhej 
të përballej drejtpërdrejt me këtë armik të padukshëm, por kaq 
evident.

Pas ditë të tëra lufte, përpjekjesh, pa gjumë, pa çlodhje e plot 
sakrifica, arriti ta mposhtë epideminë.

Ky akt sublim u vlerësua nga pushteti qendror, i cili e dekoroi 
me Medaljen “Mjeshtër i Madh i Punës”, përkatësisht në vitin 1986.

Ndonëse larg familjes, me mall të madh për ta, ai asnjëherë nuk 
harroi që banorët e Muhurrit ishin familja e tij e dytë, ishin njerëzit 
e thjeshtë e të varfër që e vlerësuan dhe e deshën.

Largohet nga Muhurri, për t’u kthyer në Tiranë në vitin 1987, 
por për Spiron, gjashtë vitet e kaluara atje ishin vitet e eksperiencës 
së madhe, e përvojës jetësore e profesionale, që kalitën durimin, 
shpirtin luftarak, forcuan karakterin dhe lanë tek ai kujtime e 
mbresa që nuk do t’i harrojë kurrë.

Spiro Vangjeli ka një jetë në shëndetësi. Në duart e tij kanë kaluar 
me dhjetëra e mijëra pacientë të cilët i kanë besuar shëndetin e tyre 
mjekut të familjes. Për disa vite ka qenë edhe Drejtor i Poliklinikës 
së Kombinatit në Tiranë. Humanizmi i z.Vangjeli ka qenë i dukshëm 
në çdo hap të karrierës së tij. Ai ka qenë njësh me pacientin, i shkrirë 
në nevojën e tij, duke iu gjendur sa herë e lypte nevoja. Vlerësimi për 
mjekun e mirë dhe të zotin, Dr.Spiro Vangjelin për çfarë ka dhënë në 
profesionin e tij është i merituari dhe të tilla vlerësime nuk duhet të 
mungojnë për profesionistët.

Ai është heroi i kohëve të vështira…..
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Halit Laci, burri i odave e mexheliseve

Ashtu si e gjithë Dibra edhe Muhurri 
ka patur burrat e shquar për oda e 
mexhelise. Njëri prej tyre, i rrallë për nga 
mençuria e fisnikëria, ka qenë Halit Laci.

Në një vështrim kompleks të 
personalitetit të tij, (ngaqë e kam njohur 
nga afër) do të veçoja, katër konstatime 
përcaktuese për dimensionin njerëzor e 
shoqëror të Halit Lacit.

Konstatimi i parë lidhet me vetëdijen 
e tij kombëtare. Këtë e tregon fakti se në 
moshë fare të re, pa lejën e babait të vet 

(Rustemit), largohet nga familja dhe rreshtohet me forcat e brigadës 
së 18-të partizane, që ditën e krijimit të saj, në Sllatinë të Dibrës. I 
inkuadruar në batalionin e IV-t të kësaj brigade, do të merrte pjesë 
në të gjitha luftimet, si në çarjen e rrethimit gjerman në Kolosjan e 
deri në betejat për çlirimin e Kosovës.

Konstatimi i dytë lidhet me stoicizmin e tij ndaj dikaturës.       
Ndonëse mori pjesë aktivisht në Luftën Antifashiste Nacional-
çlirimtare dhe e ndoqi Brigadën e 18 S edhe pas çlirimit, kur ajo u 
transferua në Himarë, krejt papritur, më 16 korrik 1947 arrestohet 
me akuzën “për axhitacion e  propagandë kundër pushtetit 
popullor” dhe madje dënohet me 4 vjet burg, të cilin e vuan në 
Kalanë e Gjirokastrës. Ai nuk u gjunjëzua, por përkundrazi edhe në 
burg, duke përdorur mjeshtërisht alegorinë dibrane, u jepte shpresë 
bashkëvuajtësve, deri sa u amnistua pas arrestimit të Koçi Xoxes. 
Ndonëse në kushte inkuizicioni, edhe gjatë vuajtjes së dënimit, 
mësoi nga mençuria, bujaria e shpirti fisnik i bashkëvuajtësve.

Konstatimi i tretë është se ai ishte dhe mbeti idealist në raport 
me sistemin diktatorial. Ndonëse u investua shpirtërisht në këtë 
utopi, iu kundërvu me guxim atij sistemi, duke u renditur kështu 
ndër të parët që u ngrit me kurajo kundër ngrehinës totalitare.

Parë nga një vështrim analitik, Halit Laci edhe në rininë e tij, nuk 
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bënte lëshime në të vërtetën dhe kurrësesi nuk lejonte devijimin 
nga e vërteta.

Konstatimi i katërt, ka të bëjë me faktin e pakundërshtueshëm se 
Halit Laci, ashtu si edhe burrrat tjerë të mençur të Muhurrit: Xhemal 
Berisha, Dine Doda, Xhemal Tanushi, Selman Farruku, Tahir Mëziu, 
Tahir Mani, Islam Kaleshi, Sami Hoxha, etj., në vitet e mëvonshme u 
shdrrua në pikë referimi për bashkëbiseduesit në oda e mexhelise, 
sa herë shtroheshin për zgjidhje probleme e çështje delikate, madje 
edhe kur luhej me fatet e njerëzve.  

Këtë mençuri e demonstroi, jo vetëm në odat e Muhurrit, por 
edhe në mjediset e punëtorëve, ku u ndodh fill pas daljes nga burgu, 
në  Rruga –Ura, Shupal, Gallat, Milot etj.

Ndonëse me pak shkollë, me 5-vjeçaren e mbaruar në vitin 
1937 në vendlindje (kishte lindur më 28 prill 1924), ai përvetësoi 
në mëyrë perfekte njohuritë e të ashtuquajturit “Universitet i 
Dibrës”, ndaj dhe të mahniste me fjalën e urtë e të mençur që 
peshonte shumë, në oda, kuvende e mexhelise.  Po i tillë sillej ai me 
njerëzit edhe në vendet e punës, si magazininier për disa vjet në 
kooperativën bujqësore Muhurr, si përgjegjës sektori në Gurin e Kuq 
(1962-1965 kur miniera e mermerit Muhurr ishte sektor në varësi 
të Kombinatit “Josif Pashko”, Tiranë), si magazinier e grumbullues 
në degën e Tregtisë Muhurr, si magazinier në Magazinën Qendrore 
të frutave në Zdojan etj.

Ai i ka çuditur e lënë pa mend sa e sa herë edhe të deleguarit 
që vinin nga rrethi e Tirana, me zgjidhjen që u jepte problemeve 
delikate, pa “u lagur” vetë, si i thonë fjalës. Kështu e mbajnë mend 
bashkëfshatarët Halit Lacin edhe në dy mandatet që ai qe kryetar i 
Këshillit Popullor të fshatit Fushë-Muhurr.

Gjatë atyre viteve, Halit Laci ishte adresa më e mirë për zgjidhjen 
e halleve të shumë njerëzve.  Ai kishte mirësinë dhe gatishmërinë 
që të angazhohej pa kursim në zgjidhjen e çdo halli të njerëzve në 
nevojë, pavarësisht kompetencave që kishte si kryetar i këshillit. 
Madje edhe kur ishin probleme që nuk i kishte në dorë vetë, ai 
shfrytëzonte të gjitha mundësitë dhe lidhjet për t’ua zgjidhur 
njerëzve ato. Meqё popullariteti i tij nuk ishte vetëm në Muhurr, 
njerëzit i drejtoheshin atij edhe për probleme që kishin të bënin me 
institucionet e rrethit apo të Tiranës. Dhe ai nuk nguronte të bënte 
ndërhyrjet e duhura për të arritur qëllimin final, që mund të ishte” 
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një shtesë burse për një nxënës a student nga Muhurri, një leje pune 
më tepër për një bashkfshatar që të mund të punonte në ndonjë 
ndërmarrje shtetërore, apo dhe dhënie garancie për ndonjë tjetër 
të survejuar nga organet e dikaturës, duke e shpëtuar nga burgu. 
Kështu fisnikëria e Halit Lacit arriti në një kuotë aq të lartë, saqë si 
i familjar i mirë, mik i vërtetë, shok i papërtuar, dhe si dibrani me 
zemër të madhe, iu gjendej kurdoherë pranë miqve e të afërmëve, 
në gëzime e hidhërime.

Formacioni shpirtëror i tij është përmirësuar dhe zhvilluar 
nën ndikimin e nxitësve dhe stimujve socialë, pasi duke pasur një 
përthithje inteligjente dhe mishërim të vetive më të mira, zhvilloi 
përgjigje të vlefshme ndaj indikatorëve socialë, si reagim estetik që 
i shkaktonte ndjenjën e kënaqësisë e të përmbushjes morale.

Ai e priti me gëzim përmbysjen e sistemit monist dhe ardhjen 
e demokracisë. Jetoi i lumtur vitet e pleqërisë në gjirin e familjes së 
tij të mrekulluseshme, nga 1984-tra kur doli në pension e deri kur 
vdiq më 19 shkurt 2013, në moshën 89-vjeçare.

Halit Laci la pas një trashëgimi të vyer shpirtërore për të birin 
Ganiun, edhe ky një intelektual e kuadër shembullor, që ecën 
vendosmërisht në gjurmët e tij; për vajzën e vetme Remen, një 
zonjë fisnike e një dere të fisme; për nipërit e mbesat që, ashtu si 
dhe miqtë e tij të shumtë e kujtojne gjithnjë me nderim të veçantë.

Halit Laci me vëllain, Rasimin dhe djalin, Ganiun.
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Adem Mezini (Mëziu) - “ambasadori” 
i Muhurrit në Tiranë

Pa asnjë mëdyshje, muhurraku Adem 
Fali Mëziu (Mezini) është përjetësuar në 
panteonin e vlerave, si ish luftëtari trim 
i Brigadës 18-Sulmuese partizane gjatë 
Luftës së Dytë Botërore, si ushtaraku 
trim dhe i guximshëm që ishte në vijën 
e parë të mbrojtjes së kufirit gjatë 
provokacioneve greke të gushtit 1949 
dhe si ushtaraku shembullor i Ushtrisë 
Shqiptare me një karrierë të shkëlqyer 
25 vjeçare.

Por për muhurrakët dhe miqtë e 
tij nga e gjithë Dibra ai ishte dhe mbeti 
edhe “ambasadori” i tyre në kryeqytetin 

shqiptar. Kjo për faktin se shtëpia e tij në Rrugën “Karl Gega”, tek 
ish stacioni i trenit, ishte mikpritësja e rrallë për të gjithë ata që 
merrnin rrugën nga Muhurri, Luznia, Çidhna dhe nga e gjithë Dibra 
për në metropolin shqiptar.

Po kush qe Adem Mëziu?

Pasaporta e tij tregon datëlindjen 01.09.1921. Kishte lindur 
në Fushë Muhurr në familjen e prindërve atdhedashës Beglie e 
Fali Mëziu. Këtu kaloi fëmijërinë, mësoi në shkollën e Thanzës si të 
gjithë bashkëmoshatarët, kreu shkollimin bazë dhe po në Muhurr 
kaloi fëmijërinë e tij me vështirësi të panumërta. Ai ishte 23 vjeç 
kur rrëmbeu pushkën dhe u radhit me forcat e Brigadës së 18-të 
Sulmuese që u krijua në Sllatinë më 18 gusht 1944. Mori pjesë 
heroikisht në të gjitha betejat që zhvilloi kjo brigadë, si në luftimet 
për çlirimin e Dibrës së Madhe e  deri  në Kukës e Prizren.

E ndoqi këtë brigadë edhe pas çlirimit të vendit kur ajo ishte 
transferuar në Gjirokastër. Këtu, Adem Mëziut i takoi të ishte në 
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vijën e parë të frontit të luftimeve gjatë provokacioneve greke të 
gushtit 1949.

Nga 2 gushti i atij viti dhe për muaj të tërë, territori jugor 
shqiptar në juglindje me bazë rajonin e Korçës, por edhe deri në 
Gjirokastër e Konispol të Sarandës u bë objekt sulmi ushtarak prej 
Greqisë. Nuk ishte thjesht provokacion, por një luftë e vërtetë, me 
të gjithë karakteristikat dhe elementët e një sulmi për pushtim, 
ndonëse e zhvilluar vetëm në një pjesë të kufirit e territorit të 
vendit.

Në këtë luftë, Adem Mëziu ishte në vijën e parë të mbrojtjes 
së kufirit Gjirokastër - Përmet. Për kontributin në këtë betejë 
të përgjakshme, si edhe gjatë Luftës së Dytë Botërore, ai mori 
“pasaportën e trimërisë” që i shërbeu për të qenë gjatë gjithë jetës 
efektiv i Ushtrisë Shqiptare.

Në Gjirokastër kishte marrë edhe familjen, e pikërisht këtu 
ndodh edhe “incidenti” i ndërrimit të mbiemrit pa pëlqimin e tij. 
Ngaqë në këtë qytet kishte shumë qytetarë me mbiemrin “Mezini”, 
edhe familjes së tij, zyrtarët e papërgjegjshëm të Gjendjes Civile, 
ia ndërruan dhe e regjistruan gabim mbiemrin, duke e shënuar në 
regjistrat përkatës “Mezini”, kur në fakt e kishin “Mëziu”.

Nga këtu, do të transferohej në repartin ushtarak të Kavajës, 
ku shërbeu për katër vjet (1951-1955), sërish me mbiemrin e 
ndërruar “Mezini” (i cili ngeli kështu edhe kur erdhën familrasisht 
në Tiranë, por që në fakt, Ai vetë dhe gjithë famija e tij njihen me 
mbiemrin e fisit të vendlindjes, “Mëziu).  

Ushtaraku i devotshëm 
Adem Mëziu u vlerësua 
për rezultate të larta në 
përgatitjen luftarake, 
ndaj dhe u përzgjodh për 
të ndjekur studimet në 
Akademinë Ushtarake. 
Studioi gjatë viteve 1955-
1962 dhe u diplomua në 
Akademinë Ushtarake 
në degën “Financë”. Pas diplomimit, Adem Mëziu shërbeu me 
përkushtim, fillimisht si Shef i Financës së Korpusit të Burrelit 
(që mbulonte tri brigada të dislokuara gati në gjithë Verilindjen e 
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vendit) dhe më pas për 11 vjet, shef finance në Repartin Ushtarak 
3800 në Vorë, Tiranë.

Në rrugëtimin e këtij idealisti elitar, që nisi nga radhët e 
forcave partizane; kulmoi në betejën për mbrojtjen e kufirit 
Gjirokastër-Përmet gjatë provokacioneve të gushtit 1947 dhe vijoi 
përsosmërisht për afro tri dekada në Akademinë Ushtarake e në 
disa reparte të rëndësishme të Ushtrisë shqiptare, gjejmë episode 
dhe fakte që e rendisin personalitetin e tij me atë të personaliteteve 
të shquara shqiptare, të cilët gjithë jetën ia kushtuan atdheut të tyre. 
Ai bën pjesë në plejadën e ushtarakëve shqiptarë që u shkolluan 
në Akademinë Ushtarake dhe që kontribuan për krijimin dhe 
modernizimin e ushtrisë shqiptare.

Ndonëse në sektorin e vështirë të menaxhimit të financave të 
njësive më të larta të Ushtrisë, siç ishte Korpusi i Burrelit, apo edhe 
Brigada e Vorës, ai ia doli të jetë kurdoherë i sukseshëm. Performanca 
e tij e shkëlqyer, falë përkushtimit ndaj profesionit, do të ndikonte 
në profilin e Adem Mëziut, duke përgatitur edhe financierë të tjerë, 
nënoficerë e oficerë, që do të bëheshin “gardianë” të mbrojtjes së 
financave në reparte të ndryshme ushtarake.

Vlera e veprës së këtij oficeri shembullor qëndron jo vetëm në 
kryerjen më së miri të detyrave të tij funksionale, por edhe në atë 
të punës praktike për t’i shërbyer sa më mirë nevojave të popullit. 
Kësisoj ai bëri realitet ëndrrën për t’u shërbyer hallexhinjve nga të 
katër anët e vendit, jo vetëm me kompetencën profesionale, por 
edhe me papërtueshmërinë e fjalën e ëmbël.

Ushtaraku me një rreth gjigand miqsh 
dhe një popullaritet mahnitës

Si rrjedhojë e cilësive të veta të shquara profesionale, humane 
dhe sociale, Adem Mëzini (Mëziu) ishte bërë një lloj magneti që 
kishte krijuar një rreth gjigand miqsh dhe një popullaritet mahnitës. 
Marrëdhëniet me njerëzit ai i konsideronte të shenjta. Ai i donte 
dhe i çmonte shumë shokët e tij qofshin ata kolegë, shokë të rinisë,  
fshatarë, qytetarë, të rinj apo pleq.

Përveç dashurisë për njerëzit dhe mikpritjes, kishte edhe një 
pikë tjetër të fortë, që ishte bashkëshortja e tij fisnike, Nilkë Mëziu 
(Laci). Ai e vlerësonte dhe e konsideronte këtë si fat të madh, 
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sepse jo çdokush do të kishte 
qenë e gatshme që të priste 
pa pushim dhe në çdo orë 
atë fluks miqsh e vizitorësh 
në shtëpi. Apartamenti i tij 
modest tek Stacioni i Trenit 
në Tiranë, qe kthyer në një 
shtëpi të dytë për muhurrakët 
e dibranët e shumtë, sa herë 
që u duhej të vinin për një 
vizitë në spital apo për të 
parë fëmijët e tyre ushtarë e 
studentë. Megjithë ngarkesën 
në punë, Adem Mëziu kishte 
mirësinë dhe gatishmërinë 
që të angazhohej pa kursim në zgjidhjen e çdo halli të njerëzve në 
nevojë. Madje edhe kur ishin probleme që nuk i kishte në dorë vetë, 
ai shfrytëzonte të gjitha mundësitë dhe lidhjet për t’ua zgjidhur 
njerëzve ato.

Ndaj, me të drejtë, ish ushtarakun shembullor nga vendlindja 
e tyre, muhurrakët e kanë konsideruar si “Ambasador i Muhurrit 
në Tiranë”. Madje çdo ambasador do t’a kishte zili përfaqësimin 
dinjitoz të humanizmit dhe vlerave të familjes dhe vendlindjes nga 
ai vinte, si dhe humanizmin e pashtershëm e virtytet e pashoqe që 
ai shfaqte në të mirë të njerëzve.

Në profilin e Adem Mëziut ishin bërë bashkë krenaria 
individuale, krenaria e fisit, krenaria e vendlindjes, e krahinës 
dhe krenaria kombëtare e bazuar tek historia, luftërat legjendare, 
puna dhe arritjet e të parëve të tij, punëtorë dhe bujarë, por dhe të 
shokëve të luftës e të Ushtrisë, si lajtmotivi i jetës dhe veprës së tij.

Ai u nda nga jeta krejt papritur nga një atak në zemër, në zyrën 
e tij të punës në Repartin 3800 në Vorë, më 23 prill 1976, një javë 
para se të dilte në pension.

Vdiq për të mbetur në kujtesën e bashkëfshatarëve, miqve e 
shokëve të tij, si simbol i njeriut të virtytshëm, duke lënë pas djemtë 
e tij shembullorë (Ilirin, Astritin, Besnikun, Përparimin, Arbenin e 
Mentorin) dhe vajzat (Nadiren, Mirjanën e Dafinën), që të gjithë 
njerëz emërmirë për familjen e shoqërinë.
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Vetë fakti që Adem Mëziut, ish Kapiten i I-rë, iu dha lamtumira 
nëpërmjet një ceremonie zyrtare të organizuar nga Ministria e 
Mbrojtjes, me pjesëmarrjen e titullarëve kryesore të atij dikasteri, 
si dhe pothuajse me gjithë ushtarakët e Garnizonit të Tiranës, 
ndërkohë që qindra bashkëfshatarë të tij  kishin ardhur nga Muhurri 
për ta përcjellë për në banesën e fundit, i bën krenarë fëmijët e tij 
për babain e tyre, me një karrierë të shkëlqyer si ushtarak e njeri 
me vlera edhe në jetën civile.

Komisioni Qendror i Statusit të Veteranit të Luftës ANÇL pranë 
Ministrisë së Mbrojtjes, me Vendimin Nr.114, datë 26.5.2000 i ka 
njohur Adem Mëzinit statusin përkatës dhe sipas këtij vendimi 
familja e tij njihet si familje e Veteranit të LANÇ të popullit shqiptar.

Adem Mëziu në dasmën e nipit, Faliut.
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Mixha Xhetan në rrjetet sociale...

E enjte, 14 maj 2020, ora 07.46. Në messenger më vjen një 
mesazh interesant.

Ej mik! Teksa lexova portretin që i kishit bërë shekullorit Xhetan 
Prençi në gazetën “Rruga e Arbërit” më ktheve në vitin 1976.

Isha roje kooperative tek zyrat e Këshillit Popullor të fshatit 
Hurdhë Muhurr. Më kishin dërguar në shkollën e  këtij fshati si 
mësues stazhier, atëherë.

-Bie dera.
-Hajde, i përgjigjem.
U fut brenda Dine Çiku, nxënës i klasës  së Vll-të. I qeshur por i 

ndrojtur.
“Mirëmbrema o mësues!” Dhe vijoi  pasi ia ktheva përshëndetjen:
-Më  tha baba të vish sonte se kemi miq.  Dhe më dha një letër ku 

shkruhej: “Mbylle derën, hajde poshtë! Kryetari i Këshillit Popullor..
(firma).

Shkova, ishte natë dimri. Kulla e Dautit  trekatëshe me gurë. Në 
katin e dytë, oda e pritjes, plot e përplot me burra. Të gjithë i njihja. 
Ishin nga 7 fise dhe vetëm Lleshi nuk kishte përfaqësues, se të tjerët 
po:  Prençi, Daci, Deva, Rama, Hoxha, Balla e gjithë fisi Çiku ishin 
brenda. Konaku (oda e burrave) i merrte 30 burra.

I përshendeta, paksa i ndrojtur se ishte hera e parë që 
përballesha me një konak burrash të Malsisë. Njërin, me kapele në 
krye të vendit, djathtas, nuk e njihja.

-”Hajde, hajde çetu afër meje! - dëgjova zërin e trashë të burrit 
të panjohur.

Desha, s’desha iu afrova në lëkurën e dashit të bardhë mbi shilte.
Hamit Balla bëri prezantimin. Or Xhetan, e kemi mësues. Asht 

jabanxhi, prej Ushtelenxe...
-I kuj je or trajm?
-I Dull Zebit, - u përgjigja.
-Heeu. E kam njoft dhe të paskemi vërtet mâjk. (Motra e Dautit, 

Hane Çiku, tek nipi jonë).
-Dëgjo or mâjk!
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Unë si kakruk, mezi mbahesha, e ai filloi bisedën me mua:
“Që të mund të ftohesh apet, kur të vij të kesh parasysh tri gjana:
“Ec me mend në kokë e me kambë në tokë, duke pa veten në 

pasqyrë, ec për tehu të briskut e të mos prajtesh, per teli të çiftelisë 
e të mos e kputish”.

Nuk e harroj dhe një porosi tjetër të atij burri të mençur: “Të 
kesh ni rrajp e të shtërgojsh mullën sa herë si të t’frajhet... se pa 
shejf me mejkun: qanke mësus dhe shyqyr, por për të shku në 
shkollë bahet sebep naj mâjk; për ni 5 bëhet sebep naj mâjk a shok; 
për t’u caktu në punë apet bahet sebep dikush... Këtu, punën nuk ta 
bën as mâjku, as shoku e as dikush. Duhet me u shtërgu vet...”. Ky, 
pra është i urti e i mençuri Xhetan Prençi, të cilit i uroj jetë të gjatë...

* * *

Pas një ore e gjysëm (ora 09.16 e datës 14 maj 2020) vjen një 
mesazh tjetër në messenger, po nga miku im Njazi Zebi:

Faleminderit Halil Rama, por edhe me nënën e Besnikut, Nahile 
Prençi - (Mëziu) për koinçidencë e kam një histori të paharruar: 
Besniku ishte në të mesmen veterinare në Shkodër. Unë e Sami 
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Balla ishim në Institut. Vjen nana e Besnikut, e sheh atë, por dhe e 
pyet: Kush asht tjetër prej anëve tona këtu në Shkodër?

-Eshtë Samiu dhe Njaziu, i përgjigjet Besniku.
Ajo vjen pas pak, na takon e na sjell nga një gurabi 6 lekëshe.
Nuk do ta harroj kurrë atë grua me shaminë e bardhë si bora e 

maleve. Kishte marrë gjithë atë rrugë në këmbë, nga zooteknikja, 
në qendër, për të parë, përveç djalit të saj edhe dy fëmijë dibranë që 
t’u bëjë qejfin!

Qofsh i nderuar miku im Halil Rama. Bëre mirë me këtë 
artikullin për Xhetan Prençin se më “shëtite” pas 45 vjetësh në 
Hurdhë Muhurr e në Shkodër!

Me respekt
Njazi Zebi.
Qoftë dhe këto pak radhë flasin për fisnikërinë, urtësinë e 

mençurinë e spikatur të bashkëshortëve Nahile e Xhetan Prençi, si 
edhe për mikpritjen bujare e të veçantë të burrave të paharruar të  
Hurdhë Muhurrit, si Shefki Deva, Mexhit Prençi, Beqir Çiku, Hamit 
Balla, Ali Hoxha, Daut Çiku, Nezir Rama, etj. Urtësia, mençuria e 
bujaria e tyre transmetohet brez pas brezi.
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Kur Xhemal Tanushi i kërkonte 
Mehmet Shehut ngritjen e një fabrike 

çimentoje në Muhurr

Zona e Muhurrit, e njohur për fushën 
pjellore, në dy anët e Drinit të Zi (në 
Fushë Muhurr, Rreth- Kale e Vajmëdhej) 
dhe si një nga zonat turistike me natyrë 
shumë tërheqëse, ka edhe disa parcela 
të njohura për përbërjen argjilore të 
tyre, si në Thanzë, Bota e Mzezve, Bota 
e Berishe, Botat e Krrashe etj. Po ashtu 
ka edhe guroret në zonën e Malësisë 
(Hurdhë Muhurr, Kroi i Zi e Bulaç) 
nga ku prodhohej gëlqere e cilësisë së 
parë. Nisur nga këto e pasuri të tjera, 
mbi e nëntokësore, si dhe nga pozita 
e favorshme gjeografike, në takime të 
ndryshme, nga individë të ndryshëm qe 

shtruar ideja për të ndërtuar një fabrikë çimentoje në Muhurr, e cila 
mund të furnizonte gjithë Dibrën, por kërkesa pati rënë në vesh të 
shurdhër.

Plaku i urtë dhe i mençur Xhemal Tanushi, gjeti rastin dhe 
pati kurajon ta shtronte këtë kërkesë në një takim të organizuar 
te Lisi i Pireve në Pasmar në vitin 197e (ish-plantacion me mollë) 
me pjesëmarrjen e një mase të gjerë njerëzish të zgjedhur nga 
Muhurri, Kastrioti, Çidhna e Qendra. Nomenklatura e rrethit kishte 
përcaktuar këtë vendtakim të ish-kryeministrit Mehmet Shehu me 
dibranët, duke e konsideruar edhe si një pikë strategjike.

Pasi u fol gjërë e gjatë për perspektivën zhvillimore të Dibrës, 
kreu i atëhershëm i qeverisë kërkoi që të dëgjoheshin edhe 
përfaqësuesit e kooperativave bujqësore.

I pari e mori fjalën Xhemal Tanushi, i cili u shpreh:
-Me leje shoku kryeministër! E kemi nji kërkesë na të Muhurrit. 
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Duam që të ndërtohet një fabrikë çimentoje në Thanzë, mu në 
atë kodrën matanë Drinit. Jemi lodh e kemi shpenzu shumë duke 
marrë çimento nga Fushë-Kruja për shtëpitë tona, por nuk po e 
përballojmë me këto pak të ardhura që kemi. Na i kemi edhe vendin 
e përshtatshëm, edhe lëndën e parë, guroret e argjiloret. Fabrika që 
mund të ndërtohet në Thanzë mund të furnizojë me çimento gjithë 
Dibrën….

Ish-kryeministri Shehu, pasi e dëgjoi me vëmendje plakun 
mendjehollë, dhe të guximshëm nga Muhurri, ju përgjigj me një 
ironi therëse.

-Mirë thoni ju dhe mirë do të ishte, po a keni menduar se sa 
afër jush ndodhet armiku ynë shekullor. Ja vetëm një orë larg është 
kufiri...e në ndonjë sulm të mundshëm na e bën pluhur e hi fabrikën...
Prandaj nuk e shoh të mundshme nga pikëpamja gjeostrategjike…

Xhemal Tanushi, iu kthye sërish kryeministrit Shehu:
-“Na serbin e kemi vra e përzënë nga trojet tona tri herë, nga 

1913-ta e deri në 1920-tën, kur nuk kishim shtet e ushtri të rregullt, 
e jo më tani që s’duam t’ja dimë për të”.

Këmbëngulja e Xhemal Tanushit, atëherë 78 vjeç, për të ndërtuar 
një fabrikë çimentoje në Muhurr, pati jehonë në gjithë Dibrën, por 
kërkesën e tij e mbuloi pluhuri i harresës. Dibranët vazhduan dhe 
vazhdojnë të blejnë çimento eksporti, apo dhe nga ajo e Fushë-
Krujës, kur ekzistojnë të gjitha mundësitë që atë ta prodhojnë në 
vendlindjen e tyre.

Gjithësesi emri i të urtit, të mençurit e kurajozit Xhemal Tanushi 
përmendet edhe sot në gjithë zonën e Muhurrit e më gjerë.

Ai kishte lindur më 21 gusht 1896 në Fushë Muhurr dhe po 
këtu kishte kaluar fëmijërinë e rininë e tij, duke marrë pjesë sa herë 
e lypte atdheu në betejat kundër serbëve e austrohungarezëve, 
përkrah Dine Hoxhës e Nuz Lalës. Gjatë qeverisë së Mbretit Zog 
punoi si xhandar për të mbajtur familjen, por pikërisht pse kishte 
shërbyer si i tillë, nuk u përkrah dhe u pa vëngër nga pushteti 
i pas ‘44-trës, ndonëse mori pjesë me armë në dorë në Luftën 
Nacionalçlirimtare si efektiv i Brigadës së 18-të Sulmuese.

Gjatë gjithë jetës së tij, deri sa vdiq më 9 nëntor 1983 në 
moshën 87 vjeçare, ai iu përkushtua familjes, duke punuar në punët 
e bujqësisë. Ai shquhej për zgjuarsi natyrale, i dëgjohej fjala në oda 
e kuvende, sepse fjala e tij e urtë dhe e mençur zinte vend kudo.
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Me gjithë vështirësitë e asaj kohe, ai pati përkujdesjen 
shembullore të djalit të vetëm, Hysniut si dhe të tri vajzave fisnike, 
Fatimes, Naxhijes dhe Beglies.

Dhe ashtu, siç ishte vetë, burrë i besës e i fjalës së mençur, zuri 
edhe miqtë e familjes, (siç ishin Beqir Veshi, Rufat Balla, Shaban 
Berisha, Mudë Doda, Selman Farruku e Qazim Pira), miqësi e 
pandarë, që nderohej e respektohej në gjithë zonën e Muhurrit.

Veçanërisht me Rufat Ballën, një burrë që shquhej për urtësinë, 
mençurinë e fisnikërinë e tij, me të cilin ishin pothujsë të një moshe, 
(ku ishte martuar kushërira e tij e vetme Bedrije Tanushi) i shkonte 
shumë fjala, por edhe dy nipërit, Xhemal e Setki Balla e respektonin 
si të veçantë dajën e tyre Xhemal Tanushi. Ata dhe nipërit tjerë, 
Xhil Doda, Bujar Berisha, Shpëtim e Adil Farruku, si edhe i biri 
Hysniu kanë trashëguar virtytet më të mira të atij burri që edhe sot 
i përmendet emri, kudo në raste gëzimesh e hidhërimesh, jo vetëm 
në Muhurr, por edhe në Tiranë, Sukth e Xhafzotaj ku janë vendosur 
familjet e tyre.
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Na ishte dikur... miniera e mermerit, 
Guri i Kuq, Muhurr

Pak histori...

Në mozaikun prej dhjetëra mijëra pllakash guri, të trashësisë 
10-12 cm, që u përzgjodhën nga të gjitha trevat shqiptare për të 
shtruar sipërfaqen prej 41 mijë m2 të Sheshit të ri “Skënderbej” 
të Tiranës, inauguruar në qershor 2017, një sy i vëmendshëm 
mund të dallojë edhe ato të Minierës së dikurshme të Mermerit 
Muhurr, Dibër. Po ashtu, në hyrje të këtij sheshi, nga pjesa veriore, 
në ngushticën midis Muzut Historik Kombëtar dhe Hotel “Tirana 
Internacional” (15 katëshi) janë vendosur disa blloqe mermeri, 
njëri prej të cilëve, ai me ngjyrë të kuqe e damarë të bardhë, është 
marrë po nga kjo minierë. Blloqe më të mëdhenj, të përmasave 
deri 2x3x1.5 m, me peshë deri 20 ton, të transportuara ndër vite 
me tatrrat e ish-Parkut të Transportit Durrës, që nga sheshet e 
prodhimit të kësaj miniere, qëndrojnë prej 30 vitesh në disa vende 
të Portit të Durrësit.

Gjashtëdhjetë vjet më parë, me pllakat e këtij mermeri do të 
vishej edhe pjesa fundore e mureve të Pallatit të Kulturës në Tiranë.  
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Në ditarin tim të dates 10 shtator 1984, gjej edhe këtë shënim: 
“Pensionisti Rustan Mëziu, teksa shpreh keqardhjen pse po i 
dëmtohet zabeli që e pretendon si të vetin, në zonën e re të Minierës, 
më tregon se, kur po ndërtonin rrugën Muhurr – Selishtë, në punë 
e sipër, pikërisht këtu (ku është sot miniera e mermerit) hasën në 
gurin e bukur me ngjyrë të kuqe e damarë të bardhë, për të cilin, 
inxhineri italian i zbatimit të projektit të rrugës tregoi interes të 
jashtëzakonshëm!”

Ka qenë viti 1935 atëherë, kur italianët i ranë në gjurmë kësaj 
pasurie të çmuar dhe siç doli më vonë, në legjendën e hartës së tyre 
kishin shënuar: “Mermer, tip Muhurri - i pari në botë, vetëm 4.5 km 
sipër Muhurrit, në drejtim të Selishtës!”.

Vitet rrodhën si ujët e Murrës. Në vitin 1962, fillimisht në 
varësi të ish-kombinatit “Josif Pashko”, u krijua një sektor për 
nxjerrjen dhe përpunimin e blloqeve të mermerit në Muhurr të 
Dibrës, me drejtor Bilal Halilin. Blloqet nxirreshin në mënyrë 
primitive, transportoheshin për në Tiranë dhe këtu priteshin në 
pllaka mermeri të formave të ndryshme, më të mirat e të cilave u 
përdorën edhe për fasadën e Pallatit të Kulturës. Vazhdoi kështu të 
funksionojë ky sektor i prodhimit i blloqeve të mermerit në sasi të 
pakët, me pak punëtorë e me një shkallë shumë të ulët mekanizimi, 
deri më 1 mars 1968, kur Miniera e  Muhurrit u zyrtarizua si 
ndërmarrje më vete…Por zanafilla e saj është shumë më e hershme.

Për më shumë se 20 vjet u prodhuan mijëra tonë blloqe mermeri, 
kryesisht për eksport, duke siguruar të ardhura të konsiderueshme 
për ekonominë kombëtare...

Dhjetëra muhurrakë, kuadro, minatorë, specialistë e punëtorë 
të dalluar në këtë minierë

Në një katalog të vitit 70-të, midis të tjerash lexojmë atë që kishte 
shënuar si legjendë të hartës së tij, ish - inxhineri zbatues i punimeve 
të rrugës Muhurr-Selishtë më 1935: “Mermer tip Muhurri-i pari në 
botë….”. Italianët, si më të interesuarit për mermerin e Muhurrit, 
qenë të parët që në fillim të viteve ’70 përgatitën specialistët e parë 
të prerjes së blloqeve me tel helikoidal. Qenë jovendas, ata që shkuan 
në një kurs të tillë në Itali, si Zenel Hida e Zija Piku, të cilët pasi 
mësuan “sekretin” e prerjes horizantalisht të masiveve shkëmborë 
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me tel helikoidal, ua mësuan atë edhe specialistëve vendas.
Dhjetëra mijëra tonë blloqe të këtij mermeri u prodhuan nga 

minatorët e specialistët duarartë të kësaj miniere dhe u eksportuan 
gjatë 20 viteve në Itali, Austri e Turqi.

Këtu, në prehër të maleve, në një qytezë minatorësh, për tri 
dekada organizohej dhe niste puna për prodhimin e blloqeve të 
këtij mermeri të çmuar. Rëndëia e tyre për muhurrakët qëndronte 
jo vetëm tek leverdia ekonomiko-financiare e shtetit, por para së 
gjithash për punësimin e tyre.

Kështu, nëse në vitet e para, kur ishte sektor në varësi të 
Kombinatit “Josif Pashko”, ishin punësuar kuadrot e njohur nga 
Muhurri: Halit Laci, Xhetan Ismria, Halit Mikli e Bajram Lleshi, 
pas ‘70-tës, në administratën e kësaj miniere punojnë për 20 
vite: Halit Berisha si shef plani i ndërmarrjes; Ramadan Lika e 
Setki Balla  si financierë,  Tahir Mëziu si brigadier e si përgjegjës i 
sektorit të prodhimit, Elez Lleshi e Nazmi Çiku, si teknik, normist e 
kryenormist, Gani Laci si furnitor etj.

Por ata që i dhanë jetë qytezës minatore qenë martelistët: 
Tahir e Xhemal Mëziu, Osman Kaleshi, Adem e Hysni Tanushi, 
Islam e Tahir Rina, Faik Deva, Tahir Krrashi, Hamit Sina, Selim 
Prençi, Rasim Laci, Jonuz Çiku e ndonjë tjetër, të cilët me martelët 
e rëndë, që ua bënin gjokset plagë në dimrat e  acartë me borë, 
akull e suferinë, por edhe në zhegun e verës, shpuan kilometra të 
tërë vrima me baromina në masivët e gurëve të ashpër, Mushkëritë 
e tyre u bënë blozë nga pluhuri që thithnin për çdo ditë e që ua 
shkurtoi jetën. Por ata edhe në këto kushte ndjeheshin të kënaqur 
sepse siguronin të ardhura të mjaftueshme për familjet e tyre.

E njëjta gjë duhet thënë edhe për specialistët e prerjes së 
masiveve të blloqeve me telin helikoidal, si: Destan Farruku, 
Islam e Isuf Çiku, Rustem Veshi, Mexhit Bushi, Ramazan Veshi, 
Hakik Losha, Selim Rama, Nazmi Çiku, Hajredin e Halim Dobi, 
Liman Qoka e Qamil Lleshi (disa prej tyre patën fatin të kryenin 
edhe një kurs 9-mujor kualifikimi me pagesë nga Drejtoria e 
Ndërmarrjes).

Në atë volum të madh pune që është kryer gjatë më shumë se 
20 viteve është edhe mundi e djersa e atyre që kryenin zbulimin e 
blloqeve, duke larguar dheun me lopatë, e që quheshin punëtorët e 
zbulimit, siç ishin: Xhetan e Shefki Deva, Hasan Çiku, Veli, Jonuz 
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e Muharrem Veshi, Dervish Ballazhi, Tofik e Halit Visha, Fisnik 
Mëziu, Fali e Halit Hoxha, Ibrahim Voka, Dilaver Lleshi etj.

Dhe jo vetëm për këta, por Miniera e Mermerit shërbeu si 
burim punësimi e të ardhurash edhe për të punësuarit në repartet 
ndihmëse, siç ishin magazinieri Daut Çiku; Hysni Doda si 
numërues, ustallarët Destan Visha e Beqir Hoxha dhe rojet me 
tre turne: Mustafa Fishti, Sefer Balla, Hamit Balla, Tofik Zhuzhi 
e Aqif Prençi.  

Drejtorët e kësaj miniere në vite, si  Skender Kuçi, Besim 
Sadiku, Rustan Loka, Hekuran Domi e  Skënder Leka; ish - 
kryeinxhinierët e inxhinierët Nikolla Seferi, Mustafa Seferi e 
Kujtim Kaçkini, përgjegjësit e sektorëve Hysen Nika e Qerim 
Shehu apo edhe teknikët e prodhimit Azem Nela, Surja Tafa, 
Petrit Bardhi e ndonjë tjetër, edhe sot të flasin me respekt të 
veçantë për kolegët e tyre në administratë, minatorët, specialistët 
e punëtorët muhurrakë të kësaj miniere që përballuan volumin më 
të madh të punëve.

Tek ua përmend dhe shkruaj emrat për këtë reportazh, ndjej 
keqardhje dhe dhimbje, pasi shumë prej tyre nuk rrojnë, por 
gjithësesi le të shërbëjnë këto radhë edhe si homazh, përkujtimore 
dhe vlerësim për kontributin e tyre.

Zona e re e minierës së mermerit
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Dëshmorët e minierës Jonuz Lika dhe Islam Rina

Ashtu si miniera e Kromit “Todo Manço” Bulqizë, edhe Miniera 
e Mermerit Muhurr, ka dëshmorët e saj, ndonëse “të heshtur”, 
pasi edhe sot e kësaj dite nga strukturat përkatëse nuk është bërë 
propozimi për t’u dhënë Statusin e “Dëshmorit të Punës” sipas ligjit 
përkatës Jonuz Likës dhe Islam Rinës, të cilëve ua ka dhënë këtë 
status jeta, vepra dhe rënia e tyre në krye të detyrës.

JONUZ OSMAN LIKA humbi jetën 
më 17 maj 1970. Në orën 11.00 të asaj 
paraditeje të kobshme, pas një defekti 
në motora, ra zjarr në sallën e motorave 
të Minierës së Mermerit. Jonuz Lika që 
ndodhej aty bëri të gjitha përpjekjet për 
shuarjen e zjarrit. U përball me flakët që u 
përhapën masivisht, duke marrë plagë të 
rënda. E nisën me urgjencë për në spitalin 
e  Peshkopisë, por ai nuk e përballoi dot 
betejën me jetën. Vdiq për të mbetur 
përjetësisht në kujtesën e familjes, të 
miqve e shokëve të tij të punës
Ai ka lindur në vitin 1929 në lagjen Sheher, 
Vajmëdhej. Ish-partizani i Brigadës së 

IV-t Sulmuese që kishte marrë pjesë edhe në luftën për çlirimin e 
Tiranës nga 18 tetori deri 17 nëntor 1944, pas çlirimit mbaroi një 
kurs 8 mujor për mekanik në Durrës dhe më pas punoi në SMT për 
12 vjet. Ai njihet si traktoristi i parë i zonës së Muhurrit.

Pas punës në SMT ka punuar në Minierën e Mermerit, si 
motorist për ndriçimin e fronteve të punës në turnet e natës.

ISLAM ALI RINA, është një tjetër “hero i heshtur” i rënë në krye 
të detyrës në Minierën e Mermerit, Muhurr.

Ai kishte lindur më 10 qershor 1937 në Fushë Muhurr. Biri i një 
familjeje të varfër fshatare e kaloi fëmijërinë me punët e bujqësisë. 
Po kështu vazhdoi edhe pas çlirimit të vendit nga pushtuesit 
nazifashistë, deri sa në vitin 1954 filloi punë në minierën e Qafë-
Krrabës ku qëndroi për katër vjet.
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Gjatë viteve 1959-1961 kreu 
shërbimin e detyruar ushtarak për 
tre vjet në Konispol të Sarandës dhe 
më pas (në vitin 1962) fillon punë në 
Ndërmarrjen Rruga - Ura Tiranë, në 
sektorin Lugu i Trunit Mirditë, me drejtor 
Bilal Halilin. Sërish, në vitet 1963-1970, e 
shohim në sektorët Tepelenë, Memaliaj, 
Krastë Tepelenë, Fratar e Fier të kësaj 
ndërmarrje, duke dhënë kontributin e tij 
në ndërtimin e rrugëve.

U përgatit dhe u kalit si minator edhe gjatë vitit 1971 në 
Minierën e Qymyrgurit në Manzë, Tiranë dhe si i tillë do të kthehej 
në fillim të vitit 1972 në Minierën e Mermerit të vendlindjes së tij, 
në Muhurr. Punoi këtu me vetëmohim për 13 vjet, deri sa i ndodhi 
aksidenti fatal, paraditen me shi të datës 15 mars 1985. Rrëshkitja 
prej lagështirës i një blloku të madh mermeri i mori jetën minatorit 
shembullor të kësaj miniere. Atij iu dha lamtumira e fundit nga 
qindra shokë të tij të punës, për të mbetur i përjetshëm në kujtesën 
e tyre.

Ramazan Veshi, minatori i mermerit që dha jetën në 
minierën e Balxhajt

Ndër minatorët shembullorë të ish-
minierës së mermerit Guri i Kuq, Muhurr-
Dibër ka qenë edhe Ramzan Veshi nga 
fshati malor Shqath.

Ai ka lindur në këtë fshat më 15 maj 
1953. Që i ri, kur sapo kishte mbaruar 
8-vjeçaren në Hurdhë Muhurr (filloren 
e kishte kryer në fshatin e tij të lindjes), 
merret me mbledhjen e bimëve mjekësore, 
për t’i ardhur në ndihmë familjes. Punoi 
kështu për disa vjet deri sa mbushi moshën 
ligjore për t’u regjistruar si punëtor krahu 

në minierën e Mermerit Muhurr, në vitin 1973. Për afro dhjetë vjet, 
pasi u specializua si martelist por edhe si specialist i prerjes së 
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masiveve të mermerit me tel helikojdal, nuk iu nda punës në këtë 
minierë për asnjë ditë.

Shokët e tij e mbajnë mend si njeriun energjik në çdo front 
pune, por edhe si mikun e tyre që i mbante gjallë me humorin e 
batutat interesante edhe në turnet e treta të natës në këtë minierë.

Në vitin 1985, minierës së Mermerit Muhurr i bashkojnë edhe 
sektorin e nxjerrjes së kromit në Balxhaj të Katër Grykëve, duke 
transferuar për këtu një numër të konsiderueshëm të specialistëve. 
Midis tyre edhe Ramazan Veshi do të futej në thellësinë e galerive të 
nëntokës, herë si vagonist e herë si minator. Punoi këtu për afro një 
vit në nxjerrjen e mineralit të çmuar të kromit, deri sa paraditen e 31 
marsit 1986, në frontin e tij të punës shembet një masiv shkëmbor 
që i shkaktoi vdekjen, duke ia ndërprerë në mes ëndërrat për një 
jetë më të mirë në atë fillim pranvere, kur sapo kishin filluar të çelin 
lulet.

 Ai ra, për të mbetur përjetësisht si dëshmor i punës në këtë 
minierë.

Ofiçina mekanike, shoferët dhe mekanizatorët e minierës

Kjo minierë nuk do të kishte suksesin e saj të dokumentuar, nëse 
nuk do të kishte edhe infrastrukturën ndihmëse, ku kryesorja ka 
qenë ofiçina mekanike. Këtu u formuan dhe u specializuan dhjetëra 
mekanikë, tornitorë, motoristë e kompresoristë që mbajtën gjallë 
makineritë e rënda të kësaj miniere, vinçat e eskavatorët gjigandë, 
arganellot e makinat e transportit.

Ndër ta, Shaban Tanushi mbahet mend si më i spikaturi, jo 
vetëm si mekanik, por edhe si përgjegjës i ofiçinës dhe si frekuentuesi 
më i rregullt i bibliotekës e lexuesi i librave të shumtë shkencorë e 
artistikë.  Po ashtu kujtojmë edhe vëllain e tij, Hazizin, një tornitor 
duarartë për të cilin, ashtu si edhe për elektroutin Myrteza Lala, 
thonin se “çfarë u sheh syri, ua bën dora”.

 Por nuk duhet harruar edhe kontributi i motorristit Jonuz 
Lika (i cili dha jetën në krye të detyrës për shuarjen e flakëve kur u 
dogj salla e motorëve), si dhe i kovaçit Dash Dashi.

Falë shpirtit krijues e sakrificës së tyre u mirëmbajtën: 
eskavatori që drejtohej nga Idriz Lika si edhe mjetet e transportit, 
saurela e zisa, të drejtuara nga shoferët e palodhur: Xhavit Lala, 
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Ferit Visha, Cek Balla, Setki Lala, Aqif Lleshi, Sami Kaleshi, 
Selman Leka, Petrit Prençi etj.

Në këtë ofiçinë ishin punësuar gjithashtu, sapo kishin mbaruar 
shkollën e mesme mekanike, edhe Marie Voka e Suzana Pira, njëra 
tek kompresorët e tjetra si tornitore.

Ata mirëmbanin edhe arganellot që shërbenin për lëvizjen e 
blloqeve të mermerit, nga sheshet e prodhimit për në rrugët nga 
do të ngarkoheshin në karroceritë e tatrrave, për t’i transportuar 
drejt Durrësit. Kavot e trasha të çelikut që përdoreshin në këto 
arganello, njiheshin si “kavo e mermerit të kuq në zonën e Muhurrit 
në Peshkopi”, i cili, për shkak të cilësisë së lartë dhe periudhës 20 
vjecare të nxjerrjes dhe shfrytëzimit, ishte bërë i njohur në të gjitha 
vendet e Europës, veçanërisht në Itali, Francë, Poloni, Hungari dhe 
në vendet Arabe.

Rrjeti i objekteve social-kulturore

Ndër vite, me fuqizimin ekonomiko-financiar, në qytezën e 
Minierës së Mermerit u ngritën edhe objektet socialkulturore. Të 
standardeve bashkohore qenë dhe funksiononin si të tilla kinoklubi 
me bibliotekën dhe vatrën e kulturës, infermieria, si edhe lokali bar-
restorant e furra e bukës, nën administrimin e sektorit përkatës të 
NFP (Ndërmarrjes së Furnizimit të Punëtorëve) Bulqizë. Në këtë 
sektor që kishte përgjegjës Halit Kurtin, shërbenin me kulturë e 
inteligjencë, me tre turne: kuzhinierët e përgatitur profesionalisht 
Sadik Hoxha, Selim Leka e Farie Visha, banakierët Sinan Mani, 
Shaban Balliu, Can Zogu e Baftjar Xheleshi, shitësi shembullor 
i dyqanit me artikuj të përzier Xhetan Xhani, si dhe pjatalarëset 
e sanitaret Naxhie Prençi, Shame Çiku, Xhevrie Krrashi, 
Hike.D.Mëziu e Zenepe Sula.

Për shërbimin e tyre të kulturuar ata gëzonin respektin e masës 
së minatorëve e të punëtorëve të kësaj miniere, duke ndikuar në 
inkurajimin e tyre për të përballuar vështirësitë e tejkaluar planin e 
prodhimit të blloqeve të mermerit.

Nga këtu e nisi karrierën e tij edhe Osman Hoxha, si infermier 
i Minierës, duke u shërbyer me përkujdesje maksimale minatorëve. 
Në vitet e mëvonshme e deri aktualisht, ai do të bënte karrierë si 
shef i Shëndetësisë në Drejtoritë e Policisë të qarqeve Dibër e Tiranë.
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Keqardhje për shkatërrimin e pasurisë së kësaj miniere 
gjigande pas ‘’90-tës

Miniera e mermerit Guri i Kuq, Muhurr funksionoi në të 
gjithë parametrat deri në fillim të vitit 1991. Por ky aset i çmuar 
i ekonomisë sonë kombëtare, pas ’90-tës u braktis dhe u la në 
mëshirë të fatit. Dora shkatërrimtare e disa eksponentëve kriminalë 
u vërsul mbi të si në mall pa zot. Në të ashtuquajturën periudhë 
likujdimi drejt shëndrrimit në shoqëri aksionere, u shkatërruan e 
u dërguan për skrap deri edhe makineritë e rënda të kësaj miniere 
(vinçat gjigandë, eskavatorët, arganellot, mjetet e ofiçinës mekanike 
si tornot, etj), me të cilat ishin prodhuar e nxjerrë dhjetëra mijëra 
metra kub blloqe të eksportuara në disa vende të botës.

Pati disa tentativa për privatizimin e saj, madje edhe nga ndonjë 
vendali, por u penguan në iniciativën e tyre nga konjukturat dhe 
pazarllëqet e qarqeve mafioze.

Me gjithë përfoljet, ende nuk ka dalë në dritë emri i zyrtarit të 
lartë që thuhet se e ka marrë me koncension, por që në fakt mban 
peng zhvillimin e këtij sektori të rëndësishëm për Muhurrin e krejt 
Dibrën, ndërkohë që mermeri i Muhurrit është i kërkuar në gjithë 
në tregun e brendshëm e atë ndërkombëtar.   

Faksimile  e 
reportazhit 
të botuar në 
“Ushtima e 
Maleve”, 
shkurt 1988.
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Muhurri, i dyti pas Himarës për 
numrin e shoferëve

Një evidencë statistikore qeveritare e 31 janarit 1990, rendit 
kooperativën bujqësore Muhurr, të dytën në shkallë republike, 
pas Himarës, për numrin e shoferëve. Ky ishte një tregues i nivelit 
zhvillimor të asaj periudhe, pasi veçanërisht fshatrat e Fushë 
Muhurrit, Vajmëdhejt e Rreth- Kales  me numrin më të madh të 
shoferëve, jo rastësisht kishin edhe shtëpitë më të bukura, shumica 
pothuajse dykatëshe, që ngjanin si vila.

Nëse në kohën e sotme, të drejtën e marrjes së patentës për 
drejtimin e automjetit e kanë të gjithë shtetasit (pasi të kenë kryer një 
kurs paraprak tre mujor), vetëm para tri dekadash, ajo konsiderohej 
privilegj. Të merrje një patentë (leje për drejtim automjeti) në 
sistemin monist nuk ishte e lehtë. Madje përzgjedhja e atyre që do 
të ndiqnin kursin një vjeçar për shofer pranë reparteve kryesore 
ushtarake bëhej pothuajse me të njëjtat kritere siç përzgjidheshin 
nxënësit që do të vazhdonin shkollat e mesme me bursë shteti. Por 
edhe në këtë drejtim, muhurrakët qenë më të avancuarit.

Tre shoferët e parë nga Muhurri…

Qamil Ramadan Limani - Dobi (ose 
Qamil Dabiçi, siç njihet fisi i tij) i vitlindjes 
1927, ka qenë shoferi i parë nga Muhurri. 
U rrit jetim, duke kaluar një fëmijëri 
të vështirë. Pasi i vdiq babai, shkoi pas 
nënës së tij, që u martua në Brezhdan 
tek fisi Vojka. Nga këtu, më 1946 shkon 
për të kryer shërbimin ushtarak në 
Autorepartin e Tiranës, ku fatmirësisht 
kryen kursin e shoferëve. Fati e deshi, që 
ai të mos kthehej më në Dibër. Pasi mbaroi 
ushtrinë e mbajtën shofer në këtë repart 
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dhe më vonë do të vijonte si drejtues i automjeteve të ushtrisë edhe 
në batalionin e Transportit. Qe vetëm 33 vjeç kur një aksident fatal, 
pas defektit në zisin e tij, tek po udhëtonte për në Qafë Thanë, i mori 
jetën. Ai la pas dy fëmijë të mrekullueshëm, Petritin dhe Teftën, të 
cilët e kujtojnë me nderim të veçantë.

Sulejman (Sulë) Rama është shoferi i 
dytë nga Muhurri. Ai i përket kontigjentit 
të shoferëve që dolën nga ish- Kombinati, 
një lagje periferike në jug-perëndim të 
Tiranës, rreth 6 kilometra larg nga qendra 
e kryqytetit. Erdhi këtu që në vitin 1950 
kur nisi ndërtimi i Kombinatit të Tekstileve 
“Stalin”, me mbështetjen e Bashkimit 
Sovjetik. U kualifikua si shofer, krijoi 
familjen e tij në kryeqytetin shqiptar dhe 
po këtu punoi si shofer me automjetin e tij 
tip “skoda me turi” të Parkut të Transportit 

Tiranë, duke transportuar mallëra të ndryshëm në të gjitha rrethet 
e vendit. Pothuasje për çdo vit sajonte ndonjë ngarkesë (çimento, 
miell etj) dhe vinte në Muhurr për t’u çmallur me vëllezërit e tij, 
Islamin, Danin e Bajramin, si dhe me bashkëfshatarët, ndërsa nënën 
e kishte marrë të jetonte me familjen e tij në Tiranë.

Rakip Lala, renditet i treti si shofer 
nga zona e Muhurrit. Biri i një familjeje të 
shquar muhurrake, i ndodhur nën darën e 
luftës së klasave (pasi babain e tij Nuz Lala, 
një personalitet i shquar që kishte qenë 
15 vjet kryeplak i Muhurrit dhe kishte 
ndihmuar Lëvizjen Nacionalçlirimtare, 
e kishin shkallur “kulak”), u largua nga 
Muhurri, për t’u bërë një nga shoferët 
më të njohur të parkut Automobilistik të 
Laçit. Në këtë park, ndër më të mëdhenjtë 

e zonës së Veriut, ku punoi për më shumë se tri dekada me makina 
tip skoda të tonazhit të lartë, ai bëri emër me punë e sjellje 
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shembullore. Mori me vete në Laç edhe djalin e madh, Kapllanin, i 
cili u bë një nga elektroutët më të mirë, jo vetëm të parkut të Laçit, 
por në shkallë vendi.

Pas ’90-tës, babë e bir u bënë promotorë të zhvillimeve 
demokratike, fillimisht në rrethin e Kurbinit, dhe pothuajse prej 
20 vitesh edhe në Tiranë ku banojnë familjarisht. Rakipi, ndonëse 
në pension ndjek rregullisht dhe mbështet pa rezerva proceset 
demokratike.

Shoferi “legjendë” i kooperativës bujqësore Hysen Çiku

Për muhurrakët, “legjendë” e 
drejtimit të automjetit ka qenë Hysen 
Çiku. Mjaft i aftë në timon, por edhe për 
evidentimin dhe ndreqjen e  defekteve, 
ai do të mirëmbante të parin “gaz” dhe 
më pas dy-tre makinat “ziz” të ish-
kooperativës bujqësore, duke përballuar 
volume të mëdha punësh, si transportin 
e prodhimeve bujqësore, të bazës 
ushqimore për blegtorinë etj. Dhe jo 
vetëm kaq. Ai do të ishte miku më i mirë 
i familjeve muhurrake, duke transportuar 
për ta që nga Kroi i Zi rrëzë Runjës, 

gëlqere apo lëndë drusore për ndërtimin e shtëpive të tyre. Po 
ashtu, muhurrakët nuk e harrojnë Hysen Çikun edhe për ndihmën 
që ai u jepte për transportin e druve të zjarrit, nga Prati e Runja, 
edhe kur ndonjëri prej tyre nuk arrinte të siguronte lejën nga 
strukturat përkatëse të ish kooperativës bujqësore, do të ishte ai që 
do t’i ndihmonte.

I një rangu me Hysenin ka qenë edhe i ndjeri Xhavit Lala, 
jo vetëm shofer, por edhe njeri i përkryer në kuptimin e plotë të 
fjalës. Veçanërisht muhurrakët do ta kishin privilegj udhëtimin me 
autobuzin e tij, jo vetën në linjën Muhurr-Peshkopi, por edhe në atë 
Peshkopi-Kukës. Dhe sa herë do të vinim këtu, na priste e përcillte 
vëllai i tij, Nazif Lala, ndër më të njohurit në qytetin e Kukësit, si 
magazinier i magazinës qëndrore të tregtisë së këtij rrethi. Nuk 
mund t’i harrojnë muhurrakët nderet që u bënte Nazifi, sidomos 
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duke i favorizuar me gjetjen e rrobave për nuset e reja, aq të çmuara 
e të kërkuara në raste fejesash e dasmash, apo dhe me kafen e 
preferuar që asokohe gjendej me mik.  

Shoferët muhurrakë të eksport-importit të mallrave

Shoferët muhurrakë zinin numër 
të konsiderueshëm edhe në Parkun 
automobilistik të Dibrës, ku më i spikaturi, 
padyshim ishte Mexhit Mëziu. Një shofer 
me inteligjencë të rrallë, që shquhej 
jo vetëm për profesionin, realizimin e 
tejkalimin e planit me “saurel”-in e tij, 
por edhe si një veprimtar i mirë shoqëror. 
Me punën e sjelljet e tij shembullore në 
shoqëri e familje, ai arriti të integrohej 
deri në strukturat më të larta të rrethit, 
duke u zgjedhur deri anëtar i Plenumit të 

Komitetit të PPSH të rrethit Dibër.
Qytetarët dibranë e donin dhe e respektonin Mexhit Mëziun 

edhe kur drejtonte autobuzin e linjës Peshkopi-Tiranë, edhe kur ai 
qe ndër të parët shoferë të eksport-importit të mallërave nga shtete 
të ndryshme të botës.

Nën influencën e tij, këtë fat e pati edhe Daut Mëziu, një ndër 
shoferët që punoi për disa vite me eskport-importin e mallërave, 
deri nga Gjermania, Austria e Franca. Ndryshe nga të tjerët e këtij 
rangu, Dauti sikur e pati “vrarë” frikën, prandaj sapo kthehej nga 

jashtë, nuk nguronte të fliste hapur me 
shokë e miq për progresin e vendeve 
perëndimore dhe për dëmin kolosal që i 
kishte sjellë Shqipërisë izolimi nga bota.

Këtë do ta bënte edhe Ismail 
Farruku, një tjetër shofer eksport-
importi nga zona e Muhurrit, për vetë 
edukatën familjare që kishte marrë nga 
babai i tij Selman Farruku. I njohur për 
zgjuarsinë e shpirtin human, por edhe 
si profesionist i zoti, Ismaili ia doli t’u 



Muhurri, histori dhe personalitete 289

rezistojë edhe sulmeve prapa shpine, që i bënin në emër të “hijes 
në biografi”.

Jo vetëm gjatë kohës që punoi si shofer eksport-importi me 
vendet e jashtme, por edhe me saurelën e tij në transport kromi 
apo lënde drusore, Ismail Farruku qe kurdoherë në pararojë.

Hakik Rama, vinçieri i lartësive

Për të gjithë shoferët e Parkut të 
Transportit të Peshkopisë, Hakik Rama 
ishte ndër më të njohurit. Ndyshe nga të 
tjerët, por edhe pa përkrahjen e ndokujt 
në rreth, ai ia doli të kualifikohej si shofer 
dhe që pas marrjes së patentës e deri 
sa doli në pension, do të stacionohej 
në lartësitë e Pratit të Selishtës, nga 
ku përgjatë gjithë vitit ngarkohej 
e transportohej lënda drusore për 
ndërtimin e objekteve e të pallateve të 
qyteteve Peshkopi e Bulqizë. E ngrysi 

jetën majë vinçit të tij, duke u bërë “heroi” i vërtetë në përballimin 
e vështirësive të lartësive të maleve. Edhe në kohën me borë e akull, 
ai do të gjendej atje duke ngarkuar saurelat me trupa gjigandë ahu.

I tillë qe Hakik Rama edhe kur organizoheshin aksionet me 
goditje të përqëndruar për tejkalimin me çdo kusht të planit në 
këtë sektor të vështirë. Kështu e njihinin dhe e respektonin atë, jo 
vetëm kolegët e tij shoferë, por edhe sharrtarët e punonjësit e tjerë 
të pyjeve. Ai vetë na flet me respekt të veçantë për dhjetëra shoferët 
e tjerë muhurrakë, si Halit Rina, Qamil Këbeji, Islam Lala, Isuf 
Mziu, Kujtim Xhani, Staf Balla, Avni Mikli, Ferit Tanushi, Sami 
Kaleshi, Kujtim Xhani, Ferit Visha, Fiqiri Doda, Cek Balla, Sami 
Kaleshi, Adem Mikli, Dalip Mziu, Hashim Qoka, Rexhep Qoka etj, 
emra këto të skalitur në historinë e Parkut të Mallrave Dibër.  



Halil Rama290

Mirënjohje ish- mekanizatorëve të SMT-së 
nga zona e Muhurrit

Në ish SMT (Stacioni i Makinave dhe Traktorëve) Dibër kanë 
bërë emër disa drejtues e specialistë të zotë nga zona e Muhurrit.

Traktoristi i parë i Dibrës është Jonuz Lika nga lagja Sheher 
e fshatit Vajmëdheji të zonës së Muhurrit. Pasi ushtroi për disa 
vjet profesionin e traktoristit ai do jepte jetën duke u përballur me 
flakët për shuarjen e zjarrit të rënë në sallën e motorave të Minierës 
së Mermerit.

Ramadan Rrahman Lika nga Vajmëdheji, i cili nga traktorist 
shembullor, arriti deri Sekretar i Byrosë së Partisë të kësaj 
ndërmarrje, mbahet mend për zotërimin e profesionit, por edhe 
si organizator e drejtues i mirë i fushatave në ndihmë të bujqësisë 
kooperatiste në gjithë rrethin e Dibrës, që nga Klenja, Fushë Fulqiza, 
Zerqani, Gjorica, Maqellara e Kastrioti e deri në Lurë e Kala të Dodës.

Selman Xhani ka qenë një tjetër muhurrak që ka punuar në 
sektorë të ndryshëm të SMT-së, si drejtues e përgjegjës sektori, 

Jonuz Lika, 
traktoristi i 
parë i Dibrës.



Muhurri, histori dhe personalitete 291

ndër më të dalluarit. Veçanërisht kontribut të veçantë ai ka dhënë 
në ndihmë të brigadave të mekanizatorëve të Muhurrit e Luznisë.

Xhelal Farruku, përveçse një nga organizatorët e talentuar 
të fushatave të plugimit të tokave, mbjelljeve e korrje-shirjeve, si 
kontrollor në të gjithë sektorët e  brigadat e mekanizatorëve që kjo 
ndërmarrje kishte në bazë kooperativash bujqësore, shquhej për 
mënyrën e tij të komunikimit, për dashurinë për punën e sjelljet 
korrekte me kolegët e mekanizatorët.

Nga zona e Muhurrit, në këtë ndërmarrje kanë dhënë kontributin 
e tyre të veçantë edhe:

-Agim Këbej, i cili për puën e tij shembullore si ish-brigadier 
i brigadës së SMT-së Muhurr u vlerësua maksimalisht nga 
nomenklatura e kohës, duke u zgjedhur deri anëtar i Plenumit të 
Komitetit të PPSH të rrethit Dibër;

-Xhelal Prençi, që ka qenë shtylla e ofiçinës mekanike të kësaj 
ndërmarrje.

- Mekaniku i talentuar Ferit Doda, që përveçse si profesionist i 
zoti, njihej edhe si veprimtar i mirë shoqëror.

Dhe padyshim, ata që mbahen mend për përballimin e fushatave 
të bujqësisë kanë qenë traktoristët e dalluar muhurrakë, si: Shefki 
Lleshi, Femi Lleshi, Selami Çiku, Shaqir Kulla, Xhil Doda, Ismet 
Farruku, Avni Rama, Sahit Rama e disa të tjerë. Njësoj si bujqit 
e brigadierët e arave ata ua mësuan “sekretet” thuajse të gjitha 
parcelave, duke ndjekur mirëfilli radhën e plugimit, brarimit e të 
gjitha punimeve paraprake, deri në mbjelljen e tyre. Për kontributin 
e dhënë ndër vite, ata meritojnë respektin dhe mirënjohjen e gjithë 
muhurrakëve.
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Bar-Kafe “Halit Mikli”, aty ku 
takohen muhurrakët

Në qendër të Muhurrit, fare pranë Shkollës së Mesme të 
Bashkuar “Dine Hoxha”, në një ndërtesë të thjeshtë njëkatëshe, por 
të mirëmbajtur e mobiluar hijshëm, e shëndrruar në lokal-kafe, me 
një oborr-lulishte tërheqëse, mund të takosh gjatë gjithë ditës miq 
e shokë të shumtë, të fëmijërisë, por edhe të tjerë. Jo zyrtarisht, por 
nga frekuetuesit e shumtë ky lokal është pagëzuar: Bar-Kafe “Halit 
Mikli”.

Nuk thonë kot që njeriu i mirë, bën dhe lë vepra të mira. Kështu 
ka ndodhur edhe me Halit Miklin, që ishte dhe mbetet shembulli më 
shenjues në emër të së mirës dhe të dashurisë njerëzore.

Ishte dhe mbeti në kujtesën e muhurrakëve një burrë me shpirt 
të jashtëzakonshëm, simbol i nëpunësit të drejtë e të përkushtuar, 
njeriu shumë i dashur për të gjithë popullin e Muhurrit dhe një 
vlerë e vërtetë e qytetarisë.

Ndaj nuk është rastësi, që ndonëse në Muhurr ka edhe lokale 
të tjera, nga skajet më të largëta, që nga Lacet e Tanushët, gjer tek 
Mëzest e Hoxhet, nga Vajmëdhej, Malësia e Rreth-Kale, por dhe 
mësuesit vendas e jabanxhinj, vijnë për ta pirë kafenë e mëngjesit 
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e për të ndërruar nga një cigare, pikërisht këtu tek Bar-Kafe “Halit 
Mikli”.

Sa herë vij nga Tirana, takoj këtu e çmallem me vëllezëzit, 
Selimin, Latifin, Samiun e Aliun, por edhe me Halit e Avni Xhanin, 
me Sherif Mëziun e Elez Lleshin, Sami Mëziun e Latif Kurtin...

Edhe pas 19 vitesh që ka ikur në botën e përtejme, Halit Mikli i 
mbledh këtu muhurrakët si të qe gjallë.

Dhe teksa bisedat ndizen e jehojnë brenda këtij lokali, nuk është 
e vështirë të dallosh që ata kanë si emërues të përbashkët emrin e 
atij që i mbledh sot këtu, siç i mblidhte dikur në kuvende e aksione. 
I tillë ishte dhe mbeti Halit Mikli, simbol i unitetit dhe bashkimit të 
muhurrakëve.

Kush ishte Halit Mikli

Ka lindur në Muhurr më 10 korrik 
1941. U rrit jetim që 9 vjeç nga xhaxhai 
i tij, Islam Mikli, shok dhe mik i ngushtë 
i Haxhi Lleshit, që në kohën e luftës, 
por dhe në vitet kur ishte President i 
Republikës.

Kishte një motër të vetme, Adivien, 
që si jetime u mëkua me gjirin e nënës 
fisnike Hane Berisha (Doda) dhe u rrit po 
në familjen e saj, së bashku me dy djemtë 
Halitin e Likën, e kështu mbetën të lidhur 

pazgjidhshmërisht.
Familja e Islam Miklit ku u rrit e u burrërua Haliti, ka qenë një 

nga bazat e rëndësishme të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare 
në Dibër.

Haliti u martua me Narushijen nga Fushë Muhurri që rridhte 
nga familja Ismrija, me tradita po kaq patriotike e atdhetare. Së 
bashku lindën, rritën dhe edukuan më së miri 14 fëmijë, 9 djem dhe 
5 vajza. Dy prej djemve vdiqën në moshë rreth 20-vjeçare, duke ua 
cënuar ndjeshëm lumturinë dhe kënaqësinë familjare

Pas shkollimit bazë në vendlindje, Haliti kreu shkollën e mesme 
veterinare në Korçë më 1962.

Punoi më pas në kooperativat bujqësore Kastriot e Muhurr dhe 
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si veteriner i parë i rrethit Dibër. Ka punuar gjithashtu në Minierën 
e Mermerit Muhurr, në NB Qendër, Peshkopi dhe në sektorin e NB 
Zdojan.

Kudo ishte mjaft dinamik, në lëvizje e kërkim të pasosur 
njohurish dhe vlerash. Ai ishte shumë i lidhur me punën dhe mjaft 
i shoqërueshëm; lexonte e shkruante, fliste bukur në kuvende, 
takime e festa. Në bibliotekën familjare i gjeje të gjitha librat shqip 
të kohës si dhe koleksionet me revistat përparimtare.

Një shembull i rrallë në ndërtimin e një jete të admirueshme 
private

Njerëzit e mirë ndihen krenarë për atë që janë, atë që jetojmë 
dhe çfarë bëjnë. Kjo lloj krenarie i ndihmon të përcaktojnë se çfarë 
simbolizojnë në këtë botë. Kështu ka ndodhur edhe me Halit Miklin, 
për të cilin ndershmëria ishte mënyrë jetese. Ai i përkiste asaj 
kategorie njerëzish të cilët nuk vjedhin, nuk mashtrojnë dhe janë 
besnikë…që nuk i tradhtojnë miqtë dhe vendosin idealet përpara 
interesave. Kështu, Halit Mikli, kudo ku ka punuar u dallua për 
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ndershmëri, korrektësi e tejkalim të detyrave të ngarkuara.
Familjarisht ai ishte një shembull i rrallë edhe në ndërtimin e 

një jete të admirueshme private. Me djersën e ballit, me të gjithë 
fëmijët ndërtoi një bllok banesash, bahçesh e lulishtesh, që jo vetëm 
rrezatonin edukatë e kulturë, por të krijonin imazhin e parajsës së 
vërtetë mbi tokë. Në gjurmët e tij ecin edhe djemtë: Shefqeti e Aqifi, 
Hasani e Mustafa, Ylli, Hamdiu e Limani….

Veçanërisht Musafa, që menaxhon Bar Kafe “Halit Mikli” e 
ka ruajtur besnikërisht traditën e babait. I tërheq muhurrakët 
si me magji, me fjalën e urtë, buzëqeshjen karakteristike dhe me 
shërbimin shembullor. Ndërkohë, Hasani ka trashëguar nga i ati 
edhe lokalin e dasmave e morteve tek ish magazina qendore e 
tregtisë së Muhurrit. Këto janë dy lokalet ku mblidhen muhurrakët.

Kur zbritën “Nandë Malet” e Dibrës për të përcjellë 
një “mal” si Halit Mikli

Halit Mikli ndërroi jetë më 14 qershor 2001, nga një sëmundje 
e rëndë dhe e pashërueshme. Për të gjitha të mirat që kishte bërë 
në jetë, më 15 qershor 2001, që në mëngjes, ditën e varrimit të tij, 
do të vërshonin mijëra njerëz, burra e gra, pleq e të rinj, pothuajse 
gjithë Muhurri e krahinat përrreth, pa dallim bindjesh politike, të 
gjithë me dhimbje në zemër e lotë në sy. Në fushën e madhe nën 
shtëpi ishin grumbulluar mijëra vetë. Vetëm për pritjen e tyre do të 
shpenzoheshin 25 kg kafe e 260 litra ujë. Përfaqësues nga “Nandë 
Malet” e Dibrës përcollën me të gjitha nderimet, siç e meritonte, 
njeriun-mal Halit Mikli.

Jeta dhe vepra e tij do të zbardhojë si bora e bardhë e Runjës 
mbi faqet e ndritura të 11 fëmijëve të tij dhe mbi 20 nipërve e 
mbesave në jetë të jetëve.

Iku kështu një muhurrak dhe një dibran i përmasave jo të 
zakonshme, duke lënë pas fëmijët që i edukoi siç deshi vetë, me 
ato ideale, me atë karakter, me atë trimëri, mençuri e besnikëri që 
manifestoi vetë ai gjatë gjithë jetës së tij.

Ai ishte dhe mbeti simbol i një familje me tradita e emër të 
mirë, ku gjenden të kombinuara mençuria, bujaria, fisnikëria e 
zemërgjerësia, që do t’i mishëronte e perfeksiononte ato gjatë gjithë 
karrierës së tij prej afro pesë dekadash.
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Gjithë ky aktivitet i dendur e mjaft produktiv i një personaliteti 
me përmasa shumëdimensionale si Halit Mikli, na bën të 
hulumtojmë më shumë rreth jetës dhe produktit që ai lë pas, në 
të mirë të shoqërisë dhe të zhvillimit ekonomiko-shoqëror të 
Muhurrit dhe krejt Dibrës. Në realitetin e kohës që jetoi Halit Mikli 
përpiqej gjithnjë të ishte në harmoni me vetveten dhe ky ka qenë 
orientimi më i mirë i tij, orientim drejt lirisë së qënies dhe gjykimit 
të pa ndikuar. Pikërisht një orientim i tillë do ta çonte atë në kufijtë 
maksimalë të cilësimit si një individ i veçantë.

 
Shefqeti, më i madhi i djemve të Halit Miklit, 

një ushtarak e njeri model

Në librin e Sami Dodës “Dritë diturie 
në Muhurr”, veç të tjerash të bie në sy një 
dëftesë shkollore e një nxënësi të klasës 
së IV të vitit shkollor 1970-1971, me të 
gjitha notat dhjeta. Ajo i përket Shefqet 
Halit Miklit, i cili edhe në 8-vjeçare e në 
shkollën ushtarake “Skënderbej”, si dhe 
në Shkollën e Bashkuar Tiranë, do të 
ishte po i tillë, nxënës dhe student i mirë. 
E solla këtë fakt jo pa qëllim, por për të 
evidentuar shembullin e mirë që përçoi 
Halit Mikli edhe tek fëmijët.

Ashtu si vajza e madhe Liria, që, pasi kreu shkollën e mesme 
mjekësore “Jani Minga” Vlorë, u bë një dentiset e mirë, edhe 
Shefqeti do ta nderonte këtë familje kudo që punoi e shërbeu, si 
stazhier në Koman e në Fierzë, si ushtarak i të gjitha rangjeve, deri 
komandant batalioni në ish repartet ushtarake Lurë, Peshkopi e 
Kurbnesh, Mirditë, si dhe në strukturat e Ministrisë së Drejtësisë në 
disa institucione të vuajtjes së dënimit.

Dhe si rrallë kush, pasi ka shërbyer në Tiranë, Lezhë e Shkodër, 
kthehet sërish në vendlindje për të ripërtërirë traditën e familjes.

Edhe ky shembull tregon se Halit Mikli kultivoi dhe promovoi 
vlera qytetarie, të cilat në etapa dhe forma të ndryshme, në ecjen e 
njerëzve me kohën e për kohën, nëpërmjet kontributit të tyre modest 
dhe historik, kanë komunikuar dhe vazhdojnë të komunikojnë, 
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mesazhe modeste e komplekse, dialogimin e së kaluarës, qartësinë 
e së tashmes dhe udhën e së ardhmes; ndjenja të shpallura këto, për 
të kuptuar vazhdimësinë e jetës, krenarisë, dhe përjetësisë..., vlera 
që sigurojnë identitetin e qytetarisë dhe inteligjencës dibrane. Këto 
vlera po i përsosin e çojnë më tej fëmijët e tij.
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Bajram Lleshi, 30 vjet kuadër drejtues, 
kryesisht në sektorin e Tregtisë

Drejtimi me përkushtim, kompetencë 
e profesionalizim për gati 22 vjet, i disa 
Sektorëve të Ndërmarrjes Tregtare 
në rrethin e Dibrës, e ka bërë Bajram 
Lleshin një nga emrat më të spikatur  e  të  
respektuar nga qytetarët e Peshkopisë, 
e veçanërisht nga ata bashkëkohës që 
patën fatin të punonin me të.

Që në krijimin e këtij sektori të 
rëndësishëm ai do të shpaloste vizionin e 
drejtuesit bashkëkohor dhe dimensionin 
njerëzor, të trashëguar nga familja dhe të 

perfeksionuar gjatë punës e jetës së tij. Këtë vizion e gjejmë më së 
miri në dosjen e tij të punës që është mjaft e pasur e që pasqyron 
një aktivitet të ngjeshur.

Ai ishte një intelektual i vyrtytshëm që  dijet dhe aftësitë e tij i 
përdori gjatë gjithë jetës në shërbim të komunitetit.

Bajram Xhil Lleshi u lind më 13 korrik 1920 nё fshatin Bulaç të 
komunës, Muhurr, Dibër.

Më 1938 kreu Internatin e Kastriotit, i njohur si një nga shkollat 
më të mira në rang vendi, diplomat e të cilit pas çlirimit u njësuan 
me ato të shkollave të mesme të kohës.

Për vetë origjinën e familjes së tij që kishte mbështetur regjimin 
e monarkisë së Mbretit Ahmet Zogu, në vitet 1941-1942 Bajram 
Lleshi  do të renditej në milicinë fashiste, duke shërbyer si milic në 
Durrës, por shpejt do ta kuptonte se kjo punë nuk kishte të ardhme, 
ndaj dhe kthehet për të punuar pranë familjes.

Në kohën kur nisi lufta kundër pushtuesve gjermanë, si 
dhjetëra të rinj muhurrakë, edhe Bajram Lleshi nuk do të nguronte 
të dilte partizan, fillimisht në komanadën e vendit dhe më pas si 
ushtar deri në vitin 1947, kur rithehet sërish pranë familjes, për 
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t’iu përkushtuar punëve të bujqësisë e blegtorisë deri në vitin 1949.
Ishte koha kur për të drejtuar kërkoheshin njerëz të shkolluar 

dhe pikërisht atëherë (në vitin 1949), Bajram Lleshi do të 
përzgjidhej për të punuar në ish-Komitetin Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të rrethit Dibër. Përvojën e fituar për dy vjet në këtë organ 
të lartё të pushtetit në rang rrethi, do ta përsoste më tej si sekretar 
i Lokalitetit Muhurr në vitet 1951-1952.

Qё nga viti 1953 e deri më 1981 kur doli në pension, ai do 
të ushtronte funksione drejtuese në sektorë të rëndësishëm të 
Ndërmarrjes Tregtare, si: kryetar i Kooperativës së Tregtisë 
Muhurr (1952-1953); Përgjegjës i Grumbullimit në BKKQ Dibër 
(1953-1959); Kryetar i  Hazrashotit të prodhimit (1959 – 1964); 
Nënkryetar i Grumbullimit pranë BKK Peshkopi (1964- 1966); 
Drejtor i Degës së Grumbullimit të BKK Peshkopi (1966-1968); 
Kryetar i Kooperativës së Shitblerjes Muhurr (1968-1971);  Kryetari 
i Degës së Grumbullimit në Ndërmarrjen Tregtare Shtetërore Dibër 
(1971-1972); Zëvendës Drejtor Grumbullimi i kësaj ndërmarrjeje 
(1972-1975), për të vijuar si Përgjegjës i Degëve të Tregtisë Fushë 
Çidhën e Peshkopi deri në vitin 1978 dhe si ekspert/ekonomist 
plani në NTSH Dibër deri më 1981 kur doli në pension pleqërie.

Puna për gati tri dekada në një sektor kaq delikat si ai i Tregtisë, 
e lidhi me shumë miq e shokë, të cilёt e kujtojnë si zyrtarin model.

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 Bajram Lleshit, një ish kuadër  i përgatitur me dije e njohuri të 
larta profesionale, të cilat i materialzoi mjeshtërisht në shërbim të 
komunitetit.

Ai shërbeu me përkushtim në funksione të ndryshme të ish-
ndërmarrjeve tregtare, duke e mbajtur me nder emrin e  familjes së 
tij nga Bulaçi, që në vitet e pasçlirimit zbriti në Rreth-Kale, tek kjo 
perlë e bukurisë dibrane e shqiptare. Këtu i kaloi vitet e pleqërisë, 
dhe asnjëherë nuk iu nda punës për të krijuar ambiente sa më 
të bukura, si në shtëpinë e ndërtuar prej tij me një arkitekturë 
moderne të asaj kohe, edhe në arat e mbjella me të gjitha kulturat 
bujqësore, deri në  janar 2017 kur ka ndërruar jetë.



Halil Rama300

Sabri Çuni “melhem” për muhurrakët

Në ka patur një ndihmësmjek që 
për vite e dekada të tëra u aftësua të 
kryejë edhe rolin e mjekut, ai ka qenë 
Sabri Çuni për zonën e Muhurrit.

Ky veteran i shëndetësisë iu 
përkushtua bashkëfshatarëve të tij për 
46 vjet, nga Janari i vitit 1953 e deri sa 
doli në pension.

Në moshën 14 vjeç filloi me gjashtë 
orë pune në ditë në spitalin e vjetër të 
Peshkopisë, më vonë punoi në Muhurr e 
Luzni për shtatë vite të tëra. Një karvan i 

gjatë pune me stërmundime të mëdha, me përgjegjësinë e mjekut 
për jetën e njerëzve deri me ardhjen e mjekut Fehmi Agolli në 
Muhurr.

Sabriu nuk ishte vetëm mjek  por dhe një shërbëtor i papërtuar 
ndaj popullit, të cilit i shërbeu duke bashkëpunuar ngushtë me 
mjekët: Lona Toptani, Hysni Rusi, Lluka Dhimitri, mjekun e parë 
në Muhurr Fehmi Agolli, si dhe më vonë me mjekët Spiro Vangjeli, 
Hidajet Dura, Kristina Roçi, Bajram Balliu e Laim Bushi.

Sabriu hyri në çdo votër muhurraku e luznaku, ku shërbeu 
me profesionalizëm të lartë. Ndonëse me diplomë ishte vetëm 
“ndihmësmjek”, ai me studime vetjake të thelluara arriti të zotërojë 
edhe profesionin e mjekut, saqë arrinte të ekzaminonte deri edhe 
sëmundje të rënda e të rekonandonte për çdo rast kura mjaft efikase.

Muhurrakët dhe luznakët e kujtojnë e do ta kujtojnë gjithmonë 
me nderim e respekt të veçantë Sabri Çunin, pasi nuk mbeti 
asnjë i sëmurë pa i vënë dorën në ballë e pa i dhënë ndihmën e 
parë mjekësore. Sabriun e takoje kudo, e takoje natën, e takoje 
mëngjeseve të ftohta, e takoje në katundet e Malësisë e deri në Sinë. 
Gjithsesi ai vlerësonte ndihmën që pati nga doktorët: Irfan Jashari, 
Gani Kola, Mark Mirashi, Arif Hasani, Lulzim Pilafi, Ahmet Shahinaj, 
Hasan Lleshi, Ramazan Buci, Xhavit Miftari, Rrahim Xhika, Basri 
Neziri e të disa mjekëve të tjerë të rrethit.
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Por ai nuk nxirrte nga kujtesa as bashkëpunimin me farmacistët: 
Vangjel Bitri, Prenush Kola, Fariz Halili, Abdulla Hoxha e Kumrie 
Dida.

Në ditën e daljes në pension ai u shpreh i mallëngjeyer: “I kam 
shpërblyer popullit të Muhurrit atë bujari e mikrpritje dhe vlerësim 
për punën time, pasi gëzoj një respekt të veçantë për të gjithë 
muhurrakët pa përjashtim. Punonjësve të shëndetësisë me të cilët 
kalova një jetë të tërë dua t’ju them të ma bëjnë hallall ndonjë debat 
që kemi bërë, pasi e bënim për të mirën e punës, ndërsa ata do të 
mbeten në kujtesën time si më të nderuarit e respektuarit. Popullit 
të Muhurrit i drejtoj falenderimet e mia më të përzemërta dhe do të 
mundohem t’jua shpërblej të gjithëve sa më mirë”.

Në punën e tij 46-vjeçare Sabri Çuni pati mbështetjen reale nga 
bashkëshortja shembullore, Bukuria, me të cilën ndërtuan familje, 
lindën, rritën e mirëedukuan 10 fëmijë, që i ndihmuan mjaft në 
mbarvajtjen e punës.

Sabri Çuni ishte dhe do të mbetet në kujtesën e muhurrakëve si 
ndihmësmjeku që bëri gjithçka për shëndetin e jetën e tyre.
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Djemtë e suksesshëm të Muhurrit 
në Perëndim...

Hapja me botën perëndimore pas triumfit të demokracië e 
pluralizmit në Shqipëri, edhe për djemtë e Muhurrit qe një shans 
i mirë për një të ardhme më të sigurtë për ta e për familjet e tyre. 
“Shtegtarë” të rrugëve të botës, dhjetëra e madje qindra djem të 
Muhurrit kanë realizuar ëdrrën e tyre, duke u integruar në vendet 
më të zhvillura të botës, kryesisht në Angli, Gjermani, Belgjikë, 
Suedi, SHBA e Kanada, ndërkohë që në Greqinë e Italinë fqinje ata 
ndjehen si në shtëpitë e tyre.

Duke e konsideruar emigracionin si mjet bashkëveprimi në 
qytetërimin modern, jo një e dy, por dhjetëra djem të Muhurrit kanë 
ngritur bizneset e tyre ose janë bërë menaxherë e sipërmarrës të 
susksesshëm në kompani presitixhioze ndërkombëtare. Ndërkohë 
fëmijët e tyre janë shkolluar e po shkollohen në universitetet më 
të njohur të vendeve ku kanë emigruar. Të pajisur me pasaportat 
e vendeve përkatëse ata tashmë ndjehen qytetarë të Europës 
në kuptimin më të mirë të fjalës, ndaj prindërit, vëllezërit e 
motrat këtu në vendin amë ndjehen krenarë me arritjet e tyre. 
Kjo edhe për faktin se, të shpërndarë anë e mbanë botës, ata e 
kanë “ndërkombëtarizuar” Muhurrin, vendlindjen e tyre, duke 
prezantuar resurset e tij njerëzore e turistike.

Halil Prençi,  nga restaurator i 
shtëpive turistike në Korfuz e Romë, 
sipërmarrës i suksesshëm në Angli

Para tre vitesh qemë bashkë me 
Halil Prençin gjatë një sezoni pushimesh 
verore në Jalë.

 Që nga viti 1999 ai është bashkë me 
familjen e tij në Britaninë e Madhe.

I thjeshtë, i çiltër dhe shumë i hapur 
në bisedë, më mahniti me rrëfimin e 
trajektores së jetës së tij nga Greqia 



Muhurri, histori dhe personalitete 303

në Itali e për t’u vendosur përfundimisht në Angli, në vendin më 
të zhvilluar europian. Është një rrugëtim jo i lehtë, por mjaft i 
suksesshëm, falë kurajos e përkushtimit për të shfaqur me mjeshtëri 
artin e profesionit të tij në këto vende.  

Qenë vertet mbresëlënëse ato ditë pushimesh me djalin e dytë 
të Selim e Mide Prençit, që ka lindur në Muhurr më 1 gusht 1965. 
Duke shpalosur bukurinë 
e shpirtit të tij, sa human 
aq edhe atdhetar, Halil 
Prençi do të më rrëfente 
se pas mbarimit të 
shkolles 8-vjeçare, në 
vitin 1979, në moshen 
14 vjeç, për shkak të 
nevojave ekonomike të 
familjes me 11 anëtarë 
(dy prindërit dhe 9 
fëmijë), do të punësohej 
në ndërmarrjen Rruga 
Ura. Në moshë fare të njomë merr përsipër të mbajë familjen, 
duke punuar në ndërmarrje deri në vitin 1984. Pastaj punon 
në Kooperativën Bujqësore Muhurr (1984-1991) si punëtor në 
brigadën e ndërtimit dhe si brigadier i brigadës së perimeve.

Halili që kishte ushtruar për plot 5 vite profesionin e mjeshtrit 
të punimit të murit me gurë, në vitin 1991, pas fillimit te proceseve 
demokratike, bashkë me disa bashkëfshatarë, do të sakrifikonte 
të kalonte kufirin me not, pikërisht në ngushticën detare Sarandë 
- Korfuz, duke lidhur disa shishe plastike për mesi… Kështu do 
përfundonte në tokën helene për të punuar që të ndihmonte 
familjen.

Prej vitit 1991 deri në vitin 1996, Halil S.Prençi do mahniste 
grekët në restaurimin e shtëpive të vjetra historike me gurë.

Puna e tij do tërhiqte dhe vëmendjen e turistëve nga Italia, 
Spanja dhe Anglia.

Në fundin e vitit 1996, atë e marrin disa turistë italianë për 
restaurimin e shtëpive të tyre në Romë, ku ai punoi deri në vitin 
1999 duke restauruar vepra arti e historike në kryeqytetin italian.
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Në vitin 1999, pasi 
kthehet në Shqipëri, 
vendos të ikë në Angli, 
fillimisht vetëm dhe 
pastaj arrin të marrë 
me vete dhe familjen 
(bashkëshorten Nadiren 
dhe dy fëmijët, Dorinën 
4 vjeç dhe Selimin 2 
vjeç).  Pasi vendoset 
me familje në Qytetin e 
Bristolit, shumë shpejt 
shkon atje edhe vëllai 
i tij i vogël Detjoni dhe 
motra Shpëtimja me 
bashkëshortin e saj 
Idajet Mëziu.

Po në këtë zonë, kush 
më herët e kush më vonë, 
janë bashkuar edhe miqtë e familjes së tij nga Qafë Murra (Skënder, 
Agim dhe Afrim Biba) si dhe me nipërit (Altin Këbej, Leonard, 
Albion, Elvis e Halim Vladi). 

Kështu të bashkuar fillojnë të marrin në menaxhim disa lokale 
me kuzhinë italiane,  “La Passione” dhe “Ciao”, duke punësuar aty 
shumë emigrantë nga Muhurri dhe Dibra.

Shumë shpejt këto emigrantë do të bëheshin pronarë të këtyre 
lokaleve në Bristol dhe që prej vitit 2005 e deri sot vetëm Halili ka 
në pronësi tre lokale “La Pasione”, kurse të gjithë së bashku kanë 
mbi 17 lokale.

 Ky është një sukses që meriton vëmendje dhe shërben si një 
shembull për t’u ndjekur.

Dasma e parë shqiptare në Angli

Në vitin 2003, Halil Prençi organizon dasmën e parë shqiptare 
në Angli, pasi do martonte vëllain e vogël të tij Detjonin me një vajzë 
nga një familje angleze.
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Ishte vendosur që dasma të bëhej e përbashkët dhe do të 
merrnin pjesë 80 persona nga dhëndrri dhe 70 persona anglezë, 
nga ana e nuses.

Po çfarë ndodhi me dasmën..?!
Pasi kishin mbërritur dhe disa dasmorë nga Shqipëria dhe pasi 

kishte përfunduar ceremonia e celebrimit në komunën e qytetit 
Bristol, filloi koktejli te lokali ku ishte porositur dasma. Tek lokali 
po afroheshin dasmorët e ftuar grupe-grupe, ndërkohë që vinin 
dhe grupe dasmorësh shqiptarë të panjohur dhe të pa ftuar nga 
askush prej familjes Prençi..! Pas pritjes dhe prezantimit mësohej 
se ato ishin familje nga Gramshi, Korça, Skrapari, Berati, Elbasani, 
Kukësi, Dibra, Shkodra, Tropoja etj. Këto dasmorë shpreheshin: 
“Vërtet ne nuk jemi të ftuar, por kur morëm vesh se po bëhet një 
dasëm shqiptare, vendosëm të vijmë, se kemi shumë vite që nuk 
kemi marrë pjesë në dasma”.

Me kënaqësinë më të madhe, organizatorët i pritën të gjithë ata 
që vinin, ndërkohë që vrapuan tek lokali e kuzhina dhe biseduan 
për shtimin e racioneve të porositura, fillimisht dyfishin dhe pastaj 
trefishin.

Kështu koktejli dhe dasma, nga 150 veta përfundoi me 450 veta.
Pas dy orësh fillon dasma.  Vëllezërit (Shemsiu e Halili) dhe një 

përfaqësues nga miqtë anglezë ju uruan dasmorëve mirëseardhjen, 
duke përcaktuar dhe rregullat për muzikën dhe ahengun në dasëm, 
ku u vendos se do kërcehej 30 minuta me muzikë angleze dhe 30 
minuta me muzikë shqiptare. Dhe kështu filloi e vazhdoi dasma me 
kaseta e CD me DJ. Pasi kaluan 30 minutat e muzikës së qetë angleze, 
filloi muzika e valleve shqiptare me ritëm. U mbush vallja me plot 
shqiptarë nga të gjitha trevat, duke u kërcyer nga pogonishtja e gjer 
te vallja e Tropojës. 

Menjëherë në valle u futën edhe anglezët dhe sapo mbaroi 
kolazhi i parë i valleve shqiptare, përfaqësuesi i miqve anglezë 
merr mikrofonin dhe ju bën thirrje dasmorëve: Muzika dhe vallet 
shqiptare kanë më shumë ritëm e më shumë kënaqësi, prandaj 
do kërcejmë të gjithë vetëm me muzikë shqiptare”. Pastaj gjithçka 
vazhdoi me shumë ritëm, gëzim e hare deri në mëngjes dhe kur 
dasma u shpërnda, dasmorët nga gjithë Shqipëria dhe anglezët u 
shprehen se kjo do jetë dasëm e pa harruar, e ndërkohë falenderonin 
Halilin dhe familjen Prençi.
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Kështu Halil Prençi u bë i njohur për mbarë shqiptarët emigrantë 
në Bristol dhe gjithë Anglinë.

Në vazhdim Halili ka ndihmuar emigrantët nga Muhurri, Dibra 
dhe mbarë Shqipëria, për t’i punësuar dhe pastaj për të hapur 
bizneset e tyre.

Shembullin e Halilit e ka ndjekur edhe kunati i tij, Idajet 
Mëziu me bashkëshorten shembullore Shpëtimen e dy fëmijët 
e mrekullueshëm, Donaldo e Xhesika. Ish mësuesi shembullor i 
Muhurrit, Idajet Mëziu është bërë shembull frymëzimi edhe për 
djemtë e tjerë nga Muhurri e nga gjithë Dibra, që janë emigrantë 
atje. Ai ka ndihmuar shumë dibranë dhe sot me bashkëshorten 
Shpëtimen, kanë në pronësi e menaxhojnë lokalin “Ciao”.

Në sajë të menaxhimit të mirë, këto lokale frekuentohen nga 
komuniteti anglez, italian etj., dhe sot në qytetin e Bristolit dhe rrethina, 
kudo që shikon lokale me kuzhinë italiane “Ciao” dhe “La Passione”, 
patjetër pronari është shqiptar nga Dibra, kryesisht nga  Muhurri.

Idajeti, djali i të mirënjohurit Mexhit Mëziu, jo vetëm në Muhurr 
por në gjithë Dibrën, Kamëz, Tiranë e gjetkë, nga mësues fiskulture 
në Muhurr, është bërë sot pronar e menaxher i një lokali në Bristol.

Në Angli dhe SHBA, dhjetëra emra të spikatur nga Muhurri

Si Halil Prençi e Idajet Mëziu janë edhe disa djem tjerë të 
Muhurrit që kanë arritur suksesin e kërkuar në Britaninë e Madhe.

Ish mësuesi Naim Berisha, shkrimtar i mirënjohur, poet, 
kantautor (autor i 35 librave), së bashku me familjen e tij, 
bashkëshorten Marjana, vajzën Miljeta e djalin Olsi janë integruar 
më së miri në kryeqytetin londinez. 

Po ashtu edhe Liman Berisha…E kush s’e ka njohur atë gjatë 
viteve ‘80-2000 kur kryente funksione të rëndësishme në Policinë 
e shtetit?! Muhurrakët që kishin ndonjë hall apo u kishte ndodhur 
ndonjë incident në kryeqytetin shqiptar, mjafton të përmendnin 
emrin e Limanit dhe do të ndjeheshin të çliruar nga ankthi para çdo 
strukture policore. Tashmë ai prej vitesh, bashkë me gruan e djalin 
punojnë dhe jetojnë në Londër, ku më përpara kishte emigruar dhe 
bërë emër vëllai i tij Bardhyli  dhe po këtu janë integruar më së 
miri edhe motra e tij Beglia me bashkëshortin Rasim Hoxha nga 
Zall Dardha, si dhe vëllai më i vogël, Behari.
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Ndërkohë shembull frymëzimi për të tjerët në Angli janë bërë 
edhe djemtë muhurrakë Fatmir Krrashi, Bujar Çiku, Avdul Laci, 
Eduard Berisha, Shpëtim Rama e shumë e shumë të tjerë.

Pinjollët e Dine Hoxhës në Bruksel

Në Bruksel, i njohur si kryeqyteti i Europës, prej vitesh punojnë 
dhe jetojnë bashkë me familjet e tyre edhe Oligert e Kallashnikov 
Hoxha, stërnipër të patriotit e mendimtarit të njohur Dine Hoxha 
nga Muhurri, si dhe kushërinjtë e tyre: Paris Jovani (djali i Lumturie 
Berishës po nga Muhurri) dhe Serxho Berisha. Ata kanë bërë emër 
në komunitetin e shqiptarëve të Belgjikës për suksesin e arritur si 
menaxherë dhe sipërmarrës. Dhe jo vetëm kaq. Vëllezërit Oligert 
e Kallashnikov Hoxha kanë investuar edhe për rikonstruksionin 
tërësor të vilës tri katëshe të trashëguar nga babai i tyre, Fitimi, në 
Tiranë (në truallin e trashëguar nga gjyshi i tij Dine Hoxha).

Besmir Xhani, në bordin e Sindikatës 
së Infermierisë për Danimarkën

Besmir Haxhi Xhani nga Fushë Muhurri që në moshën 14 
vjeçare (në vitin 2000) është vendosur si emigrant në Kopenhagen 
të Dinimarkës, ku ka gjetur mbështetjen e shtetit danez nëpërmjet 
Kryqit të Kuq. Gjatë viteve 2003-2006 kreu me sukses Shkollën 
Profesionale në fushën e infermierisë dhe më pas (deri më 2011) 
vijoi studimet në “Metropolitan University College” për të thelluar 
më tej njohuritë në degën e infermierisë. Kjo i dha mundësinë 
të punësohej në Kliniken Mental Health Centre Copenhagen me 
përgjegjësinë për konsultimin dhe këshillimin e pacienteve. Nga viti 
2014-2018 ka punuar si përgjegjës i spitalit psikiatrik dhe më pas 
përgjegjës i urgjencës. Ndërsa në dy vitet e fundit ai ka pasur detyrën 
e ndërtimit, konfigurimit dhe analizimit të sistemit shëndetësor në 
fushën e kardiologjisë në departamentim e IT. Pas disa eksperiencave 
të suksesshme rikthehet në punën e mëparshme si këshilltar i 
cilësisë dhe zhvillimit të proceseve të spitalit Mental Health Centre 
Copenhagen. Ai është anëtar i bordit të Sindikatës së Infermierisë për 
Danimarkën. Besmir Xhani ka kryer gjithashtu studime dy vjeçare 
për Administrim Biznesi në  Kopenhagen Business School.
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Intelektualë të njohur muhurrakë në SHBA

Jo vetëm në Angli, por edhe përtej oqeanit, në SHBA, prej vitesh 
kanë emigruar me familjet e tyre dhe janë integruar plotësisht në 
shoqërinë amerikane intelektualë të njohur nga zona e Muhurrit.

Dr.Sabri Balla që kishte bërë emër si mjek i talentuar në ish 
divizionin e Peshkopisë, qe ndër të parët që emigroi familjarisht me 
llotari në SHBA. Kur unë isha për një vizitë zyrtare në Nju Jork, si 
gazetar gjatë zgjedhjeve presidenciale Bush-Algor në nëntor 2000, 
miqtë e mi të ngushtë Beqir Sina e Mustafa Lami më thanë fjalët më 
të mira për Dr.Sabriun, gjë që më shtoi krenarinë për të, pasi jemi 
rritur bashkë në të njëjtën lagje të Muhurrit.

Edhe Agim e Hazbie Çiku, dy emra intelektualësh të njohur 
nga Muhurri prej vitesh jetojnë e punojnë në New Jork.  Motra e  
Hazbijes, Artistja e Merituar Liri Rasha më ka thënë se ata kanë 
përparuar dukshëm në qytetin më të madh të Amerikës së bashku 
me fëmijët e tyre.

Në vitin 2008 ka emigruar me lotari në SHBA në shtetin e Nju 
Jersey, edhe Rakip Veshi, që jeton dhe punon atje famijarisht, së 
bashku me bashkëshorten Luftimen dhe dy djemtë, Ergyst dhe 
Oligert Veshin, të cilët kanë mbaruar shkollën dhe punojnë në arsim. 
Janë integruar kështu familjarisht në vendin e demokracisë së 
kulluar, ndonëse kanë nostalgji dhe vuajnë largësinë nga vendlindja 
dhe njerëzit e tyre të dashur.

Agim Deva, është një tjetër emër i njohur në publicistikën 
shqiptare, i cili që nga viti 2006, është vendosur familjarisht 
në Minnesota të SHBA-së. Integrimi për të nuk ishte i lehtë por 
përpjekja nuk pushoi. Agimi vendosi të studiojë për sistemin 
bankar. “Në fund të fundit, - thotë ai, - unë kisha mbaruar shkollën 
si ekonomist dhe ishte koha për të provuar se nuk i kisha harxhuar 
kot 4 vitet e Universitetit”. Që nga viti 2006 punon në TCF Bank. Në 
fillim si bankier i thjeshtë, më vonë si menaxher shitjesh dhe prej 7 
vitesh si Këshillues Financiar.

Në New Jork ndodhet edhe Islam Laci nga Muhurri. Në 
bisedë me të mësojmë se djali i tij i madh Albini, që ka mbaruar 
për Ekonomi-Financë në Bursa, Turqi dhe njëkohësisht master në 
ekonomi ndërkombëtare në SHBA, punon drejtues financiar në 
një kompani në New York. Bashkëshortja e tij ka mbaruar për arte 
vizuale dhe punon në shtetin e New Jersey.

A nuk janë këta shembuj krenarie që frymëzojnë çdo kënd, jo 
vetëm nga Muhurri por nga e gjithë Dibra e Shqipëria?!
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VIII

PERSONALITETE 
TË MUHURRIT NË 

RANG RRETHI
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Idriz Lala i Muhurrit ishte nga 
intelektualët që mori mbi vete përgjegjësi 

të rënda, por në veçanti ai punoi me shumë 
dinjitet si Shef i Seksionit të Bujqësisë në 

Komitetin Ekzekutiv të Rrethit Dibër dhe 
e vuri atë në rolin pararojë. Ai ishte dhe 

mbetet një fi gurë emblamitike e Muhurrit 
dhe e gjithë Dibrës
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Idriz Lala, figurë emblematike e Muhurrit 
dhe e gjithë Dibrës

Drejtimi i njërit prej Seksioneve më 
të rëndësishme të Komitetit Ekzekutiv 
të rrethit Dibër, siç ka qenë Seksioni 
i Bujqësisë, për 15 vjet, padyshim që 
e rendit Idriz Lalën në kryelistën e 
kuadrove drejtuese të rrethit Dibër. 
Dhe të mendosh se këtë funksion ai e 
mori dhe e ushtroi me ndërprerje në tri 
periudha kohore ndryshimesh të mëdha 
(1.10.1950 – 30.9.1952; (1.10.1953 – 
29.8.1956 dhe 1.7.1958 – 16.6.1972), kjo 
të lë të nënkuptosh se në këtë funksion të 

përgjegjshëm e fisnik ai qe i pazëvendësueshëm.
Është koha kur nga ekonomia private do të kalohej në atë 

kolektive dhe më pas tek implementimi i projekteve të mëdha 
vaditëse e bonifikuese në një rreth tejet të vështirë. Por Idriz Lala 
do t’ia dilte me sukses, falë aftësive të tij drejtuese e organizuese, 
dhuntive e genit familjar që i përkiste por edhe përgatitjes së lartë 
profesionale.

I kalitur në zjarrin e luftës partizane si ish aktivist i Rinisë 
Antifashiste, në Muhur e në krejt Dibrën, menjëherë pas çlirimit të 
vendit nga pushtuesi nazifashist, ai kreu funksione të rëndësishme 
në qeverisjen vendore të asaj kohe, fillimisht si Sekretar (16.4.1949 
– 30.6.1949) dhe më pas kryetari i ish-lokaliteteve Muhurr (1.7.1949 
– 30.9.1950) dhe Shumbat (1.10.1952 -30.9.1953).

Lidhja e ngushtë me fshatarët e fshatrave të këtyre lokaliteteve, 
evidentimi shtëpi më shtëpi i halleve e problemeve shumë të 
mprehta, dhe sidomos zgjidhja me kurajo e guxim e tyre në ato kohë 
të vështira, kur mungonin kushtet më elementare për jetesë, do ta 
bënin Idriz Lalën një personalitet që i dëgjohej fjala tek autoritetet 
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e rrethit e ato të Tiranës dhe një figurë popullore të nderuar e të 
respektuar nga populli që i shërbente me përkushtim maksimal.

Për hir të ndikimit të fuqishëm te njerëzit në kohën e vet, mund 
të themi se ai u bë legjenda e asaj kohe si shpëtimtari i vuajtjeve të 
familjeve të varfra dhe mbështetësi e inkurajuesi i më të kamurve.

Sfidanti i kohës, kur drejtonte bujqësinë e Dibrës

Idriz Lala i Muhurrit ishte nga intelektualët që mori mbi vete 
përgjegjësi të rënda, por në veçanti ai punoi me shumë dinjitet 
si Shef i Seksionit të Bujqësisë në Komitetin Ekzekutiv të Rrethit 
Dibër dhe e vuri atë në rolin pararojë. Ai ishte dhe mbetet një figurë 
emblematike e Muhurrit dhe e gjithë Dibrës.   

Me guxim e kurajo civile, por edhe me fantazi e vizion 
bashkëkohor ai arriti të verë në lëvizje mekanizmat e kohës për 
të shfrytëzuar burimet dhe kapacitetet njerëzore, financiare dhe 
kapitale, duke siguruar kështu gjenerimin e rritjes së vazhdueshme 
ekonomike në Dibër dhe për sigurimin e mirëqënies së gjithë 
banorëve të saj.

Rëndësia e resurseve (njerëzore, financiare dhe natyrore) 
është e pakontestueshme, mirëpo vetëm shfrytëzimi efektiv i 
tyre siguron një rritje të vazhdueshme ekonomike dhe mirëqënie 
shoqërore. Pikërisht këtë kishte kuptuar mjaft mirë Idriz Lala, ndaj 
dhe me intutitë e vizion bashkëkohor si Shef i Seksionit të Bujqësisë 
të viteve ‘60-‘70-të do t’iu imponohej autoriteteve të kohës, duke 
sfiduar mentalitetin ngurrues për të aplikuar metodat e avancuara 
në bujqësi, pemëtari e blegtori, e duke siguruar kështu rritje 
esenciale për stabilitetin socialekonomik dhe zhvillimin e bujqësisë 
në rrethin e Dibrës.

Jo rrallë herë do të ndeshej me nomenklaturën që nuk pranonte 
aplikimin e metodave bashkëkohore të shkencës në bujqësi, siç 
pretendonte ai, e kjo do t’i kushtonte herë pas here përplasje, 
ulje-ngritje të imazhit të tij e sulme nga cmirëxhinjtë, që nuk e 
konkuronin dot në talentin dhe përgatitjen profesionale. Idriz Lala 
do të ishte kësisoj sfidanti i kohës kur drejtoi me kompetencë e 
profesionalizëm të lartë bujqësinë e Dibrës.
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Kryetari më jetëgjatë i Kooperativës Bujqësore të Kastriotit

Kur e panë që drejtpërdrejt nuk mund ta mposhtnin Idriz Lalën, 
që kishte dhënë aq shumë për transformimin e sektorit bujqësor e 
blegtoral në Dibër, krerët e nomenklaturës së asaj kohe e motivuan 
uljen e tij në përgjegjësi, nga shef bujqësie i rrethit në kryetar të 
kooperativës bujqësore të Kastriotit, duke sjellë si argument të 
famshmin kriter të “qarkullimit të kuadrit” për të qenë sa më pranë 
masave.

Por kjo prapaskenë nuk e gjunjëzoi Idriz Lalën. Përkundrazi, 
me përvojën që kishte fituar për afro dy dekada si Shef i Seksionit të 
Bujqësisë së Rrethit, me dijet shkencore dhe talentin që zotëronte 
në organizimin e drejtimin e punëve, e bëri kooperativën bujqësore 
të Kastriotit konkuruese dinjitoze në shkallë kombëtare për 
rendimentet e larta në kulturat e misrit, grurit e pemëtarisë.

Ai ishte Kryetari më jetëgjatë i Kooperativës Bujqësore të 
Kastriotit, deri në daljen në pension.

Këtu ai, me punë e përkushtim qytetar fitoi simpatinë e respektin 
e fshatarëve të Kishavecit, Kandrrit, Sohodollit e të fshatarёve rrëzë 
Korabit, të cilët edhe sot e mbajnë atë në gojë si njeriun model 
që solli zhvillim e progres dhe që iu gjend gjithnjë pranë atyre në 
zgjidhjen e halleve e shqetësimeve të asaj kohe.

Krenari e fisit, Muhurrit e gjithë Dibrës

Ai është padyshim së pari krenari e Fisit Lala të Muhurrit, një 
nga më të vjetrit dhe me tradita patriotike. Pjesëtarë të këtij fisi 
kanë luftuar me armë në dorë për mbrojtjen e tërësisë tokësore dhe 
në çdo kryengritje të armatosur dibrane kanë dhënë kontribut për 
liri e pavarësi. Është dhe mbetet një fis me vlera të veçanta, sepse 
në shekuj e dekada, çdo pjesëtar i këtij fisi fisnik me emër të madh, 
në kohëra e rrethana të ndryshme, i ka qëndruar besnik idealeve 
përparimtare, duke trashëguar brez pas brezi trimëri, bujari e besë.

Nuz Lala, Dan Lala, Idriz Lala, Lutfi e Rakip Lala. Myrteza 
Lala, Nazif Lala, Mudë Lala, Dik Lala, Aqif Lala, Petrit Lala, 
Kapllan Lala, vëllezërit Asllan, Vebi e Halim Lala, Evzi e Veli 
Lala, Rrahim Lala, Fatbardh Lala e të tjerë personalitete të këtij 
fisi emërndritur, u përkasin periudhave të historisë, kur njerëzit 
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sakrifikohen për njëri-tjetrin. Ata janë dhe do të mbeten kujtesa e 
njerëzve progresistë, të cilët ia rritën vlerat zonës së tyre, por edhe 
Dibrës e më gjerë.

Dhe ndër ta Idriz Lala që kishte lindur më 10 Maj 1922 në 
Muhurr, për t’i mbyllur sytë përgjithmonë e për t’u larguar për në 
botën e përtejme, në moshën 65 vjeçare (po më 5 Maj 1987) ka 
vend të veçantë në historinë e Muhurrit dhe të krejt Dibrës.

Siç shkruan Hysen Dervishi (i Lukanit) në librin e tij “Dibra, 
zemra e Kombit”, duke bërë 
retrospektivën e kohës, brezit të 
tanishëm patjetër i kujtohen me 
admirim fytyrat dhe emrat e atyre 
burrave që kontribuan gjer në 
sakrifikim për popullin e atdheun. 
Kjo, sipas autorit Dervishi, për 
faktin se “Të punoje dhe të jetoje 
në epokën e socializmit ishte sa 
e rëndë, po aq e mundimshme. 
Idriz Lala në atë kohë e shpalosi 
talentin e tij si drejtues e 
organizator i talentuar, i dashur 
dhe i respektuar, duke e lënë 
emrin e tij në kujtesën e historisë 
si intelektual e personalitet 
me vlera për sot e për nesër, si 
njeri me zë e emër të madh në 
Muhurrin ku lindi dhe në gjithë 
Dibrën që i shërbeu me devotshmëri e përkushtim qytetar”. 
Me këtë personalitet emërndritur krenohen së pari fëmijёt e tij, 
Fatmiri, Rita e Dita (Afёrdita), nipërit e mbesat dhe i gjithë farefisi 
i tij, veçanërisht ata qё jetojnë në Muhurr dhe me origjinë nga 
Muhurri, por që jetojnë me familjet e tyre në Tiranë, Durrës, Sukth, 
e në hapësirën mbarëshqiptare në botë...
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Kamber Faruku, gazetari dhe diplomati
që nderon Dibrën

Gjatë karrierës së tij të 
shkëlqyer si gazetar, drejtues 
i Komitetit Ekzekutiv Pluralist 
Dibër e si diplomat, Kamber 
Faruku, do të nderonte jo vetёm 
familjen e tij, por edhe Muhurrin 
ku lindi, këtë krahinë prej së cilës 
dolën pinjollë të rëndësishëm, 
luftëtarë të mëdhenj dhe burra 
të mençur e të zotë, që bënë 
historinë e tyre, që nga luftёrat 
e Shkodrës e me radhë në ato 
të Dibrës e më tej. Në vazhdën e kësaj plejade është rritur dhe 
burrëruar me ndjenjat e vazhdimësisë mençurore e trimërore të të 
parëve të tij, e veçanërisht të babait Selmanit, i njohur në Muhurr 
e në gjithë Dibrën si simbol i mençurisë, mirësisë dhe humanizmit.

Kamber Faruku lindi në Fushë-Muhurr më 23.01.1948 në një 
familje patriote që dha ndihmesё të madhe nё pёrpjekjet për liri e 
pavarësi kombëtare, përmes individëve e luftëtarëve pjesëmarrës 
në luftëra, por edhe nё kuvende të rëndësishme të Dibrës.

Pasi mbaroi shkollën 7-vjeçare “Nexhat Agolli” në Muhurr me 
nota shumë të mira, vazhdoi shkollën e mesme pedagogjike në 
Peshkopi, ku u diplomua “shkëlqyeshëm”.

Për pak kohë punoi si mësues në shkollën 7-vjeçare në Qafë-
Murrë, pastaj deri në vitin 1968 si instruktor i Komitetit të Rinisë 
të Rrethit Dibër.

Në vitin 1968 nisi studimet për gazetari në UT. Pas mbarimit 
të fakultetit, në vitin 1973 filloi punë si redaktor në gazetën lokale 
“Ushtima e maleve” në Peshkopi, ku vazhdoi deri në vitin 1986. Pas 
këtij viti punoi si libretist pranë Estradës dhe Teatrit Profesionist 
në Peshkopi.
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Me lëvizjen demokratike në fillim të viteve ‘90-të, Kamber 
Faruku u përfshi në luftën politike për themelimin dhe organizimin 
e PD. Ishte ndër kandidaturat e para për deputet, që forca e re 
politike, paraqiti për zgjedhjet e përgjithshme të 31 marsit 1991.

Më pas u caktua zv/kryetar i komitetit ekzekutiv pluralist në 
Qeverinë e Stabilitetit, ku qёndroi deri në maj 1992.

Në vitin 1994 filloi punë në MPJ në Tiranë, si Sekretar i Parë 
i Ambasadës Shqiptare në Maqedoninë e Veriut (në atë kohë 
FYROM-ish Republika Jugosllave e Maqedonisë). Nga shtatori deri 
në dhjetor 1997, me largimin e ambasadorit, u caktua i ngarkuar 
me Punë (a.i.).

Pas mbarimit të mandatit 
më 1998, u kthye në Tiranë, ku 
punoi në Bashkinë Kamëz pranë 
Drejtorisë Arsimore dhe më pas si 
Drejtor i Drejtorisë së Konvikteve 
të Shkollave të Mesme Profesionale 
për qytetin e Tiranës.

I brumosur nga vendlindja 
me tiparet e burrërisë e të 
mençurisë së një zone të kulturuar 
e arsimdashëse dhe i mirëformuar 
në të gjitha nivelet e sistemit 
arsimor të kohës, Kamber Faruku 
do të shquhej ndër vite e dekada 
si punëtor i palodhur në përhapjen 
e kulturës shpirtërore progresive, 
përmes shkrimeve të tij mjaft të spikatura, duke bërë emër në 
gazetarinë shqiptare, si njohësi dhe përçuesi më i mirë i traditave 
kulturore.

Ai njihet si një prej gazetarëve më të mirë të vendit, por edhe si 
intelektuali kurajoz që udhëhoqi me zgjuarsi e trimëri lëvizjen për 
demokraci e pluralizëm në Dibër në fillim vitet ‘90-të. Kështu ai do 
të shënonte ngjitje në shkallaren e karrierës së tij, pas viteve ’90-të, 
si frymëzues dhe udhëheqës i proceseve demokratike në Dibrën e 
shumëvuajtur nga sistemi i diktaturës komuniste.

Kamber Faruku e dëshmoi personalitetin e tij edhe atëherë kur 
smirxhinjtë e akuzuan me shpifje monstruoze për gjoja “njolla” në 
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biografinë e tij të pastër si kristali. Ai nuk u tremb dhe nuk u zbraps 
nga ai vendim i padrejtë i nomenklaturës së kuqe të kohës, që e hoqi 
padrejtësisht nga gazeta “Ushtima e Maleve” dhe e kaloi libretist në 
Shëpinë e Kulturës “Haki Stërmilli”. Përmes këtij qëndrimi burrëror, 
indirekt ai dënoi ashpër e pa droje shkaktarët e dhimbjes së madhe 
që pllakosi kudo në mendjet dhe zemrat e të përvuajturve.

Si gazetar, Kamber Faruku qe një penë mjaft e mprehtë, 
shembull në brezin e gazetarëve të asaj kohe dhe mësues i mirë për 
më të rinjtë. Reportazhet, artikujt problemorë e sidomos fejtonet 
e Kamber Farukut, janë një shkollë e mirë e gazetarisë së shkruar.

Mjafton të kujtojmë titujt intrigrues të fejtoneve të tij si p.sh “Ne 
hëngrëm një ftujë, ju pse ta 
bëni bujë”, “Doktor Torba” 
apo shkrimin kritik “Buka 
që të then dhëmbët”, etj., 
për të sjellё në vëmendje 
peshën e fjalës dhe 
stigmatizimin që K.Faruku 
u bënte dukurive negative 
të asaj kohe. Me penën e 
tij të mprehtë ai luftoi për 
pёrparimin e shoqërisë, 
ndaj dhe shpesh u pa 
vëngër dhe u spostua për 
t’u lënë në harresë për 
disa vite, pasi sërish në prag të viteve ‘90-të do të rikthehej edhe 
më bindës në gazetën “Ushtima e Maleve”, madje duke shkëlqyer 
me artikuj problemorë që godisnin sistemin, botuar kryesisht në të 
famshmen “Zëri i Popullit”, në gazetën “Bashkimi”, si dhe në numrat 
e parë të gazetës “Rilindja Demokratike” në vitet 1991-1992.

Pavarësisht vështirësive të kohës ai e mbrojti dinjitetin e tij 
përmes mendjes dhe dlirësisë së shpirtit të tij fisnik e bujar, duke 
provuar stoicitetin në atë rrugë që shumë të tjerë i çoi në harresën 
e pafundme.

Kamber Faruku njihet si njeri i punës dhe i sakrificave, vital i 
kohës së shkuar moniste dhe udhëheqës i proceseve demokratike, 
fshikullues i thekur i dukurive negative që përjetoi shoqëria shqiptare 
në këto tridhjet vitet e fundit të këtij tranzicioni të tejzgjatur.
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Rruga e ngjitjes së Rexhep Gjocit deri në 
kupolën drejtuese të rrethit Dibër

Ndër intelektualët e zonës së 
Muhurrit, që u ngjit me meritë deri në 
kupolën drejtuese të rrethit Dibër është 
edhe Rexhep Gjoci. Për të mbrritur 
deri këtu atij iu desh shumë mund e 
sakrifica, pasi vinte nga një familje e 
varfër e fshatit Vajmëdheji. Me zellin për 
të mësuar, zgjuarsinë dhe mprehtësinë 
që e karakterizonte që fëmijë, si dhe në 
koherencë me realitetin e sistemit monist, 
ku kaloi katër dekada të jetës së tij, ai ia 
doli të ecë në një hap me të përparuarit, 

madje dhe të ngjitet në majën e elitës intelektuale dibrane.
Rexhep Gjoci ka lindur më 1 shtator të vitit 1952, në një familje 

të përbërë nga nëntë anëtarë: babai, nëna, katër djem (Xhelili, 
Rexhepi, Besimi dhe Kurti) dhe tri vajza (Zifja, Nilka dhe Sania).

Burimet financiare të të ardhurave të kësaj familje kanë qenë 
mjaft të pakta. Ato përbëheshin nga puna në kooperativën bujqësore 
e babës dhe e nënës, që varionte nga 6-8 lekë për ditë pune, si dhe 
të ardhurat nga prona e vogël që përbëhej nga një dynym tokë dhe 
një lopë ose 10 bagëti të imëta.

Në këto kushte varfërie, nga shtatë fëmijët, vetëm Rexhepit iu 
mundësua vazhdimi i studimeve për më tej.

Pas përfundimit të shkollës 8 – vjeçare në Muhurr, Rexhepi 
vazhdoi shkollën e mesme veterinare në Shkodër, e më pas vijoi 
studimet në Fakultetin e Veterinarisë në Institutin e Lartë Bujqësor 
(Sot Universiteti Bujqësor) Tiranë.

Duke parë sakrificën që bëri familja për t’a mbajtur në shkollë, 
me veshmbathje, libra e shpenzime të tjera, Rexhepi mёsoi shumё 
qё t’ua shpёrblente mundimin, duke e mbyllur fakultetin me notën 
mesatare 9.4 (nga 20 provime që dha nga viti i parë deri në të 
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pestin, mori 16 nota dhjeta dhe në katër provime katër nota nënta).
Këto rezultate e nxitën Rektoratin e Universitetit Bujqësor ta 

kërkojë dy herë pranë organeve përkatëse të rrethit Dibër për ta 
mbajtur pedagog në këtë fakultet, por autoritetet e kohës në rreth 
e refuzuan kërkesën.

Po kështu edhe Ministria e Bujqësisë e kërkoi për ta dërguar 
për specializim jashtë shtetit, por përsëri u refuzua. Rexhepi 
vazhdoi punën si specialist në Ndërmarrjen Bujqësore Dibër, në 
sektorët Kastriot e Zdojan, ku punoi kryesisht me dy raca lopësh: 
Brun Alpin dhe Laramane e Zezë, me dele të racës merinos, e lloje të 
tjera kafshësh, ku pati rezultate të larta për kohën, në rendimentet 
për krerë, ku u shënuan nga 2500 – 4000 litra qumësht lope për 
krerë, dhe 160-180 kg qumësht dele për krerë.

Autoritetet e rrethit, të cilët kishin qenë refuzues që ai të ecte 
në rrugën e shkencës në profesionin e veterinerit, me sa duket, 
siç provoi edhe koha, e spostuan nga profesioni dhe e dërguan 
për studime në Shkollën e Lartë të Partisë “Vladimir Iliç Lenin” në 
Tiranë, të cilën e përfundoi me diplomim të nivelit “shkëlqyeshëm”, 
sepse atje notat ishin zëvendësuar me shprehje.

Mbas mbarimit të shkollës filloi punë në Komitetin e PPSH 
të rrethit, ku në tri konferenca radhazi u zgjodh Sekretar i këtij 
Komiteti në një periudhë kohore që zgjati nga viti 1984-1991.

Siç dihet, PPSH ka qenë forca e vetme që udhëhiqte gjithë jetën 
politike, ekonomike, shoqërore, sociale, kulturore e arsimore, etj. 
Si e tillë ajo ishte parti-shtet, parti në komandë të të gjithë jetës 
së vendit. Ajo e udhëhoqi vendin për 45 vjet me dorë të hekurt. 
Kështu që analizën e këtij 45-vjeçari mbetet t’a bëjnë historianët 
dhe bashkëkohësit që i kanë jetuar të dy sistemet.

Risia që sjell Rexhepi në përbërjen e udhëheqjes më të lartë 
të rrethit Dibër është se qe intelektuali i parë nga Muhurri, dhe në 
përgjithësi i Dibrës së Poshtme, që në një moshë fare të re, vetëm 
32 vjeç të ishte një nga drejtuesit kryesorë të rrethit të Dibrës, 
me peshë në ekonominë kombëtare. Atij i takoi barra e rëndë 
e amortizimit dhe e kalimit gradual të pushtetit, të shuarjes së 
urrejtjes në individë e grupe të caktuara shoqërore.

Periudha e drejtimit të tij qe periudha e kalimit gradual nga 
socializmi në kapitalizëm dhe këtë, ai, jo vetëm që e kuptoi me 
kohë si proces, por në asnjë rast, nuk përdori forcën e shtetit dhe 
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institucioneve të tij, për të goditur individë apo grupe njerëzish që 
kërkonin ndryshimin.

Natyrisht, ai e pranon edhe vetë, që edhe sot vazhdon të jetë 
në pikëpamje i majtë, sepse nga ajo shtresë vjen, por kjo nuk e 
ka penguar që të mendojë se për të nuk ka rëndësi kush ikën nga 
pushteti, rëndësi ka që të vijnë në pushtet ata që i shërbejnë më 
mirë vendit dhe popullit, që sjellin mirëqënie dhe begati.

Ndaj dhe nuk nguron të pranojë si gabime fatale të sistemit 
monist: denigrimin e fshatarësisë duke e zhveshur nga çdo lloj 
prone individuale; masat absurde të heqjes së tre dynymshit e 
zëvendësimin me një dynim, krijimin e kooperativave bujqësore në 
zonat malore të vitit 1968; atë që i vuri vulën prishjes përfundimtare 
të marrëdhënieve me këtë klasë, pesë vendimet e fundit të qeverisë 
së asaj kohe për tufëzimin e bagëtive.

Rexhep Gjoci është ndoshta nga të vetmit ish - funksionarë 
të lartë të rrethit, i cili nga largësia e viteve, pranon paaftësinë e 
udhëheqjes së kohës, mediokritetin, mplakjen, burokratizmin, 
konformizmin etj. Natyrisht, që të pohojë se këto i dinte, do të ishte 
i pasaktë, por që sistemi socialist po merrte fund, ai pohon se e 
ka kuptuar që në vitin 1986, kur Ramiz Alia shkoi në Plenumin e 
Komitetit të Partisë së Vlorës dhe hodhi idenë që kuadrot drejtuese 
duhet të vendosen në pozicione pune me mandate të përcaktuara, 
përvojë kjo e shteteve kapitaliste.

Gjithsesi, veprimtaria jetësore e Rexhep Gjocit ka qenë e 
mbushur me intensitet të lartë ngjarjesh, lëvizjesh politike e 
shoqërore, së bashku me njerëz e personalitete të kohës, të cilat 
jo vetëm që kanë lënë gjurmë në qënien e tij, por kanë ndihmuar 
që të formojë personalitetin me ato cilësi e tipare pozitive, për të 
qenë i dobishëm ndaj shoqërisë, e cila harxhoi për kualifikimin dhe 
shkollimin e tij, por ai ia shpërbleu me punë e përkushtim gjatë 
karrierës së tij në ngjitje.

Parë nga ky këndvështrim, në profilin e tij na tërheq karakteri dhe 
dimensioni njerëzor. Sikurse bashkëmoshatarët dhe bashkëkohësit 
e tij, edhe ai e ndjen veten krenar që është muhurrak, që ka marrë 
përvojën dhe mençurinë e këshillat e vyera të Xhemal Berishës, 
Xhetan Ismrisë, Dan Lalës, Hysen Xhanit, Selman Farrukut, Halit 
Lacit, Dine Dodës, Nazmi Mëziut, Rifat Ballës, Mexhit Prençit, Shefki 
Devës, kolegut e shokut të tij më të mirë, Asllan Xhani, etj.
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Si mishërues i mirënjohjes, si shprehja më e bukur e karakterit 
të njeriut, ai shprehet: “Muhurri më dha formimin dhe pjekurinë, 
më ruajti nga gabimet duke mos më angazhuar në problemet e tyre, 
nuk shkruajti asnjë letër kundër meje, më deshi e më respektoi, 
ndaj unë i them faleminderit!”.

Megjithëse nuk përmenden ato që bën për të tjerët, pas Idriz 
Lalës që i la Muhurrit veprën e madhe të kanalit vaditës të Murrës, 
Rexhep Gjoci ka ndikimin e tij të drejtpërdrejtë në atë që sot mund 
të duket modeste, por pati vlerë të madhe, në asfaltimin  e rrugës 
Peshkopi-Muhurr, ndërkohë që ndikimi i tij ka qenë i dukshëm edhe 
në investime për përmirësimin e qendrës së lokalitetit, objektet e 
tregtisë, parkun e  Murrës, kopshte e çerdhe nga puna vullnetare e 
ndërmarrjeve ekonomike, pasarelën në përrua të Sheut, etj.

Të kontribosh për të tjerët është fisnikëri. Ndaj dhe Rexhep 
Gjoci ndjen gëzim dhe krenari kur kujton se ka bërë këto të mira për 
vendlindjen e tij dhe lumturohet sepse mosha po e bën punën e vet.

Rexhep Gjoci me familjen
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Imer Pira, doktori që la Tiranën për Dibrën

Imer Pira, i cili po shkon drejt 
një shekulli jetë, mbahet mend nga 
bashkëmoshatarët e rrallë të brezit të 
tij, si infermieri i parë, që ngriti të parën 
qendër shëndetësore në Muhurr.

Ky pinjoll i fisit Pira u lind para 
96 viteve në Vajmëdhej, në një shtëpi 
dykatëshe pranë Drinit. Kamber Faruku 
në në një reportazh në gazetën “Rruga 
e Arbërit” shkruan: “Në Muhurr fisi i 
Pirajve tradicionalisht quhej Konaku i 
Poshtëm. Pajtonte gjaqe e ndante Kanun. 
Si fis kishte edhe një vlerësim tjetër: 

Pushkatar-Pira”. Si për ta konfirmuar këtë epitet për fisin e vet, 
edhe Imer Pira, kur u mobilizua partizan në Brigadën e IV-t, në 
gusht 1944 kishte pushkën e vet. Që në shtator të vitit 1943, sikurse 
bashkëfshatarët e tij, kishte marrë armë e fishekë në kazermat e 
ushtrisë së kapitulluar italiane dhe kishte luftuar deri në çlirimin e 
Atdheut.

Viti 1945 e gjeti në Shkodër me gradën “nënoficer”, kur 
komanda e repartit e kishte caktuar që të bënte një kurs 1-vjeçar 
për infermier në Tiranë në Spitalin Ushtarak.

Dikush tjetër do ta kishte pranuar me të parën këtë ofertë, 
por Imer Pira hezitoi ta jepte përgjigjen me të parën. Pyeti dy 
bashkëfshatarët e tij që i kishte në repart, Bafte Likën e Ahmet 
Limanin të cilët i kujtuan kohën e ushtrisë italiane, kur puna e 
sanitarit dukej si punë e mirë. Dhe kështu Imer Pira, si edhe gjashtë 
të tjerë nga reparti i tij, tre dibranë e tre kuksianë, ndoqi kursin për 
infermier në Spitalin Ushtarak në Tiranë, që në atë kohë ngjante me 
një spital lufte. U bë infermier dhe jeta e tij mori drejtim tjetër.

Më 1 qershor 1946, i veshur partizan, gjendet në fshatin e tij 
Muhurr. Krahas armës, në sup mbante dhe çantën e infermierit me 
ilaçe. Kishte filluar ndërtimi i Rrugës së Rinisë Kukës-Peshkopi dhe 
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ai u ngarkua me detyrën e përgjegjësit të shëndetësisë për zonën B, 
segmenti nga ura e Muhurrit në urën e Dodës në Draj Reç.

Rruga e Rinisë Kukës-Peshkopi mbaroi brenda gjashtë muajve 
dhe Imer Pira u rikthye kryeinfermier në Spitalin Ushtarak në 
Tiranë, ku i premtuan ta dërgonin për specializim në Beograd. Por, 
ndërkohë që dy shokët e tij, Sabri Haliti nga Zerqani dhe Ismail Feta 
nga Zagradi nisën studimet në Beograd të Jugosllavisë, nga ku u 
kthyen pas një viti (në 1948) të specializuar si kirurgë, Imer Pira e 
kishte mendjen për t’u kthyer pranë familjes. Ndaj i kërkoi drejtorit 
ushtarak Ismail Dervishi që ta transferonin në Dibër.

Pranvera e vitit 1949 e gjeti infermierin Imer Pira në Dibër. 
Hapi ambulancën e parë në Muhurr te Kulla e Kuqe, e ndërtuar nga 
italianët në qendër të Muhurrit, që kishte shërbyer si ndërtesë e 
postkomandës para çlirimit. “Pas lufte aty u vendosën forcat e 
ndjekjes e të sigurimit. Aty thirreshin e torturoheshin ‘armiqtë’ 
e klasës. Pikërisht aty, operativi kriminel Ahmet Rrapi nga Vlora, 
në zyrën e tij në katin e dytë të kullës, vret fshatarin Demir Lusha 
nga fshati Arras… Me ardhjen e Imer Pirës, kjo kullë sikur u bë më 
paqësore. U hap shitorja dhe gjendja civile. Njerëzit hynin e dilnin 
për mjekime dhe biri i tyre u shërbente ditën e natën me shumë 
dëshirë e përkushtim. Kalonte nga fshatrat poshtë në malësi dhe 
binte te shtëpia e vet në Vajmëdhenj te NANA që ta kishte pranë. 
Imeri e ndjente veten të plotësuar kur ishte mes njerëzve të tij”, - 
shkruan K. Faruku në gazetën “Rruga e Arbërit”.

Pasi mbaroi shkollën e mesme mjekësore në Peshkopi, Imer 
Pira mori vlerësimin si ndihmësmjek. Përvoja e jetës, dashuria për 
njerëzit dhe profesionin, si dhe aftësitë organizative, ishin cilësi të 
një kuadri, i cili në fillim të viteve 60-të mori drejtimin e seksionit 
të shëndetësisë. Zgjerimi i rrjetit të shërbimit ambulator, ngritja e 
cilësisë së mjekimit dhe shërbimit në spitale, përgatitja e mjekëve, 
ndihmësmjekëve dhe infermierëve për të ardhmen, ishin një sfidë 
disavjeçare e shef Imerit, të cilës i doli zot. Përvoja e mjekëve Hysni 
Rusi apo Elona Toptani ishin një shembull i gjallë frymëzues në 
Dibër. Dhe Imeri pati kënaqësinë dhe nderin (siç shprehet edhe 
vetë), që të punonte me mjekë të mëvonshëm të shquar si Mark 
Mirashi, Ahmet Alliu, Irfan Jashari, Ahmet Kamberi, Xhavit Miftari 
dhe shumë e shumë të tjerë breza të artë që kontribuan për ruajtjen 
e pasurisë më të madhe të njeriut, shëndetit.
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Detyra ia kërkonte që të merrte shtëpi në Peshkopi, por shtëpia 
e Imer Pirës mbeti një derë e hapur ku u pritën e u përcollën prej tij 
të njohur e të panjohur. Aty u prit me bujari miku dhe nevojtari, por 
edhe u këshillua dhe u çua aty ku duhej: në spital ose në ambulancë, 
ose u nis me një rekomandim për Tiranë me letër miqësore nga 
Imer Pira për Ismail Fetën apo Ahmet Kamberin.

Ky njeri, që mban 
mbi shpatulla rreth 
një shekull jetë, është 
dëshmitar i gjallë i atij 
transformimi që ndodhi 
me infrastrukturën në 
shëndetësi në Peshkopi: 
nga një spital i vogël te 
Lagja e Vjetër u kalua 
shërbimi mjekësor te 
spitali i vjetër dhe pastaj 
tek spitali “Rrahim 
Xhika”, emër që e mban 
edhe sot.

... Dikur, kur ishte 
djalë i ri, Imer Pira me 
këmbëngulje la Tiranën 
për Dibrën. Por në 
pleqëri do të kthehej 
sërish në Tiranë

“I erdha prapa djalit, 
Aliut. Ky ka emrin e 
babës. Letën dhe Agimin i kam në Nju Jork. I shoh në kompjuter, 
vijnë e na shohin. Larg… Por si të jenë mirë fëmijët, jemi mirë dhe 
ne pleqtë, eh...”, - citon fjalët e tij Kamber Faruku, në reportazhin 
kushtuar këtij burri të rrallë.
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Rexhep Hoxha, mësuesi, sportisti dhe 
regjisori që ia lartësoi vlerat Muhurrit

Në ecurinë e jetës çdo njeri është i 
prirur të veçojë disa fragmente pikante, 
të cilat kanë zënë vend mirë në memorie 
e që kanë luajtur një rol dominant në 
ecurinë e mëtejshme të jetës së tij.

Rexhep Hoxha, ikonë e arsimit, 
kulturës dhe sportit në zonën e Muhurrit 
dhe në gjithë Dibrën, nuk mund ta 
harrojë kurrë kartolinën që i ka dërguar 
ish-mësuesi i tij i klasës së 7-të Tanush 
Kaso, ardhur nga Tirana para më shumë 
se gjashtë dekadash, në të cilin shkruhet:

“I dashur Rexhep, të uroj gëzuar Vitin e Ri 1958! Ti je një talent 
që s’duhet të humbësh. Të përqafoj! Mësuesi yt, Tanush Kaso”.

Deri në atë ditë të shënuar as që kishte parë kartolinë me sy, e 
aq më tepër të dërguar nga mësuesi. Fjalën “talent” as që e kishte 
dëgjuar në atë kohë, por kur doli në jetë si mësues mendoi se 
profesori i nderuar Tanush, kishte qenë vërtet psikolog i njohjes së 
karaktereve të nxënësve të tij.

Ai e kujton mësuesin nga Gjirokastra që shërbeu për afër dy 
vjet në shkollën 7-vjeçare të Muhurrit, kur ishte i ri, të veshur shik, 
shumë simpatik, me flokë të zeza, të krehura bukur, të qeshur, mjaft 
i dashur dhe shumë i shoqërueshëm me nxënësit e prindërit.

“Tanush Kaso dha për fshatin tonë gjithë pasionin, talentin, 
aftësitë profesionale dhe mori me vete nderimin dhe respektin 
e prindërve dhe nxënësve të tij”, - rrëfen mësues Xhepa për ish 
mësuesin nga Gjirokastra, i cili pas transferimit nga Muhurri, do të 
provonte kalvarin e burgjeve e persekutimeve në regjimin komunist.

Rexhepi ishte nxënës shumë i mirë, futbollist me plot të dhëna, 
luante shumë mirë të gjitha lojërat me dorë, ishte notar i zoti, luante 
shumë mirë shah, ishte atleti më i mirë i shkollës së mesme ku zinte 
vendin e parë në të gjitha maratonat që organizoheshin në atë kohë. 
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Emri i tij ka qenë i shpallur deri nga viti 1967 në stendat e Shkollës 
Pedagogjike. Ai u bë një aktor, një regjisor dhe një koreograf i 
shkëlqyer i grupeve artistike të shtëpisë së kulturës Muhurr.

Nderimi për ish mësuesin i një mësuesi shumë të talentuar si 
Rexhep Hoxha është dëshmi e mirësisë, urtësisë, mençurisë dhe 
largpamësisë që ai shfaqi gjatë gjithë jetës së tij.

Kur hienat e luftës së klasave ia prishnin
gjumin mësuesit dhe sportistit të talentuar

Që në klasën e dytë 
të shkollës pedagogjike, 
profesorët Shemsi dhe Lutfi 
Manjani spikatën talentin e 
tij në futboll, e paraqitën te 
trajneri Vafsi Biçaku, i cili e 
provoi dhe e inkuadroi në 
ekipin e parë, në vend të 
Tomor Gjokës, që u lirua nga 
ushtria.

Në ndeshjen e parë me 
Elbasanin shënoi golin e 
barazimit. Në një ndeshje 
kupe në Fier i thyen këmbën 
e djathtë, duke e lënë talentin 
dy muaj larg fushës së 
futbollit. Me ndërhyrjen e z. 
Mentor Muça, pas kërkesës së shumë sportdashësve e emërojnë 
mësues në Muhurr.

Rexhep Hoxha vjen në shkollë me paterica. Ishte shumë 
energjik dhe i shkathët. E nxorri nga prapambetja menjehërë 
klasën që i dhanë, bëri emër si mësues i zoti dhe prindërit nxitonin 
t’i regjistronin fëmijët me mësues Rexhepin. Pastaj transferohet 
në shkollën 8-vjeçare Kastriot, ku punoi vetëm 6 muaj, pasi në 
mars 1967 e marrin ushtar në një repart pune, ku inkuadroheshin 
ushtarët me biografi të keqe (të persekutuarit). Pas ushtrie, në vitin 
1970 filloi punën në shkollën e Muhurrit, pasi atje ia kishin emëruar 
edhe bashkëshorten, duke e larguar nga qyteti. I dhanë klasë të parë 



Muhurri, histori dhe personalitete 327

dhe disa orë fiskulturë në 8-vjeçare. Gjatë kësaj kohe filloi punën 
për ndërtimin e këndit të parë sportiv. Bashkëpunoi me Drejtorinë 
e Minierës së Mermerit në Gurin e Kuq, të cilët e ndihmuan duke i 
dhënë tuba metalike të skaduara dhe saldatorin. Ishte këndi më i 
plotë sportiv në rrethin e Dibrës. Jeta sportive e fshatit u gjallërua 
shumë. Çdo pasdite kishte aktivitete nga të rinjtë e fshatit.

Mësuesi sportist Rexhep Hoxha ngriti ekipin e futbollit të 
Muhurrit, i cili konkuronte me sukses gjithë ekipet e kooperativave 
bujqësore. Ndjehej krenar, por askush nuk i dha qoftë dhe një 
falenderim. Hienat e luftës së klasave i shfaqeshin edhe në gjumë. 
Gjithë paraditja dhe pasditja e tij kalonte në punë pranë shkollës. 
S’mund të hapte gojën për asnjë arsye. Kishte shumë aktivitete në 
atë kohë.

Mësues shembullor, regjisor i talentuar i grupeve amatore

Në vitin 1971 në Muhurr u ndërtua Shtepia e re e Kulturës. 
Mësues Xhepën, që kishte prirje regjisoriale dhe interpretuese 
e vënë të përgatisë një grup artistik për ditën e inaugurimit. 
E përgatiti shfaqjen me mësues e nxënës dhe u pëlqye shumë 
nga të pranishmit. Ai, i papërtueshmi, i talentuari, i vullnetshmi 
dhe i pasionuari për gjithçka, ngriti të parin grup folklorik me 
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një pjesëmarrje të larmishme me burra, gra, të rinj e të reja; 
instrumentistë e valltarë shembullorë, duke i përzgjedhur nga të 
gjithë fshatrat e Muhurrit. Në konkurimin e qershorit të vitit ‘72, 
grupi i Muhurrit zuri vendin e dytë në nivel rrethi. Konkurimet 
bëheshin çdo vit, e ai ishte i detyruar për çdo vit të paraqiste grupin 
për konkurim. Punë e lodhshme dhe as që bëhej fjalë për pagesë. 
Kishte të drejtë të inatosej me veten, kur kolegët rehatoheshin në 
shtëpitë e tyre pasdite, ndërsa ai vijonte punën me aktivitetet në 
shtëpinë e kulturës.

Në vitin 1973 përgatiti ekipin e lojërave popullore për konkurim 
në rreth, ku Muhurri mori flamurin e festivalit. Ishte eveniment i 
rëndësishëm për shkollën dhe kooperativën bujqësore Muhurr, 
por përsëri asnjë vlerësim për drejtuesin e talentuar të këtyre 
aktiviteteve të shumta, ish kampionin në kampionatin e futbollit 
të vitit ‘’73 e që kishte ndikuar që ekipi i Muhurrit të fitonte 4-1 
në finalen me ekipin e Kastriotit. Muhurri u shpall kampion, e 
sigurisht në themel ishte puna e palodhur e këtij mësuesi. Rexhep 
Hoxha i dha Muhurrit aq shumë dije dhe kulturë me veprimtaritë që 
organizonte e udhëhiqte. E shihje herë pas here duke dhënë shfaqje 
me grupin, atje ku punonin brigadat e kooperativës. I kënaqte ato 
duke u dhuruar orë çlodhjeje dhe argëtimi.

Ajo që duhet thënë patjetër është se për 4 vite të punës së tij 
në Muhurr, jeta kulturore-artistike e sportive morën një gjallëri të 
paparë. Gumëzhinte çdo ditë këndi i bukur sportiv nga të rinjtë, 
gjëmonin aktivitetet artistike në shtëpinë e kulturës.

Një cilësi tjetër e mësues Rexhepit ishte lidhja e tij me librin. 
Lexonte shumë, lexonte çdo lloj zhanri që i binte në dorë. Nuk linte 
libër të ri pa blerë. Edhe sot i kujtohet libri i parë artistik që ka 
lexuar. Ishte novela e Gj. Gollsuorthit “Lulet e mollës”.  Biblioteka e 
tij kishte mbi 600 tituj librash.

Lexonte shumë dhe Besa, bashkëshortja e tij mësuese, që kishte 
shumë libra të verdhë të asaj kohe…

Mësues në Bulaç, ku takoi “Lulin e vocër” 
të Migjenit në origjinal

Katër vite punoi në Muhurr dhe në vitin1974 për “punë të mirë 
e të palodhur” e transferojnë në fshatin Bulaç, dy orë e gjysëm larg 
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nga Muhurri, në një terren të vështirë. Atje gjeti njerëz mjaft të mirë 
dhe arsimdashës. Ai s’i harron kurrë ato njerëz fisnikë e të dashur, 
pavarësisht varfërisë së tejskajshme. I kujton edhe sot plot respekt, 
Imer Lleshin, Rakip Loshën, Nazif Gjonin, Shefki Loshën, Halim e 
Zyber Bushin, Hasan e Sherif Loshën, Gëzim Bushin, Lazam Lleshin 
e të tjerë, të cilëve u kërkon ndjesë që s’ua përmend dot emrat.

“Aty,- më tregon mësues Rexhepi, - takova Lulin e vocër të 
Migjenit në origjinal”.

Nuk i hiqet dot nga 
mendja ish-nxënësi i tij Ismet 
Qamil Lleshi, i cili edhe pse 
ishte vetëm 4 vjeç, pothuaj 
çdo ditë, edhe kur bora ishte 
deri në gju, e priste në oborrin 
e shkollës këmbë zbathur, 
vetëm me një këmishë të 
bardhë, në mes të borës 
për t’i thënë: “Mirëmëngjes 
mësues!”

 E ai, mësuesi zemërgjerë, 
e merrte në krahë dhe e fuste 
në klasë pranë sobës.

Ata fëmijë, të cilët deri 
kur vajti mësues Rexhepi 
nuk njihnin as makinat (pasi 
nuk i kishin parë kurrë), u 
bënë shembullorë, madje 
me rezultatet e tyre në 8-vjeçare do të fitonin të gjithë të drejtat 
e studimit që vinin për shkollën Hurdhë Muhurr. Ai kujton si 
nxënës të tij të sukseshëm: Petrit Bushin (dekan i një univeristeti 
në Prishtinë), Ramazan Lleshin (ish mësues e drejtor shkolle), 
Maliq Lleshin, Petrit Zhuzhin (ushtarak), Hysni Didën (ushtarak 
e bankier), Bukurie Bushin (zooteknike), Fazile e Abas Loshën 
(mësues me arsim të lartë), Laim Bushin (mjek), Besnik Didën (nd/
mjek), Zabit Bushin (mësues anglishteje) etj.

Për dhjetë vjet sa punoi në Bulaç, falë punës së tij, nga ky fshat 
me 67 familje, mbaruan arsimin e mesëm profesional e të lartë 
24 djem e vajza. E kujton me nostalgji mësues Rexhepi atë kohë, 
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pasi siç thotë dhe vetë ai, kur gërshetohet dhimbja me respektin e 
dashurinë e njerëzve, vuajtja lehtësohet.

Dita e largimit nga ai fshat u shoqërua edhe me lot të përbashkët 
të mësuesve kolegë dhe prindërve. Ai e kujton atë çast si shumë 
emocionues. Ata ishin bërë njësh në atë kohë, i njihnin mirë hallet e 
njëri- tjetrit. Nuk i thonin pak, por plot 10 vjet.

Mësues Rexhepi kishte hyrë pothuajse në çdo familje, kishin 
pirë kafe bashkë, kishin ngrënë përshesh me kos e me dhallë, 
ndonjëherë dhe petanik me hithra. “Më përcollën të gjithë atë ditë,- 
thotë ai... Nuk ndahem dot nga një histori e ndodhur në atë kohë që 
më bëri krenar për ata njerëz që jetonin me shprehjen e kahershme: 
‘O Bulaç teferiç, bukë pak, e ujë hiç”.Vërtet Bulaçi ishte fshat rrëzë 
malit të Runjës, por për çudi kishte vetëm një krua me një curril uji.

Një ditë, një pjesëtar i Ekipit të Gjeofizikës së Tiranës, që ishte 
stacionuar në kërkim mineralesh në Muhurr, i thotë mësues Rexhepit 
se kishte dëshirë të shkonte në shkollën e tij. Quhej Dash Dima dhe 
ishte nga Tirana. Para se të mbaronte mësimin, mësuesi mendoi të 
sajojë një gjë të vogël sa për të shuar urinë disi. I dha 14 lekë një 
nxënëseje që e kish shtëpinë afër shkollës dhe i tha të blinte dy vezë, 
t’i ziejë e t’ua sillte tek shkolla. Vajza iku, por u vonua tepër. Mësuesi 
dërgoi një nxënëse tjetër që t’i thoshte vajzës të vinte shpejt. Nxënësja 
e dytë përgjigjet se dhe pak e do të vijë shoqja e saj. “Vërtet, pas pak, 
-tregon mësues Rexhepi, - vjen e ëma, një grua në moshë, me një 
tepsi të madhe në duar. Në tepsi kishte një tas me gjizë, gjalpë dhe 
katër vezë të fërguara, një tas kos për t’u prerë me thikë, bukë nore 
ose persnek me miell misri gushtak të kuq, që sa e kishte nxjerrë 
nga pjekja, dhe një tas me makarona që ishin plot gjalpë. U ulëm 
me Dashin të hamë me shumë oreks. Si mbaruam, Dashi më tha: Në 
jetën time o Rexhep Hoxha, nuk kam ngrënë drekë më të shijshme se 
kjo…!”. E kjo fisnike, që u solli bukën e përgatitur me gjithë zemër, qe 
gruaja e Nazif Lleshit. Ajo sot nuk jeton ndoshta, por mësues Rexhepi 
nuk mund të rrijë pa e kujtuar, qoftë edhe në shenjë homazhi.

Kalvari i mësuesit shembullor, nga Shumbati në Fushë Alie

Pasi bëri plot 10 vjet punë në Bulaç, lirohet një vend pune në 
fshatin Rreth-Kale, prandaj Xhepa i kërkoi sekretarit të Byrosë së 
Partisë që t’a ndihmonte të transferohej atje.
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“Po, - i tha ai, - jam dakort, por s’do të të lënë qentë tuaj…”
Erdhi në Rreth-Kale, por iu vërsulën kolegët e tij, duke dërguar 

letra biografike kundër tij, deri sa e pushuan nga puna. U deshën 6 
muaj për t’u rikthyer në punë me ndihmën e miqve të tij. Mësuesi me 
përvojë dhe i suksesshëm kudo që punoi, vuajti shumë shpirtërisht 
dhe moralisht. Pinte duhan gjithë ditën. Siç rrëfen ai vetë, shpesh 
zemërimi e shtynte t’i drejtohej kufirit me mendimin: ja vdekje, ja 
liri! Por zbrapsej kur mendonte sakrificën që gruaja kishte bërë për 
të; mendonte dy engjëjt e tij të pafajshëm dhe ndërronte mendim.

Pas 6 muajsh e emërojnë në Shumbat. Bënte 6 orë rrugë në ditë. 
Vinte në shtëpi nga ora 9 e darkës. Më pas e dërguan në Fushë Alie, 
ku punoi 7 vjet.

Kur vajti atje, menjëherë në fshat u hap lajmi se ka ardhur një 
mësues i mirë.

Vitin tjetër vërshuan prindërit për t’i sjellë nxënësit te klasa e 
mësues Rexhepit. Njësoj si në Bulaç, edhe këtu, ish - nxënësit e tij 
udhëtuan shumë mirë në rrugën e dijes.

Mësues Rexhepi kujton Muhamet Shehun, Roland Karoshin, 
R. Kacanin, Elona Karoshin me Nexhbën, fëmijë shumë i urtë e i 
sjellshëm (siç është edhe sot), Artanin etj.

“Qytetar Nderi” i Peshkopisë

Lëvizja Demokratike e gjeti në Fushë Alije. E ndiqte politikën 
hap pas hapi dhe konstatoi se diçka po lëvizte në politikën 



Halil Rama332

shqiptare. Kishte mësuar pothuajse përmendësh shumë pasazhe 
nga artikulli i Ylli Popës “30 vjet kohë e humbur” dhe e deklamonte 
me shokët rrugës e nganjëherë dhe në autobuzin e Kalasë së 
Dodës. Po fryrnte era e lirisë dhe ai, si shumica e shqiptarëve, 
mezi e priste. Mësues Rexhepi që kishte hequr mbi kurriz kalvarin 
e vuajtjeve tejet të mundimshme, e priste me shumë etje lirinë.

Plasi revolta e studentëve në Tiranë. Vajza e tij ishte atje dhe i 
shkruan një letër prej 5 fletësh matematike duke shpjeguar gjithçka 
që kishte ndodhur ato ditë të arta. Mësues Rexhepi e ruan me 
fanatizëm atë letër të shtrenjtë, kur ndër të tjera shkruhet: “Po të 
shkruaj kaq gjatë babi, pasi e di që ti je shumë i interesuar për këtë 
situatë....”

Rexhep Hoxha mori pjesë në themelimin e degës së PD në Dibër 
dhe në Mars ‘91 u pranua anëtar i kryesisë së Degës. Punoi me 
shumë dëshirë e pasion bashkë me shokun e tij të ngushtë, Lavdrim 
Shehu për ngritjen e seksioneve të PD në gjithë zonën e Muhurrit e 
krahinave të tjera.

Mësuesi i kujton ato kohë me shumë emocione. Sa ka vuajtur 
ai për lirinë, për demokracinë, për dinjitetim e personalitetin e 
tij! Vërtet kishte punuar arsimtar, por gjithë kohën kishte jetuar i 
ndrydhur, i frikur, duke e ndjekur pas hija e tmerrshme e luftës së 
klasave.  Taman si në proverbin “delja dhe ujku”…

“Dikush i thotë një bariu të marrësh këtë dash, ta ushqesh 
shumë mirë, por të mos shtojë asnjë gram peshë. Mendo e mendo 
bariu dhe e gjeti zgjidhjen. Aty pranë ushqimit të dashit kishte 
lidhur një ujk. Dashi, hante e hante, po sa ngrinte kokën e shihte 
ujkun i shkonte ushqimi për lëkure….”. Këtë situatë e përjetuan 
edhe mësues Rexhepi e familja e tij.

Pas fitores së PD, me 22 Mars 1992, ai emërohet në Drejtorinë 
Arsimore në Peshkopi si përgjegjës i kuadrit. Edhe aty e priste një 
punë e lodhshme. Një pjesë të madhe të mësuesve, ndryshimet 
demokratike i gjetën në vende pune shumë të largëta nga 
vendbanimi i tyre, si në Lurë, në Kala, në Reç, në Qafë Murrë, Zall 
Dardhë etj. Prandaj iu desh që për një muaj të bëjë studimin e 
kuadrit dhe t’i afronte afër vendbanimit të tyre. Plus kësaj, duheshin 
bërë dhe emërimet e reja, por ai e përballoi me shumë sukses këtë 
reformë delikate, saqë komuniteti i arsimtarëve dibranë nuk pati 
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asnjë ankesë.
Pasi konsultohej me drejtorin e drejtorisë, z.Tomor Shehu për 

një emërim apo transferim të caktuar, e shpallnin atë. Pra nuk 
veproi kurrë vetëm me kokën e vet….

Për kontributin si mësues shembullor Rexhep Hoxha është 
dekoruar nga Presidenti i Republikës në vitin 1994 me Medaljen 
“Naim Frashëri” të Klasit Parë, si dhe me Çertifikatën “Nderi i Arsimit 
në Dibër”.  Po ashtu Këshilli Bashkiak i Peshkopisë i ka dhënë titullin 
“Qytetar Nderi” i qytetit Peshkopi.

Edhe në ‘97-tën, klasën më të dobët të shkollës
“S. Alliu” Peshkopi e bëri më konkuruesen

Kur fitoi PS në 1997-tën, Rexhep Hoxha kaloi përsëri mësues 
në shkollën “Selim Alliu”, Peshkopi. Mori një klasë të dytë shumë të 
dobët. Drejtoresha e shkollës gjatë kontrollit i tha: “Ke 17 nxënës 
që nuk dinë të lexojnë, nga 28 gjithsej”. Por mësuesi që kishte jo 
vetëm përvojën, por edhe përgjegjësinë maksimale për detyrën, siç 
e kishte patur edhe në shkollat e skajeve më të largëta, e bëri klasën 
konkuruese me klasat e tjera brenda tre muajve.

Gjithësesi ai kujton një provokim të vogël me shumë domethënie.
“Atë ditë kishim një pjesë leximi me titull ‘Gjergj Kastrioti dhe 

Skënderbeu’. Në brendësi, teksti nuk e permendte më ‘Gj.Kastrioti’, 
por vetëm ‘Skenderbeu!’. Unë u ndala 5 minuta për t’u shpjeguar 
nxënësve se si dhe ku e mori tutullin Skënderbe, Gjergji. Sa ra zilja, 
unë futem menjëhere te klasa ngjitur dhe i marr leje mësueses t’ju 
bëja një pyetje nxënësve.

- Po, - tha ajo. 
- Kush më thotë, çfarë e kishte Gj. Kastrioti, Skënderbeun?!, i 

pyeta.
-Vëlla, o mësues,- thotë njëri.
-Shok, o mësues, ia pret tjetri.., dajë një tjetër!!!.
Mësuesja filloi të skuqej. Unë vrapova te klasa tjetër. Po ajo 

pyetje, po ato përgjigje. Te klasa e tretë po ashtu. Kur po dilja, një 
nxënës thirri: Me leje mësues! Gj. Kastrioti është vetë Skënderbeu.

- Të lumtë, -i them. Po i kujt je ti?, - e pyeta. Më tregoi dhe mbaj 
mend që babain e kishte inxhinier dhe mamin mësuese. “Të fala 
prindërve” - i thashë unë dhe dola...



Halil Rama334

Vetëm një vit punoi mësues Rexhepi me atë klasë, e megjithatë 
ajo deri sa mbaroi klasën e tetë, thirrej “Klasa e mësues Rexhepit…!”.

E ai edhe tani në moshën e pensionit u shpreh mirënjohje atyre 
nxënësve.

Rexhep Hoxha, ekselent në fushën e mësimdhënies,
me aftësi të spikatura organizuese e menaxhuese

Rexhep Hoxha ka qenë i zgjedhur për 14 vite Sekretar i degës 
së PD-së Dibër, nga viti 1999 deri në vitin 2013, kur doli në pension. 
Nuk e pati të lehtë, pasi rebelimi mafiozo-komunist i ‘’97-tës kishte 
lënë pasoja edhe në shkërmoqjen e strukturave të PD-së. Por 
Rexhep Hoxha ia doli t’i rivitalizonte këto struktura. Punonte shumë 
me seksionet, shkonte fshat më fshat dhe mbante lart frymën e 
besimit të demokratëve dibranë. Me punën e tij të palodhur, por 
dhe me propagandën e tij shumë efikase i jepte shpresë dhe besim 
elektoratit të PD-së.

Ai është zgjedhur me votë për 24 vjet me radhë anëtar i Kryesisë 
së Degës së PD Dibër, duke dhënë një kontribut të veçantë si askush 
tjetër në fitoren e PD në Dibër.

Kësisoj, profili i tij 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 
në skenën e amfiteatrit, ku popujt vendosin vetë për fatet e tyre. 
Si nga një vullnet hyjnor, harmonizohen gjer në përsosmëri 
përvoja e mësuesit e sportistit të talentuar me atë të organizatorit 
të partisë së parë opozitare në një rreth tejet të vështirë si Dibra. 
Në veprimtarinë e tij, dalin në pah ballë për ballë, thjeshtësia 
me heroiken, e zakonshmja me të pazakonshmen, qëndresa me 
vizionin, dashuria për popullin me urrejtjen për diktatorët, besimi 
me kontrollin, emocioni me vetëpërmbajtjen. Kështu, Rexhep 
Hoxha, një politikan tipik në një situatë atipike, siç qe ajo e viteve 
1997 – 2000, do të bëhej shembull frymëzimi për demokratët e 
Dibrës.

Siç del dhe nga CV-ja e tij, Rexhep Hoxha, në kontekstin politiko-
shoqëror, ka një veprimtari të dendur, si mësues, regjisor e sportist, 
por edhe në funksionin e anëtarit të Kryesisë e të Sekretarit 
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Organizativ të Degës së Partisë Demokratike Dibër, në organizimin 
e menaxhimin e politikave elektorale.

I ardhur nga një familje me një traditë të mirëfilltë 
intelektuale, i edukuar dhe formuar me disiplinën, ndershmërinë e 
antikonformizmin, ekselent në fushën e mësimdhënies e të edukimit 
në përgjithësi, me aftësi të spikatura organizuese e menaxhuese, 
Rexhep Hoxha pati një përshtatshmëri të menjëhershme me detyrën 
e sekretarit organizativ të Degës së PD-së, dhe në vitet 2009-2013 
edhe me atë të Drejtorit të Drejtorisë Rajonale të Punësimit Dibër 
(deri sa doli në pension). 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, ndaj dhe gëzon respektin 
e gjithë demokratëve dibranë.

Në 80-vjetorin e shkollës shqipe Muhurr.
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Fehmi Mikli zë vend nderi në historikun e 
kulturës fizike e sporteve në Dibër

Në historikun e kulturës fizike dhe 
sorteve në Dibër, Femi Mikli zë vend nderi 
si Drejtues i Kulturës Fizike e Sporteve 
(1965), si gjyqtar i kategorizuar dhe si 
një ndër mësuesit më të mirë të edukimit 
fizik në shkallë rrethi.

Në librin “Kultura Fizike dhe Sportet 
në Dibër”, të autorit Haki Duka, emri i 
Fehmi Miklit është përmendur në disa 
faqe për kontributin që ai ka dhënë në 
zhvillimin e vrullshëm, masiv e cilësor të 
sportit.

Ai ka lindur më 10 maj 1940 në një familje me origjinë fshatare 
dhe të varfër në Fushë Muhurr.

Familja e tij ka ndihmuar Lëvizjen Nacionalçlirimtare duke i 
ndihmuar partizanët me ushqime e veshmbathje.

Fehmiu në vitin 1947 ka vazhduar shkollën fillore në fshat, 
të cilën e mbaroi në vitin 1951. Më pas për një vit ka qëndruar në 
shtëpi, duke u marrë me bujqësi, ngaqë kushtet e familjes së tij ishin 
të vështira.

Prej vitit 1952 deri në vitin 1955 kreu shkollën 7-vjeçare në 
Peshkopi me bursë shteti si konviktor, ngaqë familja e tij ishte e 
varfër. Me mbarimin e shkollës 7-vjeçare, nga nevojat familjare 
ndërpreu shkollën dhe filloi punë në SMT Dibër si sekretar-
furnizues, detyrë të cilën e ushtroi deri në vitin 1957 dhe po në SMT 
vijoi edhe dy vitet e tjera si llogaritar, pa u shkëputur nga puna.

Si të gjithë të rinjtë e asaj kohe shkon për të kryer shërbimin e 
detyruar ushtarak (1959-1961) larg familjes, në repartin e kufirit 
në Korçë. Gjatë shërbimit është shpërblyer tri herë me leje dhe me 
distiktivin “kufitar shembullor”. Gjatë kohës së shërbimit ushtarak 
ishte sekretar dhe daktilografist në Komandën e Kufirit Korçë. Kjo 
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komandë kërkoi ta mbante në punë si nënoficer edhe pas kohës 
së shërbimit të detyruar, por Fehmiu, si djalë i vetëm i familjes, 
preferoi të kthehej pranë saj.

Për rreth 10 vjet pas kryerjes së shërbimit të detyruar ushtarak, 
Fehmi Mikli punoi në funksione të ndryshme pranë Komitetit 
Ekzekutiv Dibër, si referent në Seksionin e Bujqësisë e referent i 
fiskulturës në Seksionin e Arsimit, si ekonomist e sekretar llogaritar 
i Konviktit të Shkollës Bujqësore dhe si inspektor i fiskulturës.

Në dosjen e tij 
personale gjenden dhjetëra 
karakteristika pune të 
nënshkruara nga titullarë 
kryesorë të Komitetit 
Ekzekutiv Dibër, në të cilat 
ai vlerësohet për punë të 
mirë por edhe për ndjekjen 
dhe mbarimin në të njëjtën 
kohë të shkollës së mesme 
të përgjithshme si dhe 
të studimeve të larta në 
Institutin e  Kulturës Fizike 
“Vojo Kushi” Tiranë me 
korespondencë.

Për këto merita është dekoruar dy herë nga Presidiumi i 
Kuvendit Popullor, me Medaljen “Naim Frashëri” dhe me “Urdhërin 
e Punës” të Klasit I.

Si Drejtues i Kulturës Fizike e Sporteve dhe inspektor i 
fiskulturës në Komitetin Ekzekutiv të rrethit për disa vite, ai ndikoi 
në organizimin e disa sportakiadave, në ngritjen dhe fuqizimin e 
ekipeve sportive të futbollit e volejbollit dhe në masivizimin e 
sportit nëpër shkolla, ndërmarrje e ish kooperativat bujqësore.

Prej vitit 1971 e deri sa doli në pension, Fehmi Mikli punoi si 
mësues i lëndës së edukimi fizik në shkollën e Muhurrit. Këtu është 
i dukshëm kontributi i tij për ngritjen e terreneve sportive si dhe 
për përgatitjen e ekipeve të shkollës dhe kooperativës bujqësore: 
të futbollit, volejbollit, basketbollit, por edhe në disiplina të tjera si 
ato të atletikës, duke marrë pjesë dhe duke zënë vende të para në 
sportakiadat e shumta në shkallë rrethi. Ish drejtori i mirënjohur i 
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kësaj shkolle, Xhemal Berisha e vlerësonte Fehmi Imer Miklin për 
punë të mirë në të gjitha drejtimet, pasi sipas tij, shkolla e Muhurrit 
ka patur ngritje në sasi e cilësi të komponentit “edukim fizik e 
ushtarak”, gjë për të cilën ka kontribuar veçanërisht Fehmiu.

Në librin “Kultura Fizike dhe Sportet në Dibër”, Fehmi Mikli 
është në krye të listës me 71 anëtarë të Këshillit të BFS të rrethit, 
i pari ndër 23 gjygjtarët e kategorisë së tretë dhe i dyti në listën e 
mësuesve të edukimit fizik me kontribut në zona.

Fehmi Mikli ishte dhe një veprimtar i mirë shoqëror, me sjellje 
korrekte në shoqëri e në familje dhe si i tillë ai do të kujtohet 
kurdoherë me nderim të veçantë.

Traditën e tij të mikpritjes, bujarisë e humanizmit e vazhdon i 
biri, Shemsiu, që si një kuadër i përgatitur e me përvojë në fushën 
e ekonomisë e të financave, prej vitesh është një specialist i dalluar 
në Ministrinë e Financës.

Bashkëshortët Sanie e Fehmi Mikli
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Rustem Deva, mishërues i vlerave
më të mira njerëzore e intelektuale

Rustem Hysen Deva është një 
nga personalitet e spikatura në elitën 
intelektuale të rrethit të Dibrës. Kudo, në 
Muhurr, Peshkopi, Zall Dardhë, Çidhën, 
Zerqan, Shupenzë e Qendër, si dhe në 
metropolin shqiptar, në Tiranë, ku jeton 
lumturisht me familjen e tij prej shumë 
vitesh, atë e njohin dhe e respektojnë 
si njeriun simbol të vlerave më të mira 
njërëzore e intelektuale.

E ndërsa nis të shkruaj profilin e tij 
intelektual, në ndihmë më vjen miku im i 
njohur në fushën e letrave, Shaqir Skarra, 

që e konsideron Rustem Devën si personalitetin që jetoi në dy 
kohë krejt të ndryshme dhe midis dy kohërave: në vitet e pushtetit 
popullor kur ishte arsimtar e kuadër partie në rreth e në mjaft 
fshatra të Dibrës dhe tani në periudhën e demokracisë. Në disa 
faqe, ai sjell detaje të pasura të jetës dhe veprës së Rustem Devës.

Si u bind Llan Deva ta dërgonte Rustemin në Shkollën 
Pedagogjike

Rustem Deva, lindi një natë maji të vitit 1939. Ai lindi dhe u rrit 
në një vatër të ngrohtë atdhetare e cila që në fillimet e para ishte e 
lidhur ngushtë me luftën Nacionalçlirimtare.

Nuk u lodhën gjatë gratë e burrat në gjetjen e emrit se atë e 
kishte vendosur me kohë gjyshi i tij. “Do ta quajmë Rustem, por 
kurrë mos e pastë fatin e Rustemit të parë”. Kaq foli Llan Deva dhe 
fjala e tij nuk kundërshtohej nga të tjerët.

Në këtë kullë historike lindi, u rrit dhe u burrërua Rustem Deva, 
djali i vetëm i Hysen Devës dhe Davë Manukës (Deva), bijë kjo tek 
fisi i njohur Manuka në Selishtë.
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Hyseni ishte i veshur xhandar në kohën kur i lindi djali. Ishte 
në atë kohë 39 vjeç dhe punonte në Gjirokastër e më vonë do të 
trasferohej në Dukagjin të Shkodrës. Kur erdhi pas disa muajsh me 
leje, e gjeti Rustemin e vogël në djep. Ishte Llani ai që do të tregonte 
një përkujdesje të veçantë për të.

Gjatë periudhës 1946-1949 Rustemi do të vazhdonte shkollën 
fillore në Hurdhë–Muhur që ishte hapur vite më parë nën kujdesjen 
dhe me financimin e  Dine Hoxhës e Llan Devës.

Rustemi kështu futet në klasën e parë, ku mësues kishte Ibrahim 
Vokën nga Tirana tre vite me radhë, kurse në vitin e katërt, që ishte 
dhe viti i fundit mësues erdhi Bajram Biba nga Qafë-Murra.

E mori me dashuri shkollën, nuk bënte mungesa, mësonte 
shumë dhe u bë një nga nxënësit më të mirë të asaj shkolle fillore.

Pas përfundimit të shkollës në Hurdhë-Muhur, vetë Rustemi 
përfitoi shumë, lexonte e shkruante bukur e rrjedhshëm shqip. Ishte 
pikërisht periudha kur kishte filluar lufta kundër analfabetizmit 
dhe zhvilloheshin kudo kurse nate për të mësuar sado pak shkrim 
e lexim. Gjatë viteve 1949-1953 edhe vetë Rustemi doli vullnetar 
dhe u bashkua me këto grupe që mundoheshin të zhduknin 
analfabetizmin. Punoi shumë e puna e tij vërtet ra në sy për mirë 
edhe në rreth. Nuk la derë pa trokitur Rustemi që edhe të moshuarve 
t’u mësonte të lexonin e shkruanin vetë.

Në Tiranë gjatë këtyre viteve ishte hapur shkolla pedagogjike, 
pikërisht aty ku më parë kishte qenë Instituti Femëror “Nëna 
Mbretëreshë”, shkollë kjo që do të përgatiste kuadrin e nevojshëm 
për të punuar në shkollat që vazhdonin të hapeshin me shpejtësi 
kudo në vendin tonë.

Edhe Rustemi ishte caktuar që të vazhdonte këtë shkollë, por 
Llan Deva e kundërshtonte me forcë. Ai nuk kishte merakun e 
dhive se do të mbeteshin pa çoban, por më shumë kishte merakun 
e Rustemit, se ishte i lidhur shumë me të dhe nuk e kishte nxjerrë 
asnjëherë nga shtëpia. Pika e dobët e Llanit, pa dyshim që mbetej 
Rustemi.

U detyrua kështu që të vinte vetë Selim Alliu nga Peshkopia e të 
qëndronte një ditë në kullën e Llan Devës që t’i mbushte mendjen 
për të dërguar Rustemin në shkollën pedagogjike në Tiranë. Në 
mbrëmje vonë Llani u thye dhe pranoi me mjaft vështirësi, kurse 
Selimi largohet vonë për në Peshkopi.
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Në Shkollën Pedagogjike të Tiranës

Shtator 1953. Kulla e Llan Devës ishte zgjuar nga gjumi. 
Përgatitjet kishin filluar herët, ditë më parë. Pikërisht atë ditë 
Rustemi do të udhëtonte drejt Tiranës për të vazhduar shkollën 
pedagogjike në Tiranë. Nga fshati kishte edhe Mexhit Prençin, por 
megjithëse nuk ishte vetëm, nga meraku i madh, Llani nuk e la vetëm 
Rustemin atë ditë shtatori, por udhëtuan të dy bashkë drejt Tiranës. 
Ishte hera e parë që Rustemi futej në Tiranë me atë valixhen e vogël 
prej druri që ia kishte përgatitur vetë Llani, me pak rroba që do 
t’i nevojiteshin, por shumë shpejt do të ambientohej me jetën në 
kryeqytetin shqiptar.

Llani u largua nga Tirana vetëm kur u sigurua mirë se ku do 
të flinte Rustemi, ku do të mësonte, se kush ishin mësuesit dhe ku 
ishte kuzhina ku do të ushqeheshin nxënësit. Pasi u sigurua për të 
gjitha këto, me zemër të thyer më së fundi u largua për në Dibër 
duke e lënë kështu Rustemin në Tiranë që të vazhdonte shkollën. 
Ishte hera e parë që shkëputeshin bashkë të dy e do të qëndronin 
katër vite të ndarë me njëri-tjetrin.

Drejtor shkolle këtu ishte Riza Hajro, kurse mësues kishin 
babain e abetares Kolë Xhumara dhe shkrimtarin e njohur Petro 
Marko si dhe Margarita Pogaçi. Kishte një disiplinë e rregull të 
përsosur në shkollë, duke filluar që nga zgjimi i mëngjesit, ushqimi, 
fillimi i orës së mësimit e deri në periudhën e gjumit. Askush 
nuk guxonte të dilte jashtë programit mësimor, pasi ishin vetë 
mësuesit që ua bënin nxënësve orën e mësimit më të lehtë, më të 
kuptueshme. Kur futej Petro Marko në klasë, i veshur bukur e me 
shije, sytë e të gjithëve mbërtheheshin tek tavolina e mësuesit. E 
shpjegonte kaq bukur lëndën sa nuk ishte nevoja për të lexuar më 
vonë, por mjaftonte shpjegimi që bënte mësuesi në klasë dhe të 
gjithë nxënësit e kuptonin fare mirë.

Vitet e shkollës ishin mjaft të bukura për Rustemin. Këtu 
mësoi shumë, përfitoi jo vetëm nga dijet që mori në shkollë por 
dhe nga jeta që bëhej në qytet, u lidh me mjaft shokë nga vende 
të tjera. Rustem Deva i ishte përkushtuar shumë shkollës dhe në 
të gjitha lëndët kishte dalë shkëlqyeshëm. Kishte mbaruar dy vite 
dhe i duhesh edhe dy të tjera që ta përfundonte e të kthehej pranë 
familjes.
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Dasma

Llan Deva mendonte krejt ndryshe: Shkollën e ka se e ka, 
tani duhet dhe një nuse në shtëpi për Rustemin, i cili sapo kishte 
mbushur 15 vite. Për Llanin ishte koha tamam ta martonte djalin, 
por duhej një familje me emër se të gjitha miqësitë kështu i kishte 
bërë.

Në kullat e tij kishte kohë që nuk ishte bërë dasëm, që nuk ishte 
rrahur lodra. Vetë Llani kishte kaluar periudha të vështira në jetë 
si vdekja e Rustemit(të vjetër) larg atdheut e vrasja e djalit të tij, 
Ramadanit në vitin 1946. Ishin këto ngjarje të rënda që kishin lënë 
vragë në shpirtin e zemrën e Llan Devës, edhe pse ai kurrë nuk jepej 
e nuk ligështohej në sytë e të tjerëve. Por Llani kishte edhe një peng 
në zemër. Nuk ishte martuar vetë me dasëm, nuk ishte veshur si 
bashkëmoshatarët e tij dhëndër.

Duke u interesuar e vrarë mendjen gjatë i kishin treguar se mik 
i mirë ishte Hasan Shahini në Hotesh të Luznisë, familje e mirë që 
kishte dhe një vajzë të mirë. Nuk u zgjat shumë Llan Deva por i çoi 
fjalë Hasanit se kishte dëshirë ta bënte mik. Hasani kishte gjashtë 
vajza e një djalë. Vajza e madhe Sulbija ishte martuar me djalin e 
Kep Lleshit, një familje e njohur në Gjoricë. Naxhija që kërkonte 
Llani nuse për Rustemin ishte vajza e dytë. Hasan Shahini kishte 
dëgjuar shumë për Llan Devën dhe kështu që nuk e kundërshtoi 
miqësinë me familjen e Llan Devës.

Dasma u bë më 23 gusht të vitit 1955, kur Rustemi sapo 
kishte mbushur 16 vite dhe ishte kthyer nga shkolla pedagogjike 
në pushimet e verës. U bë vërtet një dasëm e madhe, se Llan Deva 
kishte miqësi shumë, por dhe shokë e miq nga ana e anës erdhën në 
këtë dasëm.

Rustemi pas dasmës qëndroi vetëm dy net në shtëpi dhe u nis 
përsëri për në shkollë në Tiranë. I duheshin plot edhe dy vite të 
tjera që të mbaronte shkollën pedagogjike.

     
Mësues në Vajmëdhej e Hurdhë Muhurr

Në muajin korrik të vitit 1957 Rustemi e mbaron shkollën 
pedagogjike me nota të mira, ndahet me shokët e shkollës por 
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edhe me mësuesit dhe me atë valixhen e vjetër në duar, niset drejt 
vendlindjes ku e prisnin të gjithë me mall në shtëpi. Në Peshkopi 
ishte një takim vërtet mbresëlënës. Llani i kishte dalë para në qytetin 
e Peshkopisë tek stacioni i autobuzit. Ishte më i lodhur, më i thinjur 
por ende mbahej mirë. Pasi takohen, çmallen e pyeten. Më së fundi 
të dy bashkë u nisën drejt Hurdhë Muhurrit. Llanin nuk e mbanin 
këmbët. Ecte më shpejt, dukej sikur vraponte e shpesh kthente 
sytë për të parë Rustemin që e ndiqte pas. Kaluan kështu urën e 
Muhurrit dhe qëndruan pak të çlodhen të dy. Kishin ende rrugë për 
të bërë për të arritur në fshat por për Llanin kjo rrugë ishte sa një 
hap pele. Duke dredhur cigaren, aty nën hijen e një dardhe, Llani i 
kthehet e i thotë Rustemit: -Ma zgjate jetën bir, ma zgjate. Sot më 
ke bërë djalë të ri. Kur kundërshtoja atëherë për të mos vajtur në 
shkollë, nuk mendoja gjatë, por sot e shikoj se kam gabuar shumë, 
kam gabuar. Llani uli kokën në prehërin e Rustemit dhe dy pika loti 
e tradhëtuan. Ishin lot gëzimi këto. Vonë të dy bashkë u ngjitën drejt 
Hurdhë-Muhurrit. Qentë filluan të lihnin, dyert ishin mbyllur, por 
në portën e madhe të Llan Devës kishte plot njerëz…  

Një mëngjes të atij shtatori Rustemin e kërkuan në Peshkopi. 
Kur kthehet në darkë vonë në shtëpi u tregon se e kishin caktuar 
mësues në shkollën e Vajmëdhejt. Një buzëqeshje e hollë u end në 
fytyrën e Llanit. Tani nuk kishte më forcë ta kundërshtone. Jeta e 
Rustemit kishte nisur ndryshe, krejt ndryshe sa e kishte imagjinuar 
vetë Llan Deva.

Në këtë shkollë qëndroi një vit nga shtatori 1957 deri në mars 
të vitit 1958 dhe pas këtij viti përsëri Rustemi do të trasferohet në 
një tjetër shkollë. U trasferua për në fshatin e tij të vendlindjes, në 
Hurdhë-Muhurr. Pikërisht në atë shkollë ku kishte mësuar germat 
e para tashmë vinte si mësues. Rustemi punoi me dashuri dhe 
përkushtim në këtë shkollë. Ishin vitet kur do të pranohej edhe 
anëtar i Partisë së Punës, që të paktën për ato vite ishte një privilegj 
por edhe një vlerësim që bënte Partia shtet.   

    
Puna me partinë

Në vitet 1967-1969 Rustem Deva do të shkëputej nga arsimi 
dhe do të vazhdonte shkollën e lartë të Partisë në Tiranë. E dinte 
fare mirë Rustemi se rrjedha e tij kishte marrë ndryshe, do të 
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shkëputej kështu nga profesioni i bukur i mësuesit për të filluar 
punë në Komitetin e Partisë. Sapo mbaron shkollën e lartë të 
partisë caktohet instruktor partie në lokalitetin e Zall Dardhës. 
Këtu qëndroi deri në vitin 1972 dhe gjeti një kolektiv të mirë, të 
dashur dhe të respektuar. Edhe pse me punë Rustemi vinte për herë 
të parë në Zall Dardhë, ku mbulonte edhe zonën e Reçit, shokët e 
mirë si: Met Sula, Shaban Dervishi, Rrahman Doda e ndihmuan dhe 
e përkrahën mjaft. Kështu ia doli me sukses.

Pas Zall Dardhës, Rustemi trasferohet pranë komitetit të partisë 
së rrethit, me detyrën përgjegjës i grupit të instruktorëve, detyrë të 
cilën e mbajti nga viti 1972 deri në vitin 1983, kur sekretar i parë 
ishte Hekuran Isai.

Jeta ka provuar se ai që vlerëson mundimin, vuajtjet dhe 
sakrificat për të arritur diçka të vyrtytshme, në fund ndjehet i 
lumtur dhe i plotësuar në shpirt e në ndërgjegje. Rustem Deva pa 
dyshim i ngjan, ose është “binjak” me çdo njeri që i ngjit shkallët e 
karrierës me urtësi, duke e konsideruar pozicionin apo një detyrë 
të lartë (qoftë partie, qoftë administrative), si një shpërblim të 
mundimit për të arritur deri aty.

“Magjia” e Rustem Devës ishte intelekti i tij, ishte fakti që padijen 
e konsideronte mjerim dhe si mbështetje të pazëvëndësueshme 
kishte këshillimin, të cilin ua “lypte” njerëzve me përvojë, kuadrove 
të rrahur me vaj e me uthull në shkollën e punës dhe të jetës. Nga 
kjo pikëpamje, ai bënte ç’mos për të mësuar e përfituar nga kushdo 
që shfaqte ide e praktika të dobishme.

Në Peshkopi, Rustemi do të merrte edhe familjen me vete dhe 
kështu do të shkëputej nga fshati i tij Hurdhë-Muhurr. Krahas punës 
domosdo që një rol kryesor ka edhe familja dhe roli parësor ishte 
edhe edukimi i fëmijëve. Rustemi ishte i angazhuar shumë me punët 
e ngarkuara dhe me rritjen dhe edukimin e fëmijëve, një përgjegjësi 
të madhe kishte bashkëshortja e tij, Naxhija. Detyra e saj nuk ishte 
vetëm të përkujdesej për zhvillimin dhe rritjen normale e pa brenga 
të tyre, por edhe t’i përgatiste për jetën, duke nderuar punën, cilado 
qoftë ajo, fizike apo intelektuale.

Megjithatë, për Rustem Devën, puna me partinë kishte 
edhe ngritjet, edhe rëniet e saj. Rustemi jo që u godit, por puna, 
përkushtimi, vullneti me të cilën punonte vazhdimisht nuk u 
pëlqente të gjithëve. Kështu për nevoja të punës së partisë, në vitet 
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1983-1985 do ta dërgojnë në kooperativën bujqësore të Fushë-
Çidhnës me detyrën e sekretarit të byrosë së partisë. Ishin vite që 
në këtë kooperativë kishin ndodhur shumë ngjarje të trishta, por 
Rustemi, falë kurajos, vullnetit dhe profesionalizmit të tij ia doli 
mbanë.

Pas Fushë-Çidhnës trasferohet në kooperativën e Zerqanit me 
detyrën sekretar byroje. Partia kishte nevojë këtu dhe Rustemi nuk 
e bëri fjalën dy, por punoi si gjithmonë me të njëjtin ritëm si më 
parë, nga vitet 1985 deri në 
vitin 1986.

Në vitet 1986-1987 
trasferohet shef kuadri në 
kooperativën bujqësore të 
Shupenzës dhe nga viti 1987 
deri në vitin 1989 punon po 
shef kuadri në koperativën 
bujqësore Qendër. Në vitet 
1989 deri në vitin 1991, 
vit ky kur dhe u prishën 
kooperativat bujqësore, e 
shohim sekretar të byrosë 
së partisë në kooperativën 
e Staravecit. Edhe këtu 
spikatën aftësitë drejtuese e 
organizuese të Rustem Devës, 
mençuria e tij për zgjidhjen 
e problemeve të shumta që 
i dilnin përpara, pasi me 
urtësinë që e karakterizonte ai dinte që t’i zgjidhte të gjitha e t’ju 
jepte udhë.

Rustem Deva i bëri të gjitha punët me shpirt dhe zemër. Ai u 
tregua kaq i aftë sa investoi që të ishte jo vetëm një sukses, por të 
mbetetet edhe një vlerë në historinë tonë kombëtare dhe pa dyshim 
që e tillë do të mbetet. Nuk ka nevojë për tituj, medalje, e nderime 
nga institucione lokale apo qendrore. Rustem Devës të gjitha këto 
ia ka dhënë populli, ia ka dhënë vendlindja e tij e dashur Muhurri, 
ia ka dhënë mundi dhe djersa, sakrifica që ka bërë prej kaq vitesh. 
Rustem Deva është një vlerë që nuk ka nevojë për të tjerët, ne kemi 
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nevojë për të.
Amaneti i Hysen Devës

     
Kur Rustemi do të shkëputej nga fshati dhe do të banonte 

përfundimisht në qytetin e Peshkopisë, babai i tij, Hyseni, i “bindur” 
i erdhi pas djalit, por në fakt braktisja e fshatit, e tokës me të cilën 
ishte i lidhur shumë, i dhimbte e megjithatë 
nuk e dha veten.

Pas disa vitesh, një natë vonë, kur 
Rustemi ishte kthyer nga puna, ishin 
ulur të dy bashkë e po bisedonin shtruar. 
Kooperativa tashmë ishte prishur, toka 
ishte ndarë dhe secili nga fshatarët kishte 
marrë tokën e tij.

Hyseni donte të fliste, por kishte ulur 
kokën poshtë dhe rrinte mendueshëm. 
Rustemi e nuhati diçka të tillë dhe i thotë:

-E ke diçka për të ma thënë. Mos hezito! 
Ma thuaj, se me djalin tënd po bisedon.

-Po, e kisha diçka dhe po ta them, - i 
përgjigjet Hyseni. Unë jam i vjetër. Mundësi 
për të punuar nuk kam, por dëshira ma 
e madhe e imja është që t’i shikoj edhe 
njëherë ato toka që na la Llan Deva të 
grupuara, të punuara mirë e të mbjella të gjitha. Unë nuk mundem, 
kurse ti ke punë të tjera.

Rustemi u ngrit, e kapi për qafe babain dhe duke i fshirë dy pika 
loti që i rrodhën nëpër faqet e vyshkuar i thotë:

-Mos u mërzit për këtë. Do t’i shikosh tokat e tua të gjitha të 
punuara e të mbjella në Hurdhë-Muhurr.

Nesër në mëngjes, Rustemi vajti vetë në drejtorinë e arsimit 
të rrethit dhe nuk kërkoi punë si mësues në ndonjë shkollë afër 
qytetit, por kërkoi që ta dërgonin në fshatin e tij të lindjes. Kjo ishte 
një inisiativë e vetë Rustemit dhe u plotësua falë gadishmërisë 
së drejtuesve në drejtorinë e arsimit në rreth (pasi nuk pranonin 
të gjithë të shkonin në zonat e thella). Rustemi familjen e kishte 
në Peshkopi, por punën e kërkonte në Hurdhë-Muhurr, për t’i 
përmbushur dëshirën të atit, që të punoheshin tokat në fshat.
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Ditën e parë si mësues në Hurdhë Muhurr merr kontakt me 
Shefkiun dhe vendosin se si do të veprojnë për tokat e tyre. Kështu, 
krahas punës si mësues u mor edhe me parcelat e tokave, të cilat i 
sistemoi dhe i mbolli të gjitha, aq sa nuk la asnjë metër katror të pa 
mbjellë.

Nëna e Rustemit, Dava nuk mundi që t’i shikojë me sy këto toka 
të punuara e të mbjella në fshat, pasi ajo u nda nga jeta në vitin 1991, 
por Hyseni po. Ai i pa vetë të gjitha dhe i gëzohej mundit, djersës 
dhe prodhimit që filluan të merrnin nga tokat e tij të mbjella. (Vdiq 
në Peshkopi në vitin 1993 në moshën 93 vjeçare).

Kjo ishte një humbje e madhe për Rustemin, si djalë i vetëm, 
por arriti t’ia dalë, pasi vitet që mbartte mbi supe e kishin kalitur aq 
mirë, sa të përballonte edhe këto ngjarje e humbje tragjike.

I vendosur deri në fund për të mbetur njeri
     
Rustemi i bëri të gjitha punët me shpirt dhe zemër. Ai u tregua 

kaq i aftë sa investoi që të ishte jo vetëm një sukses, por të mbetej 
edhe një vlerë. Besonte shumë në aftësitë dhe në ndershmërinë e 
tij, sakrifikoi shumë dhe iu kushtua punës, duke mos u mbështetur 
vetëm tek fati dhe rastësia.

Para një viti, më 1 maji 2019 Rustem Deva, festoi me djemtë, 
me plot nipër e mbesa 80- vjetorin e lindjes. E festoi këtë ditëlindje 
jubilare në këtë muaj më të bukur të pranverës.

Familja e madhe e Rustem Devës
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Ai ka kohë që e ka kaluar gjysmën e shekullit por ende duket i 
ri.  

Po cila forcë e shtyn Rustem Devën edhe në këtë moshë të ecë 
përpara, të vështrojë larg, ta kapërcejë kohën?      

Muhurri dhe muhurrakët i dhimbsen Rustemit, i do shumë 
dhe i respekton shumë, është shumë i lidhur me vendlindjen dhe 
shpesh herë edhe përlotet kur kujton ato vise të bukura. Janë lot 
malli se Rustemi kërkon që vendi i tij i bukur të mos mbulohet nga 
harresa historike. Kjo është ajo forcë vitale që e shtyn vazhdimisht 
muhurrakun e mirë, intelektualin e kompletuar Rustem Deva të 
vrapojë më shumë se koha, ta kalojë kohën.

Megjithatë vitet bëjnë të tyren, flokët janë thinjur, por ngjan 
sikur e kanë zbukuruar më shumë. Atij nuk i mungon forca, vitaliteti 
dhe energjia për të folur për vendlindjen. Është pikërisht Muhurri 
me njerëzit e tij të mrekullueshëm që e mban ende të ri, ende në 
formë Rustem Devën.
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Halit Berisha, intelektuali  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 kontekst evidenton 
edhe bashkëpunimin me Halit Berishën 
në zonën e Muhurrit. Ishin vitet ‘’60-të 
të shekullit të kaluar, kur në kontekstin 
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 
mëdha. Pikërisht në kontekstin e këtyre 
zhvillimeve formësohet edhe profili i Halit 
Berishës, djaloshit simpatik sykaltër që 

do të spikaste mes ekipit të ish-Komiteteve të Rinisë e Bashkimeve 
Profesionale të rrethit Dibër për vizionin e tij bashkëkohor.

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 pushtuesve osmanë e 
serbë nga gjyshi i tij, Liman Berisha.

I rritur jetim për babë, që në fëmijërinë e tij të hershme, 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 bashkëmoshatarët e tij të 
famijes e të fisit, Haliti do t’iu kushtohej masivisht edhe veprimtarive 
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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, ato të futbollit, atletikës etj. Atje, në luginën e Drinit të Zi, 
mes shelgjeve e varrinjve ku ngrinin fushat e lojës, ku zhvilloheshin 
kampionatet e futbollit, të atletikës e të lojërave me dorë, Halit 
Berisha, ishte ndër më të mirët, 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, 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 mbartte 
me vete 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. 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.
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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 
preferuar nga nomenklatura e kohës. Madje, kjo do të ishte dhe një 
nga arsyet e këmbënguljes së komandës për ta mbajtur në punë si 
shef të sekretarisë sekrete 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.

Tri 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. 
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Punoi plot katër vjet në këtë funksion, ku zhvilloi talentin e tij 
dhe u miqësua me njerëz të moshave e profesioneve të ndryshme 
nga i gjithë rrethi, gjer në Lurë, Kala të Dodës, Steblevë e Bulqizë. 
Plot katër vjet, sa koha që kalon një student në auditoret e një 
universiteti, i dhanë 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 sërish 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 mjaft i 
devotshëm në përkushtimin e tij qytetar.

Megjithë vështirësitë e kohës, (pasi 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. Ishte një dekadë 
përballjeje 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 
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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 
vështirësitë ekstreme 
të asaj periudhe, kur 
mungonin gjërat më 
elementare, deri edhe 
ushqime të paketës 
bazë. Por edhe në 
këto rrethana ai diti 
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, Eltonit e Fitimit, të cilët 
me sjelljen e përkujdesjen ndaj tij i dhurojnë lumturi të veçantë, 
tashmë në moshën e tretë.
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Halim Asllan Lleshi, kryetari i 
kooperativës që bëri karrierë në ushtri

Ata që e njohën Halim Asllan Leshin, 
kanë të gjallë në kujtesë përkushtimin e 
tij për punën, sjelljen miqësore e korrekte 
me njerëzit, bisedat me humorin e 
këndshëm dhe inteligjent. Ishte njeri 
zemërgjërë dhe shumë human. Përkrahte 
dhe përpiqej të ndihmonte të gjithë, pa 
dallim, kryesisht të varfërit dhe ata me 
“biografi” jo të mirë.

Ishte i dashur dhe i komunikueshëm 
me vartësit dhe kolegët në punë dhe me 
shokët, miqtë e farefisin në jetë. Ishte 
i papërtueshëm dhe i kudo gjendur. 

Ndihmonte në zgjidhjen e shqetësimeve tek të gjithë, të afërm, 
të njohur e të panjohur. Kishte fituar simpatinë, respektin dhe 
besimin në popull sa, deri kur ndërroi jetë, shërbeu si këshilltar dhe 
avokat popullor, në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve e konflikteve të 
ndryshme, që ndodhnin, jo vetëm në zonën e tij të lindjes, por edhe 
në të gjithë Rrethin e Dibrës.  

Ka qenë burrë i pjekur, modest dhe i përkushtuar.

Kryetar i Kooperativës Bujqësore të fshatit Rreth-Kale

Djaloshi që kishte lindur më 9 Korrik 1928 në fshatin Reth-
Kale, Muhurr të Rrethit të Dibrës në moshën 31-vjeçare do të ishte 
Kryetar i Kooperativës Bujqësore të fshatit Rreth-Kale. Ai vinte në 
këtë detyë pasi kishte kryer shkollën fillore në fshatin Kishavec, të 
hapur fill pas luftës, me rezultate të shkëlqyera dhe pas kualifikimit 
në kursin një vjeçar për Agrikulturë në Shkollën Bujqësore Kamëz, 
Tiranë.
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Pas mbarimit të shkollës ka kryer shërbimin e detyrueshëm 
ushtarak në qytetin e Gjirokastrës, në vitin 1946-1948, ku për 
aftësitë individuale dhe ato të hierarkisë ushtarake është vlerësuar 
dhe ka mbajtur detyra deri në Zëvëndës Komandant Toge. Pas 
kthimit nga ushtria u aktivizua në jetën dhe veprimtaritë e kohës 
dhe kreu kursin një vjeçar për Agrikulturë në Shkollën Bujqësore 
Kamëz, Tiranë. Pas kthimit nga shkolla u caktua si aktivist për 
kolektivizimin e bujqësisë dhe u zgjodh Kryetar i Kooperativës 
Bujqësore të fshatit Rreth-Kale, deri në krijimin e Kooperativës 
së Bashkuar, Muhurr (1963-1964). Pas kësaj, Halimi shprehu 
dëshirën për të shërbyer në rradhët e Ushtrisë Popullore, dëshirë 
e cila u pranua nga autoritetet e kohës, duke u titulluar oficer aktiv 
dhe u emërua Komandant i Repartit Ushtarak i Këmbësorisë në 
Brezhdan. Gjatë kësaj kohe, vijoi arsimimin vetjak, duke mbaruar 
shkollimin bazë dhe të mesëm në Peshkopi, pa shkëputje nga puna, 
me rezultate të larta. Për këto arritje u përzgjodh për të vazhduar 
kursin një vjeçar në Akademinë Ushtarake në Tiranë.

Karriera në Ushtri

Duke vlerësuar korrektësinë dhe rezultatet e tij në punë dhe 
në shkollë, sjelljen me shokët dhe eprorët, moralin, qëndrimin, 
pastërtinë e figurës së ushtarakut, si dhe besueshmërinë e tij, në 
vitin 1967 emërohet në detyrën e Shefit të Sekretarisë Sekrete 
dhe të Shifrës në Brigadën e Këmbësorisë Peshkopi. Më vonë, 
në përfundim të disa trajnimeve të tjera ushtarake, kryesisht në 
specialitetin e Armës Kundër Ajrore, emërohet Shef i Mbrojtjes 
Kundër Ajrore në Komandën e Forcave Vullnetare të Rrethit të 
Dibrës, në Peshkopi, detyrë të cilën e kreu me nder deri në vitin 
1984, kur doli në pension të plotë, si ushtarak. Në këtë detyrë është 
shquar për arritje të larta në fushën e mbrojtjes kundërajrore dhe 
mbajtjen e gatishmërisë për strehimin e popullatës në raste të 
sulmit ajror dhe atij atomik. Gjatë gjithë kohës, që shërbeu në Forcat 
Vullnetare të Rrethit të Dibrës, ka patur  arritje në të gjithë treguesit 
e stërvitjeve ushtarake, sidomos në atë të qitjes kundërajrore ku, 
pothuajse çdo vit, ka zënë vendin e parë në garat kombëtare të qitjes 
me armët kundërajrore kundër objektivave ajrorё, që zhvilloheshin 
atëherë në Tale të Lezhës dhe në Rreth Greth të Kavajës.
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Në fëmijërinë e tij ka qënë aktiv dhe ka marrë pjesë në 
Organizatën e Rinisë Antifashiste, gjatë Luftës Antifashiste Nacional 
Çlirimtare. Ka patur njohje dhe është aktivizuar personalisht nga 
dëshmori i Atdheut, Irfan Hajrullaj. Ka shërbyer si korier mes 
Forcave Partizane dhe është angazhuar me Forcat Guerile, ku ka 
marrë pjesë në shumë aksione për organizimin e pritave dhe goditjen 
e kolonave ushtarake të pushtuesit, rrëmbimin e materialeve 
ushtarake, veshmbathjeve, sendeve ushqimore, e të tjera. Mban 
Librezën e Veteranit të Luftës Nacional Çlirimtare me motivacionin: 
“Figurë e Lartë e Popullit dhe Atdheut, gëzon Mbrojtje të Veçantë 
Ligjore”, me Nr. Vendimi 116/70 dhe Nr. Regjistri Themeltar 1257.

Ka qenë një mësues popullor dhe ka kontribuar në edukimin, 
arsimimin e të rinjve, jo vetëm në zonën e Muhurrit, por edhe më 
gjërë, duke u interesuar për të marrë edukimin dhe shkollimin që 
ata meritonin, për këdo, por sidomos për ata që ishin shembullorë 
në mësime, të cilët janë bërë mësues, agronomë, inxhinierë, 
mjekë etj., disa prej të cilëve kanë mbajtur dhe mbajnë pozicione 
drejtuese në dikastere të rëndësishme të vendit, deri dhe ministra 
e zëvendësministra.

Për merita pune është dekoruar me medalje e urdhëra shërbimi 
si: ”Medaljen për Kontribut të Shquar në Çlirimin e Atdheut”, me 
Dekret Nr. 017, datë 29.11.2004; “Urdhërin e Shërbimit Ushtarak 
të Klasit të 3-të”, me Dekret Nr. 6837, datë 14.11.1983; “Medaljen e 
Shërbimit Ushtarak”, me Dekret Nr. 7334, datë 13.11.1989, etj.  
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Sa shumë njerëz në lamtumirën 
e Lik Berishës!

Rrallë herë ndodh që në ceremoninë 
e lamtumirës të një intelektuali të ketë 
aq shumë njerëz sa ç’pati në përcjelljen 
e mësuesit të mirënjohur Lik Berisha. 
Kortezhi i gjatë në 10 km rrugë, nga 
Bregu i Lumit (ish Uzina “Dinamo e 
Re”) për në Tufinë, përmbante dhjetëra 
autobuzë e furgonë, me mijëra qytetarë 
kryeqytetas, dibranë, matjanë, kuksianë, 
tropojanë, etj. Ishte një përcjellje siç e 
meritonte një nga njerëzit e shquar të 
arsimit e kulturës.

Ai ndërroi jetë krejt papritur, nga një 
trompozë, më 9 janar 2014. Kjo ikje e 

papritur, e bëri më të thekshme dhimbjen e madhe për të, jo vetëm 
për familjen dhe të afërmit e tij të dashur, por për të gjithë ata breza 
nxënësish që ai kishte mësuar në Peshkopi, Muhurr, Luzni, Gjoricë, 
Tiranë etj.., për të gjithë kolegët, pedagogët dhe intelektualët, me 
të cilët ai kishte punuar.., për të gjithë të njohurit e tij të shumtë në 
Dibër, në Tiranë e kudo.

Ai lindi në Fushë-Muhurr më 1945, në një familje me tradita 
të njohura patriotike. Si arsimin bazë në vendlindje, ashtu dhe të 
mesmen pedagogjike në Peshkopi dhe Institutin e Lartë Pedagogjik 
për matematikë në Shkodër, i përfundoi me rezultate shumë të mira.

Qysh në moshën e rinisë, me gjithë vështirësitë e panumërta 
ekonomike të familjes, tek ai spikati zelli dhe vullneti i madh për 
shkollën, për librat dhe dituritë.

U formua si intelektual dhe shërbeu si i tillë me devotshmëri në 
sektorë të rëndësishëm.

Si një nga intelektualët e shquar dibranë, Lik Berisha edukoi dhe 
përgatiti breza të shumtë nxënësish. Në profilin e mësimdhënësit 
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punoi me devotshmëri, përkushtim e pasion të rrallë. Ky pasion 
e bëri fatlum në jetë, duke përjetuar gjatë karrierës pedagogjike, 
kënaqësinë dhe lumturinë magjepsëse të orëve të mësimit.

Një klasë e tërë përhumbej në sytë dhe fjalën e mësuesit të tyre. 
Mësuesi që nuk u shpjegonte nxënësve vetëm mësimin e ditës, por 
i pasuronte me dije për të përballuar vështirësitë e jetës, dije që 
do i bënin më të mençur, më të duruar, më të besuar... Ai besoi dhe 
dëshmoi se njeriun në jetë e mban vetëm dija. Një miqësi me dijen 
nuk ka moshë, por mbetet e përjetshme.

Fare të ri, Lik Berishën e shohim drejtor shkolle në zonën e 
Luznisë, ku ra shpejt në sy për një punë drejtuese sistematike dhe 
serioze.

Po ashtu, Lik Berisha njihet si ish instruktor e sekretar në 
Komitetin e Rinisë së rrethit Dibër, ku spikati puna e tij e palodhur 
dhe e frytshme me rininë e gjithë rrethit.

Mirëpo, apartçikët e Partisë së Punës në Peshkopi i trembte 
atëherë morali i të riut të guximshëm, Lik Berisha, ndaj ia prenë 
hovin duke mos e pranuar në “vallen” e tyre. Kështu ai spostohet 
në detyrën e drejtorit të librit dhe të filmit për rrethin e Dibrës, 
detyrë që e kreu gjithnjë me përkushtim. Ishte i qetë, i pjekur, 
shumë i kulturuar dhe nuk pajtohej me asnjë devijim nga parimet 
e virtytshme dhe njerëzore. Ishte shpërthyes dhe autoritar në 
ndëshkimin e tij individual, sepse përherë qëndronte në vendin e 
nderit, sinqeritetit dhe dinjitetit.

Në përditshmërinë e jetës ai mbetet një nga figurat më 
interesante si përfaqësues i elitës intelektuale dibrane. Personaliteti 
dhe karakteri i tij në asnjë rast nuk devijoi, por u shpalos kurdoherë 
dinjitoz. Si përfaqësues i së resë, diti të orientohej mirë në jetë dhe 
t’i përgjigjet jetës me dinjitet, me burrëri dhe fisnikëri.

Në vitet pas 90-ës, ai punon në Drejtorinë Arsimore të rrethit 
Dibër. Më pas, transferohet në Tiranë, ku punon deri në kufirin e 
moshës së pensionit si mësues në shkolla të ndryshme të kryeqytetit. 
Ai u shqua si përkrahës i flaktë i proceseve e shëndrrimeve 
demokratike në vitet e pluralizmit, duke e konsideruar demokracinë 
sfidë ndaj sistemit që u shemb, sfidë në dinjitet, në vlerë, në 
përpjekje e në arritje. Thelbi i mendimit dhe veprimit të tij ishte 
vetëm konkurenca në vlera.
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Në harkun kohor të katër dekadave, me një performancë 
të shkëlqyer, Lik Berisha krijoi profilin e intelektualit erudit, të 
mësuesit të talentuar e brilant që s’rreshti së aplikuari metodat e 
reja shkencore në mësimdhënie, si dhe të bashkëshortit e prindit 
shembullor. Së bashku me bashkëshorten e nderuar, Nazmijen, 
krijuan një familje dinjitoze, një vatër të ngrohtë respekti e 
mikpritjeje. Ai ishte sinteza e cilësive fisnike.

Lik Berisha ka qenë shembull i mësuesit dhe intelektualit 
dibran, njeri i thjeshtë, i ndershëm dhe shumë punëtor e i 
respektueshëm, një pishtar i rëndësishëm i arsimit dhe kulturës 
dibrane dhe shqiptare. Kujtimet më të mira për atë burrë të mençur, 
bujar, patriot dhe edukator shembullor ruajnë ish kolegët e tij të 
nderuar Sabri e Lutfi Pira, Zylfi Spata, Sefedin Xharri etj, por dhe ish-
nxënësit e shumtë që e mbajnë mend për mprehtësinë e mendimit 
dhe forcën e argumentit.

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

Lik Berisha 
me familjen.



Halil Rama360

Halim Lala,  drejtuesi i talentuar dhe 
shkencëtari i mirëfilltë në fushën 

e ekonomisë pyjore

Si kryeinxhinier dhe Drejtor i ndërmarrjes 
Pyjore, por edhe si anëtar i Këshillit të 
Rrethit Dibër (1992-1996), Ing.Halim 
Lala bën pjesë në elitën intelektuale 
e drejtuese të këtij rrethi. Ai njihet në 
rrethin e Dibrës dhe në gjithë Shqipërinë 
si një drejtues i talentuar dhe shkencëtar 
i mirfilltë në fushën e ekonomisë pyjore.

Halimi lindi më 20 nëntor 1955. Pasi 
kreu ciklin e arsimit 8 vjeçar në Muhurr 
dhe shkollën e mesme pyjore në Shkodër 

në vitin 1974 me rezultate të larta, vazhdoi studimet e larta në 
Fakultetin e Inxhinierisë Pyjore, dega silvikulturë, Tiranë.

Në gusht të vitit 1979, pas mbrojtjes së diplomës është 
diplomuar “Inxhinier” dhe është emëruar nga Ministria e Bujqësisë, 
në degën teknike të Ndërmarrjes Pyjore, Dibër.

Falë rezultateve shumë të mira  të shkollës së lartë, por edhe 
mbështetjes së drejtuesve dhe inxhinierëve më me shumë përvojë, 
Munir Hoxha, Hajro Mollanji, Skënder Kastrati,  Zyber Kaba, 
Rexhep Ndreu, Ibrahim Doçi, Maliq Xhari, Jonus Osmani etj, u bë e 
mundur që  në vitet 1979 -1984, Halimi të  projektojë disa objekte 
të pyllëzimeve të reja, përmirësimeve pyjore, sistemimeve malore, 
punimeve në kullota, në të gjithë rrethin e Dibrës  nga Qafa e Buallit,  
Bulqizë deri në Qafën e Kolosjanit, Kukës .
Ndër aktivitetet e tjera  të tij përmendim:
• Hartimin e  Planit të  mbarështimit të ekonomisë pyjore Selishtë, 

Dibër  viti 1979;
• Studim mbi dinamikën e rritjes së pyjeve të lisit në rrethin e 

Dibrës, viti 1980;
• Studim mbi dinamikën e pyllëzimeve të reja në Rajonin e Dibrës,  
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viti 1981.
Në vitin 1983, Komiteti Ekzekutiv i rrethit Dibër e emëron 

Kryinxhinier të Ndërmarjes Pyjore.
Për vitet 1984 - 1988, në detyrën e Kryeinxhinierit, krahas 

ndjekjes së detyrave të projektimit dhe zbatimit të punimeve në 
pyje ka kryer disa studime si:
• Studim mbi bilancin e lëndës së drurit për rrethin e  Dibrës, viti 

1986;
• Studim mbi kultivimin e shelgjishteve në rrethin e Dibrës,  viti 

1987;
• Studim mbi trajtimin e pyjeve të ahut në ekonomitë pyjore të 

rrethit Dibër,  viti 1988;
• Ka realizuar një sesion shkencor për pyjet me 10 tema të 

referuara.
Gjatë kësaj periudhe, në vitet 1984-1985, u krye inventarizimi 

kombëtar i pyjeve dhe Halimi ka qënë Kryetar i Shtabit të 
Inventarizimit të Pyjeve të rrethit Dibër dhe anëtar i shtabit qendror 
në shkallë Republike. Edhe në vitin 1988, kur u krye inventari 
kombëtar i bimëve medicinale ishte kryetar i këtij shtabi.

Ndër drejtorët më të suksesshëm të Ndërmarrjes Pyjore Dibër

Në vitet 1989 -1992 Halim Lala ushtroi detyrën e Drejtorit të 
ndërmarjes Pyjore Dibër. Ndërmarrja e Pyjeve Dibër ishte kthyer 
në një ndërmarrje me zhvillim kompleks. Ishte e organizuar me 8 
sektorë. Kishte mesatarisht 800 punëtorë definitivë, 300 punëtorë 
me kontratë provizore dhe shtesa gjatë verës. Ndërmarrja zotëronte 
mbi 20 fidanishte pyjore të vogla që siguronin nevojat për mbjellje 
të reja, pyllëzime dhe që ishin afër objekteve.

Krahas aktiviteteve të mbrojtjes dhe shtimit të pyjeve dhe 
kullotave, ndërmarrja kishte plan  prodhimi dhe grumbullimi si 
esenca, rrëshirë pishe, bimë medicinale mbi 50 lloje, thupër shelgu 
për prodhim shporterie, të gjitha të destinuara për eksport, si dhe 
qymyr druri, bishta veglash etj., për nevojat e vendit.

Gjithashtu ndërmarrja çdo vit mbarështonte mbi 5500 krerë dhi 
për prodhim qumështi dhe mishi si dhe mbi 300 koshere bletësh.

Brenda kësaj periudhe ndërmarja ndërtoi disa apartamente me 
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kontribut vullnetar për nevojat e punonjësve si dhe dy ujësjellёsa 
në dy fshatra të rrethit.

Në vitin 1990, Halimi është  dekoruar  nga Presidiumi i Kuvendit 
Popullor me motivacionin  “Për drejtim e organizim të mirë të punës, 
për ndihmën e dhënë në plotësimin ritmik të detyrave të planit dhe të 
treguesve ekonomiko-financiarë gjatë 5 vjetëve të fundit, duke u bërë 
shembull për të tjerët”.

Gjithashtu në Zgjedhjet Vendore të vitit 1992 është zgjedhur 
anëtar i Këshillit të Rrethit Dibër.

Për periudhën 1993 - gusht 1999 ka punuar inxhinier 
dhe Përgjegjës i Seksionit të Menaxhimit të pyjeve po në këtë 
ndërmarrje. Është marrë me mbrojtjen, administrimin, qeverisjen 
dhe kontrollin e fondit pyjor, të kullotave, të zonave të mbrojtura 
dhe parkut kombëtar, mjedisit natyror, të florës dhe të faunës së 
egër, bimëve mjekësore e të burimeve të tjera pyjore e jopyjore.

Në grupin e punës për hartimin e ligjit “Për pyjet dhe 
shërbimin pyjor”

Ing.Halim Lala. në gusht të vitit 1999 transferohet në Tiranë, dhe 
deri në vitin 2002 ka punuar specialist në Drejtorinë e Përgjithshme 
të Pyjeve dhe Kullotave Tiranë.

Gjatë kësaj periudhe është marrë me organizimin, drejtimin 

Me ish-drejtorin 
e Ndërmarrjes 
Pyjore Dibër, 
Munir Hoxha, 
dhe dy kolegë 
inxhinierë 
pyjesh.
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dhe planifikimin e aktiviteteve që lidhen me qeverisjen e pyjeve, 
mbrojtjen dhe mbarështimin e qëndrueshëm dhe afatgjatë të 
ekosistemeve pyjore si dhe me organizimin dhe kontrollin e 
aktiviteteve në fondin pyjor, kullosor e faunistik në të gjithë vendin, 
në funksion të realizimit të objektivave të caktuara në politikat dhe 
strategjinë e sektorit të pyjeve dhe kullotave.

Ka qënë anëtar i grupit të punës për hartimin dhe zbatimin e 
memorandumeve të bashkëpunimit me ministritë e tjera në kuadër 
të zbatimit të Planit të Veprimit  të Taskë Forcës për pyje, anëtar i 
grupit të punës për monitorimin e prerjeve të paligjshme në Shqipëri 
si dhe hartues i studimit 
mbi mospërputhjet e 
Ligjit të pyjeve me ligjet 
e tjera  e Kodin Penal të 
RSH.

Gjatë viteve 2002-
2005 ka punuar si oficer 
i policisë gjyqësore nga 
ku ka ndjekur punën 
dhe veprimtarinë e 
oficerëve të policisë 
gjyqësore të strukturës 
së policisë pyjore pranë 
Prokurorive të rretheve 
gjyqësore në shkallë 
vendi, në lidhje me hetimin e veprimtarive kriminale në fushën 
e mjedisit, pyjeve dhe natyrës në përgjithësi, të parashikuara në 
Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale.

Gjithashtu ka organizuar veprimtari të përbashkëta me 
Prokurorinë e Përgjithshme për trajnimin e vazhdueshëm dhe 
profesional të oficerëve të policisë gjyqësore, pranë strukturave të 
policisë pyjore.  

Me shkrirjen e Drejtorisë së Përgjithshme të Pyjeve dhe 
Kullotave në fund të vitit 2005, për periudhën 2006-2013, Halimi 
ka punuar si inxhinier në Drejtorinë e Kontrollit për Mjedisin, pranë 
Ministrisë së Mjedisit. Edhe gjatë kësaj periudhe është marrë me 
organizimin dhe kontrollin e aktiviteteve në fondin pyjor, kullosor 
e faunistik në të gjithë vendin, për realizimin e objektivave të 



Halil Rama364

Ministrisë së Mjedisit.
Ka qenë  anëtar i grupit të punës për hartimin e ligjit  “Për 

pyjet dhe shërbimin pyjor” si dhe ndryshimeve të mëvonshme 
të këtij ligji; anëtar i grupit të punës për hartimin e strategjisë të 
menaxhimit të zjarreve në pyje; hartues i paketës unifikuese për 
dokumentimin e ngjarjeve në fondin pyjor; hartues i metodikës 
për kategorizimin e kundravajteve penale në pyje; anëtar i grupit 
për reformën në pyje për ndarjen  e funksioneve menaxhuese me 
ato rregullatore; anëtar i grupit të punës për ndryshimet në Kodin 
Penal për krimet mjedisore etj.

Pjesëmarrës në dhjetëra seminare e trajnime kombëtare e 
ndërkombëtare

Gjatë kësaj periudhe Halimi ka qënë pjesëmarrës në mbi 
30 seminare e trajnime kombëtare të organizuara nga FAO dhe 
organizmat e tjera ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit që kanë 
të bëjnë “Për pylltarinë në Shqipëri’, “Për ndryshimet klimatike’”, 
“Për zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore”; “Inspektimet 
në fondin pyjor e kullosor”; “Reformën inspektuese”; “Menaxhimin 
e zjarreve në pyje e kullota” etj.

Gjithashtu ai ka kryer disa aktivitete e kurse trajnimi jashtë 
vendit, ku ndër kryesorët përmendim:
• Për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve,  Romë, Itali;   
• kursin teoriko-praktik për silvo –pastorizmin në Monpolie, Francë;
• kursin teoriko-praktik për mbrojtjen e pyjeve nga zjarri në 

Ankara, Turqi, etj.
Me ndryshimin e strukturës qeverisëse, që nga viti 2013, Halimi 

vazhdon të punojë  audit në Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm 
në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe merret me kryerjen 
e auditimeve të sistemeve të kontrollit të brendshëm, të sistemit 
të menaxhimit financiar, të sistemit të inspektimit dhe licencimit 
mjedisor, të sistemeve të menaxhimit të zonave të mbrojtura, zonave 
bregdetare e turistike, në përputhje me normat e ligjshmërisë, 
rregullshmërisë, efiktivitetit dhe eficencës.  

Në vitin 2013 është certifikuar si “Auditues i Brendshëm në 
sektorin publik” nga Ministria e Financave,  ndërsa në vitin 2017 
është certifikuar si “Ekspert për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe 
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auditim mjedisor” nga Ministria e Arsimit dhe Ministria e Mjedisit.
Gjatë periudhës 2014 - 2020 ka ndjekur shumë trajnime të 

Ministrisë së Financave, në lidhje me menaxhimin e rriskut në 
sistemin buxhetor e kontrollin financiar, auditimit të fondeve të BE 
etj.  

Teksa bisedojmë me Halimin 
dhe e pyesim nëse ka ndonjë gjë për 
të shtuar, ai me modesti shprehet se: 
“Prindërit e mi kanë qënë të varfër 
por arsimdashës. Në këmbim të 
kësaj cilësie të tyre, unë për të gjitha 
vitet e shkollimit jam perpjekur t’i 
nderoj. Prindërit e mi kanë qenë 
punëtorë, dhe unë kam punuar 
gjatë muajve të verës që nga klasa 
e 6-të e shkollës tetëvjecare deri me 
mbarimin e shkollës së lartë. Për 
41 vite pune nuk kam patur asnjë 
largim nga puna, nuk kam asnjë 
mungesë në punë, asnjë ditë raport 
mjekësor, nuk kam marrë asnjë 
vërejtje apo tërheqje vëmendje.

Megjithë ambiciet që kam patur 
në jetë, më mbetet peng që nuk bëra 
diçka më shumë për fshatin tim. Të 
më jepej mundësia, për Muhurrin 
tim të realizoja tri gjëra: Rritje të nivelit arsimor në të gjitha shkallët; 
përgatitjen e një studimi dhe zbatimi të një Plani urbanistik (zgjerim, 
asfaltim, trotuare, 3-4 çezma publike etj.); gjelbërim të unazës  nga 
Ura e Drinit në të dy krahët duke e bashkuar te shkolla e mesme”.

Së fundi ai shpreh dëshirën që këto veti të mira të njerëzve të tij 
të dashur t’i transmetojë tek fëmijët, nipërit e mbesat.

Halimi është i martuar dhe ka dy vajza dhe një djalë si dhe tre 
mbesa të vogla. Të tre fëmijët janë me arsim të lartë, në degë të 
ndryshme, dy të profilit ekonomik dhe një inxhnieri ndërtimi (dega 
hidroteknik). Dy janë të punësuar në sistemin bankar dhe njëri në 
njërin nga institucionet qendrore.
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Asllan Xhani, kryeveterineri i rrethit, 
që themeloi dhe drejtoi shoqatën 

“Bletarët e Dibrës”
 
Në opinionet e tyre, të 

dhëna enkas për kapitullin e 
XVI-të të këtij libri, ish kryetari i 
Kooperativës Bujqësore Muhurr 
në vitet 1982-1985, Hidajet Lahi, 
që ka qenë dhe deputet i Kuvendit 
Popullor për tri legjislatura e 
sekretar i Komitetit të Partisë 
të rrethit për Bujqësisë, si dhe 
Rexhep Gjoci, ish-sekretar i Dytë 
i Komitetit të Partisë të rrethit, 
evidentojnë emrin e Asllan Xhanit, 
si një nga veterinerët më të mirë dhe ndër personalitetet e shquara 
nga Muhurri.

Ndoshta ka qenë dhe ky vlerësim e ndikim i tyre, që (As)Llan 
Xhani të emërohej kryeveteriner në Seksionin e Bujqësisë të Komitetit 
Ekzekutiv të rethit Dibër në janar 1983, për të vijuar në këtë funksion 
të rëndësishëm në harkun kohor të një dekade, deri në fillim të vitit 
1991.

Asllan Xhani lindi në Fushë-Muhurr, më 1951.
Kreu shkollën fillore (1958-1962) dhe shtatëvjeçaren (1962-

1965) në Muhurr, kurse Shkollën e Mesme Veterinare e mbaroi në 
Shkodër në vitet 1967-1971, me rezultate shumë të mira.

Fakultetin e Mjekësisë Veterinare e ka kryer në Institutin e Lartë 
Bujqësor Tiranë, në vitet 1971-1976, me rezultate të mira.

Pas përfundimit të studimeve të larta dhe diplomimit me 
titullin “Mjek veteriner”, u emërua veteriner në Kooperativën 
Bujqësore Sllatinë si stazhier (01.08.1975–01.05.1976), dhe pastaj 
kryeveteriner në këtë kooperativë deri me 15.04.1977, funksion të 
cilin e kreu me përkushtim e profesionalizëm.

I dashuruar pas profesionit, tashmë dhe me përvojë pune, Llani 
do të kryente funksionin e kryeveterinerit edhe për gjashtë vite të 
tjera në Kooperativën Bujqësore Muhurr, deri më 01.01.1983.
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Këtu në vendlindje, predispozita e tij për t’u shërbyer 
bashkëfshatarëve natyrisht do të ishte edhe më e madhe. Ashtu si 
dhe babai i tij (Ademi), që për vite të tëra kishte drejtuar brigadën 
e blegtorisë së kësaj kooperative, edhe Asllani do të dashurohej me 
profesionin dhe nuk do t’i ndahej gjatë gjithë jetës së tij.

Pas viteve 1990 ka punuar në DRBUMK (Drejtoria Rajonale 
e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit), fillimisht 
të rrethit Dibër dhe pastaj të qarkut Dibër, si inspektor 
veterinar&epidemiolog në sektorin e shëndetit të kafshëve, si dhe 
përgjegjës i sektorit.

Me 16.04.2011 kalon në AKU (Autoriteti Kombëtar i Ushqimit), 
Drejtoria Rajonale e Qarkut Dibër, specialist sektori në fillim, pastaj 
përgjegjës sektori.

Ai ka njohuri mesatare të gjuhës ruse dhe angleze.
Gjatë punës ka kryer kualifikime në: fushën e barnave veterinare, 

strategjinë kombëtare për kontrollin e sëmundjes së Plasjes 
(Antraxit) në bagëti dhe programet e nevojshme të HASCP (pikat 
kritike të kontrollit).

Asllan Xhani ka spikatur edhe me punën kërkimore shkencore, 
duke kontribuar dukshëm në këtë fushë. Ai ka kryer dy studime: 
“Mbi adresimin e kapaciteteve, gjendjes dhe mundësisë së shtimit të 
bimëve mjaltëdhënëse, për të kuptuar dhe nxitur shtimin e bletarisë 
në rrethin e Dibrës” dhe “Për sëmundjen e brucelozës, si potencial 
rrezikshmërie për shendetin publik në qarkun Dibër”.

Është bashkëautor në “Kalendarin vjetor të punëve në bletari”, i 
përshtatur ky sipas kushteve klimatike të rrethit Dibër.

Ka qene iniciator i themelimit të Shoqatës “Bletarët e Dibrës” në 
vitin 2006, ku është zgjedhur kryetar i saj dhe e ka drejtuar atë deri 
në vitin 2020.

Si edhe për prindërit e tij, familja është e shenjtë ndaj dhe Asllan 
Xhani e ka krijuar atë nga martesa në vitin 1979 me zj. Nadire (Prifti) 
Xhani, me të cilën kanë tre fëmijë (dy vajza dhe një djalë), të tre me 
arsim të lartë.

Në specialitetin e tij, Llan Xhani ka dhënë dhe jep kontribut 
real lidhur me mbrojtjen, përmirësimin dhe ruajtjen e cilësive të 
burimeve gjenetike shtazore, me synim nxitjen e fermerëve për 
shtimin e prodhimeve blegtorale. Për të flasin me admirim blegtorët 
dhe sidomos bletërritësit dibranë, me të cilët ai komunikon si mik e 
si shok dhe u jep ndihmën e duhur.
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Zaim Rina, 40 vjet punë dhe sakrifica në 
sektorin e vështirë të bujqësisë

Puna si agronom në degën 
e prodhimit, si kryeagronom, 
zëvendëskryetar e kryetar i kooperativës 
bujqësore Selishtë për një dekadë 
(1981-1991), si dhe përkushtimi si 
ekspert e deri kryeinspektor i bujqësisë 
e frutikulturës në rrethin e qarkun e 
Dibrës, e ka bërë Zaim Rinën një emër të 
spikatur të këtij sektori mjaft të vështirë.

Madje, jo më kot e vlerësojnë si 
emblemë të bujqësisë, shkencëtar 
me vlera në sektorin e frutikulturës 
dhe “avokat” të mbrojtjes së të gjitha 

kulturave bujqësore.
Për të arritur deri këtu rrugëtimi i tij nuk ka qenë i lehtë, madje 

mjaft i vështirë dhe me sakrifica të panumërta.
Zaim Rina ka lindur më 31 mars 1957 në fshatin Vajmëdhej, 

Muhurr.
Arsimin fillor e mbaroi në fshatin e lindjes me mësuesit Adem 

Balla e Myrtezan Mikli, ndërsa arsimin 8-vjeçar në shkollën “Nexhat 
Agolli” Muhurr.

Me sakrifica të jashtëzakonshme, duke ecur në këmbë për katër 
vjet rresht, në rrugën prej 26 km nga Vajmëdheji në Peshkopi dhe 
anasjelltas (për çdo ditë), arriti të përfundojë studimet dhe më 
1976 të fitonte diplomën e gjimazit “8 nëntori” Peshkopi. Provoi 
më pas edhe punën në galeritë e nëntokës së Bulqizës për një vit 
si stazhier, nga ku u vlerësua maksimalisht, vlerësim ky që ndikoi 
në dhënien e të drejtës së studimeve të larta me bursë të plotë, në 
degën Agronomi e Përgjithshme në Universitetin Bujqësor Korçë. Në 
qershor të vitit 1981 mbaroi studimet e larta dhe emërohet agronom 
në Degën e Prodhimit në ish-kooperativën Bujqësore Selishtë. Edhe 
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në kushtet e një terreni mjaft të vështirë si ai i Katër Grykëve, siç 
njihet kjo zonë, qё ka kryesisht toka jo shumë prodhuese, Zaim 
Rina provoi dhe ia doli me sukses, duke arritur tregues inkurajues, 
sidomos në aspektin e punës kërkimore-shkencore në specialitetin 
e tij. Pikërisht përgatitja e tij e lartë profesionale dhe përgjegjësia 
ndaj detyrës, bënë që ai të njohë 
shkallët e ngjitjes në karrierë në 
këtë fushë, deri kryeagronom e 
kryetar i Kooperativës Bujqësore 
Selishtë. Ndërkohë nga viti 1981-
1987, ai ishte i zgjedhur edhe 
anëtar i Këshillit Popullor të 
Rrethit Dibër.

Një specialist i këtij kalibri 
nuk do ta kishte të vështirë të in-
tegrohej në strukturat bujqësore 
edhe pas shkrirjes së koopera-
tivave bujqësore me ndryshimin 
e sistemit në vitin 1991. Kështu 
Zaim Rina, në harkun kohor të 
pesë viteve (1992-1997) kreu me 
përgjegjësi maksimale funksionin e përgjegjësit të bujqësisë për ko-
munat Muhurr, Luzni e Selishtë dhe për dhjetë vjet të tjera (1997-
2008) si agronom këshillimi. Janë të shumtë fermerët në gjithë 
Dibrën, që në sajë të këshillimit me specialistin e talentuar Zaim 
Rina, kanë arritur të krijojnë pemëtoret e tyre, ku prodhojnë mollë, 
qershi, dardha e kumbulla të një cilësie të lartë, ashtu siç prodhon 
edhe ai vetë në pemëtoren e tij në Vajmëdhej, ku kultivon kultivarë 
nga më të ndryshmit, model në gjithë rrethin e Dibrës.

Specialisti me përvojë Z.Rina, që tashmë ka kryer edhe Master 
Shkencor në këtë fushë, si dhe trajnim në Francë për pemëtarinë, 
nga viti 2009-2011, kryen funksionin e kryeinspektorit për farërat 
dhe fidanat në qarkun e Dibrës dhe nga 15 prill 2011 e në vazhdim 
edhe aktualisht, është kryeinspektor fitosanitar në Pikën Bllatë, 
pranë AKU-së Dibër.
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Latif Çiku, nga brigadier 
foragjeresh, Drejtor Rajonal 

i Drejtorisë së Punësimit Dibër

Latif Çiku është shembulli më 
sinjifikativ, në Muhurr dhe ndoshta edhe 
në gjithë Dibrën, se si mund të ecësh në 
jetë me ndershmëri e kurajo. Mjafton 
për këtë kalvari i tij, për të kapërcyer 
pengesat e “hijes” në biografi, për shkak 
se ishte nipi i Salë Xhanit, i cilësuar 
padrejtësisht “kulak” nga nomenklatura 
e kohës që jetoi.

Latif Riza Çiku ka lindur në fshatin 
Muhurr, Njësia Administrative Muhurr, 
me 20 gusht 1959 në një familje fshatare. 
Shkollën 8-vjeçare dhe të mesme i ka 

kryer në fshatin e lindjes me rezultate të shkëlqyera. Kishte dëshirë 
për të studiuar, por regjimi i kohës, (dhe sidomos disa komunistë që 
ishin të zellshëm për të bërë biografitë e njerëzve) nuk mund të linin 
pa penguar në këtë mënyrë edhe këtë të ri me rezultate të shkëlqyera 
në mësime. Sa herë bënte kërkesë për studime, kalemxhinjtë e 
regjur të biografive, do të shkruanin se “Latif Çiku nuk mund të 
shkojë me studime, sepse është nipi i kulakut Salë Xhani”, për të 
cilin ishin bërë sebep për t’ia hequr hequr triskat (kartat) e frontit 
sahanlëpirësit e sistemit, vetëm pse ai nuk u shkonte për mideje…E 
pikërisht këtë padrejtësi po e vuante edhe nipi i tij, Latifi, të cilit nuk 
i jepnin të drejtë studimi, si kur mbaroi 8-vjeçaren, ashtu edhe pas 
mbarimit të shkollës së mesme.

Zhgënjimi i parë për të qe pas mbarimit të 8-vjeçares, kur shokët 
e tij, (ndoshta me mesatare më të ulët se ai) vazhduan shkollat 
e mesme me bursë në degë të ndryshme në të gjithë Shqipërinë, 
ndërsa atij nuk iu dha e drejta e studimit.
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Sakrificat e panumërta, duke kryer njëherazi dy punë 
dhe shkollën pa shkëputje nga puna

Gjendja jo e mirë ekonomike e detyroi djaloshin 15-vjeçar të 
fillonte punë në kooperativën bujqësore (pasi as leje për të punuar 
në ndërmarrje shtetërore nuk i jepnin). Njëkohësisht ndoqi dhe 
shkollën e mesme bujqësore pa shkëputje nga puna, të cilën e 
mbaroi me rezultate të shkëlqyera.

Në kooperativë ka kryer punë nga më të ndryshmet, duke 
filluar nga punëtor në bujqësi e deri në punë tepër të rënda në 
ndërtim, kryesisht për ndërtimin e qendrave të zjarrit, ku duhet të 
mbanin elemente betoni në krahë që peshonin sa dyfishi i peshës 
së tij trupore. Madje për një periudhë 3 - vjeçare ka kryer dy punë 
njëherazi, natën ishte centralist te PTT-ja dhe ditën punonte në 
ndërtim.

Mbaroi shkollën e mesme bujqësore në Muhurr me rezultate të 
shkëlqyera dhe dëshira e madhe për dije e shtyu të bënte përsëri 
dokumentat për të vazhduar arsimin e lartë. Por avazi vazhdon, 
“biografia” përsëri i prishi punë dhe nuk i jepet e drejta e studimit 
për shkollë të lartë.

Latif Çiku, edhe pas kësaj padrejtësie ishte i detyruar të 
punonte në kooperativën bujqësore, por tani sikur i bënë një “nder”, 
duke e emëruar brigadier në brigadën e foragjereve, që mbulonte 
fiset Lace, Sine, Tanushe e Rine. Ndonëse djalë i ri, i edukuar me 
dashurinë për punën, arriti të fitojë respektin e kooperativistëve 
që ishin në moshën e prindërve të tij. Bënte organizimin e vogël të 
punëve e shpërndarjen e kooperativistëve në drejtime të ndryshme 
dhe mendjen e kishte te studimet. Bëri përsëri dokumentat, me 
dilemën se si do ta hiqte “njollën në biografi” ?!

Por, në këtë botë ka dhe njerëz të mirë. Njëri prej tyre gjykoi 
me objektivitet, sepse vërtet ishte marrëzi e sajuar ajo që i kishin 
shkruar në biografi, që ishte nip kulaku.

Ankthi i pritjes për të drejtën e studimeve të larta dhe 
diplomimi “shkëlqyer”

Në korrik të vitit 1980 dokumentat e Latif Çikut rishqyrtohen 
nga Komisioni i Arsimit në Komitetin Ekzekutiv Dibër dhe i 
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miratojnë të drejtën e studimeve të larta (dega agronomi, ILB 
Korçë). E mësoi këtë lajm, vërtet të shumëpritur, nga një i afërmi i 
tij që e kishte ndihmuar, por që njëkohësisht e kishte porositur të 
mos ndjehej derisa të shpalleshin fituesit, se mos e hiqnin nga lista.

Atë korrik të vitit 1980 kishin ardhur disa shtesa në të drejta 
studimi në degët biologji - kimi dhe ekonomik. Miku që i kishte 
lënë porosi të mos ndjehej, sërish e ndihmoi për të bërë ndërrimin 
e degës, nga Agronomi në Korçë për në Fakultetin Ekonomik 
të Universitetit të Tiranës. Ndërkohë Latifi vazhdonte punën si 
brigadier, në pritje të shpalljes së listës së fituesve për në shkollat 
e larta, e cila bëhej nga datat 18-20 gusht të çdo viti. Nuk dilte as 
në Peshkopi gjatë atyre ditëve. Priste me ankth për të parë nëse e 
kishte emrin në shpalljen që bëhej tek hyrja e Komitetit Ekzekutiv.

“Më kujtohet si tani. Ishte data 18 gusht 1980 dhe po mbillja 
lakër perko në parcelën “Bota e Berishe”. Ishte pasdite. Isha bërë 
tërë pluhur, kur vjen dikush që më thotë: Latif, të kishte dalë shkolla 
e lartë në degën Ekonomik Financë në Tiranë. Nuk e besoja, por ai 
më tha se e kishte parë listën me sytë e tij. Nuk durova të vinte dita e 
nesërme të shkoja ta shikoja me sytë e mi, dhe kur e pashë emrin në 
listë e kam lexuar disa herë, pasi përsëri nuk më besohej pas gjithë 
atij kalvari vuatjesh që kisha hequr”.

Është vërtet një rrëfim i dhimbshëm ky i shokut tim të 
fëmijërisë, i cili asokohe, dorëzoi detyrën e brigadierit të foragjeres, 
u përshëndet me punëtorët të cilët i uruan suksese dhe filloi 
përgatitjet për të shkuar në shkollën e lartë që fillonte më 1 shtator.

Studimet e larta, për të qenë shumë të vështira, pasi vinte nga 
një shkollë e mesme pa shkëputje nga puna, duke ndërruar dhe 
degë, nga agronomi në ekonomik. Gjithësesi, me punën dhe me 
vullnetin që i shtohej kur kujtonte kalvarin që kishte hequr për të 
fituar këtë të drejtë studimi, ia doli ta mbaronte shkollën e lartë, 
dhe me 9 korrik 1984, u diplomua duke marrë titullin “Financier i 
Lartë” me rezultate shumë të mira.

Nga llogaritar i parë, kryefinancier në Selishtë e Muhurr

Pas mbarimit të fakultetit, Komiteti Ekzekutiv Dibër kishte 
marrë vendim, duke e emëruar Latif Çikun në detyrën “Llogaritar i 
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parë” në ish-kooperativën bujqësore Selishtë. Kreu kursin ushtarak 
3 - mujor për oficer rezervist dhe me 1 dhjetor 1984 fillon detyrën 
e re në Selishtë, ku punoi si llogaritar i parë deri me 31 janar 1986. 
Vetëm pas dy vitesh në këtë funksion vlerësohet për punën e mirë 
dhe e emërojnë Kryetar të Degës së Financës po në këtë kooperativë, 
detyrë të cilën e ka ushtruar deri me 15 mars 1989.

Në harkun kohor prej katër vjet e gjysëm ka punuar me 
përkushtim e profesionalizëm, duke zbatuar me rigorozitet 
disiplinën financiare dhe ligjet në fuqi, pasi detyra e financierit ishte 
(dhe është) e vështirë dhe me përgjegjësi. Nga të gjitha kontrollet 
që i janë bërë nga Seksioni i Kontrollit të Komitetit Ekzekutiv Dibër, 
nuk është konstatuar asnjë shkelje financiare e ligjore.

Gjatë punës në Selishtë njohu dhe shoqen e jetës, bashkëshorten 
e tij të ardhshme, Xharie Dukën nga Qaf-Murra, që punonte si 
mësuese në shkollën 8-vjeçare Lukan e që jepte lëndën Biologji-
Kimi.

Me 15 mars 1989 Latif Çiku transferohet në detyrën e Kryetarit 
të Degës së Financës në Kooperativën bujqësore Muhurr, në 
vendlidjen e tij. Ishin vitet e fundit të sistemit kur kishte filluar të 
ndjehej era e lëvizjeve demokratike e puna sa vinte e vështirësohej. 
Por edhe ato kohë, Latif Çiku punoi me shumë përgjegjësi, pasi 
ishte shumë e vështirë të administroje financat e një kooperative në 
rrënim e sipër, me aktivitet prodhues bujqësor, blegtoral, pemëtari, 
perime, aktivitet përpunues dhe tregtar. Por edhe këtë detyrë e 
mbylli me sukses, duke patur marrëdhënie të mira me eprorët, me 
kolegët dhe me vartësit, ekonomistët dhe llogaritarët. Qëndroi në 
këtë detyrë deri me shkrirjen e kooperativave bujqësore me 31 
dhjetor 1991, kur ndodhi dhe ndryshimi i sistemit, nga ai socialist 
me ekonomi të përqendruar në ekonominë e hapur të tregut.

Drejtuesi vizionar i Spitalit Rajonal dhe i Punësimit në Dibër

Latif Çiku, një kuadër i devotshëm dhe bashkëkohor i mbështeti 
proceset transformuese të pas ’90-tës dhe u integrua shumë shpejt 
në strukturat e reja që po krijoheshin. Kështu, nga mars 1992 deri 
në nëntor 1998, menaxhoi financat e ish - Këshillit të Bashkuar 
Pluralist për vetëm tre muaj dhe më pas të komunës së Muhurrit. 
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Gjatë kësaj periudhe 6-vjeçare ka punuar me përkushtim e 
përgjegjësi, duke zbatuar ligjet e buxhetit dhe ndjekjen e treguesve 
financiarë.

Me 1 dhjetor 1998 kalon në detyrën e Nëndrejtorit Ekonomik 
në Spitalin Rajonal Peshkopi, një detyrë tepër e vështirë, pasi duhej 
të drejtonte dhe të menaxhonte punën për furnizimin me ilaçe, 
ushqime, materiale kirurgjikale, materiale pastrimi, materiale 
ngrohjeje si dhe të bënte mirëmenaxhimin e tyre të përditshëm, 
që të sëmurëve të mos u mungonte asgjë. Falë bashkëpunimit të 
shkëlqyer me ish-Drejtorin e Spitalit, Dr Hasan Lleshi (ndër më të 
mirët që ka patur ndonjëherë Dibra), arriti ta kryejë me sukses këtë 
detyrë dhe të fitojë respektin e të gjithë personelit mjek e infermier 
si dhe të gjithë punonjësve të tjerë të sektorëve mbështetëse.

Nga kjo detyrë u largua me faqe të bardhë, pasi pothuajse të 
gjithë paraardhësit e tij ishin larguar nga detyra për shkeljet e 
gjetura nga kontrollet e Ministrisë së Shëndetësisë, ndërsa Latifi i 
kaloi me sukses të gjitha kontrollet, duke mos i gjetur asnjë shkelje 
financiare. Madje, largimin e tij nga kjo detyrë e përjetoi keq Dr. 
Hasani, por meqënëse do të kalonte në detyrën e Drejtorit Rajonal 
të Drejtorisë së Punësimit Dibër, i uroi suksese në detyrën e re, të 
cilën e filloi me 15 maj 2001.

Në detyrën e Drejtorit Rajonal të Drejtorisë së Punësimit Dibër, 
Latif Çiku ka qëndruar deri me 30 mars 2006, kur e larguan për 

Spitali rajonal “Rrahim Gjika”, Peshkopi.
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shkak të rrotacionit politik dhe e kaluan në detyrën e Kryetarit 
të Degës së Programeve dhe Shërbimeve në këtë drejtori, ku ka 
qëndruar deri më 15 maj 2018, datë në të cilën përsëri kalon Drejtor 
i Drejtorisë Rajonale të Punësimit, detyrë të cilën e ushtron dhe sot.

Detyra e drejtorit në Drejtorinë Rajonale të Punësimit Dibër, 
është përpjekur ta kryejë me përkushtimin më të lartë, duke u 
dhënë ndihmë sa më shumë qytetarëve të papunë, duke i këshilluar 
se si ato të integrohen në tregun e punës dhe të gjejnë një punë për 
të siguruar jetesën e tyre, ndaj dhe nga këto qytetarë gëzon respekt 
të veçantë.

Latif Çiku ka kryer trajnime të ndryshme për tregun e punës, në 
fushën e migracionit se si mund të ndihmojë shtetasit e kthyer nga 
migracioni të integrohen në jetën normale, etj.

Nga viti 2010 deri në vitin 2016 ka punuar si lektor i jashtëm 
në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës, Filiali Peshkopi, 
duke dhënë leksione në lëndët e Burimeve Njerëzore, Fiskalitet, 
Mikroekonomi, Financa, Kontabilitet Kostoje etj, filial nga i cili janë 
diplomuar shumë studentë nga Dibra dhe e gjithë Shqipëria.

Latif Çiku me 
bashkëshorten 
Xharien dhe 
fëmijët.
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IX

NDERIM DHE RESPEKT
PËR ATA QË U  BURGOSËN,

INTERNUAN E PERSEKUTUAN 
NË SISTEMIN E DIKTATURËS
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Pas kapitulli IX

Në Muhurr, si në gjithë 
Shqipërinë, lufta e klasave 
mori tiparet e një lufte që 
do të godiste të gjithë ata 
që kundërshtonin vijën 
e partisë. Por gjithsesi 
duhet pranuar se ishin 

eksponentë të saj brenda 
zonës, vegla të verbëra 

të propagandës, që vinte 
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Historia e dhimbshme e muhurrakëve, 
viktima të genocidit komunist

Një protokoll i Mbledhjes së Byrosë së Komitetit të PPSH të 
rrethit Dibër, i datës 7 qershor 1951, mes të tjerash përmban disa 
masa ndëshkimore që konsistojnë në shpalljen “kulak” të disa 
familjeve. Midis tyre dallojmë edhe këto familje muhurrake, për të 
cilat thuhej:

1. Zenel (Nel) Hoxha –
Fushë Muhurr, asht cilësue kulak, 
prandaj të mos i jepet Karta e 
Frontit familjarisht;

2. Islam Hoxha - Fushë 
Muhurr, asht cilësue kulak, 
prandaj të mos i jepet Karta e 
Frontit familjarisht;

3. Sali Xhani - Fushë Muhurr, 
asht cilësue kulak, prandaj 
të mos i jepet Karta e Frontit 
familjarisht;

4. Islam Dishi – Rreth-
Kale, asht cilësue kulak, prandaj 
të mos i jepet Karta e Frontit 
familjarisht;

5. Hazis Pira - Vajmëdhej, 
asht cilësue kulak, prandaj 
të mos i jepet Karta e Frontit 
familjarisht;

8. Kapllan Hoxha – Asht i biri i Dine Hoxhës, i prekur, me një 
të kaluar të keqe, sot ka qëndrim jo të mirë, prandaj të mos i jepet 
Karta e Frontit familjarisht;

9. Nazif Hoxha - ka qenë kapiten i Zogut, ka shfrytëzuar punën e 
të tjerëve mbasi ka patur çiflik, i prekur nga reforma, sot ka qëndrim 
jo të mirë, prandaj të mos i jepet Karta e Frontit familjarisht;
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10. Hamit Hoxha –I ati i tij ka luftuar kundër partizanëve deri 
më 1946, ka shfrytëzuar popullin, i dënuar me 20 vjet, qëndrimi i 
sotëm jo i mirë, prandaj të mos i jepet Karta e Frontit familjarisht;

11.Junuz Lala – Ka qenë kryeplak në kohën e Zogut vazhdimisht 
për 15 vjet, ka shfrytëzuar popullin, ka djalin në Itali të arratisur, sot 
ka qëndrim kundër Partisë, prandaj të mos i jepet Karta e Frontit 
familjarisht;

12. Ahmet Lala – Nuk realizon planet, nuk shkon rregullisht në 
punë, populli e urren. Byroja vendosi që t’ia marrë Kartat e Frontit 
familjarisht…

* * *

Siç shihet, në listën me 103 emra të shpallur “kulak” nga 
Byroja e Partisë e rrethit Dibër, vetëm 6 vjet pasi vendi ishte 
çliruar nga pushtuesi nazifashist dhe në Shqipëri ishte vendosur 
i ashtuquturi “pushtet popullor”, 10 familje janë nga Muhurri, 
shumica trashëgimtarë të patriotëve të mëdhenj Nel, Kurt, Hazis 
e Dine Hoxha, me kontribute të njohura në Historinë e Dibrës për 
qëndresën ndaj pushtuesve turq, serbë e austrohungarezë.

Ndërsa në librin “Genocidi mbi kulakët në Shqipërinë Komuniste 
1948-1990”, botim i Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave 
të Komunizmit, në listën me emrat e familjeve të cilësuara kulakë 
dhe të padëshiruar për regjimin, dërguar KQPPSH dhe Qeverisë në 
Dhjetor 1967, nga Komitetet Ekzekutive të rretheve, nga Muhurri 
figurojnë emrat e vëllezërve Dull, Islam e Kurt Ziber Hoxhës dhe 
Zenel Rustem Hoxhës.

Po ç’ishin në të vërtetë të shpallurit “kulak” nga sistemi i 
diktaturës?!

Përgjigjen e gjejmë qoftë edhe nga Revista humoristike 
“Hosteni”, e datës 17 Korrik 1966, në të cilën shkruhet: “Kulakë u 
quajtën të gjithë ata persona të cilët refuzuan të dorëzonin tokën 
dhe mjetet e prodhimit. Ata u deklaruan armiq të popullit dhe 
klasës punëtore”.

Është vërtet tragjike të mendosh pasojat e kryefamiljarëve dhe 
fëmijëve të këtyre familjeve, nga një cilësim i tillë.

Kurt Hoxha që kishte shërbyer si mësues shembullor në 
Godvi, Tuçep e Luzni dhe që nga viti 1945 edhe në Muhurr, si më 
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i arsimuari, pas shpalljes “kulak” do të goditej rëndë, madje do 
të pësonte edhe fatin tragjik të rënies dëshmor të djalit të vetëm, 
Luanit në Minierën e Bulqizës, ngaqë ia kishin mbyllur të gjitha 
shtigjet e tjera të punësimit në ndonjë ndërmarrje pranë familjes.

Të njëjtin fat pati edhe Karafil Hoxha që kishte shërbyer si 
mësues deri në Kërnajë të Tropojës, si edhe vëllai i tij, Femiu, për 
arsyen e vetme se babai i tyre Dull Hoxha qe dënuar dhe vuajti rreth 
15 vjet burg politik, si kundërshtar i vendosur i regjimit komunist. 
Por edhe Pëllumb Hoxha, një ndër mësuesit më të dalluar të rrethit 
të Dibrës si dhe vëllezërit e tij, Kajmaku e Fadili, ndonëse kishin 
mbaruar gjimnazin me të gjitha notat dhjeta, u dergjën për gjithë 
jetën në punët më të rëndomta të ish-kooperativës bujqësore e në 
galeritë e thella të minierës së Bulqizës. Egërsisht u trajtuan edhe 
djemtë e të bugosurit politik, Vehbi Hoxha si dhe ata të Nel, Hamit 
e Nazif Hoxhës. Ndërsa Kapllan Hoxhën, djalin e mendimtarit e 
filozofit Popullor Dine Hoxha e internuan familjarisht, edhe pse 
ishte dhëndërr i derës së dëgjuar Xhilaga të Deshatit.

Musa Beqir Sina, i internuar për shkak të arratisjes së dy 
vëllezërve të tij qysh në vitin 1945, fillimisht në Berat, Tepelenë e 
në fund në Kamëz, do të provonte gjithashtu torturat më mizore. U 
dënua dy herë me nga 10 vjet burgim e heqje të të drejtave civile.

Ndërsa tre djemtë tjerë të Beqir Sinës (Rasimi, Besimi dhe 
Hashimi), pasi kishin përjetuar dhimbjen e madhe të pushkatimit 
pa gjyq të dy vëllezërve më të mëdhenj, Feritit e Rushitit, nga dora 
vrastare e shovinistëve serbo – sllavë, vetëm se ishin patriotë 
shqiptarë, u detyruan të arratisen në ish-Jugosllavi, e nga atje 
mbërritën në SHBA.

Myrteza Lalën, vetëm e vetëm pse ishte nipi i Jonuzit dhe i biri 
i Jusufit që ishte arratisur, me gjithë talentin e rrallë si motorist e 
mekanik, e shoqëroi gjatë gjithë kohës së monizmit hija e “njollës” 
në biografi. Kështu ka ndodhur edhe me fëmijët e Ahmet Lalës: 
Dritën, Alltanen, Natashën, Fatbardhin e Imerin, të gjithë 
nxënës të shkëlqyer, por që u detyruan të punonin në punët më të 
vështira të ish-kooperativës, vetëm e vetëm pse ishin fëmijët e ish 
të burgosurit politik Ahmet Lala dhe mbesa e nipër të nacionalistit 
Beqir Sina.

Për shkak të përndjekjes, sepse ishte nipi i këtij të fundit, e 
pësoi edhe Haxhi Damzi nga Katundi i Ri, një djalë me inteligjencë 
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të lindur dhe të zhvilluar në të gjitha ciklet e shkollimit, por që u 
persekutua pambarimisht dhe vetëm pas viteve ’90 kur erdhi 
demokracia dhe u vendos sistemi pluralist dolën të pah vlerat e tij, 
duke u zgjedhur kryetar i komunës Luzni për pesë mandate radhazi.

Luftës së ashpër të klasave, vetëm pse ishin bij apo nipër të 
burrave të shquar të Muhurrit, por të cilësuar “kulak” nga sistemi i 
diktaturës komuniste, nuk i shpëtuan dot edhe disa fëmijë të tjerë, 
si: Latif Çiku, Rrahim Lala e Hajri Xhani, të cilët do të spikasnin 
për vlerat dhe potencialin e tyre intelektual vetëm pas viteve ’90, si 
drejtorë shkollash të mesme, kryetarë komune e deri në instancat 
kryesore të rrethit e Qarkut Dibër.

Një rast tjetër tragjik është ai i Liman Hazis Pirës që arriti në 
vetvrasje, vetëm e vetëm pse nuk iu dha një leje për të punuar në 
ndonjë ndërmarrje shtetërore. Por viktima të genocidit komunist 
në zonën e Muhurrit janë edhe dhjetëra të tjerë, që u trajtuan si bij 
e bija të të padëshiruarve të sistemit të kaluar, duke u mohuar deri 
edhe të drejtën e shkollimit të mesëm e të lartë.

Kuptohet qoftë dhe nga këta shembuj se si edhe në Muhurr, si në 
gjithë Shqipërinë, “lufta e klasave” mori tiparet e një lufte që do të 
godiste të gjithë ata që kundërshtonin vijën e partisë. Por gjithsesi 
duhet pranuar se ishin eksponentë të saj brenda zonës, vegla të 
verbëra të propagandës, që vinte theksin se lufta e klasave duhej të 
ishte e ashpër dhe e vazhdueshme, në mënyrë që të zhdukej çdo lloj 
shfaqje e saj, gjë që solli degradimin e familjeve të mëdha.

Sot, pinjollët e këtyre familjeve kanë ripërtërirë traditën dhe 
Muhurri krenohet me arrjtjet e tyre në fusha të ndryshme, si 
biznesmenë të suksesshëm, por edhe si drejtues të talentuar në 
institucione të ndryshme publike e jopublike.
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Fisi Pira – 13 burra e gra të dënuar politikë

Në librin e tij “Enciklopedia e Dibrës” (3), shkrimtari Fatos 
Daci, shkruan edhe për Fisin Pira që është fis i vjetër. Fillimet e tij 
në dokumente gjenden në shekullin XV e vijnë gjer në ditët e sotme.

Në Defterin Turk të vitit 1467, në fshatin Sinë, jetonin tri 
familje, ajo e Dimitër Kastriotit, Pal Pirës dhe Kol Priftit (faqe 29 e 
këtij defteri). Prej këtu Pira doli në Kishavec.

Korb PIRA është përcjellë në shekuj si legjendë e kësaj dere të 
njohur dhe u shqua në gardën e Kastriotëve, sidomos në mbrojtjen 
e Kalasë së Dibrës. Sipas dëshmive, ky është stërnip i Pal Pirës, që 
mbrojti më heroizëm të rrallë Gardhin e Skënderbeut, këtë vend 
kala. Ky burrë i këtij fisi jetoi në periudhën më të egër të pushtimit 
osman dhe udhëhoqi kryengritjen e vitit 1460, kundër turqve, kur 
ushtria e tyre u shpartallua plotësisht në Grykën e Setës, përballë 
Kepit të Qytetit, në Çidhën. Ai ka qenë një shqiponjë e vërtetë, që 
jetonte e mbretëronte krenar në Malet e Dibrës. U vra pabesisht nga 
spahiu turk, Kustana, i cili, ka bërë krimet më mizore në popullsinë 
vendase.

Gjip PIRA, djali i Korbit, është një figurë shumë popullore në 
Malin e Muhurrit e të Dibrës. Ai jetoi përafërsisht në vitet 1805-
1850. Brez pas brezi dega e Gjip Pirës ka kryesuar pleqësitë dhe 
ndarjen e Kanunit, madje edhe sot është myhyri (vula) e kanunit.

Në qendër të Dibrës sundonte egërsisht beu Karasani. Në 
sarajet e tij, gjatë gjithë vitit, shihje bujkrobër e fshatarë përreth. Ky 
be kishte nën zotërim Malin e Muhurrit, Luzninë e Selishtën. Përveç 
detyrimit për rentën, fshatarëve u kërkohej të bënin edhe punë 
angari, si korrjen e të lashtave, transportin, si dhe punë poshtëruese, 
si mbajtjen e ujit me shtamba në shpinë nga Gurra e Selishtës, afër 
9 km larg. Në këto kushte, Gjip Pira u bëri thirrje bashkëfshatarëve, 
që të kundërshtonin punën angari. Për këtë, beu e vrau. Gjaku i tij u 
mor nga Man Kaca, fis i tij, i cili e vrau në Strugë, në zyrën e tij, duke 
kaluar dhe shumë peripeci për të shpëtuar jetën.  
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Pronat e fisit Pira kanë qenë të shumta, si në Kishavec, Vakuf, 
Kandër, Vajmëdhej e Sinë. Ato i punonin fshatarët dhe u jepnin atyre 
atë që u tepronte, ose fare, sipas gjendjes. Ata ishin shkrirë me ta, 
prandaj me një thirrje që u bënin, ata mblidheshin tek Lisi i Pireve, 
një lis shekullor, tek i cili më 1973, bëri një mbledhje kryeministri 
i asaj kohe me kryetarët e kooperativave bujqësore e sekretarët e 
Partisë, për t’i thënë popullit se u shuan Piret dhe lavdia e tyre nuk 
është më.

Tahir e Isuf Abazi (Pira) ishin dy vëllezër të shquar në të 
gjitha veprimtaritë patriotike, politike e shoqërore në Dibër e Dibër 
të Madhe e më tej. Isuf Abazi (1848-1929) mori pjesë në Lidhjen 
Shqiptare të Prizrenit, më 1878, bashkë me delegatët e Dibrës. 
Pas shpalljes së pavarësisë, më 1912, Piret u vunë në mbrojtjen të 
forcimit të shtetit shqiptar në ato treva, që kërkohej forca.

Dine Pira (i vjetër), major, në krye të një pjese të forcash 
dibrane të zonës Muhurrit, shkuan në Shkodër dhe luftuan nën 
komandën e Hasan Riza Pashës, kundër forcave serbo-malazeze,  
treguan heroizëm në luftimet e Bërdicës dhe u kthyen në Dibër, 
kur u dorëzua Shkodra. Gjithashtu, Dinja luftoi kundër pushtuesve 
austriakë në zonën e Kastriotit deri më 15 qershor 1915. Në këto 
vite ai kërkohej për t’u vrarë, por u shpëtoi këtyre ndjekjeve.  Pas 
kësaj kohe u vu në frontin e luftës kundër serbëve. Ishte nipi i Riza 
Lushës nga Arrasi, në kullën e të cilit, më 1915, u bë mbledhja e 
krerëve të Dibrës dhe u formua Qeveria e Arrasit dhe u vendos për 
t’i rënë serbit.

Dine Pira u vra nga qarqet filoserbe në Dibër, më 1920. Asokohe 
Qeveria e Sulejman Delvinës i kërkoi informacion prefektit të Dibrës 
për vrasjen e major Dine Pirës. Prefekti i ktheu përgjigje qeverisë 
se, është vrarë për motive hasmërie.

 Ali Tahiri (Pira), pas vrasjes së Dines, mori drejtimin e fisit. 
Bashkëpunoi me qarqet patriotike dhe luftoi kundër klanit serbofil 
të Dibrës. Më vonë u mor me ndarje Kanuni.

Piret e përkrahën ardhjen e Zogut, më 1924. Për veprimtari në 
dobi të kombit, Qeveria e Zogut dërgoi në shkolla djemtë e këtij fisi, 
të cilat mbaruan shkollat dhe i shërbyen atij deri më 1939, si oficerë 
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të Mbretërisë Shqiptare. Ky ishte një ndër shkaqet, që regjimi 
komunist iu kundërvu egërsisht Pireve për 46 vite.

Shaqir Pira qe ndër nxënësit e parë të Internatit të Kastriotit. 
Pastaj, qeveria e dërgoi të kryente dhe një shkollë për oficer te Rrapi 
i Treshit në Tiranë. Për një vit e gjysmë, në kohën e mbretit Zog, ka 
kryer detyrën e kryetarit të komunës së Perlatit në Mirditë. Në vitet 
1940-41, ka kryer detyrën e kryetarit të komunës në Mallakastër, ku 
u njoh dhe me Mehmet Shehun. Në vitet 1942-43, ka kryer detyrën 
e zëvendës qarkkomandantit në Shehër të Dibrës. Pas mbarimit të 
Luftës u burgos dhe vuajti dënimin. Pas lirimit nga burgu, deri sa 
vdiq, iu nënshtrua luftës së klasave.  

Adem Dine Pira (1909-1948). Gjatë viteve 1926-1939 ka 
shërbyer si oficer. Ai mori pjesë në operacionet për konsolidimin 
e gjendjes  së brendshme të Republikës. Më 1926 mori pjesë me 
forcat e dërguara nga qeveria për të shpërndarë kryengritjen  e 
Dukagjinit, kur priftërinjtë e kësaj zone, të paguar nga qeveria 
serbofile, ngritën malësorët për të kërkuar shkëputjen nga 
Shqipëria e bashkimin me Serbinë,  duke e lidhur problemin 
me arsye fetare. Kryengritja u shpërnda dhe organizatorët iu 
dhanë drejtësisë. Ademi, gjatë okupacionit nuk bashkëpunoi me 
pushtuesit. Më 1943, pas kapitullimit të Italisë fashiste, Ademi, 
bashkë me luftëtarë dibranë, organizuan forca dhe shkuan për të 
çliruar qytete, si Dibra e Madhe, Gostivari, Tetova, Kërçova etj. Në 
luftime u ndeshën me ushtrinë serbe gjysmë të shkatërruar dhe e 
thyen duke i marrë armatimet e lehta dhe kuajt e topave, të cilët i 
sollën në Kishavec si trofe lufte dhe i ndanë.

Melaim Pira në regjimin komunist qe i burgosur politik. Pas 
ardhjes së demokracisë ka punuar si Komandant i Ndërhyrjes së 
Shpejtë për rrethet Delvinë, Sarandë, Gjirokastër, Përmet dhe 
Tepelenë. Më pas ka kryer edhe detyrën e shefit të komisariatit të 
Vlorës dhe ka mbajtur gradën e komisarit. Nga kjo detyrë dhe me 
këtë gradë doli në lirim.

Gjatë 46 viteve, djemtë e burrat e Pire u pushkatuan, u burgosën, 
u internuan.Vetëm nga familja e Adem Pirës (prej një nëne e një 
babai) janë dënuar për politikë  6 vetë, dy prej tyre edhe me humbje 
jete.
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Të persekutuarit nga komunizmi të fisit Pira janë:

1. Adem Dine Pira-vrarë pa gjyq, më 1948.

2. Haziz Mustaf Pira, vrarë pa gjyq, më 1946.

3. Dine Adem Pira, drenuar tri herë me 26 vjet gjithsej.

4. Esat Adem Pira, dënuar me 10 vjet për agjitacion e propagandë.

5. Lutfi Adem Pira për 23 vite humbi të drejtat politike.

6. Shaqir Ali Pira u dënua politikisht më 1951.

7. Fitie Hasan Pira u dënua 5 vjet politikisht më 1945.

8. Zyber Mustaf Pira u dënua politikisht me 17 vjet, më 1961.

9. Osman Ramë Pira u vra në kufi më 1986.

10. Melaim Pira dënuar me 13 vjet me 1986.

11. Shirete Pira internuar në vitin 1961.

12. Zahide Pira internuar në vitin 1961.

13. Besim Pira internuar në vitin 1960.

Pra, nga ky fis janë dënuar politikisht gjithsej 13 persona, burra 
dhe gra. (Sipas dorëshkrimit të Lutfi Pirës dhe sipas artikullit të 
Selman Mëziut kushtuar Shaqir Pirës).

(Marrë nga libri  “Enciklopedia e Dibrës 3 “ - Fatos Daci 2019, faqe  338-341)
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Dine Pira, emblemë e qëndresës 
në burgjet e diktaturës

Nëse ka një njeri në Dibër dhe në 
gjithë Shqipërinë, që e pësoi me tre 
dënime të rënda, me pushkatim e burgime 
të gjata, vetëm pse dinte përmendësh dhe 
recitonte aq bukur “Lahutën e Malcís” 
të të madhit Fishta, ai ishte legjenda e 
qëndresës në burgjet e diktaturës, Dine 
Pira.

Kryevepra e At Gjergj Fishtës  që 
përshkruan luftërat e dy brezave, 
heronjtë e së cilës janë të shumtë: Oso 
Kuka, Marash Uci, Dedë Gjo Luli, Tringa, 
Abdyl Frashëri e Ali Pashë Gucia, e 

frymëzonte në rininë e tij djaloshin Dine Pira, ndaj dhe e këndonte 
e recitonte aq bukur, jo vetëm kur ishte nxënës i shkëlqyer në 
Internatin e Kastriotit, por edhe në Normalen e Elbasanit, në 
Shkollën Mbretërore që përgatiste oficerë si dhe në vitet e para të 
pasçlirimit e gjatë kohës së vuajtjes së dënimit nëpër burgje.

Siç shkruan Shaqir Skarra në librin “Malet e Dibrës” (Botim i 
“Vatra” 2006, faqe 77-78): “Dine Pira u lind në një familje me emër 
në fshatin Kishavec të zonës së Muhurrit në vitin 1925. Atij, natyra 
i kishte falur inteligjencën popullore. Mësimet e para i mori në 
shkollën e Kastriotit (Internat me konvikt), shkollë kjo, që jo vetëm 
në Dibër, por edhe jashtë saj, kishte bërë emër si një institucion 
arsimor që nxirrte njerëz të kualifikuar. Më pas vazhdoi shkollën 
Normale Elbasan. Si në Kastriot edhe në Normalen e Elbasanit, 
Dine Pira shkëlqeu në mësime. Më vonë rregjistrohet në Shkollën 
Mbretërore e cila përgatiste oficerë”.

Në të gjitha këto shkolla që mësoi, Dine Pira, “Lahutën e 
Malcís”, ngaqë e dinte përmendësh e recitonte shpesh mes shokëve 
në aktivitete të ndryshme. Ndoshta kjo poemë homerike shqiptare, 
pas Luftës së Dytë Botërore, u bë shkas për t’u parë sy shtrembër 
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nga regjimi. Ndryshe nuk ka si të shpjegohet se, edhe pse ishte 
arsimuar nuk mundi të fillonte punë asnjëherë. Megjithatë, kultura 
që kishte e lartësonte para njerëzve të diktaturës. E shikoje gjithnjë 
me veshje të rregullt dhe të pastër, sjellje të kujdesshme dhe nivel 
të lartë dialogu.

“E patën të vështirë për ta dënuar, por u bë çmos të fabrikohej 
dhe aktakuza. Dine Pira nga Kishaveci u bë kurban i sistemit totalitar, 
se gjoja do të rrëzonte pushtetin popullor. Me se? Me poezitë e 
bukura epike e lirike që shkruante, me ‘Lahutën e Malcís’ që e dinte 
përmendësh, me rrobat e bukura që mbante veshur”, -shkruan për 
të z.Skarra. Por, Dine Pira duhej mbyllur në muret e ftohta të kalasë 
së Gjirokastrës për t’ia ndërprerë hovin dhe energjitë krijuese për 
një jetë më të mirë. I trembte kacnecët e diktaturës formimi i tij 
perëndimor, jo se mund t’u zinte vendin, por për vetë ndikimin e 
madh që kishte në popull. Ndaj, në vitin 1947 e arrestojnë dhe e 
dënojnë me vdekje, me akuzën absurde “axhitacion e propagandë 
kundër pushtetit popullor”. Dënohet tamam në kohën që do të 
festonte 20 vjetorin e lindjes, për të mbetur martir i ndërgjegjes 
dhe i fjalës së lirë… Ende nuk dihet se në çfarë rrethanash, por jeta 
i falet, për të mbetur plot tetëmbëdhjetë vjet burgjeve.

Si për askënd tjetër, për Dine Pirën vazhdon maratona e 
dënimeve edhe kur ishte kthyer në vendlindje, pas dënimit të parë 
me pushkatim, por të konvertuar me 18 vjet burg politik.

Askush nuk e mori vesh pse u arrestua për së dyti Dine Pira 
më 15 korrik 1979, i cili pas 15 muaj hetuesi speciale, nëpërmjet 
një gjyqi me dyer të mbyllura, u dënua me 11 vjet heqje lirie për 
“axhitacion e propagandë”. Legjenda e qëndresës në burgjet politikë 
të diktaturës, 18 vitet e dënimit të dytë (herën e parë u dënua me 
pushkatim) i kishte vuajtur në burgun e Gjirokastrës dhe në Rinas 
(në kohën e ndërtimit të Fushës së Aviacionit, ndonëse të dënuar e 
përdorën si përkhtyes), ndërsa 7.6 vite të tjerë burg politik, të dënimit 
të tretë i vuajti në burgjet e Ballshit e të Qafë Barit (ndërkohë që një 
pjesë të dënimit e kishte  shlyer me punë të detyruar).

Dine Pira konsiderohej kështu ndër armiqtë e përbetuar të atij 
regjimi gjakatar, ndaj dhe përbindëshat e tij e mbajtën për dekada 
të tëra të izoluar nëpër burgje.

Por ai qëndroi stoik dhe kurrë nuk u gjunjëzua, ndonëse jashtë 
kishte lënë familjen e tij të nderuar që vuante për bukën e gojës.
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Bashkëkohësit e kujtojnë Dine Pirën për intelektin e tij të rrallë, 
madje edhe për prirjet që kishte për letërsinë. Shkroi vazhdimisht 
poezi, që kurrë nuk mundi t’i nxirrte vetë jashtë hekurave të burgut. 
Megjithatë ato dolën në mënyrë pirate dhe vonë, tepër vonë, kur 
Dine Pira nuk jetonte më.

Në ato poezi sikur përmblidhen gjithë copëzat e jetës së tij, 
dëshirat dhe parandjenjat, credo-ja dhe 
realiteti tragjik, profecia dhe ashpërsia 
e viteve të ardhshme në burgjet e 
diktaturës.., ndërkaq në ato poezi të 
ruajtura në një fletore të zhubrosur me 
fanatizëm (nga i biri i tij Ardiani, sot një 
sipërmarrës i ndershëm por i suksesshëm) 
janë vendosur përballë njëra-tjetrës 
delikatesa me tragjizmin. Pikërisht 
shpirti poetik dhe rebel i këtij poeti, ishte 
pikënisja dhe kohëzgjatja e pambarimtë 
e tij në kthellat e errëta të burgjeve 
famëkëqinj.

Ashtu si Havzi Nela e Kasem 
Trebeshina, edhe Dine Pira në poezitë 
e tij shfaq melankolinë dhe mendimin 
filozofik, karakteristika thuaj të krejt 
krijimtarisë së tij, duke pikturuar në to 
dukuritë e jetës e të shoqërisë në tërë 
ashpërsinë dhe konkretësinë e tyre. Në 
poezitë e tij të shkruara në burg, hasim 
absurditetin e jetës.

Po pse u la në harresë ky njeri legjendë 
e qëndresës në burgjet e diktaturës, ky 
antikomunist i përbetuar, deri sa mbylli sytë përgjithmonë, aty ku 
lindi, në Kishavec, më 5 maj 1990?!

Gjatë këtyre 30 vjetëve pas rënies së regjimit komunist në 
Shqipëri, diskursi publik është përqendruar në nevojën e një 
historie të balancuar ku komunizmi shqiptar të jepet me të gjitha 
ngjyrimet e veta. Por, pikërisht tani që ekzistojnë institucione të 
studimit të krimeve të komunizmit, është koha që ato të trajtojnë 
tema të prekshme si: mohimi i të drejtave të njeriut, historia 
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e Sigurimit të Shtetit, represioni komunist, sistemi i burgjeve, 
kampeve të internimit dhe të punës…, e për këto do të mjaftonte 
qoftë edhe Dine Pira si rast i veçantë për t’u marrë si objekt studimi. 
Siç shkruan kolegu im Sh. Skarra: “Ai vdiq shpejt, vdiq në kohën kur 
sapo kishin filluar të shpërthenin lulet e pranverës së madhe 1990. 
E kishte ëndërruar shpesh të vinte kjo ditë. E kishte ëndërruar mes 
mijëra e mijëra shokëve të tjerë, në qelitë e ftohta të Gjirokastrës 
apo Burrelit. Por si për inat të tyre, po i zgjatej jeta edhe më shumë 
diktaturës”.

-Do të vijë pranvera edhe tek ne, por lum kush do ta shikojë me 
sy, - u thoshte shpesh herë bashkëfshatarëve. “Sikur vetëm nja dy 
muaj jetë të më falë Zoti e ta shikoj atë ditë të madhe që kam pritur 
kaq e kaq vite të vijë!”

Dine Pira dëgjonte shpesh “Zërin e Amerikës” dhe e ndiente se 
diktatura i kishte ditët të numëruara. Erërat kishin filluar të fryjnë 
në Lindje, por ai freskinë e bukur të këtyre erërave nuk e ndjeu.

Dine Pira vdiq para 30 vjetësh, duke lënë pas testamentin e 
atdhedashurisë së pakufishme, të dashurisë për këtë atdhe që ai 
sakrifikoi jetën e tij, por që përbindëshat e diktaturës e përdhosën 
dhe e nëpërkëmbën skajshëm.

Jeta e këtij martiri dibran nuk mund të përmblidhet kurrësesi 
në një artikull të shkurtër. Ajo meriton vëmendje dhe përkushtim 
nga studiuesit.

Dine Pira ishte një intelektual demokrat reformator që sakrifikoi 
tërë jetën e tij për një Shqipëri të lirë, të pavarur, demokratike, pa 
komunistë në drejtim. Njerëz të tillë si Ai janë të jashtëzakonshëm.



Muhurri, histori dhe personalitete 391

Trimëria, bujaria dhe mençuria 
e pinjollëve të fisit Sina

Ndër nacionalistët e shquar dibranë të fillimshekullit të kaluar, 
por edhe të ditëve tona janë pinjollët e Fisit SINA nga Rreth-Kale, 
Muhurr. Pikërisht për qëndrimin e tyre atdhetar e nacionalist, disa 
prej tyre u burgosën, disa u internuan e disa të tjerë u përndoqën 
egërsisht nga sistemi i diktaturës komuniste.  Por edhe në kushte 
të tilla ata qëndruan me stoicizëm, duke nderuar veten, familjen e 
fisin e tyre. Ata i përkasin këtij fisi të shquar, që sipas rrëfimeve të 
të moshuave, i pari i tyre, shekuj më parë erdhi nga Persia dhe u 
vendos në Sinë të Epërme, nga ku trashëgoi edhe mbiemrin e këtij 
katundi.

Pasi kaluan disa vjet, i pari i Sineve të Dibrës, zbriti nga mali 
dhe u vendos me fëmijët e tij në Luginën e Drinit të Zi, në Muhurr, ku 
edhe kishte tokë për të punuar e jetuar. Asokohe, kjo familje zhvilloi 
kryesisht frutikulturën, por dhe prodhimet bujqësore e blegtorinë, 
kryesisht në katundin Rreth-Kale, Muhurr, aty ku janë edhe sot disa 
familje të këtij fisi. 

Ai që e lartësoi më shumë emrin e këtij fisi në vitet ’40 të 
shekullit të kaluar qe Beqir Sina, që krijoi edhe çetën e tij të njohur 
nacionaliste në Dibër dhe në gjithë Shqipërinë. Por pikërisht, për 
qëndrimet atdhetare e nacionaliste të këtij personaliteti, diktatura 
komuniste do të ushtronte genocid të pashembullt ndaj pasardhësve 
të tij.

Le t’i marrim me radhë:

Musa Beqir Sina, qëndrestar i paepur në burgjet e diktaturës

Musa Beqir Sina ka lindur në Rreth-Kale të Dibrës në vitin 1932. 
Ishte internuar për shkak të arratisjes së dy vëllezërve të tij qysh në 
vitin 1945, fillimisht në Berat, Tepelenë e në fund në Kamëz. Me 
babain të vrarë nga komunistët, ai u internua në moshën 13 vjeçare. 
Në vitin 1953, ndodhej i internuar në Kampin nr.3 (tela me gjemba) 
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të fabrikës së tullave në Kamëz. Kampi 
grumbullonte gjithë të internuarit e aftë 
që mund të punonin, pasi kampi tjetër 
ai nr.4 i Tepelenës, duke mos qenë kamp 
i punës së detyruar, nuk kishte objekt 
pune. Ndër të tjera, nga procesi i dënimit 
të tij, marrim edhe një informacion plus 
mbi numrat e kampeve të internimit me 
tela me gjemba, për të cilët ka ndonjë 
lapsus te një shkresë e mbylljes së tyre. 
Dy muaj e ca para se të mbyllen kampet 
me tela me gjemba, më 24.8.1953, Musa 

Sina u orvat të arratisej. Ndalohet nga policia pa mundur të largohet 
shumë nga kampi. Megjithëkëtë, ndonëse s’ u kap në zonë kufitare, 
regjimi komunist ishte i vendosur ta akuzonte për tradhti ndaj 
atdheut. U gjykua nga Gjykata Ushtarake e Tiranës. Me vendimin 
nr.202, datë 28.12.1953 gjykata e deklaroi fajtor në bazë të nenit 64 
të Kodit Penal dhe e dënoi me 10 vjet burgim e heqje të të drejtave 
civile. Për konfiskimin e pasurisë gjykata nuk vendosi, pasi nuk 
dispononte inventar pronash. Në vendimin e gjykatës, tek i cili 
dallohet karakteri klasor, ndër të tjera thuhet: “Arsyet që e shtynë 
të pandehurin të arratiset janë pse ai vjen nga një familje kundër 
Lëvizjes Nacionalçlirimtare. Babai i tij ka qenë oficer i Zogut dhe 
komandant i xhandarëve ballistë gjatë luftës dhe ka luftuar kundër 
partizanëve deri në çlirimin e Shqipërisë. Pas çlirimit, si kriminel 
lufte është vrarë nga forcat e ndjekjes në përpjekje. Dy vëllezërit i ka 
të arratisur në Jugosllavi, etj. Për këto arsye, i pandehuri që në vitin 
1945 është internuar në kampe internimi. Si i tillë, ai nuk ka asgjë 
që ta lidhë me pushtetin demokratik popullor, prandaj vendosi të 
arratiset në Jugosllavi, duke kryer krimin e tradhëtisë ndaj atdheut”. 

U lirua nga Burgu nr.321 i Burrelit më 19.8.1961. Pas lirimit, 
Musa Sina u internua. Duke qenë me banim në Savër të Lushnjës, ai 
u arrestua sërish më 27.10.1980. Me vendimin nr.25, datë 23.2.1981 
Gjykata e Rrethit të Lushnjës e deklaroi fajtor në bazë të nenit 55 
të Kodit Penal për agjitacion e propagandë dhe e dënoi me 10 vjet 
burgim. U lirua nga burgu më 16.8.1989 duke vuajtur gjithsej 16 
vjet, 9 muaj 15 ditë.
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Rasim B. Sina, pjesë e historisë së lavdishme të diasporës 
shqiptare në SHBA

Rasim Beqir Sina lindi në kantundin Rreth–Kale, Muhurr 
(Peshkopi) më 15 Shtator 1931 dhe vdiq në spitalin Saint Marys 
Hospital në Garfield, New  Jersey, shumë pak pas mesnate më 19 
Shkurti 2011.

Rasim Sina, është biri i njërës prej familjeve të dalluara dibrane, 
për ndjenjat e larta patriotike e atdhetare e cila është e lidhur me 
shumë ngjarje kombëtare, ngjarje këto që nisin shumë më herët 
dhe vazhdojnë me shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë, kohën e 
Mbretërisë shqiptare luftën për çlirimin e vendit nga pushtimi 
nazist, dhe luftën e gjatë e pakompromis kundra diktaturës 
komuniste në Shqipëri, Kosovë dhe viset shqiptare.

Shkollën fillore dhe 8-vjeçare i kreu në katundin Kastriot të 
rrethit të Dibrës. Ndërsa shkollën e mesme e kreu në qytetin e 
Peshkopisë, nga viti 1951 deri në vitin 1956.

Në vitin 1957 ai së bashku me dy vëllezërit e tij, Besimin dhe 
Hashimin u arratisën nga Shqipëria, duke thyer telat me gjemba të 
kufirit që ndau shqiptarët për më shumë se gjysmë shekulli, dhe 
arritën të dalin në pjesën tjetër të kufirit shqiptaro - shqiptar, në Dibër 
të Madhe.

Vëllezërit Rasim, Hashim dhe Besim Sina.
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Gjatë viteve 1957-1965, së bashku me vëllezërit e tij ka qëndruar 
si emigrant politik, në zonat e Tetovës, për gati 8 vjet. Aty kreu 
studimet në shkollën Pedagogjike dhe u caktua si mësimdhënës i 
gjuhës shqipe në disa nga shkollat fillore të fshatrave të Tetovës.

Në Tetovë, pati lidhje me shumë emigrantë të tjerë, anëtarë të 
familjeve më të mira dhe më në zë të krahinës së Dibrës dhe disa 
krahinave të tjera, të cilët për të njëjtën arsye kishin lënë Shqipërinë.

Fati e solli që aty të njihej edhe me një vajzë dibrane, atëhere 
fare e re dhe e bukur, Meleqen nga fisi i Agollëve me të cilën u 
martua dhe pati një djalë, Tomorin.

Në vitin 1965 arratiset nëpërmjet Kroacisë, dhe rrugës për në 
botën e lirë shkoi në Itali, ku qëndroi disa vjet si emigrant politik në 
kampin e Poertenones. Aty veprimtaria dhe aktiviteti i tij kombëtar 
u rrrit më shumë, mbasi në Itali ai u bashkua me forcat nacionaliste 
që kishin dalë më para tij në emigrim, që ishin nga Kosova, Shqipëria, 
Lugina e Preshevës, Mali i Zi, Maqedonia dhe Çamëria.

Kjo ishte bota e lirë e cila për shqiptarët nisi duke u organizuar 
në një lëvizje të rregullt me organizata dhe shoqata kombëtare 
patriotike dhe atdhetare në Diasporë.

Mbas 10 vjetësh, në vitin 1967 Rasimi së bashku me familjen e 
tij dhe dy vëllezërit erdhën në ShBA. Këtu ai shquhet menjëherë për 
aktivitetin e tij politik, teksa merr detyrën e përgjegjësit të shtypit 
për Oborrin Mbretëror në Mërgim.

Krahas punës ai për 20 vjet, punoi si drejtor i Radios “Zëri i 
Atdheut”, së bashku me patriotin Hysen Mulosmani, i cili ishte 
editor dhe kryeredaktor i saj.

Rasimi punoi disa vjet edhe si kryeredaktor i gazetës “Atdheu”, 
në mërgim dhe ishte anëtar i kryesisë së Federatën Panshqiptare 
“Vatra” të shqiptarëve të Amerikës, por veçanërisht si gazetar 
ndikoi fuqishëm në zgjimin e ndërgjegjes kombëtare të shqiptarëve 
të diasporës.

Aktiviteti i tij politik dhe kombëtar ishte edhe më i dukshëm 
kur në Shqipëri ra komunizmi dhe kur Kosova u çlirua. Ai me shokët 
e tij erdhi pas rrëzimit të komunizmit në Shqipëri, dhe mbas çlirimit 
disa herë edhe në Kosovën e çliruar. Mirëpo, më 19 Shkurt 2011, 
sëmundja e rëndë dhe e pashërueshme e “ndau” nga veprimtaria 
dhe aktiviteti i tij politik dhe kombëtar, nga familja, shokët e miqtë 
e shumtë, duke lënë pas vetes dy djem dhe një vajzë.
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Besim Sina, pinjolli i një familjeje të njohur dibrane

Jeta e këtij njeriu filloi në vendin e të parëve, në Peshkopi dhe 
vazhdoi rrugëve të stërmundimshme.

Besimi, djali i fundit i patriotit me zë, dibranit Beqir Sina, i 
nipi i Kaloshëve, u lind dhe u rrit me frymën dhe ndjenjën e thellë 
kombëtare. U edukua dhe u frymëzua nga atdhedashuria e thellë, 
trashëguar nga familja me të gjitha virtytet më të shkëlqyera 
shqiptare. Që në moshë të re përjetoi trishtimin për vdekjen e babait, 
Beqirit, i cili, për të mos u dorëzuar, u vetëvra, gjatë përpjekjeve në 
malet e Dibrës, kundra forcave partizane.

Mbasi u arratis së bashku me vëllezërit e tij, Rasimin dhe 
Hashimin, duke kaluar kufirin ndërshtetëror midis ëndrrës së lirisë 
dhe vdekjes mizore, me 1957 ranë në duart e armiqve shekullorë, 
me shpresë se një ditë do të shpëtonin nga zgjedha sllavo - 
maqedonase, për në vendin e lirisë - SHBA-në. Pas arratisjes për 
në Maqedoni, këtu përjetuan dhimbjen e madhe të pushkatimit 
pa gjyq të dy vëllezërve më të mëdhenj të tij, Feritit e Rushitit, nga 
dora vrastare e shovinistëve serbo – sllavë, vetëm se ishin patriotë 
shqiptarë. Gjithsesi, Besimi, si dhe dy vëllezërit, Rasimi e Hashimi 
dhimbjen e trishtimin i kthyen në forcë, duke menduar e punuar 
vetëm për të vënë në jetë ëndrrën e tyre, e cila ishte Amerika.

Me 1961, pasi u njoh dhe u martua me një vashë nga njëra prej 
familjeve më të njohura dibrane, të familjes Agolli, zonjushën Drita, 
ndjenë edhe gëzimet që u solli jeta bashkëshortore, katër fëmijët - 
dy djemtë dhe dy vajzat.

1967-ta, e hodhi Besmin ashtu si dhe dy vëllezërit e tij më të 
mëdhenj, Rasmin e Hashimin, në një “aventurë” tjetër edhe më të 
rrezikshme se e para, duke thyer kësaj radhe edhe kufirin e egër 
serbo-malazes. Dhe me të dalë në botën e lirë, u vendos në një kamp 
refugjatësh në Trieste, ku pati rastin të njihet edhe me personalitete 
të njohura kombëtare. Në Itali ai punoi disa kohë si përgjegjës për 
emigracionin, duke ndihmuar shumë të arratisurit nga Shqipëria në 
Itali, në fushën e dokumentacionit.

Më 1968 shkeli për herë të parë “tokën e premtuar” në Eldorado 
- SHBA. Erdhi në atë vend ku nuk i kishte shkuar ndonjëherë ndër 
mend se do të bëhej banor i tij. Gjatë 37 viteve në Shtetet e Bashkuara 
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të Amerikës, jeta e tij ishte e përzier ashtu siç është vetë jeta, me 
lumturinë, gëzimin dhe dhimbjen. Duke patur ndihmën dhe dorën e 
ngrohtë të dajave të tij, Kaloshëve, të miqve dhe shokëve të vjetër, e 
sidomos të vëllait të madh Rasimit, një patriot dhe atdhetar i flaktë, 
aktivist i njohur në diasporën shqiptare, shumë shpejt u integrua 
dhe u aktivizua në të gjitha hallkat e jetës së emigrantit në SHBA.

 Falë aftësisë dhe meritave që pati, u bë shumë shpejt njëri nga 
drejtuesit kryesorë të njërës prej kompanive më të mëdha në New  
York, në lëmin e financës. Ai ruajti të pastër dhe mbrojti me mish 
dhe shpirt, gjatë gjithë jetës së tij, emrin dhe nderin e familjes së tij, 
familjes Sina nga Rreth–Kale, Muhurr (Dibër). Vitet e fundit të jetës 
deri sa vdiq, pat jetuar në Florida. Aty, gjatë periudhës së luftës për 
çlirimin e Kosovës,  e sidomos në kohën e shpërnguljes masive të 
popullatës shqiptare, kur një pjesë e saj emigroi në SHBA,  Besim 
Sina ndihmoi pothuajse të gjitha familjet kosovare që u vendosën 
në Florida.

Më 25 maj 2005, ndërroi jetë nga një sëmundje e rëndë dhe 
e pashërueshme në moshën 64 -vjeçare, pranë gjirit familjar në 
shtëpinë e tij, duke lënë pas vetes gruan e tij Dritën dhe katër 
fëmijët, dy djem e dy vjaza, me nipër e mbesa.

Hashimi, më i fundit i patriotëve të përvuajtur të fisit Sina

Më 15 Mars 2017, i rrethuar nga fëmijët, djemtë e vajzat, nipër 
e mbesa, miq e dashamirë, pas një sëmundje të gjatë mbylli sytë dhe 
“i fundit i Mohikanve – The Last of Mohicans” – Hashim Beqir Sina. 
Në Fort Laudrdale, Florida, në moshën 85 vjeç vdiq fëmija i fundit e 
çiftit të bashkëshortor Kafile Kaloshi-Sina dhe Beqir Sina.

Ai është njëri prej atyre emrave, që kryesisht nuk i njohim dhe 
nuk i kemi dëgjuar ndonjëherë, pra nga ata burra që jemi mësuar me 
emrat e tyre vetëm kur dëgjojmë lajmin për vdekjen e tyre, ndonëse 
i përkiste një prej familjeve më në zë në Dibër, që bën pjesë në ajkën 
e familjeve të mëdha të kësaj treve,  siç kanë qenë Ferit e Rushit 
Sina (i parë) që ishin ndër të parët që u vunë bashkë me dibranë të 
tjerë në krye të luftërave  kundra ushtrisë turke, të shquar sidomos 
në betejën e Radikës, ku Hajredin Pasha, u thye i turpëruar, duke i 
humbur të gjithë ushtarët.
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Beqir Sina (i ri) zëri i shqiptarëve në SHBA

Për historinë e jetës së tij dhe të familjes pritet së shpejti të 
ketë një film hollivudian, madje edhe një libër. Fëmijëria dhe rinia e 
tij kaloi në një kamp internimi dhe në përndjekje për 32 vjet. Jetën 
e nisi nga e para me ikjen në SHBA ku studioi për gazetari, u bë 
një gazetar i njohur dhe sot raporton nga SHBA, Shqipëria, Kosova 
e Maqedonia. Është shembulli i një gazetari që nuk mbyllet në 
redaksi por gjendet gjithmonë në terren mes shqiptarëve dhe për 
shqiptarët. Për kontributin e tij në hapësirën e diasporës, Beqir Sina 
ka marrë titullin “Naim Frashëri” nga Presidenti i Republikës. Është 
kritik për zhvillimin e ngadaltë të Shqipërisë dhe për politikën e 
deritanishme dhe nuk i kursen fjalët për propagandën mediatike, 
siç e quan ai situatën aktuale në Shqipëri.

Po cili është më konkretisht Beqir Sina (i ri)?
Ai ka lindur në një kamp internimi në Savër të Lushnjes, dy muaj 

pasi babai i tij ishte arratisur nga Shqipëria. Në internim, i privuar 
qysh në bark të nënës nga çdo gjë, së bashku me shumë të tjerë 
të kampit të internimit, kaloi 32 vjet jetë të fëmijërisë dhe rinisë 
së tij. Vetëm pas ndryshimit të sistemit në Shqipëri, me ardhjen 
e demokracisë dhe vendosjen e sistemit pluralist, së bashku me 
familjen, nënën fisnike Hane Sina (Dishi) (të cilën e kujton me 
dhimbje pasi ka ndërruar jetë para tre viteve) me bashkëshorten e 
nderuar Altën, bijë e një famileje patriote nga Berati dhe dy fëmijët, 
erdhën dhe jetojnë në New  Jork, SHBA. 

Beqir R.Sina ka qenë korrespondent i rregullt i radio “Kontakt”, 
dhe i gazetave “RD”, “Albania” e “Bota Sot”, me të cilën vazhdon edhe 
sot. Ai është zëri i vërtetë mediatik i diasporës shqiptare në SHBA.
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Dalip Rama – Kapiteni që kishte studiuar në 
Itali, i padëshiruar për sistemin e diktaturës

Jemi mësuar që shumë personazhe 
historikë apo edhe ata anonimët e një 
fshati të largët e të afërt t’i legjendarizojmë 
pas jetës që ata jetuan. E bëjnë këtë shumë 
kombe në botë. E bën dhe e ka bërë këtë 
gjë dhe kombi ynë dikur dhe sot, në një 
cep të tokës apo edhe larg, siç ndodhi me 
Skënderbeun, me Ali Pashë Tepelenën, 
Mbretin Zog e dhjetëra personalitete të 
historisë sonë kombëtare.

Kështu ka ndodhur edhe me Dalip 
Haxhi Ramën nga Hurdhë Muhurri, një 
personazh me një histori të veçantë, 

pjesëmarrës në luftërat kundër turqve e serbëve, ish-ushtarak i 
talentuar i gardës Mbretërore.

Ai ka lindur në Hurdhë Muhur më 5 maj 1891. Ishte vetëm 16 
vjeç kur mori pjesë në luftën e Miklit kundër turqve më 1907, të 
cilët sulmuan shtëpitë e Muhurrit me top nga kodra e Gjaricës.

Më vonë, më 1913 do të gjendej përkrah Nuz Lalës, duke 
ndjekur serbin deri në Vllanicë, ndërsa më 1920 do të renditej me 
forcat muhurrake të komanduara nga Dine Hoxha e Dan Leka, në 
betejën e lavdishme kundër serbëve në majën e Mollës.

Më 1921 kryen shërbimin ushtarak në Tiranë, ku u dallua për 
përvetësim e zbatim me fantazi të artit ushtarak. Si ushtarak i zoti 
ai ra në syrin e konsullit austriak, me ndihmën e të cilit shkoi për 
kualifikim në Romë.

Dalip Haxhi Ramës, pas kualifikimit në Itali iu dha grada “toger” 
dhe më pas “kapiten i parë” në ushtrinë Mbretërore të Ahmet Zogut. 
Shërbeu me devotshmëri si ushtarak zogist i bindur, në Tiranë dhe 
në Korçë, deri në vitin 1939.

Nisur nga kredoja e tij personale, përkatësisht nderimi dhe 
respekti që kishte kultivuar gjatë jetës për ushtarakët shqiptarë 
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të Ushtrisë së Mbretit Zog, Dalip Rama si efektiv i saj shërbeu me 
dinjitet për mbrojtjen e nderit, të pavarësisë e tërësisë tokësore të 
Atdheut dhe interesave të larta materiale e morale të shtetit shqiptar.

Kësaj kredoje iu përmbajt ai edhe gjatë viteve 1940-1945 kur 
shërbeu si zëvendëskomandant i Batalionit të Ndjekjes në Maqedoni, 
batalion ky që kishte repartet e tij në Shkup, Tetovë e Kërçovë. Gjatë 
këtyre viteve, herë hapur e herë në mënyrë të kamulfuar ndihmoi 
forcat çlirimtare dhe popullsinë shqiptare të këtyre krahinave, ku 
zuri miq të shumtë që e donin dhe e respektonin kapitenin e parë 
dibran Dalip Rama.

Burri shtatlartë me një bukuri të rrallë fizike e shpirtërore, ishte 
nën survejimin e vazhdueshëm të forcave shovene maqedonase, të 
cilat më 1945 e arrestuan, pasi i sajuan një akuzë absurde. Provoi 
hetuesinë speciale të strukturave të posaçme ish-jugosllave, të cilat 
e dërguan në gjyq me akuzën: “Si personi, i cili me detyrën që ka 
patur ka kryer operacione kundër personave dhe organizatave që 
shtypnin shqiptarët!”. Pas dënimit që i dhanë me këtë akuzë absurde, 
kreu 9 vjet burg politik (1946-1955) në Idriznovë, Maqedoni.

Pas dënimit kthehet në atdheun e tij të dashur, pranë familjes së 
tij në fshatin Hurdhë Muhurr, por nuk u trajtua siç e meritonte nga 
regjimi komunist, për meritat që kishte. Përkundrazi, u keqtrajtua 
e u poshtërua, duke mos i krijuar asnjë hapësirë për të punuar në 
strukturat e kohës, ndonëse nevojat për kuadro të rangut të tij ishin 
të mëdha.

Nga vuajtja nëpër burgjet e ish-Jugosllavisë kishte marrë 
një ftohje të rëndë që e mundoi gjatë gjithë jetës, ndaj e kishte të 
pamundur t’i nënshtrohej punës së rëndë në ish-kooperativën 
bujqësore. Duke marrë shkas nga kjo gjendje e tij, eksponentë të 
zellshëm në shërbim të strukturave të Sigurimit, shumë herë e 
kërcënuan se do ta shpallnin parazit apo edhe kulak, por ai nuk 
u gjunjëzua. Asnjëherë nuk u pajtua me politikën e mbrapshtë 
të kolektivizimit edhe në fshatra të tillë malorë siç ishin Hurdhë 
Muhurri, Shqathi e Bulaçi. Ai kishte tipare të rralla burrërore, 
mençuri e fisnikëri të rrallë, ndaj dhe respektohej e nderohej, 
jo vetëm në zonën e Muhurrit, por pothuajse në gjithë Dibrën ku 
kishte miq të shumtë.

Po, Dalip Rama i kishte të gjitha. Ai ishte i ngjizur si tharm urtie 
në urtinë e odave muhurrake, ku shkolla e urtisë bënte dhe bën 
garë me atë të librave dhe mbeti i tillë deri në momentet e fundit të 
jetës, në janar të vitit 1976.
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X

IN MEMORIAM & HOMAZHE
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Major Klodian Tanushi, djali i ish ofi cerit 
shembullor të Ushtrisë Shqiptare Bastri 
Tanushi nga Fushë Muhurri, prehet në 
Varrezat e Dëshmorëve të Kombit në 

Tiranë.
I qoftë dheu i lehtë!
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Klodian Tanushi, shembull i lavdishëm
i sakrificës së Forcave tona të Armatosura

Mbrëmjen e së premtes së 10 majit 
2019, atdheut iu shtua një tjetër dëshmor! 
Një lajm i dhimbshëm vjen sërish nga 
Letonia. Pas vdekjes së nëntetares Zarife 
Hasanaj, ka ndërruar jetë edhe major 
Klodian Tanushi.

Ai nuk mundi që t’i mbijetonte 
plagëve të marra si pasojë e shpërthimit 
të një mine gjatë misionit në Letoni. Prej 
4 ditësh ishte i shtruar në spitalin e Rigës 
në gjendje të rëndë, ndërsa ndërroi jetë 
mbrëmjen e së premtes të 10 majit 2019.

Major Tanushi u largua duke lënë pas gruan dhe tre fëmijët, më 
të voglin vetëm një vjeç. Familjarët e tij e mësuan lajmin nga Shefi 
i Shtabit të Përgjithshëm, gjeneral brigade Bardhyl Kollçaku dhe 
zv.shefja e SHPFA, gjeneral Manushaqe Shehu.

Ushtaraku Klodian Tanushi që humbi jetën
në Letoni, i martuar dhe me tre fëmijë

Major Klodian Bastri Tanushi ka lindur në Peshkopi më 
31.10.1980. Ishte fëmija i parë i familjes Tanushi nga Muhurri. Qe 
i martuar dhe me tre fëmijë (dy djem dhe një vajzë) përkatësisht 
14 vjeç, 11 vjeç dhe 1 vjeç e gjysmë. Në vitin 1999 ka përfunduar 
shkollën e mesme profesionale “Nazmi Rushiti” në profilin “Motorist 
xhenerik”. Nga viti 2000 deri në vitin 2003 ka ndjekur studimet në 
Akademinë Ushtarake “Skëndërbej”.

Ka kryer kurse funksionale EOD Niveli I-rë “Për asgjësimin e 
municioneve me eksploziv”. Ka marrë pjesë në kursin “EUFOR Mine 
Awareness Instructor Course”. Pas përfundimit të Akademisë është 
titulluar oficer dhe me Urdhër nr.9628 datë 18.09.2003 ka marrë 
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gradën e “Nëntogerit”. Në vitin 2006 ka marrë gradën e “Togerit”, 
në vitin 2010 ka marrë gradën e “Kapitenit” dhe në vitin 2017 ka 
marrë gradën e “Majorit”.

Gjatë karrierës së tij ushtarake ka kryer detyra si: Komandant 
Toge, Komandant Kompanie, Shef Seksioni, Specialist Operacionesh. 
Në 20.12.2018 është dërguar me mision në Operacionin Ushtarak 
të NATO-s në Riga, Letoni në përbërje të Grup-batalionit kanadez 
me detyrë Komandant i Kontigjentit shqiptar dhe përfaqësues i 
lartë ushtarak, me afat qëndrimi 6-mujor.

Gjatë karrierës së tij është vlerësuar me Medaljen e “Karrierës” 
nga Komandanti i Forcës, Medaljen e “Shërbimit” nga Shefi i 
Shtabit të Përgjithshëm, Medalje Shërbimi në Mision jashtë vendi 
si dhe Medaljen “Për pjesëmarrje në shërbime ndërkombëtare” nga 
Ministri i Mbrojtjes.

Ai ishte djali i Bastri Tanushit, ish-oficer me karriere 
të gjatë në Ushtrinë shqiptare dhe nipi i Aqif Tanushit nga 
Muhurri, që i përkasin një familjeje muhurrake me tradita 
atdhetaria, bujarie e mikpritjeje.

Lamtumirë Major! Klodian Tanushi mungon 
në apelin e fundit…

Major Klodian Tanushi, i cili humbi jetën si pasojë e shpërthimit 
të një mine në kampin Adazi në Letoni është përcjellë për në 
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banesën e fundit me një ceremoni mortore zyrtare.
Pas apelit të fundit dhe një minute heshtje, familjarë, të afërm 

e miq, por edhe personalitete të larta shtetërore i dhanë atij 
lamtumirën e fundit.

Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, Kryeministri Edi Rama, 
Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka, si dhe deputetë e ish ministra, 
bënë homazhe pranë arkivolit me trupin e tij të vendosur në hollin 
e Muzeut Historik në Tiranë dhe u përkulën me nderim para trupit 
të major Tanushit.

Djali i ish oficerit shembullor të Ushtrisë Shqiptare Bastri 
Tanushi nga Fushë Muhurri, Major Klodian Tanushi, prehet në 
Varrezat e Dëshmorëve të Kombit në Tiranë.

I qoftë dheu i lehtë!

Babai i tyre u vra në krye të detyrës
Dy djemtë e majorit Klodian Tanushi marrin 

surprizën në ditën e parë të shkollës

Serxhio dhe Klesio janë dy djemtë e major Klodian Tanushit i 
cili ra në krye të detyrës në Letoni. Ditën e parë të vitit shkollor 
2019-2020, duhet të ishte babai i tyre ai që do i shoqëronte fëmijët 
në këtë rrugëtim të rëndësishëm të dijes. Por në mungesë të tij, ishin 
jo vetëm nëna dhe dy gjyshërit, por edhe Ministrja e Mbrojtjes Olta 
Xhaçka, që i shoqëroi dy djemtë në ditën e tyre të parë të shkollës. 
Këtë moment, me një emocion të madh, ministrja e ka ndarë në 
rrjetet sociale, ku ka shfaqur edhe fotot nga kjo ditë e veçantë, me 
statusin: “Vërtet e emocionuar që bashkë me nënën dhe dy gjyshërit, 
shoqëruam në ditën e parë të shkollës Serxhion dhe Klesion, dy 
djemtë e major Klodian Tanushit, rënë në krye të detyrës pak muaj 
më parë në Letoni.Trishtim që majori nuk ishte me ne sot, por edhe 
gëzim, sepse i plotësuam atij merakun më të madh që ka çdo prind: 
një arsimim të mirë për fëmijët e tij. Familja e madhe e Forcave të 
Armatosura i gjendet pranë çdo efektivi të saj, jo vetëm me fjalë 
por edhe me vepra për atë ç’ka kanë më të shtrenjtë në jetë. Vit të 
mbarë shkollor për të gjithë fëmijët e efektivëve të FA! Jeni krenari!”
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Haxhi Mudë Rama, “Dëshmori i Punës” 
që ra në krye të detyrës për ndërtimin 

e HEC-it të Ulzës

Nga Gazeta Zyrtare Nr.18 e datës 31 
Dhjetor 1954, mësojmë për dekorimin 
e dëshmorit Haxhi Mahmut (Mudë) 
Rama nga Presidiumi i Kuvendit 
Popullor, me URDHËRIN E PUNËS KL.I-
rë, me motivacionin: “Ka qenë punëtor i 
ndërgjegjshëm dhe i palodhur në punë, 
ka organizuar dhe udhëhequr në mënyrë 
të shkëlqyer brigadën që drejtonte për 
realizimin e planit të shtetit të vitit 1954 
në Hidrocentralin e Ulzës. Në punë e sipër, 
duke punuar në mënyrë vetëmohuese, 
dha jetën e tij”.

Ai ra në krye të detyrës më 22 gusht 
1944 gjatë ndërtimit të një prej veprave të para energjitike në 
vendin tonë, siç ishte Hidrocentrali i Ulëzës në rrethin e Matit.

Haxhi Mudë Rama ka lindur me 30 janar 1925 në Hurdhë 
Muhurr.

Me përkrahjen e xhaxhait të tij, Dalipit, i cili në vitet 1940 -1945 
ka shërbyer me gradën “Kapiten i Parë”, si zëvendëskomandant i 
batalionit të ndjekjes në ish-Maqedoni, Haxhi Rama qe ndoshta 
i vetmi nga zona e Muhurrit që arriti të kryente Teknikumin e 
Ndërtimit në Shkup. Kishte fituar kështu një diplomë mjaft të 
kërkuar për kohën kur kishte nisur rindërtimi i Shqipërisë së 
shkatërruar nga lufta kundër okupatorëve nazifashistë.

Për të nxjerrë vendin nga errësira, u projektuan disa nga veprat 
e para, ndër të cilat Hidrocentrali i Ulzës shihej me prioritet.

Ndaj Haxhi M.Rama, (i cili gjatë viteve 1945-1947 kishte kryer 
ushtrinë në Korçë dhe më pas ishte shquar si veprimtar shoqëror për 
zonën Muhurr–Sinjë), kur sapo kishte nisur puna për ndërtimin 
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e Hidrocentralit të Ulzës, shërbeu si komandant i brigadës së 
aksionistëve  për katër vjet (1950-1954). Ishte vetëm 25 vjeç kur 
po vinte në punë të gjitha energjitë e tij të pashtershme rinore për 
ndërtimin e Shqipërisë së re, që kishte trashëguar prapambetje të 
theksuar nga e kaluara.

Ai dha shembullin e tij duke qenë në pararojë të aksionit për 
ndërtimin e të parës vepër hidroenergjitike, siç qe hidrocentrali i 
Ulzës. Brigada e tij përbëhej nga njerëz të thjeshtë, njerëz të punës 
e të përkushtimit. I tillë ishte në radhë të parë vetë komandant 
Haxhiu që udhëhiqte me shembullin e tij personal.

Edhe shtypi i kohës do të shkruante për punën e brigadës së 
tij, që përbëhej kryesisht nga të rinj e të reja, të cilët punuan me 
vetëmohim, natë e ditë edhe në kohë shiu apo vape, me ato mjete 
primitive të asaj kohe, për hapjen e trasesë me kazma, lopata, 
tokmakë druri si gjyle hekuri për ngjeshjen e dheut, me karrocat e 
dorës, çekiçët e barominat për hapjen e vendeve ku do të viheshin 
minat për çarjen e shkëmbinjve nga ata “Luanë të Maleve”, të prirë 
nga tekniku i ndërtimit Haxhi Rama. Atë e donin dhe e respektonin, 
jo vetëm shokët e vjetër, por edhe të rinjtë, për vetë natyrën e tij të 
qeshur e gazmore.

Ndaj, në përfundim të aksionit, e emëruan në detyrën e Shefit 
të Transportit të Ndërmarrjes Energjitike Ulëz, Mat.

Të gjithë e dimë që jeta ka një fund, por këtë mundohemi ta 
largojmë nga mendja. Kështu veproi edhe Haxhi M.Rama, por nuk 
qe e thënë që të jetonte gjatë, pasi më 22 Gusht 1954 ra në krye 
të detyrës në këtë vepër të rëndësishme energjitike, e për këtë u 
shpall “Dëshmor i Punës” nga instancat përkatëse shtetërore të 
kohës. Ai la pas bashkëshorten fisnike Rabie Rama (Biba), e cila nën 
shembullin e tij, rriti dhe mirëedukoi tre djemtë (Nazmiun, Sinanin 
e Kapllanin) dhe vajzën e vetme (Fatimen), të cilët ndjehen krenarë 
me veprën heroike të babait të tyre.
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Luan Kurt Hoxha, “luani” i tuneleve 
të Pukës e Bulqizës

Ndonëse djalë i vetëm, Luan Kurt 
Hoxha, pinjoll i fisit emërndritur në 
historinë tonë kombëtare, biri i ish-
nxënësit të talentuar të gjimnazit të 
Gjirokastrës, që kishte shërbyer duke 
përhapur dritën e diturisë, jo vetëm tek 
fëmijët muhurrakë, por edhe në Tërbaç 
të Gollobordës, do të vuante pasojat e 
luftës së ashpër të klasave.

Nomenklatura komuniste e kohës 
e kishte shpallur “kulak” mësuesin e 
mirënjohur në gjithë Dibrën Kurt Hoxha, 
dhe pasojat e kësaj “damke” do t’i vuante 
jo vetëm intelektuali i shquar, por edhe i 

biri, Luani dhe dy vajzat shembullore, Meribanja e Makbulja.
Edhe në kushtet e persekucionit të egër, kur survejohej orë e 

çast nga të famshmit “vegla” të bindura të ish-Sigurimit famëkeq të 
shtetit, Kurt Hoxha nuk rreshti së mësuari dhe edukuari fëmijët me 
ndjenjën e atdhedashurisë, ndërkohë që kultivonte tek ata ndjejnën 
e punës e të dashurisë ndaj familjes e shoqërisë së pastër.

Veçanërisht Luanit, i takoi të kalonte fëmijëri të vështirë, pasi si 
djalë i vetëm, krahas shkollës do të rropatej edhe në punë të tjera 
për t’i ardhur sadopak në ndihmë familjes.

Kështu, disi të izoluar nga farefisi e shoqëria, Luani, Meribanja e 
Makbulja mbaruan nivelin bazë të arsimimit (filloren e tetëvjeçaren) 
në vendlindjen e tyre dhe më pas, që në moshë fare të re, punësimi 
i vetëm i tyre do të ishin punët e rëndomta në ish-kooperativën 
bujqësore.

Luani, i cili kishte lindur më 5 korrik 1954 në Muhurr, bëri disa 
herë lutje tek Këshilli Popullor i fshatit e në instancat tjera më të 
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larta që t’i jepnin një fletë leje për të punuar në ndonjë ndërmarrje 
shtetërore, por ata “të pa shpirtët” e trajtonin si djalë kulaku, duke 
ia mbyllur të gjitha shtigjet për një punë të denjë si punëtor krahu.

I vetmuar e pa asnjë përkrahje, pasi kishte kryer edhe shërbimin 
ushtarak në një repart pune (duke provuar punë të rënda, deri 
mbajtjen mbi kurriz të elementëve shumë të rëndë që përdoreshin 
për qendrat e zjarrit) u kthye pranë familjes, por përsëri ndeshi në 
përbuzjen e atyre që kishin në dorë fatin e tij.

Në ato kushte largohet për disa vite larg vendlindjes, ku për 
afro pesë vjet punoi në punët më të rënda të minierave të bakrit 
në Munellë e Tuç të Pukës. Këtu u kalit mes vështirësive të shumta, 
duke u bërë shembull frymëzimi për shokët e tij të punës.

Pas disa vitesh kthehet në vendlindje për të qenë më afër 
prindërve, tashmë të lodhur nga mosha e nga vuajtjet e shumta si 
viktima të luftës së klasave.

Por për të mbajtur familjen detyrohet sërish të shkojë në 
Minierën e Kromit Bulqizë, ku punoi për disa vite si minator në 
frontet më të vështira, në sektorin e parë të Zonës “D” të kësaj 
miniere. Madje, duke qenë gjithnjë në pararojë, shokët e thirrnin 
“luani i galerive”. Por për fatin e tij zi, paraditen e 25 korrikut 1988, 
teksa vërsulej me martel në krah për të shpuar vrimat ku do të 
bëhej plasja e minave, e zë masivi shkëmbor, duke mbetur i vdekur. 
Ngjarja qe shumë tragjike. Kishte humbur jetën një prej minatorëve 
më të dalluar të kësaj miniere, ndaj megjithëse konsiderohej si biri i 
një familje të deklasuar, iu bë një ceremoni mortore siç e meritonte, 
e organizuar nga Drejtoria e Minierës së Kromit “Todo Manço” 
Bulqizë, ku morën pjesë edhe autoritete të rrethit të Dibrës e të ish-
kooperativës bujqësore Muhurr.

Ai iku për në botën e përtejme duke lënë pas dy prindër fisnikë 
(që fatkeqsisht nuk rrojnë), dy motrat shamizeza, Meribanen e 
Makbulen si dhe bashkëshorten e tij të re (kishte vetëm pesë vjet i 
martuar) me dy djemtë e vegjël Shpëtimin e Bajramin, të cilët janë 
bërë të zotë dhe ndjehen krenarë për babain e tyre.
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Besim Hoxha, një nga “heronjtë e heshtur” 
të Ndërtim-Miniera Bulqizë

Aksidenti i papritur më 21 korrik 
1989 në galeritë e thella të Pusit 41 të 
Minierës së Bulqizës dhe vdekja e tij 
vetëm pas pesë ditësh beteje për jetën në 
spitalin ushtarak të Tiranës, e radhisin 
Besim  Hoxhën në listën e nderit të 
heronjve e dëshmorëve të kësaj miniere.

Nëpërmjet një ceremonie zyrtare 
mortore në vendlindjen e tij në Muhurr, 
ku morën pjesë drejtues kryesorë të 
ish-Ndërmarrjes Ndërtim-Miniera të 
Bulqizës, funksionarë të lartë të rajonit 
Bulqizë e të rrethit Dibër, autoritetet e 
pushtetit vendor e të ish-kooperativës 

bujqësore dhe pothuajse gjithë populli i Muhurrit, e përcollën atë 
me nderime të mëdha për në banesën e fundit.

Besim Ilmi Hoxha lindi në Muhurr më 10 korrik 1949 dhe ai 
rrjedh nga një familje fshatare e mesme, pasi babai i tij punonte si 
korrier, duke sjellë postën dhe shtypin e përditshëm nga Peshkopia 
në Muhurr.

Besimi, shkollën fillore dhe tetëvjeçare i kreu në Muhurr (1956-
1964) dhe gjatë vitit 1968 kreu edhe kursin një vjeçar të shoferëve.  

Nuk u mjaftua vetëm me kualifikimin për këtë profesion që në 
atë kohë konsiderohej si më i preferuari, por në vitet 1972-1974 
ndoqi dhe mbaroi shkollën e ulët dy vjeçare për revizor në Shkodër. 
Për gjatë dy viteve të mëpastajme shërbeu si shitës i dyqanit të 
artikujve të përzier në Muhurr, ku u dallua për korrektesë dhe 
shërbim të kulturuar ndaj komunitetit.

Por nuk ishte i kënaqur me të ardhurat që merrte si shitës dhe 
për të siguruar një të ardhme më të mirë për familjen e sapokrijuar, 
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zgjodhi të shkonte të punonte në sektorin e Ndërtim-Minierës në 
Bulqizë.

Gjatë 13 vjetëve (1976-1989) s’ju nda profesionit të vështirë të 
minatorit në thellësitë e nëntokës së Bulqizës.

Për rezultate të larta në punë e formimin e duhur profesional, 
qeveria e asaj kohe e kishte planifikuar që në shatorin e vitit 1989 
ta dërgontye për specializim në Suedi, por fatkeqësisht nuk ia arriti, 
pasi humbi jetën aksidentalisht vetëm dy muaj para se të nisej për 
të bërë realitet ëndrrën e premtuar.

Shokët e tij të punës në minierën e Bulqizës e kujtojnë Besimin 
si minatorin e palodhur që shpesh shprehej i pakënaqur për 
mbarëvajtjen e punëve dhe sidomos për aksionet me goditje të 
përqëndruar me moton “Kromi çan bllokadën”, kur nomenklatura 
e kohës, në grahmat e saj të fundit e konsideronte Bulqizën si 
shpëtimtare të ekonomisë së rrënuar. Gjithësesi, bashkë me 
kolektivin e minatorëve që prej kohësh punonin deri mijëra 
kilometra në thellësitë e nëntokës së Bulqizës, edhe ai kishte vënë 
shpirtin në këtë minierë dhe punonte me një përkushtim të madh.

Besim Hoxha, i konsideruar si minatori zemërluan u aksidentua 
më 21 korrik 1989, kur e zuri një masiv shkëmbor kromi në 
thellësitë e Pusit 41 të Minierës së Bulqizës dhe më 26 korrik të atij 
viti ndërroi jetë në Siptalin ushtarak të Tiranës, duke hyrë kështu si 
“dëshmor i punës” në analet e historisë së kësaj miniere.
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Oligerta dhe Gerald Prençi,
 në rrugën e lënë në gjysmë nga babai, Zeneli

Tetëmbëdhjet vjet më parë, më 1 tetor 
2002, pas një beteje të ashpër me jetën, 
qe i pamundur rikthimi në jetë i Zenel 
Xhetan Prençit. Ishte një betejë që zgjati 
plot 18 ditë nga plagosja e tij në krye të 
detyrës si punonjës i Policisë së Shtetit.

Ai u nda nga jeta vetëm nëntë ditë para 
se të mbushte 41 vjeç, pasi kishte shërbyer 
plot 20 vjet në strukturat e Policisë.

Vdekja e tij shkaktoi një dhimbje 
të jashtëzakonshme për familjen, të 
afërmit dhe shoqërinë, pasi iku në një 
moshë shumë të re. Iku për t’u veshur me 

pavdekësi, pasi e tillë qe jeta dhe vepra e tij.
Pas dy dekadash, respekti dhe mirënjohja më e thellë nga ish 

kolegët e tij i drejtohen Dëshmorit të Atdheut Zenel Prençi, i cili, 
me shpirtin e sakrificës dhe vetëmohimit që e karaterizonte nuk 
kurseu as jetën, për të mbrojtur jetën e qytetarëve dhe garantuar 
rendin publik.

Dhe nuk qenë të paktë kolegët e bashkëpunëtorët e tij.
Ai e nisi karrierën në Policinë e Shtetit në janar të vitit 1982 si 

polic-ushtar në qytetin e Krujës dhe vetëm pas tre vitesh (1985) 
iu realizua ëndrra për të shërbyer Polic në Degën e Punëve të 
Brendshme Dibër në Qytetin e Peshkopisë, fare pranë prindërve të 
tij që në atë kohë jetonin në Muhurr. Këtu sherbeu gjithë përkushtim 
me angazhimin maksimal për t’i prerë rrugën të keqes dhe për 
të çuar përpara drejtësisë të gjithë autorët e veprave penale dhe 
shkelësit e ligjit.

Ndaj, kur ishte rritur ndjeshëm profesionalisht, pas 8 vitesh 
shërbimi në strukturat e Policisë së Shtetit (në vitin 1990), 
e emërojnë si të plotfuqishmin e zonës në fshatin Ostren të 
Gollobordës. Këtu njohu shumë miq e shokë me të cilët, në ato vite 
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kur do të fillonte kthesa e madhe e tranzicionit dhe e kalimit nga 
sistemi i centralizuar në atë pluralist, arriti ta mbajë situatën nën 
kontroll në këtë zonë tejet të vështirë.

U rikthye sërish në vitin 1993 si polic në detyra të ndryshme 
në Drejtorinë e Policisë Dibër, ku shërbeu me devotshmëri e 
përkushtim deri me 12 Shtator 2002, kur ndodhi edhe plagosja e tij 
në krye të detyrës.

U nda nga jeta 13 vjet pas martesës me Dhuratën, me të cilën 
pati katër fëmijë që i la në moshë të mitur. Ishin trembëdhjetë 
vite sakrificash të një jete bashkëshortore ëndërrimtare për një të 
ardhme më të mirë për ta dhe për fëmijët e tyre. Po ja që atë 12 
shtator të kobshëm të vitit 2002, Zeneli u zgjua në mëngjes njësoj 
si bashkëqytetarët e tij, përqafoi bashkëshorten, fëmijët dhe u 
përshëndet me ta si çdo ditë para se të nisej në punë, pa e ditur nëse 
do të kthehej shëndoshë e mirë në shtëpi apo jo, për shkak të riskut 
të lartë që mbart profesioni i punonjësit të policisë.  Dhe pikërisht 
atë ditë, ndodhi gjëma e madhe. Ai u plagos në krye të detyrës 
dhe me gjithë plagët e rënda shpresonte të shpëtonte, për të bërë 
realitet dëshirën që kishte patur që në rininë e tij të hershme.

Zenel Prençi u lind me 10 Tetor 1961 në fshatin Muhurr të 
Dibrës. Ai ishte fëmija më i vogël i Xhetanit, burrit fisnik të njohur 
në gjithë Dibrën për vlerat e tij intelektuale e njerëzore. Qëkur 
ishte fëmijë, dallohej për karakterin e tij të veçantë dhe edukatën e 
kulturën që kishte marrë nga familja.

Ai u rrit edhe e kishte të qartë ku donte të arrinte. Shkollën e 
mesme e kreu në Muhurr në vitet 1976-1980. Më pas shkoi ushtar 
dhe fati e deshi që të ishte polic ushtar, për të vijuar karrierën në 
Policinë e Shtetit. Ra në krye të detyrës për të mbrojtur vlerat që 
qëndrojnë në themel të punës së Policisë për të mbrojtur jetën e 
qytetarëve dhe garantuar rendin publik.

Ra në krye të detyrës por ai ka fituar përjetësinë, sepse ai do të 
kujtohet në vazhdimësi me respekt nga familjarët, kolegët, miqtë 
dhe shokët, por edhe sepse pastërtia e figurës, shpirti vetëmohues 
i sakrificës e vendosi atë në Altarin e Kombit, vend në të cilin do të 
qëndrojë përjetësisht.

Zenel Prençi prehet i qetë sepse tashmë që kanë kaluar 
shumë vite që kur u nda nga jeta, rrugën e lënë prej tij në gjysme e 
vazhdojnë Oligerta dhe Geraldi, vajza dhe djali i tij, të cilët shërbejnë 
në Policinë e Shtetit.
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Gardisti shembullor Arben Zhuzhi
do kujtohet përherë me nderim

Më 14 shtator 2012, ish punonjësi 
i Gardës së Republikës, Arben Zhuzhi 
humbi jetën në një aksident në krye të 
detyrës, si drejtues i mjetit të Sigurisë 
të Presidentit të Republikës. Në çdo 14 
shtator atë e përkujtojnë me nderim të 
veçantë familja dhe të afërmit si dhe ish 
kolegët e tij të shërbimit të Gardës.

Një çertifikatë mirënjohjeje për 
të ndjerin Arben Zhuzhi nga ish-
kryegardisti Artan Hoxha flet shumë për 
vlerësimin që shteti iu bën “rojtarëve” të 
sigurisë të autoriteteve të tij.

Një dokumentar i publicistit të mirënjohur Defrim Methasani 
ndiqet me vëmendje të veçantë nga qindra e mijëra qytetarë që 
nderojnë ish punonjësin e Gardës së Republikës të rënë në krye të 
detyrës.

Njeriu që flet me mungesën e tij “ringjallet” nëpërmjet këtij 
dokumentari, ku jepen detaje nga jeta dhe akti heroik i djaloshit 
dibran.

Për herë të parë, një vit pas rënies në krye të detyrës, skenaristi, 
kronikani dhe operatori i talentuar D.Methasani, së bashku me 
njerëzit e familjes Zhuzhi kanë udhëtuar pa Benin, tashmë drejt 
vendlindjes së tij, Dibrës. Stacioni i tyre i parë, fshati Dovolan, një 
fshat i madh e i bukur, plot gjelbërim, ku lindi Arbeni, me 30 qershor 
të vitit 1964. Prindërit Ganiu dhe Fatmira, bëhen me fletë për këtë 
dhuratë të Zotit dhe më pas familja shkon në Peshkopi ku jeton për 
vite e vite me radhë. Qyteti i blirëve ku vazhdon edhe studimet në 
të gjitha ciklet ishte vendi më i bukur për Benin.

Dokumentari paraqet më pas gjimnazin e qytetit, njëri prej 
auditoreve më të mira në Shqipëri. “Pikërisht në këtë klasë dhe 
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në këtë bankë ulej djaloshi simpatik që shndriste krahas shumë të 
tjerëve, duke fshehur si asi nën mëngë, aftësitë dhe idetë e tij, për 
të qenë njeriu i makinave. Më poshtë qendrës, ndodhet lagjja, ku 
jetonte Beni. Duke u rritur mosha, rritej edhe dëshira e tij, për të 
patur njeriun e ëndrrave e cila ishte një vajzë që përveçse bukurisë 
fizike, kishte edhe themelet e forta, ato të familjes Ndreu, pasi i 
përkiste sojit të Elez Isufit. Te ai pallat dhe ato stola, fërshëllimat e tij, 
do të linin pa gjumë Luljetën, e cila u tundua shumë prej dashurisë 
së Benit. Vajza e Rexhep dhe Naxhije Ndreut, që vijonte studimet në 
univeristetin e Tiranës, do të pranonte të ishte nusja e tij, ndaj në 
vitet 88-89, vjen edhe kurorëzimi i të rinjve me fejesën e tyre. Pas 
kaq vitesh, ajo kujton me nostalgji dhe mallëngjim njëherësh këtë 
njohje të parë...”.

Ndërsa në ekran jepen grimca nga jeta dhe vepra e Arben 
Zhuzhit, të cilën më shumë se kushdo po e lartëson sot familja e 
tij, bashkëshortja e nderuar Leta dhe fëmijët, qindra të afërm, miq 
e shokë të tij derdhin lot dhimbjeje. T’i imponon lotët kronika 
e asaj dite të zezë, që njoftonte një lajm të kobshëm. Është edhe 
ky dokumentar një rekuiem për ish gardistin shembullor Arben 
Zhuzhi.  

E pabesueshme, por ai që prej të gjithëve njihej si pilot, kishte 
ndërruar jetë.

“Bashkëshortja, Leta e konsideronte një dhimbje të dyfishtë 
ikjen e tij, ndaj në këtë udhëtim në qytetin e Peshkopisë, ajo 
ndalesën e shpirtit e ka te varri i vjehrrit, Ganiut (ish oficer me emër 
e zë), bashkë me fëmijët e saj. Një lule, më shumë se një kujtesë, një 
respekt për të atin e shpirtit binjak të saj, Arbenit.

Në Peshkopi lindi Briselda, me 14 shtator të vitit 1991, gëzimi 
dhe hareja e parë e çiftit, që ndryshoi gjithçka në jetën e tyre. Ndërsa 
tre vjet më pas, me 4 qershor të vitit 1994, vjen në jetë vajza e dytë, 
Esmeralda. “Yjet e babit”, siç i quante Beni, ndrisnin shtëpinë dhe e 
mbushnin plot gëzim.

Në vitin 1995, ai familjarisht la qytetin e Peshkopisë dhe erdhi 
të banonte në një pallat, në Laprakë në Tiranë. Këtu erdhën shumë 
gjëra të mira, por kryesorja, ishte lindja e djalit të vetëm të tij, siç e 
quajti ai që nga dita e lindjes me 12 prill të vitit 2001, kampion. Ky 
ishte Arbëri, që pafundësisht e donte dhe çmendej pas tij...”.

Ndërsa dokumentari flet hollësisht për familjen e ish gardistit 
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shembullor, bashkëqytetarët shprehin vlerësime maksimale për 
bashkëshorten Letën, dy vajzat Briselda e Esmaralda dhe për djalin, 
Arbërin, që lartësojnë aq shumë emrin e Arben Zhuzhit, duke e 
veshur me pavdekësi.

Arbeni ishte i miri i të gjithëve, gojëëmbël e hokatar. Humbja e 
tij, kalonte kufijtë e normales, për bashkëshorten dhe tre yjet. Plagë 
në zemër është edhe për nënën e shtrenjtë të tij, që e zeza nuk i 
ndahet, për motrën e dy vellezërit e tij, që e deshën aq shumë dhe 
nuk vinin askënd mbi Benin.

Në Gardën e Repuplikës, në këtë institucion të mbrojtjes së 
vlerave institucionale dhe personaliteteve të shtetit, u personifikua 
dhe personaliteti dhe vlera e Arben Zhuzhit. Që nga 1 maji i vitit 
2001, në ditën e parë të punës e deri në ditën e ikjes nga kjo jetë, ai 
ishte shoferi dhe njeriu perfekt, që e deshën të gjithë. Siç shprehet 
Methasani, realizuesi i këtij dokumentari shumë origjinal, “ëndrra 
e tij, ishte të drejtonte mjetin e sigurisë së lartë të Presidentit të 
Repuplikës dhe këtë e bëri realitet”. Dy njerëz, kanë merita tek 
realizimi i ëndrrës së tij: Arben Çuko, që firmosi futjen e tij në gardë 
dhe Artan Hoxha, që mundësoi kalimin e tij në grupin e shoqërimit 
të Presidentit Nishani, në shtator të vitit 2012.

Pas një rruge në Kosovë, ku la shumë kujtime dhe mbresa, 
në nisjen e tij të dytë drejt Ohrit, vjen fati i zi, kur humbi jetën në 
një aksident në krye të detyrës, si drejtues i mjetit të Sigurisë së 
Presidentit të Republikës.

Arben Zhuzhi iu përket atyre njerëzve që falë sakrificës së tyre 
hyjnë në histori të veshur me pavdekësi. Së bashku me bashkëshorten 
e nderuar Letën, edhe kjo intelektuale e mirëfilltë e përkushtuar 
ndaj vlerave të demokracisë, krijuan një familje dinjitoze, një 
vatër të ngrohtë, respekti dhe mikpritje. Ai ishte sinteza e cilësive 
fisnike. Gjatë gjithë jetës së tij, ka qenë njeri i thjeshtë, i ndershëm, 
i respektuar, gojëmbël, i papërtuar, njeri i mikpritjes, i dashur me të 
gjithë miqtë e bashkëpunëtorët. Si i tillë ai njihet nga të gjithë.
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Homazh për Afrim Zhuzhin

Ndarja me një shok a mik të 
fëmijërisë në moshë të re, padyshim 
që të krijon dhimbje e boshllëk në tërë 
qënien, sa të jesh gjallë. Një dhimbje 
e boshllëk të tillë, jo vetëm mua, por 
gjithë bashkëmoshatarëve tanë na krijoi 
vdekja e papritur e shokut e mikut tonë 
Afrim Zhuzhi atë ditë zhegu të gushtit 
1978. Vërtet një vdekje tragjike që na 
tronditi e pikëlloi të gjithëve.

Atë të shtunë të 23 gushtit 1978, u 
ndamë kur sapo kishte mbaruar aksioni i 
rinisë muhurrake për pastrimin e kanalit 
të madh kullues të fushës në Rreth-Kale. 

Afrimi, i qeshur si gjithmonë, më thotë se në darkë do të kërcente 
sa të shembej në dasmën e një kushëriri në Bulaç. Dhe unë e besoja 
këtë, pasi ai kishte prirje si valltar dhe si adhurues i muzikës, dhe 
për çdo pasdite vinte të mësonte t’i binte fizarmonikës në shtëpinë 
e Kulturës. Por ajo dasëm do të shëndrrohej në mortjen e tij. Teksa 
po kërcente vrullshëm, një atak kardiak i mori jetën djaloshit 22 
vjeçar. E gjithë rinia e Muhurrit, si dhe drejtuesit e kohës i dhanë 
lamtumirën e fundit, me të gjitha nderimet, me kurora të shumta 
me lule, kuadrit të ri Afrim Zhuzhi

Afrim Riza Zhuzhi lindi në vitin 1956 në fshatin Rreth – Kale. 
Shkollën fillore e përfundoi në fshatin e lindjes, ndërsa tetëvjeçaren 
në Muhurr me rezultate shumë të mira. Në vitin 1971 filloi Shkollën e 
Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti”, në Peshkopi, dega “agronomi”, 
të cilën e përfundoi me rezultate shumë të mira në vitin 1975, 
por nevojat familjare e detyruan të fillonte punë në kooperativën 
bujqësore Muhurr, me ëndrrën që shkollën e lartë do e vazhdonte 
me korespondencë.
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Si kuadër i ri, për tre vite ai kreu detyra të ndryshme që i 
ngarkoheshin, si agronom, normist etj, duke u shquar për korrektesë 
dhe një komunikim model me njerëzit që e rrethonin në punë dhe 
në jetë.  

Ai ishte një ndër gjashtë fëmijët e Riza dhe Bedrie Zhuzhit 
(Berisha), me dy vëllezër e katër motra. Bashkëmoshatarët e tij dhe 
ata që e njohën e kujtojnë me respek të veçantë Afrim Zhuzhin, pasi 
ai ishte personi që shumë të tjerë e kishin ëndërr t’i ngjanin për 
personalitetin e tij.

Jeta e Afrimit u ndërpre papritur me 23 gusht 1978 pas një 
ataku kardiak, kur ishte i ftuar në dasmën e kushëririt të tij në 
fshatin Bulaç. Ishte një tragjedi familjare, pasi nga dasëm u kthye 
në mort.

Le të shërbejnë këto pak radhë si homazh për këtë njeri të 
jashtëzakonshëm për nga vlerat që mishëronte dhe përçonte në 
familje, shoqëri e kudo. Parajsa qoftë vendbanimi i tij i përjetshëm!
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Medi Demir Lleshi e meriton titullin 
“Dëshmor i Punës”

Të rënët në minierën e kromit 
të Bulqizës, si dhe ata që kanë rënë 
në galeritë e gjeologjisë në kërkim të 
mineralit të çmuar të kromit, duhet të 
shpallen “Dëshmorë të Punës”. Një titull 
të tillë, padyshim që e meriton edhe Medi 
Demir Lleshi nga fshati Bulaç i zonës së 
Muhurrit.

Pothuajse e gjithë krahina e Muhurrit 
e përjetoi me trishtim të madh lajmin 
e kobshëm të rënies së tij në galeritë e 
Bulqizës më 11 shtator të vitit 1978.

Dajës së tij, Evzi Lala, ish banakier në lokalin e tregtisë Muhurr, 
i ra barra e rëndë t’ua dërgonte lajmin motrës Selvie dhe kunatit 
Demir. Por gjëma kishte ndodhur. Nga Bulqiza ishte nisur makina 
me arkivolin e tij e pas saj dhjetëra të tjera me titullarë e punëtorë 
të Ndërmarrjes Gjeologjike Bulqizë.

Edhe autoritet vendore të asaj kohe në Muhurr morën të gjitha 
masat, për të përcjellë me të gjitha nderimet që meritonte, birin e 
shquar të Bulaçit e të gjithë Muhurrit.

Ishte këputur në mes jeta e një djaloshi 20 vjeçar.
Ra dhimbje e rëndë, jo vetëm për prindërit Demir e Selvije që 

kishin humbur birin e tyre, për vëllezërit Hashimin e Hajredinin, 
për motrat Xhilkën e Razien dhe për nusen e tij të re, por edhe për 
bashkëmoshatarët, të cilët i dhanë lamtumirën e fundit me lot në sy, 
duke vendosur kurora me lule pranë varrit të tij.

Medi Lleshi kishte lindur në fshatin malor të Bulaçit më 15 
qershor 1958. Këtu kishte kryer arsimin fillor dhe më pas kreu 
tetëvjeçaren në Hurdhë Muhurr.

Dëshirën për të vijuar studimet në shkollat tjera e kishte të 
madhe, por nga ana tjetër i duhej të ndihmonte familjen që jetonte 
në kushte minimale në këtë fshat, ku jeta ishte tejet e vështirë.
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Djali i madh i Demir Lleshit, me ndihmën e dajave të tij (Evziut 
e Veliut), mezi siguroi një leje pune për të punuar në Ndërmarrjen 
Gjeologjike të Bulqizës, nga ku siguronte të ardhura të mjaftueshme 
për të mbajtur familjen.  Shokët e tij të punës e mbajnë mend si të 
riun e vrullshëm që nganjëherë punonte edhe në dy turrne bashkë.

Por pikërisht në moshën e tij më të bukur, i ndodhi edhe 
aksidenti fatal. Në galerinë ku punonte u shemb një masiv shkëmbor, 
që i mori jetën të riut simbol të punës e vetmohimit. I tillë ishte dhe 
mbeti ai në kujtesën e shokëve, teknikëve e gjeologëve të Bulqizës, 
por edhe të bashkmoshatarëve në Bulaç e Muhurr, të cilët e kujtojnë 
me nderim të veçantë.

I aksidentuari me vdekje gjatë punës në galeritë e nëntokës 
para 42 vjetësh, Medi Demir Lleshi, nuk ka asnjë dallim nga të gjithë 
ata mijëra minatorë, që kanë humbur jetën në punë në Minierën e 
Bulqizës, duke i dhënë ekonomisë shqiptare të ardhura kolosale. 
Ndaj e meriton plotësisht titullin “Dëshmor i Punës”.

Po ashtu familjes së tij i takon të marrë jo vetëm lavdinë e djalit 
të tyre, por edhe gjithçka tjetër…, sipas Statusit “Familje e dëshmorit 
të Punës”.
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XI

PERSONALITETE 
TË MUHURRIT NË 
RANG KOMBËTAR
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Shemsi Prençi është ndër të rrallët që shfaq 
në çdo rast dëshirën e tij të madhe që t’i 
mbajë gjallë lidhjet me miqtë e farefi sin. 

Jo vetëm rikunstruksioni që ai bashkë me 
vëllezërit e tij i bënë shtëpisë së prindërve 

në vendlindjen e tyre, në Muhurr, por edhe 
plot shembuj të ndihmës e mbështetjes që 
bujarisht u ka dhënë dhe u jep dibranëve, 
të njohur e të panjohur, tregojnë se Shemsi 
Prençi ishte dhe mbetet një fi snik i vërtetë. 

Patriotët dhe punëtorët e mendjes si Ai 
janë shembëlltyra e asaj ç’ka kemi më të 

mirën si komb…
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Shemsi Prençi - Drejtuesi i lartë i Policisë 
dhe këshilltari i Presidentit të RSH që 

i dha emër Muhurrit e gjithë Dibrës

Shemsi Prençi është padyshim një 
nga personalitetet shqiptare që e ka bërë 
të njohur Muhurrin dhe gjithë Dibrën në 
rang kombëtar, jo vetëm për detyrat e 
funksionet e rëndësishme që ka mbajtur, 
(nga komandant i Pikës së Kalimit të 
Kufirit Hani i Hotit - Shkodër, Drejtor 
i Përgjithshëm Policie në disa qarqe si 
Korçë, Elbasan, Berat, Fier, Dibër, Drejtor i 
Përgjithshëm i Emergjencave Civile e deri 
Këshilltar i Presidentit të Republikës), 
por para së gjithash për potencialin 
intelektual, përgatitjen profesionale, 

vizionin bashkëkohor dhe dimensionin e tij njerëzor.
Të gjitha këto virtyte i ka shpalosur më së miri në dhjetëra 

debate e intervista televizive, veçanërisht kur Shqipëria është 
ndodhur në udhëkryqe historike dhe prag katastrofash natyrale.

Biri i dy prindërve të thjeshtë, por punëtorë, fisnikë e të zgjuar 
(Selim e Mide Prençi), do të nderonte jo vetëm ata por edhe gjithë 
fisin, Muhurrin e Dibrën, në të gjitha funksionet e rëndësishme që 
ka kryer dhe kryen.

Kush është Shemsi Prençi?

Ai ka lindur në Muhurr më 21 shkurt 1964. 
Shkollën 8- vjeçare e ka mbaruar në Muhur nga viti 1971-1979, 

ndërsa të mesmen në shkollën e Mesme “Nazmi Rushiti, Peshkopi 
gjatë viteve 1979-1983.

Në vitin 1984, me konkurim fiton të drejtën për vazhdimin 
e Shkollës së Lartë të Ministrisë së Brendshme, shkollë të cilën e 
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mbaron me rezultate të larta, me notë mesatate 9.7 dhe titullohet 
“Oficer” në gusht të vitit 1988.

Po me 22 gusht 1988 emërohet Komandant i Pikës së Kalimit të 
Kufirit, Hani i Hotit, Shkodër, detyrë të cilën e kryen deri në shtator 
1990.

Në 26 gusht 1990 martohet dhe pa kaluar tri ditë pas martese, 
për shkak të një ngjarje të rëndë të ndodhur në Shkodër, drejtuesit 
e Ministrisë i besojnë detyrën e Shefit të Stërvitjes në Degën e 
Brendshme Shkodër.

Pas fillimit të lëvizjeve demokratike, në mars të vitit 1991, 
emërohet Kryetari i Degës së Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë, 
Shkodër.

Në korrik 1993, pasi në Tropojë, familja Haklaj kryen vrasjet e 
para të dy vëllezërve Demaj, thirret nga Ministri i Brendshëm i asaj 
kohe, Agron Musaraj dhe emërohet Shef i Komisariatit të Policisë 
Tropojë, detyrë të cilën e ka kryer deri në muajin maj 1995, me 
tregues të lartë në luftën kundër kriminalitetit.

Nga muaji maj 1995 deri në muajin tetor 1996 kalon me detyrë 
Shef i Komisariatit të rrethit Kukës.

Pas zgjedhjeve të tetorit 1996 transferohet si Shefi i Komisariatit 
të rrethit Elbasan.

Për shkak të trazirave në fundin e vitit 1996 dhe në fillim të vitit 
1997, që janë të njohura për çdo shqiptar si një vit me trazira deri 

Shemsi Prençi në Gardën dhe Akademinë e New  Yersey, SHBA, 
në kurs trajnimi për menaxhimin e krizave.
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në prag të një “lufte civile”, drejtuesit e Ministrisë së Brendshme të 
asaj kohe e ngarkojnë me detyrën e Drejtorit të Forcave Speciale 
dhe Ndërhyrjes së Shpejtë. Këtë detyrë e ka kryer deri në muajin 
gusht 1997, pas ndërrimit të qeverive. Kjo ka qenë periudhë shumë 
e vështirë pasi ka drejtuar të gjitha operacionet për riorganizimin 
e Komisariateve të Policisë, të “pushtuara” nga të ashtuquajturit 
“komitetet për shpëtim” që kishin larguar strukturat e vërteta 
policore.

Nga muaj gusht 1997 deri në muajin shkurt 1998 ka punuar 
si Inspektor në Ministrinë e Brendshme. Më pas për shkak 
të shpërthimit të një situate të rëndë në qarkun e Shkodrës, 
komandohet si Shef i Komisariatit në Malësinë e Madhe, nga muaji 
shkurt deri në muajin maj 1998. Kthehet sërish inspektor në 
Ministrinë e Brendshme, detyrë të cilën e ka kryer deri në tetor 
1998.

Stoik ndaj neodiktaturës

Koha do të vinte në provë “burrërinë” dhe stoicizmin e këtij 
intelektuali të shquar dibran veçanërisht pas trazirave të shtatorit 
1998.

Në 12 shtator 1998, vritet në Tiranë, lideri i Lëvizjes Studentore 
të Dhjetorit 1990,  Azem Hajdari dhe si mik shtëpie i Shpend 
Hajdarit (babait të Azem Hajdarit) gjatë kohës që kishte shërbyer 
në Tropojë, edhe pse ishte oficer i lartë me gradën “kolonel”, 
vendosi të respektojë traditën shqiptare, dhe pasi mori leje, merr 
pjesë në varrimin e tij më 14 shtator. Ato ditë situata precipitoi 
keq dhe ndodhën trazira deri në djegien e disa institucioneve, por 
Shemsiu, si ushtarak, përkrah të ndjerit Pjetër Arbnori dhe me 
porosi të kryetarit të opozitës së asaj kohe, Prof.Dr Sali Berisha, dha 
kontributin maksimal për normalizimin e situatës.

Me një urtësi dhe largpamësi të vërtetë për ta rikthyer sërish 
në normalitet çmendurinë e atyre ditëve, i qartë, i prerë dhe me 
një shikim realist, Shemsiu i kishte të gjitha kredencialet dhe 
asetet morale për të ndikuar në rivendosjen e rendit e të sigurisë. 
Por, ndonëse kishte dhënë kontributin e tij maksimal, çuditërisht 
më 4 dhjetor 1998, me urdhër të Prokurorisë Tiranë arrestohet 
me akuzën, “Drejtues i Kryengritjes së Armatosur pas vrasjes së 
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Azem Hajdarit”. Pas 48 orësh dhe pikërisht në 6 dhjetor 1998, me 
vendim gjykate kalon në arrest shtëpie. Kalvari i gjyqeve, ku ishin 
të akuzuar një grup prej 13 vetësh, mes tyre dhe oficerë, deputetë 
e gazetarë ka vazhduar për 6 vite, deri kur fituan pafajësinë dhe të 
drejtat e mohuara.

Shemsi Prençi ishte kështu sfiduesi i sistemit të ri të 
neodiktaturës që kishte nisur gjuetinë e shtrigave. Edhe në 
ato rrethana Ai dëshmoi se kishte horizont të gjerë, përgatitje 
intelektuale dhe stof për protagonizëm. Ndryshe s’kishte pse të linte 
postin, të rreshtohej me opozitën dhe të jepte orientime të drejta 
në ato ditë të acarta, kur ishte rebeluar thuajse e gjithë Shqipëria. 
Ndonëse do të ishte në tehun e “gjuetisë së shtrigave”, ai sërish 
dëshmoi se ishte një specialist i zoti dhe drejtuesi më largpamës e 
i ekuilibruar. Me gjithë intrigat e kurdisura nga pushtetarët e asaj 
kohe në kurrizin e tij, Shemsiu vazhdoi të qëndrojë me stoicizëm…

“Gjenerali” i mirëformuar profesionalisht

Gjatë viteve 1998-2003 Shemsi Prençi ka vazhduar studimet 
pa shkëputje nga puna në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Juridik 
duke fituar titullin “Jurist”.

Më pas, (2010-2012) ka vazhduar studimet në Universitetin 
Evropian në Maqedoni për Master në Jurisprudencë, duke fituar 
titullin “Master Profesional për hetimin e krimeve”.

Në shtator 2005 emërohet Drejtor i Policisë të Qarkut Korçë, 
detyrë që e kreu me devotshmëri e përkushtim deri në vitin 2007, 
kur kalon Drejtor i Policisë së Qarkut Elbasan.

Nga viti 2007 deri në fundin e vitit 2008 ka vazhduar pa 
shkëputje nga detyra plot 18 muaj, në Shqipëri, Austri dhe Kosovë 
Kursin e Lartë për Menaxhimin Strategjik të Policisë, të drejtuar nga 
misionet monitoruese Amerikane ICITAP dhe evropiane PAMECA, 
duke fituar titullin Master dhe gradën “Drejtues i Parë”, ekuivalente 
me gradën “Gjeneral”.

Në vitin 2008 kalon Drejtor i Policisë së Qarkut Berat dhe në 
vitin 2009, Drejtor i Policisë së Qarkut Fier.

Gjatë periudhës 2009 deri në vitin 2012 ka kryer detyrën 
e Drejtorit të Forcave Speciale dhe Ndërhyrjes së Shpejtë, kur ka 
drejtuar operacione nga më të vështirat për goditjen e personave 
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me rrezikshmëri të lartë si autorë të krimeve të rënda me pasoja 
tragjike për jetët njerzore.

Ndër të vetmit që njohu institucionin e dorëheqjes

Një ndër vendimmarrjet më të vështira për “Drejtuesin e Parë” 
Shemsi Prençi ka qenë organizimi dhe drejtimi i operacionit për t’u 
futur në pusin e Minierës Bulqizë, në thellësinë e nivelit minus 16 ose 
siç thonë 1600 m nga sipërfaqja, ku kishin organizuar  grevën e urisë 
mbi 40 minatorë të cilët kishin 
bllokuar ashensorin me shina 
vagonash. Operacioni për hyrje 
është organizuar nëpërmjet 
pusit nga nxirrej kromi me plot 
defekte. Në drejtim të një grupi 
prej gjashtë forcash speciale 
është futur dhe në zbritjen 
fundore u përballën me minimin 
e galerive të nivelit -1600 m. 
Gjithsesi ia dolën, zbritën e 
morën kontakt me minatorët 
në grevë dhe pas 7 orësh 
bisedime dakortësuan mbylljen 
e grevës dhe organizimin e saj 
në sipërfaqe, me qëllim mos 
rrezikimin e jetëve.

Operacioni u planifikua 
nga Drejtori i Forcave Speciale, Drejtues i Parë Shemsi Prençi dhe 
Komandanti i Operacioneve Komisar Andrea Kola, ku spikati guximi 
dhe trimëria e tij, virtyte që e kanë shoqëruar në 25 vite karrierë.

Shemsi Prençi, disa muaj më vonë komandohet në detyrë 
Drejtor i Policisë të Qarkut Dibër, detyrë të cilën e ka kryer vetëm dy 
muaj, pasi më 25 prill 2012 ka dhënë dorëheqje për shkak se zyrtarë 
të lartë të shtetit kishin lidhje me disa nga kompanitë e kromit, nga 
të cilat bëhej shfrytëzimi barbar i minatorëve dhe vidheshin mbi 
1000 ton krom në natë.

Pasi kishte informuar Ministrin e Brendshëm dhe Kryeministrin 
dhe nuk kishte parë asnjë reagim, por përkundrazi mbështetje, 
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mori vendimin për dhënien e dorëheqjes dhe kallzimin publik të 
situatës, duke kallzuar dhe penalisht e duke fituar plot katër gjyqe 
me strukturat shtetërore.

Dorëheqja që shpreh emancipim është njëra nga mënyrat më 
komode dhe Shemsi Prençi e dha atë në një kohë kur mund të 
kishte heshtur, e të pajtohej me atë situatë kriminale. Por kurrësesi 
nuk mund të vepronte kështu Ai që e ka në gjak krenarinë dhe e ka 
ngritur karrierën vetëm mbi parime të forta morale. Për këtë bir 
besnik të idealeve dhe parimeve të tij, humbja e një beteje nuk do të 
thotë se ka humbur lufta. Kokëfortë dhe guximtar, do të vazhdonte 
përballjen në media me shkaktarët e vërtetë të asaj situate tragjike 
në minierat e Bulqizës. E përballoi edhe atë betejë me një intensitet 
që shpërfillte parashikimet e errëta. Është larguar nga Policia e 
shtetit duke përfituar të gjitha të drejtat dhe duke mbajtur gradën 
policore “Drejtues i Parë (Gjeneral).

KARRIERË E SHKËLQYER POLICORE 25 VJEÇARE

Gjatë karrierës policore prej 25 
viteve, duke kryer detyra të ndryshme dhe 
sidomos 12 vite në drejtimin e strukturave 
të Komisariateve dhe Drejtorive të 
Policisë në shumë qarqe të vendit, ka 
patur rezultate të shkëlqyera në zbulimin 
e krimeve të rënda, të vjetra e të reja dhe 
në goditjen e prangosjen e elementeve 
dhe grupeve të strukturuara kriminale.

Po kështu është karakterizuar nga respektimi dhe zbatimi me 
korrektësi i ligjit ndaj dhe ka patur gjatë karrierës së tij si drejtues 
policie dy raste të kundërshtimit të Ministrit të Brendshëm në vitin 
2011 dhe 2012, në lidhje me zbatimin e urdhërave arbitrarë për 
keqpërdorimin e Forcave Speciale dhe Policisë Vendore, kurajo që 
nuk ka ndodhur kurrë në historinë 107 - vjeçare të Policisë së shtetit 
shqiptar, por që kanë buruar nga ndershmëria, profesionalizmi dhe 
përkushtimi për të kryer detyrën, bazuar në Kushtetutë e Ligj.

Në harkun kohor të viteve 2013 - 2018 Shemsi Prençi ka kryer 
detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Emergjencave Civile në 
Ministrinë e Brendshme.
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Në sa e sa aksione shpëtimi 
në rastet e fatkeqësive natyrore, 
në përmbytjet nga shirat e 
rrëmbyeshëm në Shkodër, Fier 
e Durrës, apo dhe kur ranë 
tërmetet lokalë në Korçë, Mat 
e Dibër, Shemsiu do të ishte 
në pararojë, duke shpërfillur 
vështirësitë e krijuara nga këto 
katastrofa natyrore. Dhe mbi të gjitha, ai qe përcaktues i saktë i masave 
paraprake dhe paralajmërues i ndodhjes së këtyre katastrofave, 
ndonëse u paragjykua deri edhe nga nomenklatura e lartë shtetërore 
për “profecitë” e tij, që gjithnjë rezultuan të vërteta. Dhe pikërisht, 
kur kishte arritur kulmin si drejtues perfekt i këtij sektori të 
rëndësishëm, pa asnjë argument e bazë ligjore e “sakrifikojnë” për 
t’ia dhënë funksionin e tij një beniamini të qeverisë...

Intelektual me shpirt krijues, i talentuar në fushën e 
veprimtarisë së tij

Në vitin 2019, pas tërmetit të datës 26 Nëntor që tronditi Shqipërinë 
nga i cili humbën jetën 51 shtetas nga Durrësi, Thumana dhe Laçi, 
Shemsiu është thirrur nga Presidenti i Republikës Ilir Meta në detyrën 

Shemsi Prençi mundësoi krijimin e Qendrës së Parë Vullnetare për 
Emergjencat Civile në Shqipëri, dekoruar nga Presidenti i RSH Ilir Meta për 

kontributin në eleminimin e pasojave të tërmetit të 26 Nëntorit 2019.
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e Këshilltarit të Posaçëm të Presidentit për Rendin dhe Mbrojtjen 
Civile, detyrë të cilën vazhdon ta ushtrojë me profesionalizëm të lartë.

Ka kontribuar profesionalisht si Kryetar i Grupit të Punës 
për hartimin e ligjit të ri “Për Mbrojtjen Civile” të Republikës së 
Shqipërisë (2016-2018).

Po ashtu, ai ka dhënë kontributin e tij si kryetar dhe anëtar 
i grupit të punës pёr hartimin e dokumentave të rëndësishme si 
plane dhe vlerësim risku ndaj fatkeqësive.

Referuar fjalorëve encikolopedikë: “intelektuali është njeri 
i pajisur me intelekt, që ka talent dhe krijon vepra të bazuara në 
talentin dhe arsimimin e tij”. E thënë më shkoqur, intelektuali 
është një njeri i mençur, i urtë dhe krijues, i talentuar në fushën e 
veprimtarisë së tij. Nga pikëpamja njerëzore, intelektuali i mirëfilltë 
është human, zemërgjerë, që di t’u bëjë lëshime atyre që mendojnë 
ndryshe nga ai, është njeriu që, dialogun me kundërshtarët e tij në 
mendime e ka në bazën e veprimtarisë së tij, njeri që krijimtarinë 
e vet intelektuale e drejton në të mirën e njerëzve, pavarësisht nga 
përkatësia politike, kombi apo raca…..

Pavarësisht këtyre referencave nga fjalori enciklopedik, në të 
vërtetë këto virtyre mishëron në karakterin dhe intelektin e tij, 
intelektuali i mirëfilltë Shemsi Prençi.

Ai ka kontribuar edhe në përgatitjen e disa kurrikulave dhe 
leksioneve për Akademinë e Rendit Publik.

Kur Shemsi Prençi drejtonte Bordin Drejtues të FK Korabi dhe ekipi u ngjit në 
superligë mes 10 ekipeve më të mira të Shqipërisë, 2015-2016.
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Është angazhuar në mësimdhënie, leksione e seminare për 
përgatitjen e oficerëve të rinj.

Ka përgatitur dhe botuar me dhjetëra artikuj profesionalë në 
median e shkruar. Ka dhënë kontributin profesional në analizat e 
zhvilluara në emisionet në televizionet kombëtare dhe lokale për 
probleme të rendit e sigurisë publike dhe për Mbrojtjen Civile të 
Republikës.

Mesazhet që përcillnin shembullin e tij kanë emrin KRENARI. 
Krenaria ka nevojë për një truall, për një shtrat që rritet…E pikërisht 
në këtë shtrat ka ecur dhe ecën Shemsi Prençi, i përshtatur mirë me 
kohën, bujar, fisnik, intelektual i mirëformuar dhe i zoti, që ka çarë 
në jetë me mençuri e sakrifica.

Ai është edhe një bashkëshort e prind shembullor. Servete dhe 
Shemsi Prençi, të martuar në gusht 1990 kanë tre djem: Jetmiri 
(inxhinier) e Emiliano (ekonomist) të lindur në Shkodër dhe Kevini 
(nxënës shkolle), lindur në Tiranë, të cilët do të kenë mundësi të 
udhëhiqen nga shembulli i babait në rrugët e jetës.

Shemsi Prençi me nipin, 
Vitali Jetmir Prençi.
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Shemsi Prençi është ndër të rrallët që shfaq në çdo rast dëshirën 
e tij të madhe që t’i mbajë gjallë lidhjet me miqtë e farefisin. Jo 
vetëm rikonstruksioni që ai bashkë me vëllezërit e tij i bënë 
shtëpisë së prindërve në vendlindjen e tyre, në Muhurr, por edhe 
plot shembuj të ndihmës e mbështetjes që bujarisht u ka dhënë 
dhe u jep dibranëve, të njohur e të panjohur, tregojnë se Shemsi 
Prençi ishte dhe mbetet një fisnik i vërtetë, nëse kjo fjalë ka ende 
ndonjë rezonancë. Patriotët dhe punëtorët e mendjes si ai janë 
shembëlltyra e asaj ç’ka kemi më të mirën si komb…

Shemsi Prençi me familjen
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Albert Faruku, i pari muhurrak
deputet i Kuvendit të Shqipërisë

Albert Faruku ka hyrë në historinë e parlamentarizmit shqiptar 
si i pari deputet nga zona e Muhurrit. Ai ishte pjesë e Kuvendit të 
Shqipërisë në legjislaturën e XVII (2005-2009).

Albert Kamber Faruku lindi më 28 qershor 1971 në Fushë-
Muhurr.

Shkollën e mesme e kreu 
në gjimnazin e Peshkopisë. 
Gjatë kësaj periudhe u 
aktivizua me të rinjtë e 
skuadrës së basketbollit me 
trajner Përparim Bardullën, 
që u ngjit në kategorinë e 
parë.

Kreu studimet e larta 
në Fakultetin Ekonomik 
të Universitetit të Tiranës 
në vitin 1991. Merr pjesë 
në demonstratat kundër 
diktaturës komuniste në fund 
të viteve 90-të.

Pas mbarimit të 
universitetit, në vitin 1991 
fillon punën si ekonomist 
në Ministrinë e Financave, 
sektori i doganave në Tiranë. Pati një përvojё disavjeçare si 
ekonomist edhe në sektorin privat. Kreu gjithashtu pa shkëputje 
nga puna studimet në degën e jurisprudencës në Universitetin e 
Shkodrës.

Albert Faruku zgjidhet deputet i Kuvendit të Shqipërisë në vitin 
2005, nga lista e Partisë Republikane për qarkun e Dibrës.
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Në faqen zyrtare të institucionit më të lartë ligjvënës të 
Shqipërisë, (Manual – Kuvendi i Shqipërisë, faqe 63) është edhe CV 
e deputetit Albert Kamber Faruku, si sekretar i Grupit Parlamentar 
të Partisë Republikane.

Përsa i përket veprimtarisë parlamentare, ai ka qenë anëtar i 
Komisioneve të përhershme të Kuvendit për ekonominë dhe financat 
dhe për integrimin europian. Po ashtu ka qenë anëtar i Komisionit 
Hetimor Parlamentar “Për hetimin e shpenzimeve të buxhetit 
të shtetit në dispozicion të ministrive, institucioneve kryesore 
të varësisë dhe ndërmarrjeve publike nëpërmjet prokurimeve 
publike, për periudhën 2001 e në vijim”.

Si përfaqësues i Dibrës në legjisltativin shqiptar, ai mbahet 
mend për lidhjet e ngushta me zgjedhësit dhe për ndikimin e tij në 
realizimin e disa investimeve në këtë qark. Ndonëse i zgjedhur nga 
lista shumëemërore e PR (pa patur një zonë të caktuar zgjedhore), 
Albert Faruku do ta konsideronte veten si deputet i dalë nga vota e 
dibranëve dhe do t’ju gjendej atyre pranë në zgjidhjen e problemeve 
e halleve të shumta.

Në instancat më të larta shtetërore ka kërkuar që Dibra të jetë 
në prioritetin e investimeve qeveritare, si rrethi i lënë në harresë 
për vite e dekada të tëra.

Albert Faruku ka kryer gjithashtu specializime për rendin, 
sigurinë dhe demokracinë në Britaninë e Madhe dhe SHBA.

Është i martuar, babai i dy fëmijëve, një vajzë e një djalë.
Si shtetas shqiptaro-amerikan, jeton në SHBA, shteti i New  

Jerseyt.



Muhurri, histori dhe personalitete 435

Reme Lala, zëdhënëse e Muhurrit dhe
e gjithë Dibrës në legjislativin shqiptar

Muhurri, si një nga 
trevat me potencial të 
madh intelektual, ka 
nxjerrë nga gjiri i tij 
personalitete të shumta, 
që e kanë përfaqësuar 
me dinjitet deri në 
legjilatitivin shqiptar. 
Një prej tyre është Reme 
Ymer Lala, deputete e 
kësaj legjislature (2017-
2021).

Muhurrakët ndjejnë 
kënaqësi, kur ajo, shfaqet si oratore në foltoren e Kuvendit, vendit 
të ndeshjes së mendimeve dhe marrjes mbi vete të obligimeve për 
ata që i kanë dhënë votën.

Ajo ndjehet krenare që është e bija e Ymer Lalës, pinjoll i një 
dere e fisi me emër, si nipi i nacionalistit Beqir Sina, që u sakrifikua 
në emër të lirisë. Vetë Ymeri, si dhe vëllai i tij Fatbardhi e motrat 
Drita, Alltantja e Natasha, ndonëse ishin nxënës të shkëlqyer, të urtë, 
të sjellshëm e të respektuar në rrethin e tyre shoqëror e miqësor, 
nuk patën fatin që në vitet e rinisë së tyre të shkolloheshin si gjithë 
moshatarët në shkollat e larta (gjë që e arritën me aftësi e punë 
sistematike në vitet e demokracisë). Ata, si edhe e ëma Reme Sina, 
një grua zonjë e fisnike, provuan mbi kurriz luftën e egër klasore, pse 
ishin nipër e mbesa të Beqir Sinës dhe bij e bija të Ahmet Lalës, që 
vuajti për vite të tëra burgjet më të egra të diktaturës. I rezistuan me 
stoicizëm genocidit të pashembullt, duke mos u gjunjëzuar përballë 
mjeteve të persekucionit më mizor. Vetëm kur erdhi demokracia 
dhe pluralizmi, dolën në pah vlerat e tyre intelektuale e njerëzore, 
produkt i të cilave, qe edhe zgjedhja e bijës së tyre Remes, deputete 
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e Kuvendit të Shqipërisë në zgjedhjet parlamentare të qershorit 
2017, me 12.705 vota, që në zgjedhje me sistemin mazhoritar do të 
përktheheshin në 4 mandate. Ky rezultat qe produkt i personalitetit 
të vetë Remes, por edhe i popullaritetit e reputacionit që gëzonte 
dhe gëzon në Dibër babai i saj, Ymeri.

Kësisoj ia doli që të fitojë zemrat e dibranëve. E frymëzuar 
thellësisht nga vullneti i tyre, jo si emërtesë e listës shumëemërore, 
por si përfaqësuese dhe zëdhënëse e tyre në Kuvendin e Shqipërisë, 
ajo është shprehur që në fillimin e mandatit të saj si deputete se u 
përulet vetëm dibranëve, që i dhanë mundësinë t’i përfaqësojë, t’i 
piedestalizojë, ashtu siç e kanë merituar ngaherë.

Studentja e Financës erdhi në foltoren e parlamentit për të 
ngritur zërin e rinisë e të qytetarëve të Dibrës dhe është e gatshme 
të përballet me emrat e mëdhenj të politikës, sa herë konstaton se 
cënohen interesat e dibranëve.

Tashmë që një nga premtimet kryesore, siç është investimi 
strategjik për Rrugën e Arbërit, po bëhet realitet, deputetja Reme 
Lala ndjehet krenare që u bashkua me progresistët që në fillimin 
e mandatit të saj për realizimin e kësaj vepre gjigande. Kjo për 
faktin se, pavarësisht skepticizmit për shkak të viteve të gjata të 
premtimeve të pambajtura, tashmë “Rruga e Arbrit” është një 
realitet që do u shërbejë dibranëve dhe daljes së krejt zonës nga 
izolimi, për shkak të mungesës së infrastrukturës.
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Selman Rama - 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 formuan si ushtarakë 
të disiplinave të ndryshme spikat edhe 
emri i Selman Hidër Ramës nga Muhurri.

....Më 15 gusht 1958, pas 7 orë 
udhëtimi me një “zis” makinë ushtarake, 
së bashku me tre shokë të tjerë, Sabri 
Jella, Fais Kurti e Ahmet Loka mbërriti 
në oborrin e shkollës “Skënderbej”. 
Për Selman Ramën, si edhe për 
bashkëmoshatarët e tij skënderbegas, 

ditët e para qenë të vështira, pasi nuk ishte larguar asnjëherë 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 për përvetësimin e 
mësimeve ishte e pakursyer, sidomos nga shokët Adem Çobani, 
Sabri Jella, Fiqiret Doda, Asim Pregja, Daniel Reveli etj. E pata të 
vështirë fillimisht me gjuhët e huaja, pasi ne nuk kishim bërë gjuhë 
të huaj në shkollën 7-vjeçare, por me ndihmën e pa kursyer të 
mësueses së gjuhës ruse Florika Papajani, dhe të gjuhës angleze 
Nina Agolli, arritëm që të ishim pothuajse në të njëjtin nivel me të 
tjerët”, - shkruan në ditarin e tij ish-skënderbegasi i viteve 1958-62, 
Selman Rama, ndërsa i falenderon nga zemra mësueset Florika e 
Nina, pasi njohuritë e marra në gjuhët e huaja i kanë shërbyer më 
vonë edhe në punën e tij, gjatë jetës ushtarake e asaj civile.

Por në ditarin e tij gjejmë edhe emrat e kuadrove ushtarake 
të atyre viteve, si Drago Isufi e Muhamet Ormani që i dhanë një 
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ndihmesë të madhe për t’u ambientuar me jetën ushtarake. 
Ndërkohë, (po sipas ditarit të tij), e paharruar do të mbetet për 
brezat e skënderbegasve e gjithë trupa pedagogjike e shkollës, e 
drejtuar nga drejtori Stavri Angjeli.

Kush ishte Selman Hidër Rama?

Ka lindur në Muhurr, Dibër më 01.09.1944.
Shkollën fillore dhe atë 7 - vjeçare i mbaroi në 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 
“Skënderbej” në 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 fitoi 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.
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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 (1980 – 2001), 
edhe 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 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 Shkollën e Lartë të Marinës, Vlorë dhe që kontribuan për 
forcimin dhe modernizimin e ushtrisë shqiptare.

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...

Dy vjet pas përcjelljes…

Në mbrëmjen e datës 3 korrik 2018 njoftova me hidhërim të 
thellë, 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 dy vitesh hidhërimi që ka pllakosur 
zemrën time, ju shpreh 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 ish-gjeneralin 100-vjeçar 
Rrahman Parllaku, që si Hero i Popullit e Nderi i Kombit na u gjend 
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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 dhjetëra të tjerë - të më falin që 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 i shërbeu jo si nuse e djalit, por si të ishte vajza e 
tij, dhe 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, si dhe ata 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, një 
shembull frymëzimi për ta në çdo aspekt.

Vëlla i dashur e i paharruar!
Unë, motra jonë e shtrenjtë Bajdja, vëlla Selimi si dhe Nafia, Ari, 

Nila, Senardi e Blerta dhe më i vogli, nipi Keisan, ndjehemi krenarë 
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për Ty që na e rrite emrin dhe lavdinë e Famijes sonë.
Unë që të kisha jo vetëm vëlla, por edhe prind, shok e mësues 

ndjehem më krenar se kurrë me Ty….
Thonë se koha shëron plagët, por unë nuk e besoj dot këtë, sepse 

kjo plagë që na krijon mungesa jote është e rëndë. 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 përkudesje maksimale.

Të qoftë i lehtë dheu i kësaj toke vëlla!
Parajsa qoftë banesa jote e përjetshme!
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Sami Balla, nga mësues e drejtor shkolle, 
pedagog i vlerësuar në Universitetin 

e  Durrësit

Për shërbimin me devotshmëri e 
përkushtim maksimal, për nivelin e 
lartë të dijeve dhe profesionalizmin 
në përçimin e tyre, Sami Balla është 
një emër i spikatur në historinë e 
arsimit shqip. Të tillë atë e njohin dhe 
e vlerësojnë breza nxënësish e prindër 
të tyre, në zonën e Çidhnës, Luznisë 
e Muhurrit, madje në krejt Dibrën 
arsimdashëse, si edhe në Durrës e 
Tiranë.

Nxënësit e studentët e tij të shumtë, sot inxhinierë, mësues, 
mjekë, oficerë, juristë etj, e vlerësojnë mësuesin, drejtorin e disa 
shkollave e pedagogun në Universitetin e Durrësit, Sami Balla, 
për horizontin e ideve, horizontin e dëshirave, të ambicieve dhe 
aspiratave të nxënësve e studentëve. Ai, më mirë se askush tjetër 
ishte i orientuar për të shkuar përtej orës së mësimit, për të shkuar 
përtej marrëdhënies së ngushtë që i lidh bashkë nxënësit me 
mësuesit dhe për të krijuar hapësira qytetarie dhe komunitarizmi 
në mjedisin e edukimit. Në funksion të këtij angazhimi, për dekada 
të tëra, Sami Balla i dha një mbështetje shumë të fortë komuniteteve 
përmes shkollës si qendër komunitare, duke u angazhuar me 
projekte jashtëshkollore, të natyrave të ndryshme.

Si i tillë, Sami  Balla është padyshim një nga intelektualët 
muhurrakë që ka lënë gjurmë si mësues e drejtor shkolle, pushtetar 
vendor e funksionar në instancat e rrethit Dibër e deri si pedagog 
në Universitetin e Durrësit.
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Jetëshkrimi

Ai ka lindur në Muhurr më 3 mars 1953. Këtu, në shkollën 
8-vjeçare “Nexhat Agolli” kreu shkollën fillore e tetëvjeçare, dhe 
pastaj për katër vjet me radhë, përmes sakrificash të panumërta, 
duke udhëtuar katër orë në këmbë vajtje-ardhje, kreu studimet në 
gjimnazin e Peshkopisë, si nxënës i jashtëm.

Zellin për dije e arsimim do ta demostronte në këmbënguljen e 
tij për të kryer arsimin e lartë,  të cilin e vazhdoi dhe u diplomua si 
mësues për lëndët biologji-kimi. Kreu kështu studimet e larta  gjatë 
viteve 1973-1975 në Institutin e Lartë Pedagogjik Shkodër, për të 
filluar po atë vit si mësues i lëndës së bio-kimisë në Shkollën Sinë, 
Fushë Çidhën.

Falë aftësive e përkushtimit të tij për shkollën, ky mësues 
i përgatitur e me aftësi të mira profesionale, për afro një dekadë 
do të shërbente si drejtor i shkollave Mustafe, Katund i Ri, Luzni e 
Hurdhë Muhurr.

Në drejtimin e këtyre shkollave u dallua për aftësi të mira 
organizuese e komunikuese me nxënësit e mësuesit dhe për lidhje 
të ngushta me prindërit. Këto tipare kanë qenë edhe çelësi i suksesit 
të tij.

Sami Balla edukoi dhe përgatiti breza të shumtë nxënësish

Si një nga intelektualët e shquar të Muhurrit e të gjithë Dibrës, 
Sami Balla edukoi dhe përgatiti breza të shumtë nxënësish. Në 
profilin e mësimdhënësit punoi me devotshmëri, përkushtim e 
pasion të rrallë. Ky pasion e bëri fatlum në jetë duke përjetuar gjatë 
karrierës pedagogjike kënaqësinë dhe lumturinë magjepsëse të 
orëve të mësimit. 

Si përfaqësues i së resë, diti të orientohej mirë në jetë dhe t’í 
përgjigjet jetës me dinjitet, me burrëri dhe fisnikëri.

Sami Balla do të shquhej edhe si veprimtar i mirë shoqëror, 
duke u zgjedhur Sekretar i Byrosë së PPSH për zonën e  Muhurrit 
në vitet 1989-1990, për t’u rikthyer sërish në profesionin fisnik 
të mësuesit, por këtë herë në shkollën e mesme e atë 8- vjeçare të 
Muhurrit e Hurdhë Muhurit.
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Pas ‘90-tës këtë kuadër të aftë e të devotshëm e gjejmë në 
strukturat e rrethit si Inspektor i Arsimit dhe përgjegjës i zyrës së 
personel-administratës pranë institucionit të Prefektit të Qarkut 
Dibër. Po ashtu për dy mandate ka qenë zgjedhur kryetar i Këshillit 
të Komunës Muhurr.

Përvojën e gjatë si mësues e drejtor shkolle do ta shfrytëzonte 
edhe për t’u ngjitur në karrierën akademike. Kështu  për dhjetë vjet 
(2008-2018), Sami Balla punoi si ndihmës akademik tek laboratori 
i Kimi- Biologjisë pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës.

Si intelektual i virtytshëm dhe si djali i vetëm i veteranit Sefer 
Balla, ai tregoi një përkujdesje shembullore ndaj prindërve, ashtu 
si edhe bashkëshortja e tij model Nilkë Balla (Qerimi), të cilët 
lindën, rritën dhe mirëedukuan 7 fëmijë, tre djem dhe katër vajza, 
të integruar më së miri në sistemin që jetojmë.

Aktualisht është sekretar i Këshillit zonal të LANÇ Kamëz -Zall 
Herr.

Sami Balla me  familjen.
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Vebi Lala, aviatori nga Muhurri 
që kreu 40 orë fluturime me avion 

ushtarak Tip-61 dhe Mig-15

Një personalitet i njohur në rang 
kombëtar, me origjinë nga zona e 
Muhurrit është edhe aviatori Vebi Lala.

Ai lindi më 10 shkurt 1952. Në Muhur 
ka kryer shkollën fillore dhe 7-vjeçare. 
Arsimin e mëtejshëm e ka vazhduar në 
gjimnazin Peshkopi.

Në shtator të vitit 1968,  së bashku 
me Besim Ramën, Sami Ballën, Lazim 
Dishën dhe  Bashkim Dishën  udhëtonin 
mbi 4 orë çdo ditë,  për të vazhduar 
shkollën e mesme. Në kushte të vështira, 

të dimrave të ftohtë dhe me borë, i pa ngrënë dhe i pa veshur mirë 
përballoi këtë sfidë për 4 vite rrjesht.

Tek sa bisedojmë me Vebiun, për vitet e gjimnazit, ai tregon: 
“…dimrit, kur futeshim në klasë, këmbët dhe çorapet ishin ujë. 
Ktheheshim në shtëpi rreth orës 17.00 pa konsumuar fare bukë dhe 
ushqim. Vetëm gjatë periudhës shtator–nëntor, kishim privilegjin 
të merrnim ndonjë mollë në blloqet e ish Ndërmarrjes Bujqësore”.

Në shtator të vitit 1972, jashtë dëshirës së tij, Komiteti Ekzekutiv 
i rrethit Dibër, i jep të drejtën e studimit për Shkollën e Bashkuar të 
Oficerëve në Tiranë dhe sapo mbaron vitin e parë të kësaj shkolle, 
në sajë të një përzgjedhjeje dhe kapjes së normave, vazhdon një 
shkollë tjetër më prestixhioze siç ishte Shkolla e Aviacionit në Vlorë.

Mbaron shkollën e aviacionit në pranverën e vitit 1976, ku 
përveç shkollimit kreu edhe 40 orë fluturime me avion ushtarak 
Tip-61 dhe Mig-15, si pjesë e trajnimit.

Emërohet në Repartin e Helikopterave në Farkë, Tiranë, me 
detyrën teknik fluturues dhe gradën Major klasi.

Deri në fillim të viteve ‘90 kryen mijëra orë fluturime, si 
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fluturime ushtarake në ndihmë të popullatës për transportin e të 
sëmurëve, ndihmë në aksidente, fatkeqësi natyrore dhe detyra të 
tjera me karakter ushtarak.

Pas viteve ‘90, sfidat ishin edhe më të vështira, duke marrë 
parasysh amortizimin e teknologjisë ushtarake, mungesën e 
investimeve e si rrjedhim rrezikshmërinë që ato paraqisnin për 
personelin, situata po amplifikohej dhe vendi po futej në tranzicion 
politik. Por edhe këto kushte Vebiu i përballoi dhe fluturoi edhe gjatë 
trazirave të vitit ‘97, edhe gjatë luftës së Kosovës për të ndihmuar 
në kapërcimin e krizës humanitare që ajo krijoi.

Me riorganizimin e Ushtrisë Shqiptare del në reformë në vitin 
2006 dhe aktualisht është në pension.

Vebiu banon në Tiranë, ka dy vajza dhe një djalë të martuar,  me 
7 nipër e  mbesa.
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Besim Rama – Nga oficer kufiri në 
Tropojë në strukturat drejtuese të BSH 

e Ministrisë së Drejtësisë

Të rinjve muhurrakë të viteve ’70-të u 
takoi të bënin sakrifica të panumërta për 
t’u shkolluar. Të parët: Sami Balla, Vebi 
Lala, Besim Rama e në vitet e mëvonshme 
Vebi Xhani, Zaim Rina, Shyqirie Xhani 
e disa të tjerë, përmes vështirësish 
të panumërta mbaruan gjimnazin në 
Peshkopi, duke rrugëtuar për katër vjet 
në këmbë, në rrugën Muhurr-Peshkopi 
dhe anasjelltas, në dimër e verë, në borë 
e suferinë nga katër orë. Dhe mundi 
nuk u shkoi kot. Samiu fitoi të drejtën e 
studimit për bio-kimi në Shkodër, Vebiu 

shkollën e lartë ushtarake të aviacionit, ndërsa Besim Rama, pasi 
punoi për një vit mësues në Lurë, gjatë viteve 1976-1978 kreu 
studimet e larta në Akademinë e Rendit Publik në Tiranë.

Ashtu si i ati, Seferi, që kishte sakrifikuar rininë e tij si ish-
partizan në Brigadën e 18 S dhe e kishte ndjekur këtë Brigadë edhe 
pas çlirimit deri në Gjirokastër, si korrier personal i Petrit Dumes 
e deri në Provokacionet Greke të gushtit 1949, edhe Besimi, sapo 
ishte titulluar oficer, filloi punën në repartet e mbrojtjes së kufirit, 
fillimisht në Tropojë e më pas edhe në Kukës.

Për 12 vjet kreu funksione të rëndësishme në këto reparte, si 
komandant e komisar, por vetëm pas ‘90-tës do të vlerësohej për 
meritat dhe aftësitë e tij profesionale.

Në vitet e para të sistemit pluralist, kur strukturat policore 
me ligj u depolitizuan, Besimi qe drejtues i lartë në strukturat e 
policisë Dibër. Ishin kohë të vështira, të gjallërimit të veprimtarisë 
së grupeve kriminale, por ai ia doli t’i neutralizojë ato.

Në vitin 1995 transferohet familjarisht në Tiranë për një jetë më 
të mirë familjare, e veçanërisht për t’u krijuar kushtet e shkollimit 
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dy djemve dhe dy vajzave. Dy vitet e para qenë të vështira për 
të, por më pas, për tetë vjet (1997-2005) arriti të bëhej Drejtor i 
Shtypshkronjës së Bankës së Shqipërisë si dhe zëvendësdrejtor i 
Departamentit të Administrimit në Bankën e Shqipërisë. Këtu ai 
pati mundësinë të shfaqë aftësitë e tij intelektuale e profesionale si 
dhe dimensionin e tij njerëzor.

Ish - guvernatori i BSH, z. Shkëlqim Cani e mbështeste, pasi 
kishte krijuar besim të patundur në korrektësinë dhe ndershmërinë 
e Besimit.

Me të njëjtën përgjegjësi, Besim Rama kreu më pas për 7 vjet 
(2006-2013) funksione të rëndësishme në strukturat e Ministrisë 
së Drejtësisë, si Shef Policie në institucionet e vuajtjes së dënimit në 
varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve: në Lezhë, në Krujë, 
në Repartin 302, në Spitalin e Burgut dhe në Burgun Rrogozhinës 
e Korçës.

Kudo ku shërbeu la gjurmët e një kuadri të përgatitur 
profesionalisht dhe të përgjegjshëm për kryerjen e detyrës. 
Aktualisht është në pension, si edhe bashkëshortja e tij, ish mësuesja 
dhe edukatorja shembullore, Flutura Rama (Prifti).

Fëmijët e tij, Antoneta (menaxhere e talentuar e Shtypshkronës 
“Neranxi”), Alfredi (inxhiner zbatimi në dhjetëra investime 
kombëtare të firmës “Alb Holding”), Valbona (menaxhere e një 
kompanie në Folinjo, Itali) dhe Arturi (specialist në Fabrikën e 
BOOSHIT, Rexhomiljo Itali),  janë krenarë për prindërit e tyre që i 
nderojnë dhe respektojnë të gjithë shokët e miqtë.

Besim Rama me familjen
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Ilir Kurti – Si arriti djali nga Muhurri 
në piramidën e menaxhimit të 

Burimeve Njerëzore

Mbas një përvoje tre vjeçare në 
strukturat e Policisë së Shtetit, si Inspektor 
i Qarkullimit Rrugor në Komisariatin e 
Policisë Kukës (1995-1996); Inspektor 
Policie në Komisariatin e Policisë Elbasan 
(1996-1997); në Repartin 712 “FNSH” 
Tiranë (prill-shtator 1997) dhe inspektor 
policie në Komisariatin e Policisë, Malësi 
e Madhe (shkurt-qershor 1998), Ilir 
Kurti do të profilizohej në sektorin e 
rëndësishëm të menaxhimit të Burimeve 
Njerëzore.

Siç dihet, menaxhimi i burimeve njerëzore është i orinetuar 
në zhvillimin e aftësive të punonjësve, duke synuar përfshirjen e 
personelit dhe rritjen e angazhimit  drejt zhvillimit të qëndrueshëm 
institucional dhe rritjen e performancës së suksesshme e cila në 
tërësi përfshin: dituritë e tyre, aftësitë, organizimin e punës në 
grup, saktësinë  në kryerjen e detyrave etj. 

Në punët që i janë besuar, në disa institucione shtetërore, Ilir 
Kurti ia ka dalë t’i menaxhojë me kompetencë e profesionalizëm 
të lartë. Ai u perfeksionua në këtë sektor delikat menaxhues, në 
kryerjen e detyrave si nëpunës administrate për pesë vjet në 
pozicionin si Drejtor i Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut 
Dibër (2001-2006), për të vijuar si Kryetar i Degës së Personelit 
në Albtelecom Peshkopi deri në Tetor 2007, dhe më pas në këtë 
profil ka ushtruar detyrën si Përgjegjës i Sektorit të Vlerësimit të 
Punonjësve dhe deri Drejtor i Burimeve Njerëzore në institucionin 
më të lartë të administratës tatimore qendrore, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Tatimeve në Tiranë, për një dekadë, nga viti 2009 e 
në vazhdim sërish Përgjegjës i Sektorit të Vlerësimit të Punonjësve 
në DPT.



Halil Rama450

Ilir Kurti do të vinte jo rastësisht në këto funksione të 
rëndësishme, duke u bërë i njohur në gjithë vendin me punën e tij në 
institucionin më të rëndësishëm pranë MFE, siç është administrata 
tatimore qëndrore. Ai është trashëgimtar i denjë dhe përçues i 
traditës së familjes së tij, të krijuar nga babai Sherifi, si ish kryetar i 
Kooperativës Bujqësore Luzni e si funksionar i zoti i strukturave të 
Tregtisë në Dibër dhe nga vëllai i madh, Selmani si kryekëshilltar e 
financier me emër në kooperativën Bujqësore të Muhurrit e në disa 
institucione të rëndësishme të Qarkut Dibër.

Iliri, i cili ka lindur në Muhurr më 1 Qershor 1969, ku ka 
mbaruar shkëlqyeshëm shkollimin bazë dhe atë të mesëm, do të 
fillonte studimet e larta në Fakultetin Agronomi në Korçë dhe do të 
diplomohej në Universitetin Bujqësor Tiranë (1988 -1993). Më pas, 
në vitet 1997-2005 do vijonte studimet pa shkëputje nga puna dhe 
do të diplomohej në Universitetin e Tiranës, Dega Drejtësi (Jurist) 
dhe më tej në Master Shkencor në Universitetin “AAB” Prishtinë, 
për Administratën Publike dhe Diplomaci.

Mjafton qoftë dhe ky nivel arsimimi, për të kuptuar lehtësinë 
në përvetësimin e aftësive profesionale nga ana e tij. Ndryshe nuk 
mund të arrinte këto shkallë ngjitjeje në karrierën e tij.

Ai arriti deri në strukturat drejtuese të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve në Tiranë, pas rezultateve inkurajuese 
në funksionet: Kryetar i Degës së Tatimeve Dibër (Nëntor 2007 
- Shtator 2008); Përgjegjës i Sektorit të Borxhit në Drejtorinë 
Rajonale Tatimore Dibër (Shator 2008 - Prill 2009); Specialist 
(Jurist) në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Drejtoria e 
Përgjithshme e Tatimeve (Prill 2009-Tetor 2009). Nisur nga 
perfomanca e tij në punë, do të rikthehej si Drejtor i Drejtorisë 
Rajonale Tatimore Dibër (1-Tetor – 31 Dhjetor 2009).

Në zgjedhjet vendore të vitit 2000, Ilir Kurti doli në balotazh 
në garën për kryetar të komunës Muhurr si kandidat i PD-së, por 
nuk u paraqit në balotazh pasi zbatoi vendimin e forcës politike që 
përfaqësonte.

Falë përgjegjësisë në kryerjen e detyrës, përkushtimit dhe 
profesionalizmit të lartë, Ilir Kurti ia ka dalë të përballojë dallgët 
e konjukturave në momente ndërrimi pushtetesh dhe të krijojë 
profilin e intelektualit e të kuadrit bashkëkohor.

Duke e konsideruar menaxhimin e burimeve njerëzore si 
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disiplinë shkencore, e cila ka për subjekt njeriun, angazhimet e 
tij, zhvillimin, përgatitjen, motivimin, shpërblimin etj. në këto 
funksione me përgjegjësi, ai ka vlerësuar në vijimësi karakteristikat 
kryesore të burimeve njerëzore, si plotësimin e nevojave të tyre, 
duke u mbështetur në strategjitë e institucionit, në përkrahjen 
reciproke të politikave dhe praktikave të punësimit, adaptimit dhe 
integrimit të burimeve njerëzore, duke zbatuar politikat e zhvillimit 
të tyre.

Për të përmbushur më së miri këtë mision ai ka kryer kurse e 
kualifikime të ndryshme, por e shohim edhe si trajner në seminare e 
kurse për çështje të tatimeve dhe në lidhje me procedurat e masave 
disiplinore në DPT-ve. Ka marrë pjesë në një seminar trajnues në 
Bristol Angli për “Pushtetin vendor”, ndërkohë ka ushtruar dhe 
detyrën suplementare si Autoritet përgjegjës për Pushtetin Vendor.

Ilir Kurti ka mbrojtur titullin “Avokat” në vitin 2005 dhe ka 
marrë Liçencë Përmbaruesi Gjyqësor në Janar 2015, lëshuar nga 
Ministrisa së Drejtësisë. Ai është njohës i gjuhës angleze.

Mbi të gjitha, ai dallohet për dimensionin njerëzor, për 
aftësitë komunikuese dhe në veçanti për marrëdhëniet e  sjelljet 
shembullore në shoqëri e në familje.

Ilir Kurti me 
familjen.
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Luan Xhani, ekspert, fiskalist dhe drejtues 
i talentuar në sektorët e tatimeve, doganave

e Shërbimet e Transportit Rrugor

Kryerja e disa funksioneve të 
rëndësishme në sektorët delikatë të 
Tatimeve, Doganave, e në Drejtorinë 
e Përgjithshme të Shërbimeve të 
Transportit Rrugor, e kanë bërë Luan 
Xhanin një nga ekspertët më të mirë 
fiskalistë e finaciarë, të njohur në gjithë 
vendin. Në pesë dekada të jetës së tij (ka 
lindur më 23 maj 1971) ai ia doli të krijojë 
një karrierë profesionale të shkëlqyer.

Pasi kreu shkollën tetëvjeçare 
në vendlindjen e tij, Muhurr (1977-

1985), ngaqë në Muhurr nuk kishte gjimnaz, si nxënës i mirë dhe 
arsimdashës u detyrua të regjistrohej dhe të vijonte mësimet në 
Shkollën e Mesme të Përgjithshme “Myslim Shyri”, Fushë-Çidhën. 
Për katër vjet rresht (1985-1989) përballoi sakrifica të panumërta 
duke rrugëtuar çdo ditë katër orë në këmbë vajtje-ardhje, edhe në 
kushtet e motit të keq me dëborë e ngrica e madje duke rrezikuar 
edhe jetën kur i duhej të kalonte Drinin mbi tubat e ujësjellësit 
vaditës, pasi ishte dëmtuar ura e telit që lidhte Arrasin me Fushë 
Çidhnën.

Dhe kështu ia doli që të fitonte të drejtën e studimeve të larta në 
Fakultetin Ekonomik, Dega Financë pranë Universitetit të Tiranës 
(1989-1993). Pas diplomimit, Luan Xhani u dallua për kryerjen 
më së miri të disa funksioneve në strukturat fiskale të Policisë 
Financiare e Doganore të rrethit Dibër, si Inspektor i Policisë 
Financiare (1993-1995); Përgjegjës e Oficer i Policisë Doganore, 
Dogana Blladë (1995-1998); Inspektor i financës dhe kontrollit në 
Këshillin e Qarkut Dibër (2001-2005), për të kulmuar në funksionin 
drejtues si Kryetar i Degës së Tatimeve Dibër (2005-2007).
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Gjatë këtyre viteve ai u shqua si një nga ekspertët më të mirë 
në rang vendi për problematikat e politikës fiskale, për efiçiencën e 
administratës tatimore dhe kontrollin tatimor.

Ish studenti aktiv i Dhjetorit ‘90, pas vitit të mbrapshtë 1997, 
për motive politike do të lihej pa punë për një kohë të shkurtër, por 
shumë shpejt e gjen veten si financier i një firme private (1999-
2001) e më pas në Këshillin e Qarkut Dibër (2001-2005).

Shkalla e lartë e kualifikimit dhe përvoja e punës, aftësitë 
organizative e drejtuese, do të ndikonin në afirmimin e mëtejshëm 
në këto fusha, tashmë në 
Drejtorinë e Përgjithshme 
të Tatimeve Tiranë (2007-
2013), si: Përgjegjës i 
Sektorit të Policisë Tatimore 
(Task-Forcë), Përgjegjës i 
Sektorit të Investigimit të 
Çmimeve dhe Përpunimit 
të të Dhënave pranë 
Drejtorisë së Përgjithshme 
të Tatimeve; Përgjegjës 
Sektori në Njësinë e 
Mbykqyrjes së Lojërave të 
Fatit Tiranë; Përgjegjës i 
Sektorit të Verifikimit në 
Terren pranë Drejtorisë 
Rajonale Tatimore të 
Tatimpaguesve të Mëdhenj, 
Tiranë dhe Inspektor pranë 
Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës, duke u bërë një punonjës 
mjaft i dashur dhe i komunikueshëm me tatimpaguesit në funksion 
të zbatimit të akteve ligjore dhe rritjes së të ardhurave në Buxhetin 
e Shtetit.

Motivimi kryesor në punën e tij përkon me evidentimin e 
problemeve si nga ana e tatimpaguesve, ashtu edhe të administratës 
tatimore, me qëllim përmirësimin e performancës së administratës 
tatimore, duke marrë vlerësimin “shumë mirë” për rezultate 
në punë në të gjitha pozicionet në tatime nga ana e eprorëve të 
drejtpërdrejtë.
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Me të njëjtën përgjegjësi e përkushtim punoi Luan Xhani 
edhe si Hetues në Drejtorinë e Hetimit Doganor dhe Inspektor në 
Drejtorinë e Analizës së Riskut dhe Monitorimit pranë Drejtorisë së 
Përgjithshme të Doganave, gjatë periudhës Maj 2013-Janar 2014.

Këtu ai do të dallohej për rritjen e kërkesës për përmirësimin 
e performancës në këto sektorë të rëndësishëm, duke iu qasur 
gjithnjë standardeve perëndimore.

I diplomuar edhe si Audit i Brendshëm në Sektorin Publik 
që në vitin 2009, me njohuri të shkëlqyera në përdorimin e 
programeve kompjuterike të vërtetuara me dëshmitë përkatëse dhe 
programin financiar Financa 5, zotërues i Standarteve Kombëtare 
e Ndërkombëtare të Kontabilitetit, si dhe me njohuri të gjuhës 
angleze, Luan Xhani kryen detyra me përgjegjësi edhe në Drejtorinë 
e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, si Përgjegjës 
i Sektorit të Planifikimit Ekonomik në Drejtorinë Ekonomike dhe 
Përgjegjës Grupi në Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm pranë 
DPSHTRR, nga viti 2015 e në vazhdim. Këtu është evident roli i tij në 
azhornimin e metodologjisë së kontabilitetit publik me zhvillimet 
bashkëkohore, rritjen e të ardhurave, të performancës financiare 
të institucionit, e për rrjedhojë rritjen e pagave e shpërblimeve të 
punonjësve, rritjen e investimeve dhe përmirësimin e lehtësimin 
e shërbimeve ndaj qytetarit, ndjekjen, zbatimin, hartimin e akteve 
ligjore e nënligjore në lidhje me taksat kombëtare, implementimin 
e standardeve të kontabilitetit publik, etj. Është njohës shumë i 
mirë i procedurave e akteve ligjore në fushën e sistemit fiskal dhe 
atë të shërbimit të transportit rrugor dhe shumë aktiv në hartimin 
e propozimeve, draft ligjeve dhe udhëzimeve përkatëse.

I martuar me tre fëmijë, Luan Xhani ka krijuar një familje solide 
me të cilën jeton prej vitesh në Tiranë. Në punë, shoqëri e familje ai 
është shembulli më i mirë i zbatimit të rregullave mbi etikën, si një 
intelektual i ndershëm, me integritet e profesionalizëm.
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Haxhi Halim Asllani (Lleshi), oficeri nga
Muhurri në kabinetin e Ministrit Zhulali

Haxhi Halim Asllani (Lleshi) njihet 
si një nga ushtarakët më jetëgjatë në 
Ministrinë e Mbrojtjes, ku ka kryer 
funksione të rëndësishme, si Zëvendës 
Drejtor i Policisë Ushtarake; Ndihmës i 
Këshilltarit Ushtarak Amerikan pranë 
Ministrit të Mbrojtjes, Specialist në 
Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë 
në Ministrinë e Mbrojtjes; Konsulent me 
Departamentin e Shtetit të SHBA-së për 
projektet e de-militarizimit në Shqipëri, 
etj.

Ai ka lindur më 5 Qershor 1954 në 
fshatin Rreth-Kale të Rrethit të Dibrës. Ka kryer shkollën fillore 
dhe atë 8 vjeçare në Rreth-Kale dhe Muhurr në vitin 1961-1969. Në 
vitin 1973 ka mbaruar Shkollën e Mesme të Përgjithshme Ushtarake 
“Skënderbej”, në Tiranë dhe në vitet 1973-1977 ka studiuar dhe 
është diplomuar në Akademinë Ushtarake, në specialitetin e 
Përgatitjes Fizike, në Tiranë. Paralelisht me Akademinë Ushtarake 
ka ndjekur studimet dhe është diplomuar dhe në Institutin e Lartë 
të Kulturës Fizike dhe Sporteve.  

Në vitin 1977, pasi është titulluar Oficer Aktiv emërohet Shef 
i Përgatitjes Fizike në Brigadën e Këmbsorisë, Peshkopi. Nga viti 
1984 deri në vitin 1989 ka punuar Komandant i Batalionit Sulmues 
në Kastriot, Dibër. Në vitin 1989 emërohet Shef i Përgatitjes Fizike i 
Divizionit të Peshkopisë. Në vitin 1992 deri në fund të vitit 1993 ka 
studiuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është diplomuar 
për Gjuhën Angleze, në Institutin Ushtarak të Gjuhës Angleze 
në Teksas, dhe për Policinë Ushtarake, në Akademinë e Policisë 
Ushtarake në Alabama.
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Në përfundim të studimeve në SHBA, për 21 vite, ka punuar në 
Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Shtabin e Përgjithshëm të Forcave 
të Armatosura në detyrat: Zëvendës Drejtor i Policisë Ushtarake 
në Drejtorinë e Policisë Ushtarake, Ministria e Mbrojtjes, 1993-
1995; Ndihmës i Këshilltarit Ushtarak Amerikan pranë Ministrit 
të Mbrojtjes, 1995-1997; Specialist në Drejtorinë e Marrëdhënieve 
me Jashtë në Ministrinë e Mbrojtjes, 1997-1999; Shef i Sektorit 
të Armë Kontrollit, në Drejtorinë e Planifikimit dhe Politikave të 
Mbrojtjes në Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të 
RSH, 1999-2003; Specialist për Konventat e Armë Kontrollit në 
Ministrinë e Mbrojtjes, 2003-2006; Konsulent me Departamentin 
e Shtetit të SHBA-së për projektet e de-militarizimit në Shqipëri, 
2006-2010; Specialist Civil për Transformimin dhe Integrimin 
në Drejtorinë e Planifikimit dhe Monitorimit të Mbrojtjes, pranë 
Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të RSH-së, 2010-
2014. Në vitin 2000 promovohet me Gradën “Kolonel”.

Në Tetor 2014, largohet nga Ministria e Mbrojtjes, për motive 
politike. Më vonë, nga Janari 2015 deri në Qershor 2019, ka punuar 
me personelin e Ambasadorit Amerikan (dy vite me kohë të plotë) 
dhe me personelin e Ambasadës Amerikane (3 vite me kohë të 
pjesshme). Nga 5 Qershori 2019 është në pension të plotë.

Përveç detyrave të mësipërme, Kolonel Asllani ka kryer dhe 
detyra të tjera në interes të krijimit dhe zhvillimit të mëtejshëm të 
marrëdhënieve midis ushtrisë sonë dhe ushtrive ndërkombëtare. 
Këto kryesisht në fushën e Armë Kontrollit dhe veprimtarive 
Sportivo-Ushtarake Ndërkombëtare (CISM). Ka shoqëruar ekipe 
ushtarake shqiptare, jashtë vendit, si dhe ekipe të NATO-s, OSBE-
së dhe grupe të tjera të huaja koordinatore, brenda vendit. Ka 
marrë pjesë në disa stërvitje shumëkombëshe për paqeruajtjen, të 
zhvilluara në vendin tonë.

Pas studimeve në SHBA, kualifikimet dhe eksperiencat e tij u 
pasuan me studimet në Britaninë e Madhe, Gjermani dhe Itali, ku 
u përgatit si ekspert në fushën e armë kontrollit dhe politikat e 
çarmatimit për vendin tonë dhe OSBE-në.

Ka ndjekur Kursin “Mbi Ligjin e Luftës”, organizuar nga Komiteti 
Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq në Gjenevë të Zvicrës në vitin 1995. 
Gjatë vitit 1998 ka ndjekur Kursin mbi Dokumentin e Vienës, për 
Politikat e Çarmatimit në Angli dhe në Gjermani. Në vitin 2000 ka 
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ndjekur Kursin mbi Traktatin e Armëve Konvencionale në Europë, 
Itali dhe më pas, deri në vitin 2006, ka ndjekur disa kurse afat-
shkurtër për Konventat dhe Marrëveshjet e Armë Kontrollit në disa 
vende të tjera të OSBE-së, etj.

Ka përfaqësuar vendin tonë në konferenca, takime dhe 
seminare ndërkombëtare në fushën e armë kontrollit, si dhe në 
asamble, takime dhe aktivitete sportivo-ushtarake europiane dhe 
botërore. Ka qenë anëtar i Këshillit Sportiv Ushtarak Ndërkombëtar 
(CISM) që nga viti 1998. Në vitin 2002 ka organizuar dhe drejtuar 
në Tiranë Konferencën për Artikullin V të Marrëveshjes së Dejtonit 
për Bosnje-Hercegovinën, inicuar nga OSBE.

Ka mbajtur leksione dhe prezantime në veprimtari 
ndërkombëtare për çështje të fushës së armë kontrollit dhe 
çarmatimit, kryesisht për armët e vogla dhe të lehta, i ftuar nga 
OSBE, Vienë, Qendra e Armë Kontrollit Rajonal (RACVIAC), Kroaci 
dhe Universiteti Diplomatik i Wittenberg-ut, Gjermani.

Në vitet 1985-1989 ka mbrojtur provimet pasuniversitare në 
Filozofi, Gjuhën Angleze dhe Kulturën Fizike dhe Sporteve, pranë 
Fakultetit të Filozofisë, Gjuhëve të Huaja dhe Institutit të Kulturës 
Fizike dhe Sporteve, Tiranë.

Ka shërbyer si përkthyes në gjuhën angleze për Ministrin e 
Mbrojtjes, Shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Amatosura 
të Shqipërisë dhe për shumë veprimtari të tjera midis Ministrisë së 
Mbrojtjes dhe NATO-s e OSBE-së.

Ka organizuar dhe drejtuar inspektime diplomatike në kuadrin 
e OSBE-së, për çështjet e Armë Kontrollit, në ushtritë e shumë 
vendeve të NATO-s dhe OSBE-së si, Gjermani, Angli, Norvegji, Suedi, 
Turqi, Maqedoni, Spanjë, Itali, etj., ku ka marrë vlerësime pozitive 
në këtë fushë.

Për një periudhë dy vjeçare, Maj 1995-Dhjetor 1996, ka 
punuar Ndihmës i Këshilltarit Ushtarak Amerikan në Ministrinë e 
Mbrojtjes, Kolonel Denny Lane, eksperiencat e punës me të cilin 
janë hedhur dhe në librin mbi “Forcat e Armatosura të RSH”, botuar 
nga Qëndra për Kërkime dhe Studime mbi Konfliktet e Armatosura 
në Akademinë e Mbrojtjes të Mbretërisë së Bashkuar.

Ka ushtruar sportin e Gjimnastikës me Klubin Sportiv 
“Partizani” dhe është kualifikuar në nivelin Gjimnast i Kategorisë 
së Parë.
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Në zgjedhjet e Përgjithshme të vitit 2009, ka konkuruar si 
Kandidat për Deputet në Kuvendin e Shqipërisë, me Partinë 
Bashkimi Liberal Demkrat.

Për merita pune është dekoruar me medalje e tituj nderi si, 
“Medaljen e Shërbimit Ushtarak”, Tiranë; “Medaljen e Shkollave 
Ushtarake Amerikane”, SHBA; Titullin “Qytetar Nderi Amerikan”, 
SHBA; Titullin “Nënkolonel Nderi i Aid-de-camp”, SHBA; Çertifikatë 
Vlerësimi për “Organizimin dhe Drejtimin e Aktiviteteve Sportivo-
Ushtarake midis Shkollave Ushtarake Amerikane”, SHBA, etj.  

Kolonel Asllani ka botuar kryesisht artikuj mbi edukimin dhe 
stërvitjen fiziko-ushtarake, çështje të Armë Kontrollit, Politikave të 
Çarmatimit dhe Masave për Ndërtimin e Sigurisë e të Mirëbesimit 
në rajonin e Ballkanit dhe më gjërë.

Në bashkëpunim me ish - Këshilltarin Ushtarak Amerikan të 
Ministrit të Mbrojtjes në Tiranë, ka përgatitur dhe botuar librin mbi 
“Reformimin e Ushtrisë Shqiptare”.

Ka punuar dhe mbrojtur temat si: “Lojërat Popullore dhe Roli 
i tyre në Argëtimin dhe Stërvitjen e Ushtarit”; “Stërvitje Force”; 
“Terreni Shqiptar një Palestër e Madhe për Përgatitjen Fiziko-
Ushtarake”; “Armë Kontrolli dhe Çarmatimi, Rëndësia e tyre për 
Ndërtimin e Masave të Sigurisë dhe Mirëbesimit në Rajonin e 
Europës Juglindore”, etj.

Ka botuar gjithashtu, një sërë artikujsh në “Ushtria” dhe 
“Mbrojtja” dhe ka përkthyer materiale të ndryshme në fushën 
e Politikës së Mbrojtjes dhe të Armë Kontrollit, në veçanti. Njeh 
aplikimet kompjuterike (softëare): Microsoft ëord, Outlook, 
Excel, Poëer Point, etj.. Zotëron dy gjuhë të huaja: Anglisht dhe 
Gjermanisht; Ka dëshmi për Drejtim Automjeti: Patentë të Klasit C 
dhe D.

Hobi dhe Interesa: Ushtrimet fizike në natyrë, udhëtimet, 
muzika (luan në kitarë).

Është i martuar me Zj. Vjollca Hysen Lala, e cila punon me 
Kryqin e Kuq Shqiptar, Dega Tiranë, me detyrën e Kordinatores dhe 
Instruktores për Integrimin e Gruas në Tregun e Punës, që nga viti 
2000 e në vazhdim. Kanë dy fëmijë, një vajzë (Iva 30 vjeç) dhe një 
djalë (Anri 27 vjeç), të dy të shkolluar në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës.  
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Hamdi Doda, koloneli nga Muhurri që 
ka përfaqësuar Shqipërinë në NATO

Hamdi Doda është ndër të vetmit 
ushtarakë me origjinë nga Muhurri, 
dhe pse jo nga e gjithë Dibra, që ka 
përfaqësuar Shqipërinë në NATO dhe 
që ka takuar Sekretarin Amerikan 
të Shtetit, John Kerry dhe Sekretarin 
Amerikan të Mbrojtjes Donald Rumsfeld, 
si përfaqësues i FA, pjesëmarrës në 
Misionin “Liria e Irakut”.

Karriera e tij në strukturat e Forcave 
tona të armatosura njeh ngjitje, nga 

Komandant i Kompanisë së Ndërlidhjes në Brigadën e Këmbsorisë, 
Muhurr, shef ndërlidhje në Batalionin e Tankeve në Dovolan dhe 
Batalionin e Parë të Brigadës së Këmbsorisë Bulqizë, Komandant 
i Kompanisë së Radios në Batalionin e Ndërlidhjes të Divizionit të 
8të të Këmbsorisë në Tiranë, Drejtor i Drejtorisë së Ndërlidhjes në 
Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura e deri Komandant 
i Agjencisë së Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit, Rrapi i 
Treshit (ish Brigada e Ndërlidhjes), detyrë të cilën e ushtron edhe 
sot.

Fëmijëria, shkollimi dhe familja

Ai ka lindur më 5 Maj 1970 në fshatin Vajmëdhej të Rrethit 
të Dibrës. Ka kryer shkollën fillore në fshatin e lindjes dhe atë 8 
vjeçare (1980-1984) e të mesme të Përgjithshme në Shkollën 
“Nexhat Agolli” në Muhurr (1984-1988).

Nga viti 1988-1992, ka studiuar dhe është diplomuar në 
Akademinë Ushtarake të Forcave të Armatosura, në Specialitetin 
Ndërlidhje, në Tiranë.

Nga fëmijëria mban mend dhe kujton me respekt të veçantë 
mësuesit e tij, nga klasa e parë deri në klasën e tetë si dhe shokët 
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e shoqet e klasës, sakrificat e tyre, përkushtimin, vështirësitë, 
gjithashtu dhe aktivitetet sportive (spartakiada) që bëheshin në 
ato kohë. Kujton me nostalgji momentet kur zhvilloheshin ndeshjet 
e futbollit midis shkollave të mesme ku mbronte, si shqiponjë 
portën e ekipit të shkollës. Edhe pse i vogël në moshë u zgjodh 
dhe u aktivizua si “gardian i portës” për ekipin e kooperativës së 
Muhurrit.

Kështu ai ruan respekt të veçantë për mësuesit e klasës së 
parë, Bilal Rina dhe Sinan Tanushi (nga klasa e parë deri në klasën 
e katërt). Të njëjtin respekt ruan edhe për mësuesit e shkollës 8 
vjeçare, në veçanti për mësuesen kujdestare Hike Iskurti (Hoxha) 
dhe për mësuesit e shkollës së mesme, si Sadik Selishta, Fadil 
Bushi, Shahin Lazri, Lavdrim Shehu dhe Fehmi Mikli, por edhe për 
Drejtorët e shkollës së mesme Gafurr Zoto dhe Baftjar Gazidede/
Shehu.

Në këtë shkollë u njoh dhe me Nadiren, një nxënëse e shkëlqyer, 
e cila më pas erdhi në universitet dhe sot është nëna e dy fëmijëve 
të tyre, Enriku dhe Lusjela. Enriku ka përfunduar studimet e larta, 
bahchelor dhe master për shkenca ekonomike “Economic Sciences” 
në “Universite Libre du Bruxelles” në Bruksel në gjuhën frënge, 
(për koincidencë në këtë universitet kanë të shënuar emrin shumë 
njerëz të shquar të Politikës, Ekonomisë dhe Shkencës, përshirë 
edhe ish-diktatorin Enver Hoxha, për të cilin, siç thuhet nuk e 
përfundoi plotësisht), kurse vajza Lusjela, vijon studimet e larta 

Fëmijët e 
Hamdi Dodës, 
Enrik dhe 
Lusjela Doda.



Muhurri, histori dhe personalitete 461

në Universitetin “Epoka”, dega Informatikë Ekonomike “Business 
Informatics” në gjuhën angleze në Tiranë.  

Koloneli me karrierë të shkëlqyer në FA

Hamdi Doda, në vitin 1992 merr titullin “Oficer Aktiv” me 
gradën “Nëntoger” dhe emërohet Komandant i Kompanisë së 
Ndërlidhjes në Brigadën e Këmbsorisë, Muhurr.

Nga viti 1993 deri në vitin 1995 ka punuar shef ndërlidhje në 
Batalionin e Tankeve në Dovolan dhe Batalionin e Parë të Brigadës 
së Këmbsorisë Bulqizë, Dibër.

Nga Nëntori i vitit 1995 deri në Qershor të vitit 1997 ka studiuar 
në Turqi, ku është diplomuar për Gjuhën Turke, në Institutin 
Ushtarak të Gjuhës Turke në Stamboll, si edhe kursin bazë të 
Oficerit për Ndërlidhje, në Shkollën Ushtarake për Ndërlidhjen dhe 
Elektronikën në Ankara, Turqi.

Në përfundim të studimeve në Turqi, për rreth një vit, ka ushtruar 
detyrën e komandantit të Kompanisë së Radios në Batalionin e 
Ndërlidhjes të Divizionit të 8të të Këmbsorisë në Tiranë. Gjatë kësaj 
periudhe kujton me nostalgji profesionale Çertifikimin e grupit të 
Fundit të Radio-telegrafistëve në rang Force të Armatosur.

Nga marsi i vitit 1998 deri në tetor të vitit 2008 ka ushtruar 
detyra të ndryshme në Regjimentin Komanda Zall-Herr, fillimisht 
si komandant toge dhe Specialist për Planizimin dhe Menaxhimin e 
Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit deri në Shef Ndërlidhje 
Regjimenti.

Ditëlindja e 29-të, gjatë Luftës së Kosovës

Në mars të vitit 1999, së bashku me trupat komando dislokohet 
në Perollaj për të mbrojtur dhe siguruar me përkushtim kufirin 
midis Kosovës dhe Shqipërisë, vija kufitare nga Morina - Kukës, 
Qafë Prush dhe deri në Qafë Morinë -Tropojë. E paharruar për të 
është ditëlindjen e 29-të (në Maj të vitit 1999) që i takoi ta festonte 
në një nga pozicionet e Artilerisë Tokësore, të ndërtuar nga regjimi 
komunist. Nuk i harron ato momente lufte kur së bashku me kolegët 
festonin në një ambient të përshtatur për “Bar - kafe”, si edhe 
dhuratën e bërë nga shokët: një kapele dhe një peshk (dekorativ).
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Misioni në Irak (Mosul)

Në periudhën Tetor 2004 - Prill 2005, Hamdi Doda përzgjidhet 
dhe merr pjesë në kontigjentin e katërt të Misionit “Liria e Irakut” 
(“Iraqi Freedom Mission”). Së bashku me 70 veta personel të 
Regjimentit Komando kryejnë me sukses misionin fisnik dhe 
kthehen në Atdhe. Ajo që është për t’u nënvizuar është mirënjohja 
e madhe dhe vlerësimet shumë pozitive të dhëna nga forcat aleate, 
paqeruajtësit shqiptarë, lidhur me aftësitë dhe profesionalizmin e 
demonstruar gjatë zbatimit të detyrave, si dhe takimi me Sekretarin 
Amerikan të Shtetit, John Kerry i cili në Janar 2005, vizitoi Bazën 
e Mosulit, ku krahas forcave Amerikane ishin të dislokuar edhe 
Forcat Shqiptare. Në mënyrë speciale bëri një takim me drejtuesit 
e trupave Amerikane ku morën pjesë edhe oficerët e kontigjentit 
shqiptar (kjo e kërkuar nga ana e tij). Në takim vlerësoi me nota 
maksimale kontributin e vendit tonë si dhe shkallën e lartë të 
profesionalizmit të treguar nga gjithë kontigjenti.

Ish presidenti i SHBA, Xhorxh W. Bush, në dhjetor 2008, ka 
shprehur mirënjohje dhe vlerësim për kontributin e dhënë nga FA 
të Republikës së Shqipërisë, në kuadër të misionit gati pesëvjeçar në 
operacionin e koalicionit, “Liria e Irakut”, duke theksuar: “Tashmë 
që forcat ushtarake shqiptare përfundojnë shërbimin e tyre të gjatë 
në Irak, kam dëshirë të shpreh mirënjohjen e thellë të Shteteve 
të Bashkuara për qeverinë dhe popullin e Shqipërisë, për trupat 
që kanë kontribuar për forcën ndërkombëtare në Irak nga prilli 
i 2003 deri në dhjetor të 2008. Populli i Shqipërisë duhet të jetë 
krenar për pjesëmarrjen e suksesshme për të ndihmuar Irakun 
që të sigurojë lirinë e vet. Ne presim me gëzim të shërbejmë së 
bashku me kontingjentet e ardhshme shqiptare në mbrojtje të lirisë. 
Eksperienca jonë e përbashkët në Irak, tregon shembullin më të mirë 
sesi partneriteti midis vendeve tona është thelluar në vitet e fundit”, 
duke shprehur optimizmin se lidhjet e Shqipërisë do të forcohen 
ndërkohë që Shqipëria zë vendin e saj si anëtare e NATO, duke 
rritur bashkëpunimin me qeverinë amerikane.

Takimi me Sekretarin Amerikan të Mbrojtjes

Në muajin shtator të vitit 2006 Hamdi Doda përzgjidhet si 



Muhurri, histori dhe personalitete 463

përfaqësues i FA të Shqipërisë, pjesëmarrëse në misione, për t’u 
takuar me Sekretarin Amerikan të Mbrojtjes Donald Rumsfeld. Ky 
ishte një takim i veçantë dhe i paharruar edhe për vajzën Lusjela 
“vetëm 6 vjeçe”, e cila përzgjidhet për t’i dhuruar tufë/buçetën me 
lule të freskëta Zotit Rumsfeld. Për këtë takim media e asaj kohe 
shkruan me germa të mëdha “Dibranja e vogël që thyen Protokollin”, 
i shtërngon dorën Sekretarit Amerikan të Mbrojtjes.

Gjatë periuridhës që shërbeu në Njësinë Elitare të Forcave të 
Armatosura “Trupat Komando”, Hamdiu drejtoi grupin e punës për 
hartimin e projektit për modernizimin e rrjeteve kompjuterike në 
këtë njësi, projekt i cili i u finalizua me sukses.  

Në mars të vitit 2007 niset me studime në Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës, fillimisht në Institutin e Gjuhës Angleze në Bazën 
Ajrore “Lack Land Air Force Base, në Teksas (mars-korrik 2007). 
Bazuar në rezultatet e shkëlqyera vlerësohet me “Certificate 
of achivements”. Po në të njëjtën periudhë, arrin të mbrojë me 
çertifikatë edhe gjuhën angleze.
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Në Gusht të vitit 2007 deri në Janar të vitit 2008 ndjek 
studimet në Koorpusin e Trupave Amerikane të Ndërlidhjes, Baza 
Ford Gordon, Augusta, Georgia SHBA. Në përfundim të studimeve 
renditet si studenti më i mirë ndërkombëtar, ku vlerësohet me 
Certifikatë Nderi.

Pas kthimit nga studimet në Amerikë, për një periudhë të 
shkurtër emërohet specialist për Sistemet Statike në Komandën e 
Forcës së Bashkuar, në Plepa Durrës. Në tetor të vitit 2008 emërohet 
Shef i Degës së Ndërlidhjes në Komandën e Forcave Detare, Plepa, 
Durrës, detyrë të cilën e kryen me sukses deri në korrik 2012, 
ku krahas detyrës funksionale drejton edhe grupin e punës për 
hartimin e studimit për mirëmbajtjen e Sistemit të Vëzhgimit të 
Hapësirës Detare.

Në dhjetor të vitit 2009 fiton të drejtën për herë të dytë, për 
të ndjekur Kursin për Menaxhimin e Burimeve të Mbrojtjes, në një 
nga Institutet më të njohura në Amerikë, Instituti i Menaxhimit të 
Burimeve të Mbrojtjes, “Defence Resource Management Institute”, 
Kaliforni.

NATO- Bruksel, 2012-2015

Në korrik të vitit 2012, Hamdi Doda përzgjidhet për të punuar 
për një periudhë tre vjeçare si Oficer Shtabi për Ndërlidhjen në 
Përfaqësinë Ushtarake të Republikës së Shqipërisë në NATO. 
Gjatë kësaj periudhe përfaqëson denjësisht Forcat e Armatosura 
të Republikës së Shqipërisë në Bordin e Konsultim-Komandim-
Kontrollit të NATO-s.

Pas përfundimit me sukses të detyrës në NATO, nga korriku  i 
vitit 2015 deri në Shtator të vitit 2018 emërohet Oficer Shtabi për 
Planizimin, Standardizimin dhe Implementimin e Objektivave të 
Kapaciteteve në Drejtorinë e Ndërlidhjes në Shtabin e Përgjithshëm 
të Forcave të Armatosura. Gjatë kësaj periudhe, krahas detyrës 
funksionale si ekspert i fushës, merr pjesë në grupe pune për 
hartimin e kërkesave operacionale për modernizimin e sistemeve 
të ndërlidhjes dhe informacionit në nivel Force të Armatosur, 
gjithashtu përfaqëson Drejtorinë e Ndërlidhjes në takimet 
Bilaterale me NATO-n, lidhur me implementimin e Objektivave të 
Kapaciteteve.
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Në Misionin e NATO-s në Kosovë (KFOR)

Në vitin 2018 Hamdi Doda ka marrë pjesë në misionin e NATO-s 
- KFOR në Kosovë. Në përfundim të misionit është dekoruar me 
medalje nga Komandanti i KFOR, gjeneral major Salvatore Cuoci 
për kontribut të shquar në mision.

Në shtator të vitit 2018 emërohet Drejtor i Drejtorisë së 
Ndërlidhjes në Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura 
(niveli më i lartë i detyrës/përfaqësimit për një oficer ndërlidhje). 
Gjatë kësaj periudhe, krahas pjesëmarrjes në grupe pune dhe borde 
për standardizimin dhe modernizimin në nivel Force të Armatosur 
përzgjidhet si anëtar i grupit të punës në nivel kombëtar, ngritur me 
Urdhër të Kryeministrit për hartimin e Strategjisë Kombëtare për 
Sigurinë Kibernetike.

Në mars të vitit 2019 emërohet Komandant i Agjencisë së 
Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit te Rrapi i Treshit (ish 
Brigada e Ndërlidhjes) detyrë të cilën e ushtron edhe sot.

Në shtator të vitit 2019 promovohet me Gradën “Kolonel”

Në shtator 2019 Hamdi Doda është promovuar me gradën 
“kolonel”. Përveç detyrave të mësipërme, kolonel Doda ka kryer dhe 
detyra të tjera në interes të Forcës së Armatosur. Këto kryesisht në 
fushën e Ndërlidhjes dhe Mbrojtjes Kibernetike në nivel kombëtar 
dhe ndërkombëtar. Ka shoqëruar dhe përkthyer për ekipe dhe 
grupe ushtarake të huaja, brenda vendit. Ka marrë pjesë në disa 
stërvitje shumëkombëshe për Ndërlidhjen, të zhvilluara brenda 
dhe jashtë vendit.

Pas studimeve në SHBA, kualifikimet dhe eksperiencat e tij 
u pasuan me studimet në Akademinë e Forcave të Armatosura 
në vendin tonë, si dhe me dy kurse pranë Qendrës Evropiane për 
Studime në fushën e Sigurisë në Gjermani, “George C. Marshall 
European Center for Security Studies”.  

Ka përfunduar me rezultate të shkëlqyera Kursin e Komandës 
dhe Shtabit, Kursin e Lartë të Oficerit si dhe studimet për Master 
Shkencor në Fushën e Sigurisë e Mbrojtjes pranë Akademisë së 
Mbrojtjes.
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Në vitin 2008, në Vienë, Austri është certifikuar nga NATO si 
“Vlerësues i NATO-s për Kapacitete Operacionale të Forcave të 
Gatshme të Deklaruara nga vendet anëtare në NATO”.

Ka përfaqësuar vendin tonë në konferenca, takime dhe seminare 
ndërkombëtare në fushën e Ndërlidhjes dhe Sigurisë Kibernetike.

Në vitet 2010-2011 ka mbrojtur provimet pasuniversitare në 
Inxhinieri Elektronike si dhe ka mbrojtur gjuhën angleze pranë 
Fakultetit të Gjuhëve të Huaja në Tiranë.

Ka shërbyer si përkthyes në gjuhën turke për grupin e 
eksperteve turq të atashuar në Regjimentin Komando në Zall-Herr, 
Tiranë.

Për pjesëmarrjen në misione ndërkombëtare është dekoruar 
me medalje e tituj nderi si, “Medaljen e Shërbimit Ushtarak”.

Kolonel Doda ka trajtuar kryesisht tema/çështje për 
Ndërlidhjen, Sigurinë Kibernetike dhe Masat për Sigurinë e 
Sistemeve të Komunikimit e Informacionit në FA.

Njeh aplikimet e reja kompjuterike (software): Microsoft Word, 
Outlook, Excel, Power Point etj.

Zotëron dy gjuhë të huaja: Anglisht dhe Turqisht; Ka dëshmi 
për Drejtim Automjeti: Patentë të Klasit B.

Hobi dhe Interesa: vrapim, ecje në natyrë, udhëtimet, etj.
Me kualifikimet në SHBA, Turqi, Gjermani e Austri dhe 

eksperiencat e vyera e karrierën e tij të shkëlqyer, kolonel Hamdi 
Doda radhitet me ushtarakët më të zotë të Forcave tona të 
armatosura.

Hamdi Doda me 
bashkeshorten
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Besnik Riza Daci, biri i Hurdhë Muhurrit  që  u 
ngjit suksesshëm  në karrierën ushtarake

Besnik Riza Daci është padyshim një 
nga ushtarakët më me ëmër në Forcat e 
Armatosura të Republikës së Shqipërisë 
që u ngjit suksesshëm në karrierën e tij 
ushtarake.

Ai ka lindur më 14 gusht 1965 në 
fshatin Hurdhë-Muhurr, Dibër. Aktualisht 
është oficer me gradën “Nënkolonel”, në 
Komandën e Doktrinës dhe Stërvitjes, Dega 
e Arsimimit, Stërvitjes dhe Kurrikulës.

Si u përzgjodh për të vazhduar studimet 
në fushën ushtarake?!

Është tejet interesante historia e përzgjedhjes së Besnik Dacit 
për të vazhduar studimet në fushën ushtarake, që shihej si privilegj 
për fëmijët e  fshatit të tij të lindjes, të cilët nuk e kishin afër shkollën 
fillore dhe tetëvjeçare.

Besniku në fakt vjen nga një familje me të ardhura disi mesatare 
për jetesë, me prindër që punonin në kooperativën bujqësore të 
asaj kohe, punë e cila i aksidentoi edhe babain Rizain. I ati, duke 
shërbyer si roje 24 orë në të ashtuquajturën fermë në Lindras të 
Lacit nga të ftohtit e acartë të viteve 1978-1980, humbi dhe këmbët 
e mbeti invalid përjetë, e kësisoj rolin e vështirë për të rritur fëmijët 
e mori nëna Midja dhe motrat e rritura në moshë asaj kohe. Familja 
përbëhej prej 9 anëtarësh, babai, nëna, pesë motra dhe dy vëllezër.

Pjesë e kësaj familje ishte edhe Besniku një djalë i gjatë bjond e 
me sy të shkruar. Ai nisi studimet në shkollën fillore në vendlindjen 
e tij, Hurdhë Muhurr në periudhën  1972-1976 me mësues të 
nderuarin Bilal Rina, i cili për fat të keq nuk jeton më. Më pas 
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vazhdoi shkollën tetëvjeçare po në fshatin Hurdhë-Muhurr nga viti 
1976-1980, si gjithmonë me mësues, shumica prej të cilëve vinin 
nga zona  përtej Drinit, e disa prej tyre ishin: Lavdrim Shehu i cili 
jepte gjuhë letërsi; Nebi Xhembulla i cili jepte Histori; Njazi Zebi 
mësues i bio-kimisë e plot të tjerë. Në atë kohë shkollën tetëvjeçare 
të Hurdhë-Muhurrit e drejtonte i mirënjohuri Xhemal Berisha, i cili 
për fat të keq sot nuk jeton.

Besniku mbaroi studimet në shkollën 8-vjeçare me nota të 
shkëlqyera dhe kur e pyesim me modesti veçon se i ka mbetur në 
mendje fjala e Drejtorit të Shkollës, ku në përfundim të mbylljes së 
shkollës, e ka thirrur, e ka falenderuar për rezultatet e arritura dhe 
në fund i ka thënë: “Ik tek fundi i arës tënde. Ka shtog atje, thyje një 
thupër shtogu të gjatë dhe ma sill mua”.

Për momentin shtanga (tregon Besniku), por u nisa për të thyer 
thuprën, ia solla drejtorit dhe po prisja çfarë do ndodhë me mua. 
Drejtori mu drejtua: “Bashko këmbët”! Më mati me atë thupër nga 
këmba tek koka, shtriu pëllëmbën e tij në thupër për ta matur sa 
ishte gjatësia ime e nuk vonoi t’i shkëlqenin sytë dhe të më thoshte: 
Je në rregull për atë çfarë kisha menduar! U habita. Nuk e kuptoja 
se çfarë po ndodhte dhe e pyes: -Çfarë po mendon drejtor a mund ta 
di? Jo, jo për momentin, - më tha. Gjithë kjo matje ishte bërë për të 
më planifikuar mua për studime në fushën ushtarake”.  

          
Fillimi i studimeve në Shkollën Ushtarake 

“Skënderbej” dhe vijimi i karrierës ushtarake

Ishte qershori i vitit 1980 kur sapo kishte mbaruar klasën e 
8-të, në shkollën 8-vjeçare në fshatin Hurdhë-Muhurr, Dibër.

“Kur përfundova shkollën 8-vjeçare, më kujtohet që në fshat 
në atë kohë erdhën tri bursa: Mekanike Bujqësore në Shkozet, 
Durrës; Ekonomike në Vlorë dhe një bursë për në shkollën e Mesme 
Ushtarake “Skënderbej”. Në fakt në një nga këto degë, Drejtori i 
Shkollës i asaj kohe,  Xhemal Berisha vendosi të më propozojë 
mua, dhe konkretisht për studime në shkollën e Mesme Ushtarake 
“Skënderbej”, pasi më tha se për këtë shkollë i plotësoja kriteret.  Disa 
nga kriteret për të vazhduar dhe për t’u bërë ushtarak në atë kohë 
ishin: mesatarja e shkollës 8-vjeçare mbi notën 9-të, karakteristika 
nga shkolla, qendra e banimit dhe gjatësia, por më kryesorja ishte 
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dhe mbetet akoma dashuria për uniformën ushtarake dhe ndjenja 
për t’i shërbyer atdheut”, - rrëfen Besniku.

Ai pohon se nuk do të harrojë gjithë jetën ditën e parë të shkollës, 
kur u nisën nga fshati Hurdhë-Muhurr i Dibrës me motrën e tij për 
në Peshkopi e që andej bashkë me ta ishte edhe një shok tjetër me 
emrin Naim Meta, nga Fshati Vajmëdhej i zonës së Muhurrit dhe 
nga Peshkopia në Tiranë udhëtuan me babain e Naimit, i cili në atë 
kohë ishte edhe shofer i një mjeti zis të kooperativës.

Babai  i tij Rizai, nuk mund ta shoqëronte Besnikun, pasi 
fatkeqësisht kishte pësuar një aksident në punë dhe kishte mbetur 
invalid. Por kishin dalë pothuajse e gjithë familja për ta përcjellë 
për në shkollën “Skënderbej”, vëllai e motrat, po ashtu edhe fisi, 
pasi ishte diçka e rrallë në atë zonë, pasi askush nuk kishte mbaruar 
studime ushtarake deri në atë kohë nga ky fshat. Djaloshi 15-vjeçar 
kishte përjetuar emocione të cilat nuk mund të shprehen me fjalë. 
Ai mban mend sytë e përlotur të nënës së tij, pasi ishte hera e parë 
që largohej djali nga shtëpia dhe do i mungonte dikush që e kishte 
ndihmuar për t’i shërbyer babait në gjendjen shëndetësore që 
kishte.

Rrëfimi i Besnikut është vërtet interesant: “U nisa për në 
Tiranë, në vendin që më bën ta konsideroj veten time me fat që 
studiova për 4 vite dhe arrita rezultate të larta. Mbaj mend që ishim 
12 toga (klasa) vitin e parë të shkollës. Në atë kohë më caktuan në 
togën e katërt të kompanisë së parë me komandant Petrit Boka 
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e Syrja Xhelaj, në fakt nuk kishte grada për oficerët, por që të dy 
ishin drejtues të shkëlqyer që mbeten në kujtesën tonë, ndërsa 
mësuese kujdestare në vitin e parë kishim Zonjën Natasha Stefa e 
cila na jepte lëndën e gjuhës dhe të letërsisë. Në atë kohë ajo ishte 
për ne si një nënë e motër e dytë, pasi me ngrohtësinë, urtësinë e 
korrektësinë e saj na qëndroi shumë pranë. Për këtë mësuese, por 
edhe për gjithë stafin pedagogjik e komandues të shkollës ruajmë 
kujtimet më të mira, për përkushtimin e tyre në mirëedukimin 
tonë si edukatorë të palodhur dhe si prindër të dytë për ne. Në fakt, 
fillimi ishte shumë i vështirë për vetë moshën që kishim dhe për 
shkak të rregullave tepër strikte që ekzistonin në atë shkollë që 
nga zgjimi e deri në pushim. Fillimisht u mërzita dhe me mundim 
nëpërmjet telefonit të postës me ROGL të fshatit munda të lidhem 
me telefon me familjen, të cilëve u shpreha mërzinë që më kishte 
pllakosur në muajin e parë të shtatorit 1980. Më kujtohet në fakt 
që erdhi nëna me gjithë vëllain Xhevdetin më 31 shtator 1980 për 
të më takuar, mora leje vetëm 30 minuta për t’i takuar dhe u takova 
me shumë mall, madje u thashë që unë do vij me ju.  Por nëna më 
tha: ‘Duhet të sakrifikosh biri i nënës e ta mbarosh shkollën, kurrë 
mos e lër përgjysmë punën që nis’. Kështu u ndava me lot në sy, 
unë në drejtim të portës së shkollës dhe ata u larguan. Në fund të 
semestrit të parë isha radhitur tek nxënësit më të mirë dhe shkolla 
kishte dërguar letër falenderimi në strukturat partiake të asaj kohe 
në zonë. I ndjeri Shefki Deva kishte mbledhur të gjithë brigadën për 
ta lexuar dhe për të ndarë me ta vlerësimin maksimal që kishte bërë 
shkolla për mua me anë të kësaj letre”.

Ndër të tjera, Besniku thekson se çelësi i suksesit për të qenë 
shembull për të tjerët, ishin rezultatet në mësime, disiplina, 
dashuria për shokët, sjellja e mirë në jetën kolektive, mirëkuptimi, 
integriteti dhe qytetaria në mendim.

Oficeri që thelloi njohuritë me studimet në 
Shkollën e Artilerisë në Turqi dhe specializim 

në Hammelburg Gjermani

Pas përfundimit të Shkollës së Mesme Ushtarake “Skëndërbej” 
në Tiranë, Besniku u diplomua oficer në Akademinë Ushtarake 
“Skëndërbej”, Fakulteti i Artilerisë në vitin 1998. Ai ka thelluar 
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njohuritë me studimet në Shkollën e Artilerisë në Republikën 
e Turqisë, ka kryer kurse të forcave speciale në Hammelburg 
Gjermani, si dhe kurset e karrierës në Akademinë e Mbrojtjes 
“Spiro Moisiu” deri në nivelet më të larta, përfshirë edhe Kursin e 
Lartë të Oficerit. Karriera e tij në Forcat e Armatosura Shqiptare ka 
qenë e suksesshme, duke u përzgjedhur dhe filluar punë si pedagog 
në vitin 1988 në Akademinë Ushtarake “Skëndërbej”, e pastaj e 
shohim në detyra të tjera në këtë institucion si Shef Inspeksioni, 
komandant i Kursit Special, deri në vitin 2004. Më pas ka shërbyer 
në Policinë Ushtarake si shef Operacionesh dhe Zv/Komandant i 
Policisë Ushtarake; Komandant i batalionit të parë në Brigadën e 
Stërvitjes Bazë Bunavi Vlorë dhe Inspektor në Kabinetin e Shefit të 
Shtabit të Përgjithshëm të FA. Së fundmi ka përfunduar me rezultate 
të shkëlqyera Kursin e Lartë të Oficerit, si dhe studimet për Master 
Shkencor në Fushën e Sigurisë e Mbrojtjes pranë Akademisë së 
Mbrojtjes dhe është emëruar Komandant i Xhenios në batalionin 
xhenier në Tiranë, batalion i cili krahas detyrave operacionale 
ndihmon edhe në emergjencë në komunitet me ndihmën e tij në rast 
fatkeqësish. Besnik Daci në vitin 2012 është rikthyer në Komandën 
e Doktrinës dhe Stërvitjes në Degën e Arsimimit, Stërvitjes dhe 
Kurrikulës, detyrë të cilën vijon ta ushtrojë dhe mban gradën e 
Nënkolonelit. Përveç kësaj ka shkruar e botuar disa shkrime dhe 
artikuj në gazeta dhe revista ushtarake.

Gjatë krrierës së tij është dekoruar nga Shefi i Shtabit të 
Përgjithshëm të FA me motivacion “Nderi për Shërbimin Ushtarak” 
dhe dy herë për “Shërbime të veçanta”, kurse në vitin 2003 
është dekoruar me medalje Bronzi në Shkollën e Këmbsorisë 
Hammelburg, Gjermani.

Ka marrë pjesë dhe është vlerësuar shkëlqyer në misionin 
EUFOR, ALTHEA, në Bosnje dhe Hercegovinë si përfaqësues i 
Forcave të Armatosura të RSH në këtë mision në vitin 2013 me afat 
kohor prej 6-muajsh, ku ka kontribuar në Shtabin e Përgjithshëm të 
Forcave të Armatosura të Bosnje –Hercegovinës për konsolidimin 
e mëtejshëm të FA së BiH dhe është dekoruar me medalje të lartë 
nga Znj. Catherina Ashton, Presidente e Komisionit Europian, për 
Kontribut të shquar në mision.

Besniku vazhdimisht ka mbështetur e përgatitur në vitet 
si pedagog të gjithë studentët e zonës duke u bërë dhe burim 
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frymëzimi për to, si dhe ka dhënë kontributet e tij duke stërvitur e 
trajnuar ushtarët dhe kuadrot e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në 
rajonet e stërvitjes gjatë fazës së katërt të saj, tetor 1998 – qershor 
1999 për çlirimin e Republikës së Kosovës.

Besnik Daci është i martuar me zonjën Shpresa Daci e cila është 
me arsim të Lartë Ushtarak dhe kanë dy fëmijë: Eneida Daci e bija, e 
cila mbaroi Studimet e Larta në Gazetari Politike në Univeristetin e 
Tiranës e cila punon në Bashkinë e Tiranës dhe Flavio Daci, i biri, i 
cili ka përfunduar studimet bachelor në degën Informatikë Biznesi.

Ka mbrojtur gjuhën angleze në (Language School), Base Borden 
Canada dhe në Univeristetin e Tiranës, pranë fakultetit të Gjuhëve 
të Huaja, si dhe gjuhën Turke në Stamboll Turqi.   

Besnik Daci me familjen.
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Shpëtim Dine Doda, ushtaraku që ka bërë 
karrierë në FA të RSH-së

Shpëtim Dine Doda është një nga 
ushtarakët shqiptarë që ka bërë karrierë 
në Forcat e Armatosura të Republikës së 
Shqipërisë.

Ai lindi më 25 prill 1968 në fshatin 
Vajmëdhej, Dibër. Aktualisht është oficer 
me gradën “Nënkolonel”, në Komandën 
Mbështetëse, me detyrë Zv/Komandant 
në Batalionin e Furnizimit.

Si u përzgjodh për të vazhduar 
studimet në fushën ushtarake?!

Për të vazhduar studimet në fushën e mbrojtjes, që ishte një 
privilegj për të gjithë moshatarët e tij të asaj kohe, duhet të plotësoje 
disa kritere.

Fëmijët që përzgjidheshin për të ndjekur studimet në Shkollën 
e Mesme Ushtarake “Skënderbej” (emri i shkollës nga viti 1945 - 
1991), duhet të ishin të seksit mashkull, të ishin pjesë e familjeve 
me biografi të mirë, të kishin rezultate të larta të arsimit 8-vjeçar, 
të kishin gjatësi mbi 1.5 metra dhe të arrinin norma të larta në 
përgatitje fizike.

Shpëtimi vjen nga një familje me të ardhura mesatare 
për jetesë, me prindër të cilit punonin në fusha të ndryshme, 
babai Dine Doda punonte si Përgjegjës Tregtie në Tregtinë e 
Fshatit, ndërsa e ëma Lushe Doda punonte si kooperativiste 
në kooperativën bujqësore të asaj kohe. Familja përbëhej prej 
9 anëtarësh: babai, nëna, dhe shtatë vëllezër, njëri nga të cilët 
Petriti vazhdonte studimet në Institutin e Lartë Bujqësor në 
Kamëz, në Fakultetin e Ekonomisë Agrare. Pjesë e kësaj familje 
ishte edhe Shpëtimi. Ai ka nisur studimet në shkollën fillore në 
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fshatin e lindjes në Vajmëdhej (Griçan), emër që i ishte vendosur 
nga regjimi i asaj kohe, në periudhën  1975-1979 me mësues të 
parë Haziz Ramën dhe Sinan Tanushin, të cilët për fat të keq nuk 
jetojnë më. Më pas vazhdoi shkollën 8-vjeçare në Muhurr nga viti 
1979-1983, me mësues, shumica prej të cilëve vinin nga qyteti i 
Peshkopisë dhe fshatrat përreth. Ai kujton shumë mirë mësuesit 
që i kanë dhënë mësim në shkollën e Muhurrit që në atë kohë quhej 
Shkolla 8-vjeçare “Nexhat Agolli” si: Gafurr Zoto, njëkohësisht 
drejtor shkolle që i jepte lëndën e Gjeografisë; Sami Doda, Qemal 
Disha, Bashkim Hoxha që jepnin lëndën Gjeometri, Matematik, 
Algjebër; Fatmira Çipurri mësuese kujdestare;  Hamedan Ashiku 
që jepte lëndën e Historisë dhe Gjeografisë; Mersim Dida lëndën 
e Biologjisë dhe Kimisë; Sef Meda lëndën e Fizikës; Hike Iskurti 
Gjuhë-Letërsi; por ai nuk harron sidomos mësuesin e përgatitjes 
Fizike, të pazëvendësueshmin Femi Mikli. Ai i mbaroi studimet 
në shkollën 8-vjeçare me rezultate të shkëlqyera dhe vetëm në 
lëndën e Gjeografisë së klasës së 7-të, pati notën 9.

“Për vetë moshën që kishim, por edhe se i tillë ishte mentaliteti 
ynë, shpesh i etiketonim mësuesit tanë si “të këqinj”, vetëm e vetëm 
sepse kërkonin maksimumin nga ne në mësime. Por pasi vazhdova 
studimet në shkollën ushtarake në Tiranë, u kam bërë vlerësim 
maksimal atyre mësuesve, sepse e ndjeja veten si të barabartë 
dhe në shumë raste madje edhe më mirë se ato që kishin mbaruar 
shkollat në qytete si Tirana, Durrësi, Korça, etj,”, - pohon Shpëtimi.

 
Fillimi i studimeve në Shkollën Ushtarake 

“Skënderbej” dhe vijimi i karrierës ushtarake

Ishte Qershori i vitit 1983. Shpëtimi sapo kishte mbaruar 
klasën e 8-të, në shkollën 8-vjeçare “Nexhat Agolli” në fshatin 
Muhurr, Dibër. Ai kujton që në Këshillin e Bashkuar që përfshinte 
fshatrat Muhurr, Fushë-Muhurr, Vajmëdhej, Bulaç, Hurdhë-Muhurr, 
Shqath dhe Rreth-Kale kishin ardhur disa bursa për fëmijët që 
kishin përfunduar arsimin 8-vjeçar në shkollat e Muhurrit dhe të 
Hurdhë-Muhurrit. Zgjedhja e drejtimit të jetës për një 14 apo 15 
vjeçar është tepër e vështirë. Në zgjedhjen e tij të asaj periudhe 
ndikimin kryesor e patën prindërit, të cilit kishin eksperiencën e 
jetës së tyre, por i përmendën edhe disa njerëz të tjerë që kishin 
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përfunduar shkollën ushtarake dhe vazhdonin punën në atë kohë 
në Ministrinë e Mbrojtjes Popullore.

Këshilli Popullor i fshatit Muhurr kishte vendosur që bursa 
për në Shkollën e Mesme Ushtarake “Skënderbej” t’i jepej Shpëtim 
Dine Dodës. Fillimisht u gëzua shumë dhe i dukej vetja sikur ishte 
nga një botë tjetër, por kur filloi të mendojë se po largohej nga 
vendlindja, familja, shokët dhe të afërmit e tjerë, u mërzit dhe po 
qante fshehurazi, që të mos e shikonin familja.

“Kur erdhi koha të shkoja në shkollë në Tiranë, prindërit dhe 
vëllezërit e mi nuk kishin mundësi për të më shoqëruar, sepse në 
atë kohë po ndërtonim shtëpinë e re dhe ishin të zënë me punë. 
Biografinë time për në shkollë ma ka përgatitur dhe shkruajtur 
Xhemal Lika nga Sheheri. Më ka bërë gati me rroba dhe me ushqime 
Hazbie Mëziu, bashkëshortja e Emin Mëziut, Nëna e Refik Mëziut, 
që ishte në vit të dytë në shkollën e Lartë të Bashkuar të Oficerëve. 
Jemi nisur nga shtëpia e Refik Mëziut në orën 3 të mëngjesit, për 
të arritur tek autobuzët që niseshin për Tiranë në orë 7”, - rrëfen 
Shpëtimi.

Ai mban mend që ka shkuar në Tiranë dhe është paraqitur te 
shkolla më datë 28 Gusht 1983. “Na kanë dhënë uniformat ushtarake 
dhe jemi veshur me uniformat e reja menjëherë. Në vit të parë kemi 
qenë 14 toga me nga 38-40 nxënës për togë; në vit të dytë kemi 
kaluar 12 toga me nga 30 nxënës; në vit të tretë e të katërt kemi qenë 
10 toga (klasa) me nga 25 nxënës. Fillimisht patëm vështirësi në 
komunikim, sepse flisnim dialekte të ndryshme dhe na është dashur 
t’i mësojmë pak a shumë të gjitha dialektet, për të kuptuar më mirë 
njëri-tjetrin. Kërkesa e llogarisë ka qenë në shkallën maksimale 
dhe disiplina ushtarake u brumos tek ne që në moshë shumë të 
re. Bindeshim për çdo gjë dhe kryenim të gjitha detyrat. Përgatitja 
fizike na shndërroi nga fëmijë në ushtarakë të vërtetë. Mësuesit që 
jepnin mësim në Shkollën e Mesme Ushtarake “Skënerbej” ishin më 
të mirët e shkollave të mesme të Tiranës. Në të gjitha olimpiadat që 
zhvilloheshin në ato kohë, mundoheshin të na konkuronin nxënësit 
e Politeknikumit 7-Nëntori, sot “Harry Fults”. Stafi pedagogjik dhe 
komandantja e shkollës na kanë qëndruar afër për çdo problem dhe 
shqetësim që kishim, pasi me ngrohtësinë, urtësinë e korrektësinë 
e tyre na qëndruan shumë pranë. Për këtë mësuese, por edhe për 
gjithë stafin pedagogjik e komandues të shkollës ruajmë kujtimet 
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më të mira, për përkushtimin e tyre në mirëedukimin tonë si 
edukatorë të palodhur dhe si prindër të dytë për ne. Në fakt, fillimi 
ishte shumë i vështirë për vetë moshën që kishim dhe për shkak të 
rregullave tepër strikte që ekzistonin në atë shkollë, që nga zgjimi 
e deri në pushim. Komunikimi me familjen me telefon ka qenë 
pothuajse inekzistent, ndërsa telegrame shkëmbenim vazhdimisht. 
Shkolla fillonte më 1 Shtator dhe përfundonte më 15 Korrik. Kishim 
pushim për vit të ri rreth 2 javë. Nga data 1-15 Korrik e çdo viti 
kryenim aksion për mbledhjen e bimëve medicinale dhe bënim 
plazh në rajonin e Karpenit dhe Kalasë së Turrës në Kavajë. Në 
periudhën 15-31 Janar të viteve 1986 dhe 1987 kemi kryer stërvitje 
Fushore Dimërore në Kampin e pionierëve në Voskopojë të Korçës”, 
- shkruan ndër të tjera nënkolonel Shpëtim Doda në ditarin e  tij të 
asaj kohe.

Studimet e larta dhe kualifikimet

Pas përfundimit të Shkollës së Mesme Ushtarake “Skëndërbej” 
në Tiranë, filloi studimet në Shkollën e Lartë të Bashkuar të Oficerëve 
në Fakultetin Gjitharmësh (Këmbësori). Vitin e parë të studimeve 
e ka kryer në Zall-Herr, pasi nuk kishte kapacitete akomoduese 
për të gjithë studentët ushtarakë. Ishte koha kur u kalua nga cikli 
3-vjeçar në ciklin 4-vjeçar të studimeve. Filluan vështirësi të tjera 
në përshtatje me shoqërinë sepse nga shkolla e mesme kishte vetëm 
një shok, kurse të tjerët kishin ardhur të rinj nga shkollat civile, disa 
në moshë edhe më të madhe se ai. Nuk kishin vështirësi nga ana 
pedagogjike, ushtarake dhe përgatitja fizike, por duhet të kryenin 
çdo gjë nga e para, me pjesën tjetër të shokëve që kishin ardhur 
nga jeta civile dhe kishin mendësi krejt ndryshe nga e studentëve të 
Shkollës “Skënderbej”.

Në vitin shkollor 1988-1991 kaluan përsëri në ambientet ku 
është sot Komanda e Doktrinës dhe e Stërvitjes. Po në këtë vit, 
vjen për studime në këtë shkollë, në Fakultetin e Specialiteteve, 
dega e ndërlidhjes, edhe vëllai i tij Hamdi Doda, që kishte mbaruar 
shkollën e mesme në Muhurr.

Në vitin e tretë dhe të katërt u është dashur që të rrugëtojnë në 
të gjithë Shqipërinë, për të zhvilluar mësim në terren dhe në kushte 
reale të situatave të ndryshme.
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Shpëtim Dine Doda është titulluar Oficer Aktiv i Forcave 
të Armatosura me Urdhër të Ministrit të Mbrojtjes nr. 29 datë 
15.05.1991. Pas përfundimit të studimeve dhe vazhdimit të punës 
ka kryer edhe një sërë kursesh dhe kualifikimesh, si: Kursin e Lartë 
të Oficerit dhe Kursin e Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm me 
cikël studimi 1 vjeçar për secilin kurs; Kursin Themelor të Oficerit 
të Shtabit me kohëzgjatje 4 muaj; Kursin e Forcave speciale me 
kohëzgjatje 6 muaj; Kursin e forcave Komando me kohëzgjatja 6 javë;  
Kursin e Vlerësimit “Creval” për 2 muaj; Kursin e Luftës në Qendra 
Urbane  për 1 muaj në Itali; Kursin e instruktorit të Topografisë 
Ushtarake të NATO-s, 1 muaj në Itali; Kursin e Instruktorit të 
Kullës së Alpinizmit si dhe Kursin e Luftës Kundër Eksplozivave të 
Improvizuara.

Gjatë karrierës 30 vjeçare ka kryer disa detyra si oficer, duke 
filluar në vitin 1991 në Novosejë të Kukësit e më pas në Postën 
Kufitare Venisht, në Batalionin e Këmbësorisë në Sllovë, në 
Brigadën Sulmuese në Muhurr, në Batalionin e Këmbësorisë në 
Peshkopi dhe Dovolan të Peshkopisë, në Brigadën e Reagimit të 
Shpejtë në Yzberisht dhe Zall-Herr, në Forcën Tokësore në Zall-Herr, 

Shpëtim Doda me familjen.
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në Shkollën e Trupës të Forcës Tokësore - Komanda e Doktrinës dhe 
Stërvitjes, në Brigadën Logjistike Vaçarr, në Qendrën e Bashkuar 
Operacionale të Shtabit të Përgjithshëm, në Policinë Ushtarake dhe 
së fundmi në Komandën Mbështetëse në Vaqarr, Tiranë.  

Gjatë karrierës ushtarake është dekoruar me urdhëra dhe 
medalje ushtarake nga Komandanti i Brigadës, Komandanti i Forcës 
dhe deri nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA me motivacione të 
ndryshme, gjithsej 7 urdhëra dhe medalje.

Ka marrë pjesë në shumë konferenca dhe stërvitje të 
përbashkëta të zhvilluara në Shqipëri dhe jashtë saj, nga viti 2001 
deri në 2020.

Gjithashtu ka dhënë kontribut duke stërvitur e trajnuar ushtarët 
dhe kuadrot e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në rajonet e stërvitjes 
Mollza, Burrel, gjatë përgatitjes së tyre për çlirimin e Republikës së 
Kosovës. Ai zotëron gjuhën angleze sipas standarteve të NATO-s në 
nivelin 2.2.

Shpëtim Doda është i martuar me zonjën Kujtime Doda e cila ka 
punuar si restauratore në Muzeun Historik dhe Etnografik të qytetit 
të Peshkopisë deri në vitin 2002 dhe tani punon në një biznes 
familjar në Tiranë. Ata kanë dy fëmijë: Adnand Doda që punon 
në një biznes privat dhe Ensuel Doda që studion në Universitetin 
Politeknik të Tiranës, Dega Gjeologji Miniera.  
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Armand Hamit Rama, më i riu në 
parlamentin vendor të Tiranës

Pas legjislativit shqiptar me 140 
deputetë, Këshilli Bashkiak i Tiranës 
është organi më i lartë që përfaqëson 
një unitet administrativo-territorial dhe 
bashkësi banorësh me status të veçantë.

Në këtë këshill që ndërmerr nisma në 
interes publik vendor të Bashkisë Tiranë, 
anëtari më i ri është Arman Hamit Rama. 
Në zgjedhjet vendore të datës 30 qershor 
2019 ai kandidoi për t’u zgjedhur anëtar 
i Këshillit Bashkiak të kryeqytetit me 
siglën e Partisë Social Punëtore.

Djaloshi 31 vjeçar (i datëlindjes 10 shtator 1989), me bukuri 
të rrallë fizike e shpirtërore guxoi të konkurojë dhe fitoi falë 
reputacionit të tij dhe mbështetjes që i dhanë shokët e miqtë në 
24 Njësitë Administrative dhe tri lagjet e reja të Tiranës, duke u 
renditur kështu me 61 parlamentarët vendorë të bashkisë më të 
madhe të vendit, asaj të metropolit shqiptar.

I diplomuar për frëngjisht në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja 
të Universitetit të Tiranës dhe me Master Shkencor në degën  
“Komunikimi i Ndryshimit Social dhe Sjelljes”,  si dhe me disa 
trajnime, ndër të cilët më i spikaturi ai me titull “Marketer i Vetes – 
Menaxher i Burimeve Njerëzore”, Armand Rama u formua si një i ri 
me perspektivë.

Krahas funksioneve shtetërore si Inspektor i Përgjithshëm për 
Inspektimin e Subjekteve  të Përkujdesit Shoqëror në ISHPSHSH 
dhe si Specialist/Azhornues pranë sektorit të kontratave të reja në 
Ujësjellës-Kanalizime Sh.a Tiranë, Armand Rama u formua edhe si 
një nga politikanët e rinj, duke arritur deri në drejtimin e  bazës së 
PS, Njësia Bashkiake Nr.4 Tiranë.
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Duke e konsideruar punën me njerëzit si art më vete, djaloshi 
shatlartë e sykaltër u bë një nga më të preferuarit e bazës socialiste.

Dhe jo vetëm kaq. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 ai qe 
i pari në listën e kandidatëve për deputetë të Partisë Demokracia 
Sociale në Dibër. Ndonëse pa mbështetje financiare, ai arriti të rrisë 
prestigjin dhe autoritetin e tij në rrethin nga ka origjinën (babai i tij 
Hamiti, punonjës i Gardës së Republikës që prej 35 vitesh, është nga 
Hurdhë Muhurri).

Dy vjet më vonë ai guxoi sërish, duke kandiduar këtë radhë 
për t’u bërë pjesë e parlamentit vendor të kryeqytetit shqiptar. 
Dhe ia arrit qëllimit, duke u votuar nga 1995 qytetarë të Tiranës. 
Në Këshillin Bashkiak të kryeqytetit ai është një zë i spikatur në 
mbrojtje të interesave të bashkëqytetarëve të vet.

Armand Rama, Halil Rama, Defrim Methasani, Shemsi Prençi dhe Hamit Rama
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XII

PERSONALITETE NGA ZONA 
E MUHURRIT ME TITUJ E 

GRADA SHKENCORE
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Profecia e ish-drejtorit të shkollës 8-vjeçare 
Hurdhë Muhurr, Xhemal Berisha, do të 

rezultonte e saktë. Ish-nxënësi shembullor 
i kësaj shkolle Petrit Bushi, i pëkushtuar 
ndaj arsimimit e formimit profesional, do 
të kalonte suksesshëm të gjitha shkallët 
hierarkike të sistemit tonë kombëtar, dhe 

pse jo edhe atij ndërkombëtar, për të arritur 
në fi nish: Profesor doktor i shkencave 

Juridike. Dhe si i tillë edhe drejtues i një 
universitetit prestixhioz në Prishtinë, siç 
është  kolegji AAB, ku ai është dekan i 

Fakultetit “Administratë Publike”
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Dr. Veli Lala – rrugëtimi në ngjitje 
drejt majave të shkencës

Veli Hazis Lala është i vetmi doktor 
i shkencave në fushën e fizikës në 
rrethin e Dibrës, që megjithë rezultatet 
inkurajkuese, asnjëherë nuk u vlerësua, 
përkundrazi u pa “shtrembër” nga 
nomenklatura e kohës së monizmit dhe 
nuk u përfill as nga pushtetarët e sotëm. 
Gjithsesi produkti i tij shkencor është në 
dobi të shoqërisë shqiptare dhe për këtë 
ai ndjehet krenar.

Ai ka lindur me 25.07.1944, në një 
familje të varfër të Muhurrit. Fëmijërinë 

e kaloi me shumë vështirësish, por si të gjithë bashkëmoshatarët 
e tij, ishte mësuar me ato të mira që kishte; kënaqej me pak dhe 
vëmendjen e kishte vetëm tek mësimet. “Kështu zhvillohej jeta jonë 
atëherë”, - rrëfen profesor Veliu, i cili kujton shokët e tij të fëmijërisë, 
si: të ndjerin Selman Rama, Halit Xhanin, Ilmi Lalën, Setki Lalën, 
Shefki Lleshin e shumë e shumë shokë, me të cilët filluan klasën e 
parë në vitin 1951.

Mbaruan filloren e 7-vjeçaren dhe më pas u ndanë nëpër shkolla 
te mesme: dikush në gjimnaz, dikush në shkollën pedagogjike (siç 
ishte dhe ai vetë), dikush tjetër në shkolla ushtarake apo mjekësore 
e artistike. Midis tyre, Veli Lala ishte dalluar si fëmijë kurajoz dhe të 
gjitha ciklet e arsimit i ka kryer me rezultate të larta.

Mbasi mbaroi shkollën pedagogjike në Peshkopi me medalion, 
po atë vit (1962) filloi studimet e larta në Universitetin e Tiranës, 
dega e fizikës, të cilat i mbaroi me rezultate të shkëlqyera. Flasin 
për këtë diploma e lista e notave, si dhe disa dëshmi të niveleve të 
larta të arsimimit të tij, deri kandidat e doktor i shkencave.

Menjëherë pasi u diplomua në degën e fizikës filloi punë në 
gjimnazin e Peshkopisë (1966), ku vlerësohet si mësues i dalluar 
për rezultate të larta në punën mësimore - edukative në shkollë dhe 
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veçanërisht për aftësitë e tij krijuese. Bashkëkohësit e tij tregojnë 
se kurdoherë dallohej mendja dhe dora e profesor Veli Lalës. Në 
punë e sipër është dalluar për mësimdhënie cilësore. Ai la gjurmë 
në ndërtimin e laboratorit të fizikës e të elektronikës në gjimnazin 
e Peshkopisë, dhe si një eksperimentues i vazhdueshëm e rezultativ 
në fushën e fizikës laboratorike. Veli Lala i dha një impuls të ri punës 
kërkimore-shkencore në këtë gjimnaz me tradita të mira, duke 
qenë gjithmonë në avangardë të një pune të mirëfilltë kërkimore - 
shkencore në dobi të shoqërisë, kryesisht në fushat e ambientit, për 
një ajër të pastër.

Mbështetur në rezultatet e arritura në sajë të punës së tij, e dërguan 
për specializim pasuniversitar, ku, pasi shlyu provimet, realizoi dhe 
mbrojti temën: “Zhvillimi i intuitës shkencore dhe teknike tek moshat 
e reja, nëpërmjet fizikës dhe rretheve shkencore të saj”.

Dr.Veli Lala dhe libri i tij “Filtri karbonik për 
një mjedis të pastër”

Studimet e tij të thelluara e kanë bërë Dr.Veli Lalën një kuadër 
me intuitë të qartë dhe mjaft të dobishme për shoqërinë tonë, por 
ai është i zhgënjyër për faktin se asnjëherë nuk e kanë thirrur për 
ta gjykuar, në se ka vlera apo jo?!

Në funksion të këtij qëllimi madhor ka shkruar e botuar dhe një 
libër, si produkt të krijimtarisë së tij shkencore, të cilin ia ka ofruar 
për zbatim Bashkisë Tiranë.

Libri i tij “Filtri karbonik për një mjedis të pastër” ka si qëllim 
të ndihmojë shoqërinë për të mbrojtur ambjentin nga papastërtitë 
gjatë jetës së përditshme. Në këtë libër ai shtjellon dhe argumenton 
bindshëm tezat e tij për:

• Mbrojtjen e ambjentit nga tymërat që lëshojnë oxhaqet e 
fabrikave apo të punishteve të ndryshme, në Tiranë dhe në gjithë 
Shqipërinë. “Vetëm fabrika e birrës në Tiranë prodhon gazëra tepër 
ndotëse, sa mjer ato familje që banojnë atje”,- pohon dr.Veli Lala.

• Mbrojtjen e ambjentit nga mbeturinat e dëmshme, që pas 
përdorimit shpërndahen gjithkund, duke sjellë pasoja të dëmshme 
për mjedisin si: ndotja nga shishet plastike, nga copa letrash e të tjera 
mbetje të këtij lloji, të cilat dr.V.Lala mendon se mund të eliminohen 
me anë të djegies dhe për këtë ka ideuar edhe mekanizmin e djegies, 
duke e futur tymin e prodhuar në filtrin karbonik.
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Dr.Veli Lala, në librin e tij argumenton se si mund të mbajmë 
bulevardet të lara gjithmonë, edhe kur nuk ka shi dhe dielli 
përvëlon e makinat pa pushim shkojnë e vijnë. Kësisoj ai është në 
avangardë të mendimit shkencor në këtë fushë, për të ndihmuar 
shoqërinë në kushte konkrete. Ai është iniciator dhe këmbëngulës 
që eksperimentin ta shtrijë edhe në fusha të mjedisit të pastër, kudo 
ku punohet dhe jetohet.

Zhgënjimi i doktorit të shkencave në fushën e fizikës

Në koherencë me zhvillimet e shkencës në vendet perëndimore, 
ai ndjehet i zhgënjyer nga mosdarkortësia me drejtuesit e sotëm e 
të djeshëm të kësaj bashkie, nivelin e të cilëve e konsideron larg 
nivelit të tij. Madje doktori i shkencave Veli Lala nuk heziton të 
shprehet se: “si dje, edhe sot drejtuesit luftojnë për paranë e jo për 
aplikimin e dijeve shkencore”.

Me punën e tij rezultative 
u bë fillimisht kandidat dhe 
me 13 shkurt 1989 mori 
titullin “Doktor i Shkencave”, i 
pari i tillë në fushën e arsimit 
në Peshkopi. Ai zhvilloi një 
punë të mirëfilltë kërkimore 
shkencore, mjaft rezultative, 
por ziliqarët që kishin kapur karriket shtetërore nuk e përmendnin 
fare.

Gjithsesi prof.Veli Lala ndjehet krenar, sepse me punën e tij ka 
nderuar veten, Dibrën dhe në veçanti Muhurrin tonë të dashur.

Ndërkohë i gëzohet familjes së bashku me bashkëshorten 
Hasien, djalin Eltonin dhe vajzën Imelda, të cilët janë të martuar 
dhe aktualisht jetojnë jashtë shtetit (djali në Londër dhe vajza 
në Mynchen të Gjermanisë). Vetë dr. Veli Lala, me bashkëshorten 
Hasien, jetojnë në Tiranë, tek “Komuna e Parisit”.

Dr.Veli Lala është njohës i mirë i rusishtes dhe i anglishtes, 
i kompjuterit e internetit, duke qenë kështu në kontakt të 
vazhdueshëm me të rejat e shkencës botërore.

Edhe në moshën 76 vjeçare dr.Veli Lala kryen veprimtari 
kërkimore të pavarur dhe veprimtari kërkimore akademike në 
mbështetje të projekteve me karakter kombëtar dhe ndërkombëtar.
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Selman Mëziu – Doktori i shkencave 
pyjore, studiuesi dhe publicisti 

me rrezatim kombëtar

Si autori i tre librave: “Lulet e mia, 
kënaqësia juaj” (2006); “Ajshtajni i 
Përcëlluar” (2013); “Revolucioni i gjelbër” 
(2014), por dhe për autorësinë e dhjetëra 
reportazheve, skicave, esseve e artikujve 
problemorë në shtypin qëndror e lokal, 
Dr.Selman Mëziu (Titull shkencor që e 
ka fituar në Janar 1995 ndërsa po atë vit 
shkon për specializim në Areco të Italisë, 
ku qëndron edhe si emigrant), padyshim 
që është një emër i spikatur që nderon 
Muhurrin, Dibrën dhe gjithë Shqipërinë.

Në bokërimat e gjashtëdhjetë vjetëve

Ashtu pa u kuptuar, me të qarë e me të qeshur, ngjiti udhëzat 
hollëzake të jetës. Sa herë qau me lot. Duart i kishte pluhurosur me 
ato të kurtit (oborrit) të tij. Me ato i fshinte, duke lënë gjurmëza 
në formë të ndryshme. Lotët i dolën edhe kur qeshte nën dardhën 
kokërrvogël. Kënaqej kur i mblidhte e bashkë me ftonjtë e mollët 
i fuste në tallosin e hedhur në stanin e tij. Ndërsa ato piqeshin e 
ëmbëlsoheshin, tallosi pakësohej, ngaqë grazhdi u mbushej për 
ditë, lopëve, kalit, deleve….

Në atë kodër të thatë, ku të parët hapën pusin, ndërtuan 
shtëpinë me qita, por edhe shartuan dardhën, manin, kumbullën e 
mollën mbi fidanat e egër, Selmani dhe ato rriteshin duke kënaqur 
mbjellësit dhe prindërit e kujdesshëm, edhe pse vishnin pantallona 
e xhaketë shajaku, opinga llastiku apo lope me gjalma.

Nën peshën e jetës plot sakrifica atij i forcoheshin kockat e 
muskujt. Jeta rridhte përmes lëvizjeve për të marrë dijeni, por edhe 



Muhurri, histori dhe personalitete 487

për të rujatur delet, dhitë…. Djersitej, lagej, qante nga i ftohti i acartë 
i dimrave që i skuqnin gishtërinjtë e duarve, i dridheshin leqet e 
këmbëve, por Selmani dhe natyra donin e mëkonin njëri - tjetrin. 
Kurse prindërit kërruseshin e plakeshin nga puna e pandërprerë e 
koraca e kohës i burrëronte e fisnikëronte.

“U hodha në gjirin e jetës kolektive, ku hanim e pinim nga e 
njëjta pagure apo i njëjti kazan gjelle. Natën flinim duke dëgjuar 
frymarrjen e njëri- tjetrit, ndërsa ditën mësonim, loznim, shëtisnim 
së bashku, ashtu të pastër, të çiltër, të ngrohtë, të mbushur me 
gëzime rinore. Ndërsa familjet çmalleshin me një letër të thjeshtë 
plot ndjesi, një letër në një muaj. Gjatë verës mezi arrinim të hanim 
kokrrën e fundit të qershisë, manat, dardhat verore. Rrushtë, mollët 
e ftonjtë i linim në degë që të piqeshin, ndërsa unë ikja i përcjellur 
me lot të nxehtë nëne e babai. U ktheja shpinën e mezi hidhja 
hapat e largimit, por fatkeqësisht ai mall më tradhëtonte, kështu 
që dhimbja më krijonte bula lotësh që vargëzoheshin duke zbritur 
nga faqet e njoma.

Punova shumë për të fituar shprehitë e punës, për të 
materializuar dijen, për të fituar paranë, për të ngjitur shkallaret 
e dijes. Bukën e misrit me kavanozin me kos e merrja me vete 
në një çantë bezeje. Lodhesha me një orë edhe dy orë rrugë me 
hapin e shtrirë që bëja. Normën më duhej ta realizoja. E kështu 
edhe dëshirën për t’u mëkuar me dijen e arrita. Isha një fshatar 
varfanjak, por i pastër në shpirt, me zemër, këmbëngulës e me 
vullnet të hulumtoj në kthinat e dijenisë njerëzore. Filozofia 
mu mpleks me sistematikën e Karl Lineut, Lavuzierin e pashë se 
lidhej me Minçurinin, Honore de Balzak i kërkonte ndjesë Migjenit 
e Stërmillit, ndërsa Kafka quhej reaksionar me bisht. Por ashtu 
notova në detin plot dallgëzime, herë mbi valë e herë nën ato.  Edhe 
pse isha nxënës kokëulur i njerëzve dhe natyrës.

Si kërmilli mora shtëpinë me vete dhe u futa në gjirin e pyllit. Ai 
herë më përkëdhelte, herë më zemëronte me kapriçot e tij. Shpejt 
u mësova me tekat e “doktorave” të tij. Prekja humuesin, shikoja 
pishat e ahet si kollona të blerta me lartësi marramendëse, ku ligjet 
e fizikës, të kimisë e matematikës më futnin në biologjinë e jetës 
së tyre. Aty unë flisja me vete, për të zgjidhur ekuacionet e jetës 
së tyre, por edhe të miat në jetën e qetë, të vrazhdë, të sertë, të 
rrëmbyeshme. Edhe unë isha një organizëm i gjallë, si lisi shumë 
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shekullor, si arneni i Livadhit të Qeshkës, si pishat e zeza të Munellës 
apo të Zabelit të Nikës.

Por ika. U syrgjynosa. U rrëmbeva nga orteku i kohës. Deti 
më përcolli, jo si mbretin Genci me gruan dhe vajzën të lidhur me 
konope nga romakët. Por të shtrënguar fort me zinxhirë, me hallka 
të trasha, prej çeliku të fortë. Kudo më shtërngonin. Në muskuj. Në 
kocka. Në shpirt. Në çdo qelizë, ku edhe protoplazma e membrana 
qelizore vuanin tmerret e ikjes. Lashë prapa një diell që po lëshonte 
rreze. Sa kishin filluar të ndriçonin mjedisin me njerëzit e natyrën, 
që veç lëviznin, por pa drejtime të përcaktuara. Por shpejt ato e 
humbën edhe këtë ndriçim. Natyra dhe njeriu shqiptar u mbytën 
në dallgët e një mjerimi e shkatërrimi barbar. Ndërsa ca rriçna u 
bënë dragonj dhe mbollën aty zinë e ngrënies e dijenimit, duke 
shpërthyer digat e llavave të vuajtjeve e të tmerrit të krimeve. E 
unë vuaj më shumë nga pabesitë e kohës, në të dy anët e detit. Më 
robtuan fizikisht e mendërisht. Por si një thëngjill i fshehur nga hiri, 
përpiqem të jetoj e të ndriçoj.

Familja filloi të më ngrohë shpirtin e të lëshojë vegime lumturie. 
Por jeta ime ishte e mëkuar me drithërimat e regjimit me ngjyrime 
e forma trullosëse.

E prandaj dua që me dorën time të ushqej fëmijët e mi. Dua 
që njeriu të mos flejë jashtë i dëbuar nga shteti i pakicës shpirt 
kazëm. Dua që njerëzit të jetojnë me djersën e ballit. Por nuk dua 
që rriqnat të përthithin lëngun qelizor të qelizave të njeriut të 
pafajshëm, punëtor, të sakrificave, të drejtë, të sinqertë. Dua që 
natyra të shërohet. Dua që njeriu të jetojë me dinjitet, djersë, lodhje 
dobiprurëse, kulturë, të jetojë me ushqim biologjik e shpirtëror. 
Por ja që herë-herë na kafshojnë përbindshat njerëzorë, mua, ty, 
miliona e miliarda, duke derdhur gjak vogëlushësh e fëmijësh në 
barkun e nënës. Prandaj kam të drejtë të them që jeta qenka një 
komedi, ku qeshim, lozim, vritemi, theremi, shkruajmë, këndojmë, 
pra si në luftrat mijëra vjeçare kur viheshin përballë maqedonasit 
e Perseut me ilirët e Gencit. Dikush përgjakej, priste këmbët, i binte 
shigjeta në zemër, tjetri fitonte e më pas do të hynte në beteja të 
reja, me komandant tjetër. E kështu zinxhiri mbetet i pakëputur, por 
hallkat e tij hollohen, shkojnë në të këputur e kështu vazhdon jeta 
deri në pafundësi”, - shkruan Dr.Selman Mëziu në ditarin e tij, kur 
sapo kishte mbushur gjashtë dekada jetë.
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Kush është Dr. Selman Mëziu?

Selman Mëziu, ka lindur me 20 gusht 1956 në fshatin Fushë-
Muhërr Dibër.  Jeton në Firence – Itali që nga Janari  vitit 1995.

Është i martuar dhe ka tre femijë.
• Në vitet 1972- 1976, ka mbaruar Shkollën e Mesme Pyjore – 

Shkodër.
• Në vitet 1976-1978, ka 

kryer stazhin në prodhim në 
N.Pyjore – Dibër.

• Në vitet 1978-1983, ka kryer 
studimet e larta në Fakultetin 
e Pyjeve, Tiranë.

• Në vitet 1983-1985, 
specialist mbarështrimi në 
N.Pyjore Dibër.

• Në vitet 1985-1987, 
në  Shtabin Qëndror të 
Inventarizimit të Pyjeve të 
Shqipërisë.

• Në vitet 1987-1992, në 
Fakultetin e Shkencave 
Pyjore.

• Në vitet 1993-1994, në 
Institutin e  Kërkimeve  të  
Pyjeve dhe Kullotave. Ka marë 
pjesë në studimin kombëtar: 
“Vëzhgimi Ekologjik i Pyjeve 
të Virgjër të Shqiperisë.,”, i 
kryer në këto vite.   

• Në vitin 1994 krijoi e drejtoi 
subjektin privat “Bota e  Gjelbërt.,”.

• Në 13.01.1995 mbron doktoratën: “Doktor i Shkencave 
të Silvikulturës”, me temë: “Përcaktimi i intensitetit të 
rrallimeve në prerjet kulturore në pyjet e ahut, pishës së zezë 
e dushqeve”.

• Në fundin e Janarit 1995, shkon në specializim për Prerjet 
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kulturore, në   Institutin e Kërkimeve të Silvikulturës në Areco 
të Italisë, ku qëndron edhe si emigrant.

Ka botur deri tani këto libra:
• “Lulet e mia, kënaqësia juaj”,  Tiranë 2006;
• “Ajnshtajni i Përcëlluar”, Tiranë  2013;
• “Revolucioni i gjelbër”, Tiranë 2014;  
•  “Testamenti i pylltarit”, Tiranë 2015;
•  “Pylltaria në udhëkryq”, Tiranë 2016;
• “Dafina në hullinë e shekujve”, Tiranë 2016;

Ështe autor dhe bashkëautor në hartimin e disa planeve të 
mbarështimit të pyjeve, studimeve dhe realizimin e projekteve. 
Është bashkëautor në përgatitjen e Hartës pyjore të Shqipërisë, e 
vitit 1987.

Që nga viti 1995, ushtron veprimtarinë në fushën e Lultarisë 
dhe Arkiteturës së gjelbërt në Itali.

Ai flet e shkruan këto gjuhë të huja: Italisht, Frëngjisht.
                         

Pylltaria shqiptare në lëngatë... dhe kontributi 
i dr. Selman Mëziut

Aktualisht, në vendin tonë, nga 36 drejtorë të ndërmarrjeve 
të shërbimit pyjor, vetëm 4 prej tyre janë 
inxhinierë pyjesh. Të tjerët janë simpatizantë 
të partive në pushtet. Nga ana tjetër, para 
dy-tre vitesh, me reformën e panevojshme, 
nga 592 specialistë të pylltarisë mbetën në 
punë vetëm 70 prej tyre, të tjerët janë të 
profesioneve të ndryshme, veçse specialistë 
pyjesh jo.

Këto statistika të zymta që Dr.Selman 
Mëziu i jep në mënyrë të përsëritur në librin 
e tij “Revolucioni i gjelbërt” janë treguesi 
më sinjifikativ që nulifikon efektivitetin e 
reformës së qeverisë në sektorin e pyjeve.

Kjo situatë e trishtë menaxhimi dëshmon se pylltaria shqiptare, 
si asnjëherë tjetër është në lëngatë. Qindra inxhinerë e specialistë 
të pyjeve nga i gjithë vendi, të cilët u mblodhën për të iniciuar dhe 
organizuar “Revolucionin e gjelbërt” (në promovimin e librit me 
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të njëjtin titull), mbështetën kolegun e tyre Mëziu. Sipas tij, situata 
çalon në disa drejtime, duke nisur që nga drejtimi i decentralizuar 
i pyjeve, nga politika të gabuara organizimi e reformash pronësie, 
moszbatimi i ligjeve, korrupsioni në vjeljen e prodhimeve pyjore 
etj. Këto politika të mbrapshta kanë sjellë pasoja katastrofale:

- Kanë varrosur një pasuri të tillë materiale, që duhet të paktën 
100 vjet të zëvendësohet.

- Kanë shkaktuar varfërimin ekonomik të banorëve përreth, 
duke bërë të pamundur vazhdimin e jetesës.

- Kanë çarmatosur moralisht personelin shërbyes pyjor nga 
baza në qendër, kanë shkatërruar një ekuilibër biologjik, klimatik, 
ekonomik e ujor, që kërkon shekuj të rikthehet, ose kërkohen 
investime me miliona dollarë, për çdo njëmijë metra katrore.

- Kanë dëbuar me dhunë nga pyjet kafshët e shpendët, banorët 
e përhershëm të tyre, gjë që shkakton një kryqëzatë ekologjike të 
paparë në mbarë globin.

Memorandumi 3 vjeçar për ndalimin e gjuetisë nuk mjafton.
Duke u shprehur për këtë kasaphanë në pylltarinë shqiptare, 

shkencëtari që prej mëse dy dekadash ka emigruar në Itali, me të 
drejtë shtron pyetjen: Kush e mban përgjegjësinë për “Hiroshimën 
shqiptare”?!. Dhe përgjigja për këtë pyetje është e thjeshtë të 
gjendet, po të ndjekim këtë kronologji argumentesh që jep autori i 
studimit “Revolucioni i gjelbërt”.

Sipas axhensisë Green Haus, në vitin 2005 Shqipëria kishte 
një sipërfaqe të mbuluar me pyje prej 1.5 milionë hektarë, por tani 
kanë mbetur 400 mijë hektarë. (Ekolëvizja, Mars 2014 f. 1).

Nuk është e vështirë të nxjerrim përfundimin me një zbritje 
të thjeshtë, se janë shfarosur plotësisht një milion e njëqind mijë 
hektarë pyje. Si u zhduk kjo sipërfaqe kaq e madhe?

Shikoni më tej këto të dhëna statistikore: Nga rreth 100.000 
mst., që nxjerr në ankand Ministria e Mjedisit (ku varen pyjet), 
në pyje priten faktikisht 2 milion 500.000 mst, pothuajse pjesa 
e më e madhe e destinuar për eksport. Në të gjithë këtë tregti të 
kriminalizuar, 100 mijë mst. dru zjarri, janë të planifikuar për 
popullatën.

Nga të trembëdhjetë parqet kombëtare, vetëm Bredhi i Hotovës, 
Përmet, nuk ka pësuar dëmtime, të tjerët janë dëmtuar kush më 
shumë e kush më pak, madje disa janë zhdukur plotësisht, me anë 
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të prerjeve abuzive, djegieve etj.
Korrupsioni ka zhdukur në pyjet e shkatërruara shqiptare, 40 

milionë dollarë, dhënë nga Banka Botërore e investues të tjerë. 
Gjatë këtyre dekadave, nga 3000 hektarë pyllëzime në ekonomi të 
ndryshme në gjithë vendin, nuk gjendet as edhe një fidan drurësh 
pyjorë.

Çdo vit, nga brezi bregdetar zhduken 15 deri 20 hektarë, pyje 
ndërsa deti Adriatik e Jon “ushqehen” çdo vit me 20 milionë ton 
materiale inerte, tregues ky i erozionit më të lartë në botë.

Vetëm gjatë dhjetë vjetëve të fundit, çdo vit shkatërrohen nga 
zjarret 45 mijë hektarë pyje. Përgjatë brigjeve të lumit Shkumbin, 
nga Elbasani në Peqin, janë zhdukur plotësisht 800 hektarë 
plepishte, me prerje, djegie, vershime ujërash etj.

Parku Kombëtar i Lurës në rrethin e Dibrës është zhdukur e 
liqenet e saj janë kthyer në moçale. Po kështu, Bredhi i Drenovës 
në rrethin e Korçës, me sipërfaqe 1380 hektarë është prerë rrafsh 
me tokën. Të dyja këto zona janë shpallur parqe kombëtare në vitin 
1966, por fatkeqësisht ai vendim ka mbetur vetëm në letra.

Pothuajse janë duke u zhdukur disa lloje kafshësh e shpendësh, 
ndër të cilat po shënojmë vetëm disa prej tyre: Shqiponja e malit 
(A. Chrysetos); Kaprolli (C. Capreolus); Lundërza (L. Lutra) etj. E 
gjithë kjo masakër kriminale i hoqi tokës pyllin, shajakun e saj, 
mbulesën biologjike e ushqyese që e ndihmonte të rregullonte 
rrjedhjen e ujërave, që toka të mos grryhej, e që ripërtërtja të 
sigurohej nën ‘kujdesin’ e vet drurëve mëmë. Të dhemb shpirti 
“Kur sheh këto pamje, që janë të kudo ndodhura në Shqipëri.... ku 
fytyra e katastrofës erozive ka nxjerrë brinjët e të sëmurës “TOKË”, 
që lëngon e zhveshur lakuriq nga mungesa e mbulesës që quhet 
PYLL. Kështu shkatërrohet toka (në Shqipëri) në rreth 20 deri në 
70 hektarë sipërfaqe në vit. Kjo shkallë shkatërrimi është më e larta 
në Europë e në botë...”. Dhe nga e gjithë kjo panoramë e zymtë, secili 
nga ne e kupton më së miri shqetësimin e ligjshëm të Dr. Selman 
Mëziut.

Përshkallëzimi i sulmit barbar për shkatërrimin e natyrës 
shqiptare kaloi nga njëra qeveri në tjetrën dhe vazhdoi edhe në 
Qeverinë Rama, kur u realizua reforma institucionale me Urdhër 
n.49 dt.30.01.2014, me largimin nga puna të inxhinierëve dhe 
teknikëve të pyjeve. Nga përllogaritjet e përafërta lidhur me 
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punësimin e teknikëve e inxhinierëve të pyjeve, nga totali 592 
punonjës, mund të punësohen vetëm 70 ose 80... Dhe më i qartë del 
veprimi diskriminues i inxhinierëve të pyjeve kur:

 “... Nga 36 drejtori në DShP (Drejtoria e Shërbimit Pyjor), 
vetëm në 4 prej tyre drejtojnë inxhinierë”. Në të njejtën linjë me 
z.Mëziu edhe Inxh. Admir Seci shprehet se “Ata që kanë firmosur 
për të gjitha këto, janë aty në Ministrinë e “Mjedisit”.... dhe 
vazhdojnë të bëjnë më të keqen, që mund të bëhet. Kjo për faktin 
se politika e sotme e qeverisë shqiptare, ka urdhëruar shkrirjen 
e ndërmarrjeve të pyjeve. Ka hedhur në rrugë të madhe mijëra 
pylltarë shqiptarë, specialistë të mesëm e të lartë. Kjo e revolton 
autorin e këtij studimi dinjitoz, i cili me keqardhje konstaton: “Për 
herë të parë në historinë botërore, pylltarët e mbulesa vegjetale e 
tokës vihet në tehun e shpatës, përmes zhdukjes së specialistëve 
dhe të mbulesës së dobishme të tokës shqiptare. Ky është një krim 
monstruoz me pasoja shkatërrimtare për ekonominë dhe popullin 
e vuajtur shqiptar, të malësive, kodrinave etj”. Pikërisht, nisur nga 
këto statistika të frikshme, për domosdoshmërinë e revolucionit 
të gjelbërt shprehen me kurajo: Prof. Kristo Qendro, Prof. Llambi 
Stefanllari, Dr. Ylli Kortoci, Dr. Gazmend Zeneli, Dr. Hajri Mandri; 
inxhinerët: Kleanthi Mandi, Gjon Fierza, Kole Malaj, Janaq Malaj, 
Ahmet Mehmetaj, Ilmi Gjana, Selim Dini, Abdulla Diku, Rexhep 
Ndreu, Ferdin Liçaj e Preng Bardhi, por dhe gazetarët e mirënjohur 

Në promovimin e librit “Testamenti i pylltarit”.
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të RTSH Defrim Methasani e Jaho Margjekaj. Të përfshirë në një 
komunikim bashkëkohor, ata evidentojnë tek libri “Revolucioni i 
gjelbërt” vlerën e bashkëkohësisë, të përqëndruar në një problem: 
Ruajtjen e pasurisë së gjelbërt, veçanërisht të pyjeve të shqiptarëve.

Libri ka materiale që ngjajnë me ligjërime bisedore. Aty ndjen 
dhimbjen e prerjes së një druri, si qënie e gjallë. Aty ndjen dhimbjen 
e ‘reformave’ ndër pylltarët, si njerëz që kanë shërbyer në këto pyje 
e që ‘reformat’ përzgjedhëse i nxorën në rrugë. Dhimbje njerëzore 
ndjen për cilindo nga këta.

Gjithsesi autori kërkon rrugët demokratike të përmirësimit të 
administratës së pyjeve, të mënyrës së menaxhimit të kësaj pasurie, 
që Zoti u ka dhënë shqiptarëve e që, në realitet po e sakaton politika 
e politikanët.

Ai konkludon se: “një vullkan i madh shkatërrues kërkon të 
mbulojë me llavën e tij punën gati njëqindvjeçare në pylltarinë 
shqiptare; kërkon të shkatërrojë shkencën pyjore, gjithë 
bioekosistemin pyjor e bimor të natyrës shqiptare; kërkon të 
varrosë të sotmen e të mbytë shpresën për të jetuar në të ardhmen”,  
kështu që del si detyrë që, inxhinierët dhe specialistët e pyjeve, të 
vihen në rolin e ‘gjeneralëve’ që do të drejtojnë këtë revolucion të 
gjelbërt”. Prandaj i bëhet thirrje opinionit publik që të ngrihet për 
t’i thënë ndal këtij revanshi fashist kundër pyjeve, kësaj pasurie të 
madhe mbarëkombëtare. Ata janë të vendosur që këtë revansh të 
pashoq në gjithë historinë e natyrës botërore të pyjeve, t’ua bëjnë 
të ditur nëpërmjet protestave, peticioneve etj, institucioneve, si 
FAO, OKB, Bashkimit Evropian e të gjithë shoqërive të natyrës e 
pylltarëve në mbarë botën.
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Prof.dr. Petrit Bushi, akademisti nga Bulaçi 
me karrierë të shkëlqyer edhe në Prishtinë

Profecia e ish-drejtorit të shkollës 
8-vjeçare Hurdhë Muhurr, Xhemal 
Berisha, do të rezultonte e saktë. Ish-
nxënësi shembullor i kësaj shkolle Petrit 
Bushi, i përkushtuar ndaj arsimimit 
e formimit profesional, do të kalonte 
suksesshëm të gjitha shkallët hierarkike 
të sistemit tonë kombëtar, dhe pse jo edhe 
atij ndërkombëtar, për të arritur në finish: 
“Profesor doktor i shkencave Juridike”. 
Dhe si i tillë edhe drejtues i një universiteti 
prestixhioz në Prishtinë, siç është Kolegji 

AAB, ku ai është dekan i Fakultetit “Administratë Publike” dhe profesor 
për lëndët: “E drejtë publike”, “E drejtë financiare”, “Administrimi 
elektronik” si dhe “Seminar përgatitor për temën ‘Master në nivelin 
master”, detyra të cilat i vazhdon edhe sot.

Gjithkush do të habitej me këtë karrierë të shkëlqyer 
profesionale të profesorit Petrit Bushi, i cili ka lindur në Palpus, 
Bulaç të Muhurrit më 20 Prill 1965. I biri i Mustafa dhe Xhelabie 
Bushit, i martuar me Haxhire Bushin me të cilën lindën, rritën dhe 
mirëedukuan tre fëmijë, Devisin, Oneidon dhe Ertin, është krenari, 
jo vetëm e familjes e fisit të tij, por e Muhurrit dhe e gjithë Dibrës.

Fëmijëria, shkollimi dhe formimi profesional

Rrjedh nga një familje e varfër në lagjen Palpus të fshatit Bulaç, 
familje në të cilën kanë lindur shtatë fëmijë: motra Lushe, më e 
madhja e fëmijëve dhe pesë vellëzërit, Selimi, Hyseni, Zabiti, Ilmiu 
dhe Baftjari. Të gjithë janë të martuar dhe me fëmijë, të shpërndarë 
në Dibër, Kanada, Greqi, Tiranë dhe vetë prof. Petriti në Prishtinë. 
Siç pohon edhe vetë profesori, ato janë rritur në kushte varfërie, 
por me ambicie për të mësuar të gjithë si vëllezër e motra.
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Shkollën fillore e ka kryer në Bulaç dhe 8-vjeçaren në Hurdhë 
Muhurr. Në vitin 1980 ka shkuar në Shkollën Tregtare të Vlorës, 
ndër më të mirat e vendit në atë kohë, ku ka vazhduar studimet 
për kontabilitet-financë, me bursë të plotë për shkak se të ardhurat 
familjare ishin jashtëzakonisht të ulta. Në vitin e parë të shkollës 
së mesme i vdiq babai, Mustafa. Kështu, ai së bashku me vëllezërit 
e motrën u rritën jetimë, vetëm me një rrogë të ulët të nënës në 
kooperativën bujqësore dhe në ndërmarrjen pyjore më pas. Por 
edhe në këto kushte, Petriti asnjëherë nuk i ndërpreu mësimet, 
përkundrazi doli me rezultate shumë të mira.

“Si fëmijë, të vetmet aktivitete sociale ku gëzohesha ishin ato që 
organizonte shkolla dhe kam marrë pjesë në të gjitha aktivitetet dhe 
garat deri ne klasën e tetë, madje jam vlerësuar me vende të para në 
gara dhe me fletë-lavdërimi nga klasa e parë në të tetën. Këto gjëra 
janë e vetmja kënaqësi që kam ndjerë si fëmijë”, -shprehet Petriti 
teksa i kthehet kujtesës për vitet e fëmijërisë. Nga fëmijëria mban 
mend dhe kujton me respekt të veçantë mesuesit e tij, nga klasa e 
parë deri në klasën e tetë si dhe shokët e shoqet e klasës, sakrificat 
e tyre, përkushtimin, vështirësitë, gjithashtu dhe aktivitetet që 
bëheshin në Shtëpinë e Kulturës në Muhurr. Kështu ai kujton me 
respekt të veçantë mësuesin e klasës së parë, Sami Këbejin (nga 
klasa e parë deri në klasën e tretë) si dhe më të talentuarin e klasës 
së katërt, mësues Rexhep Hoxhën. Të njëjtin respekt ruan edhe për 
mësuesit e shkollës 8-vjeçare të fshatit Hurdhë Muhurr  (1976-
1980), si për mësuesit kujdestarë Sinan Rama e Nebi Xhembulla 
edhe për mësuesit e lëndëve të tjera, Njazi Zebi, Petrit Zili, Shahin 
Gjuti, Lavdrim Shehu, Fehmi Mikli dhe Besnik Këbej, por edhe për 
ish-drejtorët e shkollës Xhemal Berisha dhe Adem Balla.

Në atë kohë ëndërronte gjithmonë që të bëhej mësues ose 
mjek, por zgjedhjet nuk kanë qenë mundësi e tij, megjithëse mbaroi 
shkollën me mesataren 10. Megjithatë, me kënaqësi por me shumë 
vështirësi shkoi në Vlorë në Shkollën Tregtare, të cilën e përfundoi 
me rezultate të shkëlqyera. Në këtë shkollë u njoh dhe me Haxhiren, 
një nxënëse e shkëlqyer, e cila më pas erdhi në universitet dhe sot 
është nëna e tre djemve të tij.

Pas mbarimit të Shkollës Tregtare në Vlorë, gjatë viteve 1984–
1988 Petriti vazhdoi studimet në Fakultetin e Ekonomisë, dega 
Financë të Universitetit të Tiranës, me rezultate shumë të mira dhe 
fitoi titullin ekonomist për financë.
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Në vitin 1991 përfundoi studimet me korespodencë në 
Fakultetin Juridik, ku fitoi titullin Jurist.

Gjatë viteve 2013 –2016 ka kryer studimet e doktoraturës në 
Universitetin Europian të Tiranës (UET), ku fitoi gradën shkencore 
“Doktor i Shkencave”, në profilin “E drejtë publike” dhe mbrojti 
temën me titull: “Hetimet financiare dhe konfiskimi i produkteve 
të krimit”.

Studimet nuk i ka ndërprerë dhe vazhdon të shkruajë artikuj 
shkencorë në fushën e së drejtës, në platformat DOAJ, ëorlCat, 
Scopus etj. Ka në proces monografinë “Hetimet financiare dhe 
konfiskimi i produkteve të krimit”. Petritin e shohim si bashkëautor 
në librin universitar “Hyrje në administratë publike”, në librin 
universitar “E drejta e Punës” dhe në librin “E Drejta Financiare”.

Ka kryer disa kurse të certifikuara për analizën operative 
dhe strategjike, hetimet financiare dhe konfiskimin e produkteve 
të krimit, krimit ekonomik financiar, pastrimit të parave, 
antikorrupsionit, procedurat e prokurimit publik dhe shkeljet 
ligjore, korrupsionin e lartë dhe krimin e organizuar.

Në vitin 2019, ka fituar edhe thirrjen akademike Prof.As.Dr.

Puna dhe karriera profesionale e akademike

Petrit Bushi, në vitin 1988 është emëruar hetues në Hetuesinë 
e Rrethit Korçë, dhe në Dhjetor të vitit 1989, pasi ka kryer kursin 
një vjeçar për hetimin, ka filluar punë në Korçë si hetues dhe oficer 
i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Korçë.

Në vitin 1997 është emëruar në Prokurorinë e Tiranës, si oficer 
i Policisë Gjyqësore dhe vazhdoi në këtë funksion deri në vitin 2001, 
kur e larguan padrejtësisht nga puna.

Në vitin 2001, konkuroi në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve 
dhe fitoi vendin e punës si inspektor në njësinë e prokurimit dhe 
më pas si shef i sektorit të prokurimit në Drejtorinë e Përgjithshme 
të Tatimeve deri në Tetor 2004, kur ka kërkuar dorëheqje.

Po atë vit (Tetor 2004) është emëruar shef i sektorit të 
Antikrimit ekonomik, pastrimit të parave dhe korrupsionit në 
Drejtorinë e Krimit të Organizuar pranë Drejtorisë së Përgjithshme 
të Policisë së Shtetit, funksion të cilin e kreu me profesionalizëm e 
përkushtim maksimal deri në Maj të vitit 2007.
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Nga Maji 2007 deri në Qershor 2010, punoi si oficer ndërlidhës 
në Ambasadën e Shqipërisë në Kosovë, ku ka ka mbuluar edhe 
Malin e Zi e Maqedoninë.

Sërish në Qershor - Tetor 2010, kryen funksionin e rëndësishëm 
të shefit të sektorit kundër korrupsionit në Drejtorinë e Antikrimit 
Ekonomik në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe 
në Tetor 2010, emërohet përsëri në Ambasadën e Shqipërisë në 
Kosovë, ku ka ka mbuluar edhe Malin e Zi e Maqedoninë.

Prof.dr.Petrit Bushi prej vitit 2009 punon si profesor i jashtëm 
në Kolegjin AAB, Prishtinë, më pas si zëvendësdekan dhe tani si 
dekan i Fakultetit “Administratë Publike” dhe profesor për lëndët: “E 
drejtë publike”, “E drejtë financiare”, “Administrimi elektronik” si dhe 
“Seminar përgatitor për temën ‘Master në nivelin master”. Në vitin 
2012 e emërojnë në një detyrë tjetër në Drejtorinë e Përgjithshme të 
Policisë, të cilën nuk e pranoi dhe kërkoi lirimin nga detyra. Në këtë 
vit (Tetor, 2012) pranon kontratën si zv/dekan dhe lektor për lëndët 
“Krimi Financiar” dhe “E drejta Financiare”, në Fakultetin Juridik, 
Kolegji AAB, Prishtinë, ku edhe sot është ndër drejtuesit kryesorë.

Në vitin 2019, me dekret të Presidentit të Republikës së Kosovës 
SH.T.Zotit Hashim Thaçi prof.dr.Petrit Bushi, i jepet dhe shtetësia e 
Kosovës, për kontribut dhe interesa të veçanta.

Prof.dr.Petrit 
Bushi me 
stafin 
akademik  
gjatw njw 
pritje nga 
Presidenti 
i RSH, Ilir 
Meta.
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Bashkim Idriz Lala “Qyetar Nderi” 
i Peshkopisë

Për kontribut të jashtëzakonshëm 
në zhvillimin e sportit të volejbollit 
në rrethin e Dibrës, Këshilli Bashkiak 
i qytetit të Peshkopisë, me vendim të 
posaçëm Nr.87, datë 21.02.2000 e ka 
shpallur Bashkim Lalën “Qytetar Nderi” 
të Peshkopisë.

Po me vendim të posaçëm të Këshillit 
Bashkiak, Pallati i Sportit në qytetin 
e Peshkopisë mban emrin e nderuar 
“Bashkim Lala”.

Bashkimi e krijoi personalitetin e tij me talent e përkushtim të 
rrallë qytetar.

Ai lindi në Peshkopi më 22 mars 1949. Pas shkollimit bazë në 
qytetin e Peshkopisë, kreu studimet e larta në Institutin e Kulturës 
Fizike “Vojo Kushi, në Tiranë dhe pasi i kishte dhënë emër ekipit 
të femrave volejbolliste të “Korabit” për vite të tëra, më 1978 u 
specializua në kursin njëvjeçar për Trajner të Kategorisë së Parë.

Bashkim Lala e nisi seleksionimin e ekipit të parë të të rejave të 
volejbollit më 1974.

Që nga ajo kohë, për katër dekada, Peshkopia kishte skuadrën 
e saj të volejbollit, të konfirmuar, që prej kaq vitesh, duke mos e 
njohur rënien nga kategoria e parë.

Në drejtimin e ekipit të volejbollit të femrave ka arritur disa 
suksese të rëndësishme, si:

Futjen për herë të parë në kategorinë e parë me të rejat e 
“Korabit” (1976);

Futjen për herë të parë në kampionatin e kategorisë së parë me 
të rriturat (1981);

“Korabi” zë vendin e dytë në Kupën e Republikës për të rriturat 
(1987);
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“Korabi” zë vendin e tretë në Kampionatin Kombëtar të të 
rriturave të Gr.A1 të Kategorisë së Parë (1988);

“Korabi” zë vendin e dytë në Kupën e FSHL (1988);
“Korabi” zë vendin e parë në Grupin A2 të Kategorisë së Parë 

(2000 e në vazhdim).
Për 11 vite ka dhënë mësimin e edukimit fizik në shkollat e 

qytetit të Peshkopisë dhe ka qenë bashktrajner i ekipit të volejbollit 
të të rejave të Shqipërisë (me Kreshnik Tartarin dhe Ilir Cirinakun) 
në vitet 1987-1989.

Vdiq në vitin 2013, duke lënë emrin e mirë të qytetarit e familjarit 
shembullor. Ai kujtohet me nderim të veçantë nga dibranët dhe nga 
mbarë komunitetit sportiv kombëtar.
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Luljeta Dishi – Prençi, zë i 
spikatur në arsimin tonë kombëtar

Me arritjet e dukshme në studimet 
letrare, përgatitjen e lartë profesionale 
dhe drejtimin me kompetencë e 
profesionalizëm të lartë të gjimnazeve 
kryesore në Bashkinë e Kamzës, Znj.
Luljeta Dishi-Prençi, vajza e mësuesit 
shembullor të matematikës (Qemal 
Dishit) dhe e një nëne po aq shembullore 
(siç ka qenë e ndjera Kadë Dishi),  është 
padyshin një zë i spikatur në arsimin 
tonë kombëtar.

Karriera e saj nis në vendlindje si mësuese e lëndës së letërsisë 
në gjimaznin “Dine Hoxha” të Muhurrit, kur sapo kishte mbaruar 
me rezultate tё shkёlqyera Arsimin e lartё nё Univeristetin “Luigj 
Gurakuqi” nё Shkodёr, nё degёn gjuhё dhe letёrsi shqipe (nё vitet 
1995-1999).

Ndonëse punoi vetëm për dy muaj aty (shtator-tetor 1999), ajo 
i dha një impuls të ri punës në këtë gjimnaz të vendlindjes së saj, 
duke aplikuar metoda tё reja të mësimdhënies.

Në vijim, ajo do të shkëlqente në misionin fisnik si mësuese e 
gjuhës dhe letërsisë në shkollёn 9 vjeçare “Halit Coka”, Bathore, 
ku punoi për pesë vjet (Tetor 2000-shtator 2005) dhe më pas në 
gjimnazin “Elez Isuf Ndreu”, po në Bathore, Tiranё (shtator 2005 – 
janar 2006).

Gjatё kohёs qё ka punuar si mёsuese, ajo binte nё sy tё 
drejtuesve, kolegёve dhe nxёnёsve, pёr nivelin shkencor dhe 
profesional, tё cilin e pёrplotёsonte mё sё miri edhe me nivelin e 
saj tё komunikimit. Kёto dy aspekte i shfrytёzoi mё sё miri duke 
mundёsuar përmbushjen e objektivave për aktivizimin e nxënësve 
në procesin mësimor-edukativ, nxitjen e ndërveprimit mes tyre 
duke përdorur pyetje të niveleve më të larta, por gjithmonё duke 
patur parasysh qё nxënësi tё jetё në qendër të mësimdhënies. 
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Në këtë mënyrë ajo ka synuar që nxёnёsit tё fitojnё aftësitë e të 
menduarit kritik e krijues dhe ato për të punuar në mënyrë të 
pavarur.

Karriera si drejtore e gjimnazeve kryesore nё Kamёz

Rezultatet e larta në punën si mësuese për afro 6 vite, do t’i 
hapnin shtigje të reja në karrierën e saj, Znj. Luljeta Dishi-Prençi, 
pasi në janar të vitit 2006 do t’i besohej detyra si drejtuese e 
gjimnazit të hapur rishtaz në Bathore Tiranë. Për gjashtë vite (janar 
2006 – shkurt 2011) si Drejtore nё gjimnazin “Elez Isuf Ndreu”, ajo 
do të evidentohej si njё nga drejtuesit më tё mirë të institucioneve 
arsimore në gjithë Qarkun e Tiranës dhe si e tillë ajo mbahet mend 
edhe si Drejtore nё shkollën 9- vjeçare “Bathore 2”, Tiranё, në 
harkun kohor të 8 muajve (shkurt 2011 –shtator 2011).

Por, pavarësisht rezultateteve shumë inkurajuese në rang 
qarku si drejtore shkolle, konjukturat politike të nomenklaturës 
arsimore (ZA Kamëz) të atyre viteve do të luheshin në prapaskenë, 
duke ia mohuar këto arritje dhe duke e transferuar si mёsuese nё 
gjimnazin “Isa Boletini”, Paskuqan, Tiranё, ku shërbeu me pasion 
për tre vite mësimorë (shtator 2011-shkurt 2014).

Nё shkurt të vitit 2014 Luljeta do të përzgjidhej me konkurim 
si drejtore e gjimnazit “Ibrahim Rugova“, njërit prej gjimnazeve 
kryesorë në Bashkinë e Kamzës, detyrë të cilën vazhdon ta kryejë 
aktualisht.

Me vizion bashkëkohor si drejtuese, ajo ka garantuar arsim cilësor 
gjithëpërfshirës dhe të barabartë. Në këtë mision të rëndësishëm, 
veçanërisht në gjimnazin “Ibrahim Rugova”, aktualisht me 1370 
nxënës, ajo ka mbështetur të gjitha nismat e ndërmarra nga qeveria 
dhe aktorë të tjerë për arritjen e rezultateve të larta nga nxënësit 
duke patur parasysh tre parime bazë: gjithëpërfshirje, paanësi dhe 
barazi në arsim.  Po ashtu të dukshme kanë qenë arritjet e saj edhe 
në zbatimin e reformës kurrikulare në këtë gjimnaz, reformë kjo që 
synon të pajisë nxënësit me një numër kompetencash që përfshijnë 
aftësi të tilla të larta si mendimin kritik, nxjerrjen dhe analizën e 
informacionit nga burime të larmishme, përdorimin e strategjive të 
shumta të nxënies, duke përfshirë zgjidhjen e problemeve, analizën 
dhe prezantimin.  
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Mbështetur në përvojat më të mira për përmirësimin e sistemit 
të zhvillimit profesional dhe vlerësimit të mësuesit, në funksionin e 
drejtores së gjimnazit, ajo ka zbatuar një filozofi të tillë që synon: të 
mbështesë përmirësimin e vazhdueshëm të nivelit të mësimdhënies 
në shkollën që drejton; të motivojë personelin mësimor në hartimin 
e programeve individuale për vetëpërmirësim;  të lidhë zhvillimin 
personal me objektivat e zhvillimit të shkollës;  të vlerësojë arritjet 
e mësuesit bazuar në kriteret përkatëse dhe të krijojë një mjedis 
pozitiv pune.

Angazhim serioz për të arritur në nivelin akademik

Gjatë gjithë këtyre viteve si mësuese dhe drejtore e shkollave 
dhe gjimnazeve kryesorë në Bashkinë e Kamzës, Luljeta Dishi-
Prençi do të angazhohej maksimalisht për të arritur në nivelin 
akademik.

Kështu, në vitet 2009-2011 diplomohet në Master Shkencor 
pёr Studime Letrare nё Universitetin e Tiranёs dhe më pas mbaron 
edhe shkollёn pёr Drejtues tё Institucioneve Arsimore. Dhe 
nuk ndalon këtu, por me ambicien për të arritur nivelin e duhur 
akademik, ajo vazhdon dhe studimet pёr doktoraturё nё Studime 
Letrare nё Universitetin e Tiranёs.

Po ashtu ka kryer mbi 30 trajnime e çertifikime tё ndryshme nё 
lidhje me fushёn e arsimit dhe edukimit, së fundmi edhe si “Mësues 
digjital”, e ndërkohë ka mbrojtur gjuhёn angleze nё Universitetin e 
Tiranёs dhe nё Universitetin “Cambridge”.

Në CV e saj bëjnë pjesë edhe mbi 10 kumtesa tё mbajtura nё 
konferenca kombёtare dhe ndёrkombёtare si dhe disa botime 
shkencore lidhur me fushёn e arsimit dhe tё studimeve pёr letёrsinё 
shqipe.

Luljeta Dishi-Prençi është gjithashtu redaktore gjuhёsore e dy 
librave tё botuar.

Ky angazhim për të arritur nivelin e duhur akademik nëpërmjet 
studimeve të thelluara për doktoraturë e ka nxitur gjithashtu të 
promovojë risitë në mësimdhënie në një mjedis modern shkollor, siç 
është gjimnazi “Ibrahim Rugova”Kamëz, ku qendra e vëmendjes është 
nxënësi dhe kjo bëhet e mundur duke motivuar stafin pedagogjik për 
të shfrytëzuar gjerësisht  teknologji të reja në mësimdhënie.
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Bajram Balliu, mjeku nga Vajmëdhej 
që u specializua në Moskë për 

Obstetrikë-Gjinekologji

“Gazeta Shqiptare”, ndër më 
prestixhiozet në tregun mediatik 
shqiptar, herë pas herë i ka lënë hapësirë 
dr.Bajram Balliut, që është nga të vetmit 
mjekë dibranë, i specializuar në Moskë 
për Obstetrikë-Gjinekologji. Si i tillë, ai i 
kishte dhe i ka të gjitha mundësitë që të 
punësohet në një nga spitalet qëndrore, 
publikë apo privatë në Tiranë ...dhe pse 
jo, edhe në Gjermani, Itali, Francë, Angli…

Por ai ka zgjedhur t’ia shpërblejë 
vendlindjes, nga ku mori formimin bazë, u rrit dhe u burrërua. 
Dhe Muhurri, vendlindja e tij, dhe e gjithë Dibra janë krenarë për 
doktorin e specialitetit më të kërkuar, që promovohet kështu në 
shkallë kombëtare.

Bajram Ramadan Balliu ka lindur në Vajmëdhej më 11 tetor 
1969. Në vitin 1988 ka mbaruar gjimnazin në Fushë-Alie me 
rezultate shumë të mira, rezultate këto që i dhanë mundësinë të 
fitonte të drejtën e studimeve të larta në Fakultetin e Mjekësisë, dega 
“Mjekësi e Përgjithshme. I nisi studimet më 1988 dhe i përfundoi 
më 1993, me rezultate shumë të mira.

Mbasi u diplomua si “Mjek i Përgjithshëm”, e priste vendlindja e 
tij Muhurri, ku shërbeu me devotshmëri e përkushtim për 10 vjet si 
Mjek i Përgjithshëm dhe i Familjes (1994-2003).

Kjo kohë i shërbeu për të përmirësuar aftësitë profesionale, 
duke u shërbyer me cilësi banorëve. Motoja e tij e punës ishte: 
Populli i Muhurrit e ka të domosdoshëm dhe e meriton kujdesin e 
mjekut për të siguruar që fëmijët, gratë, të rriturit e të moshurit e 
vendlindjes të mund të marrin shërbime të përgjithshme në nivelin 
e kujdesit shëndetësor parësor. Bashkë me stafin ndihmës infermer-
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mami të Qendrës Shëndetësore Muhurr, dr.Bajrami nuk i rreshti 
përpjekjet për ekzaminimin e të sëmurëve dhe për t’iu shërbyer 
atyre sa më mirë, sidomos në periudha virozash stinore, por edhe 
për të ndikuar në përmirësimin e kulturës së jetesës.  Dhe këtë e ka 
bërë jo vetëm brenda mureve të Qendrës Shëndetësore, por shtëpi 
më shtëpi, deri në fshatrat më të largët të Malësisë, si në Shqath, 
Hurdhë Muhurr e Bulaç. Ndaj dhe muhurrakët i janë mirënjohës 
birit të tyre që po ecën me meritë në shkallët e karrierёs.

Kështu, pasi kishte shërbyer për gati 
një dekadë në Muhurr, dr.Bajram Balliu, 
në vitet 2003-2007 kreu specializimin 
pasuniversitar në Akademinë “I.M. 
SEÇENOV” të Moskës, për Obstetrikë-
Gjinekologji, ndërkohë që ka kryer 
edhe kurse të tjera afatshkurtra për 
kualifikime për Ekografi të niveleve të I, 
II dhe të III-të.

Si zotërues i gjuhëve të huaja anglisht 
dhe rusisht, i kishte dhe i ka mundësitë të 
atashohej pranë institucioneve kërkimore 
shkencore të fushës së mjekësisë, brenda 
e jashtë vendit, por ai ka zgjedhur t’iu 
shërbejë qytetarëve të vet. Kështu, nga viti 2007 e deri tani (2020) 
shërben si mjek obstetër-gjinekolog në Spitalin Rajonal Dibër (Nga 
viti 2017 deri tani, Shef i shërbimit të Obstetrikë-Gjinekologjisë në 
këtë spital).

Deri në vitin 2010, në këtë spital punonin 4 mjekë në këtë 
pozicion, por me kalimin e viteve, situata nuk është njësoj. Në 
një intervistë ekskluzive për “Gazeta Shqiptare”, mjeku i vetëm 
obstetër-gjinekolog në maternitetin e Peshkopisë, Bajram Balliu ka 
nënvizuar vështirësitë me të cilat ndeshet përditë në profesionin 
e tij. Ai ngre alarmin për mungesën e anestezistit, pasi Ministria 
e Shëndetësisë nuk i ka lidhur kontratë dhe thekson se pacientët 
i dërgojnë në Tiranë, ç’ka përbën një rrezik për jetën e tyre gjatë 
transportit.

Gjithsesi, me gjithë kushtet e vështira, prej 10 vitesh punon si 
mjek obstetër-gjinekolog në maternitetin e Peshkopisë, në Spitalin 
Rajonal Dibër.
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Nga viti 2007-2010, këtu punonim 4 mjekë; nga 2010-2015, 
tre mjekë; nga 2015-2017, dy mjekë, dhe nga korriku 2017 e në 
vazhdim, dr.Bajram Balliu punon i vetëm, duke kryer volumin 
e punës së 4 mjekëve. Është vërtet një ngarkesë shumë e madhe 
pune, të cilën ai po e përballon vetëm, siç janë: vizitat ambulatore, 
ekografitë obstetrikale dhe gjinekologjike, shtrimet, patologjitë e 
barrës dhe ato gjinekologjike, lindjet si dhe operacionet.

Kështu ai përballon një fluks të jashtëzakonshëm pune, por 
gjithnjë i papërtuar në shërbim të pacientëve.

Bajram Balliu me familjen.
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Hysni Dida, ushtaraku, përkthyesi, 
avokati dhe menaxheri shembullor

Është një lagje e veçantë në zonën 
e Muhurrit, që ndoshta edhe për 
venndodhjen e Teqesë së dëgjuar në 
gjithë Dibrën, ka marrë emrin e saj, si 
Lagjja Sharakan. Përveçse besimtarë 
dhe shërbetorë të devotshëm në këtë 
vend të shenjtë, kjo lagje ka nxjerrë edhe 
personalitete me emër që i kanë kaluar 
kufijtë e Muhurrit e të Dibrës. I tillë është 
Hysni Sadik Dida, ushtarak, përkthyes 
i anglishtes e serbokroatishtes, avokat 
dhe menaxher shembullor.

Ai lindi në lagjen Sharakan, të fshatit Bulaç, Muhurr, me 10 
Shkurt 1969, në një familje të thjeshtë fshatare.

Shkollën fillore e kreu në fshatin Bulaç dhe 8-vjeçaren në fshatin 
Hurdhë-Muhurr, të cilën e përfundoi me rezultate të shkëlqyera.

Ne vitin 1984-1988, vazhdoi studimet në shkollën e mesme 
ushtarake “Skënderbej” dhe më pas në Akademinë Ushtarake 
“Skënderbej”, dega “Zbulim”, të cilën e përfundoi në vitin 1992 me 
rezultate shumë të mira.

Gjatë bisedës me Hysniun, ai shpreh konsideratat më të larta 
për mësuesit e tij idhuj, të cilët i klasifikon sipas nivelit të studimeve 
dhe konkretisht: mësuesin Rexhep Hoxha, i shkollës fillore, Lavdrim 
Shehu dhe Xhemal Berisha, të shkollës 8-vjeçare, Gjeraqina Spahiu, 
e shkollës së mesme dhe Rezarta Mataj, e studimeve të larta.

Gjatë karierës së shkurtër, por të suskseshme të punës në ushtri, 
Hysniu ndoqi shkallët e ngjitjes. U emërua në vitin 1992 komandant 
kompanie në Batalionin e Zbulimit Dibër, më pas Instruktor i SHIU-t 
në Brigadën Kastriot, për të vijuar si Shef Zbulimi dhe Komandant 
i Batalionit të Gatshëm në Brigadën e Bulqizës deri në vitin 1997.
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Gjatë kësaj periudhe kreu me sukses tre kurset e kualifikimit, 
pranë Akademisë së Shtabit të Përgjithshëm, për funksionet 
përkatëse.

Viti 1999 e zë në detyrën e shefit të Stërvitjes së Brigadës së 
Burrelit, vit kur dhe bëri kërkesë për largimin me dëshirën e tij nga 
Forcat e Armatosura dhe vazhdimin e karrierës në jetën civile.

Pas vitit 2000, si njohës i dy gjuhëve të huaja, Anglisht dhe 
Serbokroatisht, duke parë dhe nevojat e qytetit të Bulqizës ku ai 
jetoi për rreth 13-14 vite, u mor me mësimdhënien private të gjuhës 
angleze, ku kaloi nëpër duar me qindra nxënës.

Në vitin 2002, pas një konkursi të zhvilluar nga “Dialogue 
Development” dhe pushteti lokal i kohës, u emërua Menaxher i 
Qendrës së Edukimit dhe Komunikimit, Bulqizë, një projekt danez 
ky, ku implementoi suksesshëm këtë model të Danimarkës.

Hysni Dida, gjatë punës në këtë qendër e ngriti atë në një stad 
të tillë, ku mbi 250 persona kryenin kurse të ndryshme, gjuhësh, 
kompjuterash, të lëndëve të tjera, futbollit; aktivitete të ndryshme 
rinore, të gruas, moshave të treta; trainime të kategorive të 
ndryshme, etj.

Kjo ishte e vetmja qendër e licensuar nga Ministria e Punës dhe 
Çështjeve Sociale në Qarkun Dibër.

Gjatë kësaj periudhe ushtroi dhe funksionin e Nënkryetarit të 
Këshillit Bashkiak, Bulqizë dhe më pas të anëtarit të këtij këshilli 
për dy mandate.

Gjithashtu nuk munguan kualifikimet afatshkurtra gjatë kësaj 
periudhe si:

• Kurs Trainimi për “Planifikim Biznesi”, nga “Aarhus    
Business College”;    

• Kurs Trainimi për  “Arsim Jo-Formal”, nga “Dialogue 
Development”;

• Kurs Trainimi për “Menaxhim e Finance”, nga “Dialogue 
Development”.

Në vitet 2005-2007 ishte Drejtor i Zyrës Vendore të Punësimit, 
Bulqizë dhe më pas punoi si përkthyes pranë Minierës së Kromit, 
Bulqizë, deri sa u transferua me punë dhe familje në Tiranë në vitin 
2009. Në metropolin shqiptar e nisi punën fillimisht si menaxher 
pranë një kompanie karburantesh dhe në vitin 2010 e në vazhdim, 
kryen funksione të ndryshme pranë Institucionit Financiar 
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“NOA”sh.a. Aktualisht kryen detyrën e Drejtorit të Agjencisë, ku 
vazhdon të jetë i suksesshëm.

Gjatë viteve 2009-2016, Hysni Dida gjithashtu përfundoi 
studimet në Bachelor pranë Universitetit “Sevasti & Parashqevi 
Qirjazi”, për Drejtësi, “Business Laë”,  Masterin Shkencor në të 
njëjtën Degë, pranë Universitetit të Tiranës dhe me pas Shkollën 
Kombëtare të Avokatisë, nga ku fiton me meritë titullin “Avokat”.

Gjatë gjithë jetës së tij, nuk i ka ndarë studimet nga puna.
Karakteristikë e Hysniut, është se ka punuar në sektorë të 

ndryshëm, duke lënë një emër të mirë në të gjithë sektorët ku ka 
punuar, duke nxjerrë kështu në pah personalitetin e tij si i pavarur 
në vendimmarrje dhe duke njohur më së miri dhe institucionin e 
dorëheqjes.

Hysni Dida, i biri i Sadikut dhe i Shames është i martuar me 
Florina Didën (Skejën). Ata lindën, rritën dhe edukuan tre fëmijë: 
Erjonën, Renaton dhe Ersildin.

Ai ka një motër, Kafilen, e cila ushtron profesionin e mësueses 
prej rreth 30 vitesh, si dhe dy vëllezër, Samiun dhe Bashkimin, 
të cilët janë emigrantë në Greqi, si një pjesë e mirë e popullsisë 
shqiptare.

Karriera e tij e shkëlqyer si në ushtri dhe në jetën civile, e rendit 
Hysni Didën ndër personalitetet me rrezatim kombëtar, me të cilin 
krenohen vendlindja e tij, Muhurri si edhe e gjithë Dibra.

Hysni Dida 
me familjen.



Halil Rama510



Muhurri, histori dhe personalitete 511

XIII

SHKRIMTARË, POETË, 
ARTISTË  NGA ZONA 

E MUHURRIT
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Naim Berisha, tashmë, njihet jo vetem si 
poet dhe shkrimtar, por edhe si kantautor 
dhe përkthyes nga anglishtja. Ai numëron 

sot më se 35 libra. ndër të cilët gjashtë 
romane, pesëmbëdhjetë vëllime poetike, 

libra me tregime, libra me fabula, me hajke, 
me tekste këngësh, tre libra me të gjitha 
sonetet e përkthyera të Shekspirit etj.
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Hysni Bruçi, kontribut real në zhvillimin 
e letërsisë, artit dhe kulturës në Dibër

Në vitet ‘60-’70-të të shekullit të 
kaluar, në faqet e gazetave e revistave, 
të përditshme, javore e të përmuajshme 
periodike që botoheshin në Tiranë, do të 
tërhiqte vëmendjen firma e mësuesit Hysni 
Bruçi nga Muhurri i Dibrës. Publicistika e 
tij po zinte vend të rëndësishëm në gazetat 
“Zëri i Popullit”, “Mësuesi”, “Bashkimi” etj. 
Po ashtu në rubrikat letrare-artistike të 
gazetave “Drita”, “Zëri i Rinisë” e “Puna” 
si dhe të revistave “Nëntori” e “Ylli” ai do 
të shfaqej, jo vetëm me reportazhe e skica 
letrare, por edhe me vjersha e poema.

Mësuesi i lëndëve gjuhë shqipe – histori në shkollën 8-vjeçare 
“Nexhat Agolli” Muhurr, në vitet 1960-1961, që kishte shërbyer edhe 
në shkollat e zonave Luzni e Kastriot si dhe me klasë kolektive në 
Rreth-Kale e Shqath (që kishte mbaruar me rezultate të shkëlqyera 
Shkollën e Mesme Pedagogjike “Ndrec Ndue Gjoka” në Tiranë e më 
pas edhe Shkollën e Lartë dy vjeçare pa shkëputje nga puna), do të 
shpërthente si një talent i rrallë në krijimtarinë poetike të asaj kohe. 
Ndërkohë, qe nga të parët që u angazhua me Lëvizjen Amatore në 
fshat.

Ai kishte lindur në Lukan, por u rrit e u mirëformua në Muhurr, 
që ishte vendlindja e nënës së tij. Këtu mori arsimin fillestar dhe 
po nga Muhurri nisi rrugëtimin e tij të gjatë në fushën e mësuesisë, 
letërsisë, artit e kulturës.

Pasi kishte spikatur për talentin e tij si poet me vjershat e 
poemat e botuara në shtypin qëndror, Hysni Bruçi mori pjesë edhe 
në përgaditjen e Almanakëve të parë letrarë “Dibra”.

Që me fillimin e botimit të gazetës lokale “Ushtima e Maleve” 
nisi të punojë aty, një vit si korrektor letrar e pastaj për disa vite si 
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redaktor për kulturën e punën me talentet e reja letrare.
Në gjysmën e dytë të viteve ‘’70-të, në Dibër po bëhej një hop 

përpara për gjallërimin e jetës artistike dhe kulturore dhe gazeta 
“Ushtima e Maleve”, sektorin e  kulturës të së cilës e drejtonte Hysni 
Bruçi pati ndikim të dukshëm në nxitjen e promovimin e talenteve 
të reja. Madje, që këtu u evidentuan dhe u tërhoqën në institucione 
njerëz të pasionuar e të përkushtuar.

Në mars të vitit 1978 fillon punën në sektorin e kulturës të 
Komitetit Ekzekutiv, ku dha një kontribut të çmuar për organizimin 
dhe masivizimin e artit e kulturës në rrethin e Dibrës. Ishte koha 
kur u arrit që Estrada e Peshkopisë të klasifikohej “profesioniste” 
dhe të krahasohej me të Korçës, Sarandës dhe të Fierit. Ajo arriti 
të realizonte katër premiera në vit dhe të përfaqësohej denjësisht 
edhe në eventet kombëtare. Pasurimi i orkestrës së saj me 
instrumentistë të shkolluar të oboes, flautit, trombës, violinçelit etj, 
është padyshim edhe meritë e Hysni Bruçit që drejtonte sektorin 
e kulturës në Komitetin Ekzekutiv të rrethit. Ai inkurajoi dhe 
mbështeti muzikantë të talentuar që të krijonin e drejtonin grupe të 
ndryshme artistike. Në Lëvizjen Artistike u përfshinë këngëtarë që 
bënë emër brenda e jashtë vendit. U rrit profesionalizmi në trupën 
e aktorëve e të regjive të shfaqjeve; u rrit niveli artistik edhe me 
skenografinë e shfaqjeve.

Gjatë kohës që Hysni Bruçi drejtonte Sektorin e Kulturës 
në Komitetin Ekzekutiv të rrethit u krijua edhe Trupa e Teatrit 
Dramatik Amator që realizonte dy deri në tri premiera në vit. Vatër 
e argëtimit të fëmijëve u bë Teatri i Kukullave. Orkestra Frymore 
e qytetit të Peshkopisë arriti të marrë çmimin e dytë në takimin 
kombëtar të Korçës. Shtëpia e Pionierit po bëhej shkollë për 
përgatitjen e talenteve të reja. Dega e Librit, me çeljen e 16 librarive 
në fshat e në qytetet Peshkopi e Bulqizë përmirësoi dukshëm punën 
me librin. U krijua edhe Dega e Monumenteve të Kulturës. U ngrit 
edhe Ansambli Artistik “DIBRA” (që fatmirësisht e ruan edhe sot 
këtë emër), i cili arriti të japë shfaqje të suksesshme edhe jashtë 
vendit, si në Turqi, Prishtinë, Shkup etj.

Hysni Bruçi pati rol parësor edhe në formimin e Shoqatës së 
Historianëve si dhe të Bërthamës Arkeologjike të rrethit të Dibrës. 
Puna studimore solli edhe riorganizimin e Muzeut Historik dhe 
ngritjen për herë të parë të Muzeut Etnografik të rrethit.
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Sipas një programi të posaçëm pune të Sektorit të Kulturës në 
Komitetin Ekzekutiv që drejtohej nga Hysni Bruçi, u ngritën Muze-
Tematikë në Dovalan, Sinjë, Okshtun, Bulqizë, Ostren, Lurë, Zerqan, 
Zogje e Kastriot. Po bëhej praktikë pune që çdo vit të organizoheshin 
sesione shkencore në zona.

Në tetor 1978, u zhvillua Konferenca e Parë Shkencore e rrethit 
për çështje të historisë e kulturës të Dibrës. Për herë të parë aty 
u paraqit projekt-ideja për Rrugën e Arbërit, që po bëhet realitet 
në vitet e demokracisë, falë edhe rolit determinant të gazetës me 
të njejtin emër “Rruga e Arbërit” dhe Lidhjes së Intelektualëve 
Dibranë.

Në ato vite, Rrethi Letrar i Dibrës fitoi statusin e Degës së 
Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të rrethit.

Dhjetëra krijues dibranë që tanimë kanë botuar edhe librat 
e parë me poezi e tregime, debutimin e parë e patën në gazetën 
lokale “Ushtima e Maleve”, në kohën kur sektorin e artit, kulturës e 
letërsisë e drejtonte redaktori i talentuar Hysni Bruçi.

Për piktorët e skulptorët u dhanë 9 studio. Sektori i Artit 
Figurativ arriti që çdo vit të çelë ekspozitë. Punët e disa piktorëve 
dibranë zinin vend në ekspozitat vjetore kombëtare.

Masivizimi solli që disa qendra pune e shkollat të ngrenë 
grupet artistike. Të 26 shtëpitë e kulturës në zona arritën të ngrenë 
grupet foklorike me 50-60 pjesëmarrës. Në orkestrat e tyre hynë 
edhe instrumente të rrallë muzikorë si: gajdja e Klenjës, kavalli 
i Kastriotit, fyjet e Selishtës, lauria e Murrës, culet e Venishtit e 
Palamanit, sharkia e Çidhnës, pipzat e Lurës etj. Hysni Bruçi 
tregon se orkestra e grupit folklorik të Çidhnës kishte rreth 30 
instrumentistë. Po ashtu ai vlerëson krijimin dhe interpretimin 
e valleve si: vallja e brezave, vallet lirike të Grykës së Vogël e të 
Kalasë së Dodës, vallja e Xhafer Kabës, vallet dyshe të burrave të 
Zall Dardhës, Muhurrit e Maqellarës, vallja këmbë mbas këmbe 
e Katër Grykëve, Vallja “Hore” e Sllovës, vallja humoristike e 
Pollazhanit, etj.

Shpërthyen këngë brilante si: “Na knojnë pushkët nëpër kulla”, 
“Shtatë liqejt e Lurës”, “300 duvakët”, “Këngë për Mahmut Dacin”, 
këngët epike për Kosovën (“O prite Azem Galicën”, “Këngë për Jakup 
Ferrin”) etj. Emra këngëtarësh të tjerë dibranë u bënë të njohur e të 
dashur për artdashësit brenda dhe jashtë vendit.
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Vlerësimi i mëtejshëm i punës me folklorin, për të cilin H.Bruçi 
tregoi përkushtim të rrallë, bëri që Dibra të marrë vendin e  parë në 
Festivalin Folklorik kombëtar të vitit 1978.

Hysni Bruçi ka realizuar edhe kumtesa e studime për çështje 
të historisë e kulturës së kësaj treve. Ato janë referuar në Sesione 
Shkencore e disa janë botuar në revista e organe shtypi. Të tilla 
kanë qenë: “Tema e Qëndresës në krijimtarinë e popullit”, botuar në 
“Dibra e dibranët”, “Vlera pedagogjike në Abetaren e Kolë Gjumarit”, 
botuar në gazetën “Mësuesi”, “Disa të dhëna historike për lidhjet e 
Dibrës me Qeverinë e Vlorës të 1912-tës”, mbajtur në Konferencën 
Shkencore të Kulturës të rrethit (1978); “Mbi disa shkaqe e koncepte 
të mënyrës së jetesës” si dhe “Shkaqe e pasoja të thashethemeve”, 
botuar në “Zëri i Popullit”.

Gjithashtu Hysni Bruçi ka realizuar trajtesa me vlerë, si: 
“Ornamenistika në kostumet e shtatë zonave etnografike të Dibrës”, 
“Instrumentistë në kohë që bënë emër dhe Orkestra Folklorike e 
Dibrës”, “Figura mëmëdhetare të Dibrës dhe çështje të simboleve 
përkujtimore”, “Zall Dardha – një nga djepet e folklorit të Dibrës”, 
“Rapsodia Dibrane dhe profile rapsodësh” etj.

Do të mjaftonte qoftë dhe botimi në një libër i këtyre kumtesave, 
studimeve e trajtesave, të realizuara, të mbajtura në sesione 
shkencore e të botuara me firmën e Hysni Bruçit, për të kuptuar 
kontributin e tij të veçantë për zhvillimin e letërsisë, artit e kulturës 
në Dibër.

Në plan të parë, Qamil Daci dhe Demir Rama, 1986, tek ish-parku i Muhurrit
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Lule guri….

-Tri poezi nga Hysni Bruçi-

THIRRJA E RRËNJËS

Padishahu porositi Validesulltanen
Në divan kur po pinte sherbet:
-Komandantin e korpuseve të kualërisë
Sa të vijë, ma sillni – thotë.

-Skënderbe, për fitoren këtë herë,
Cilin sanxhak të të jap si shpërblim?
Nuk u mendua shumë e ai tha:
-Sanxhaktar i Dibrës të jem.

Shpatari i vjetër Nuh Skuraj në çadër
Hamendësonte përgjigjen e fjalës:
-Në mendje, ç’po bluan, Gjergji im,
Apo kjo ishte thirrja e rrënjës.

QË MAZREKAT I ZEN LEMZA
  

“ Dy vëllezërit Dhimiër e Nikollë Berisha,
gjeneralë të Skënderbeut, kanë qenë

nga familja e lashtë e Berishajve (në Dibër)|
                                         -Marin Barleti-

Kur i zen lemza,
Përse Shëna-Lleshin
Pyesin Mazrekat?
Dhimitri e Nikolla përmendin,
Vëllezërit gjeneralë
Të kryetrim Gjergjit?
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* * *

Ngjituni atje
Në Qafë të Shtrigave
E vështroni Torviollit…
Mund të jenë me ata
Që po lidhin plagët
A vajosin armët…

Ndoshta Grykave të Qafëbullit
Po udhëtojnë me Hedhësit e Gurëve
Për t’u prerë hovin
Morisë së turqve…

Ose përmendni që Pal-Pusit
Kur shkuar kanë
Për të shuar etjen
Tek Pusi i Palit…

Ose janë me ata
Që fluturimthi po shkojnë
Për tek kryeporta
E Mbretërisë….

Ndoshta po ecin
Kalldramit të Mushkave
Për tek Sofra
E Skënderbeut….

Në Gjerdh të Poshtëm
Tek Vreshta mos janë,
Se për t’u bërë verë
Është bërë rrushi…

Ndoshta janë me ata
Që si dragoj po luftojnë,
Tek Karakolli Turk
Në Valikardhë…
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Ose janë pas Britarëve
Për tek Rrethinat e Beratit,
Prej pabesisë
Të Moisiut….

Kah Zabelet e Gjonit
Mundet pushojnë
E yjet e qiellit
Po vështrojnë….

* *  *

Që Mazrekat
I zen lemza
Përmendin ndoshta
Ata të dy,
Që nga atje
Në pavdekësi….

LULE GURI

Në të gjitha stinët
Ato
Lulëzojnë…

Vjeshta shkon me erërat
Vjen dimri me suferinë,
Luleçelura gjithnjë
Zbukurojnë pallatet,
Hijeshojnë shtëpinë…

I kanë nxjerrë nga shkëmbejtë
Ato lule guri
Mjeshtrit e mermerit
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Profili i poetit emigrant që sipas të madhit Dritëro: 
“...premton shumë për të ardhmen”

Naim Berisha, poeti, prozatori dhe kantautori 
i mirënjohur nga Muhurri që ka botuar  

më se 35 libra

Poeti, prozatori dhe kantautori 
i mirënjohur Naim Berisha u lind në 
Fushë-Muhurr në gjirin e familjes së 
lashtë të Berishëve, siç cilësohet kjo 
familje nga humanisti i madh shqiptar 
Marin Barleti në veprën e tij “Historia 
e Skënderbeut”. Dy stërgjyshat e tij, 
Dhimitër dhe Nikollë Berisha, ishin nipa 
dhe njëherësh, gjeneralë tejet besnikë të 
Heroit Kombëtar të shqiptarëve Gjergj 
Kastrioti-Skënderbeu.

E fillova kështu këtë profil të tij, ngaqë Naimi për këta heronj 
të ndritshëm dhe të pamohueshëm të Muhurrit dhe jo vetëm, do të 
shkruante më pas, (që do të thotë: tani vonë), një roman historik të 
tërë kushtuar këtyre kryetrimave të rinisë dibrane, me të cilët gjithë 
Muhurri, Dibra dhe mbarë shqiptarët duhet të ndihen krenarë!

Naimi në shkollën 8-vjeçare në Muhurr ka qenë një nxënës i 
zellshëm dhe sistematik, si dhe shumë i dhënë pas leximit, këngës 
dhe muzikës. Ai pati ndihmuar në gjallërimin e aktiviteteve artistike 
në shtëpinë e kulturës, jo vetëm si këngëtar dhe aktor kur ishte 
nxënës shkolle, ku mund të përmendet dueti i tij me bashkënxënësen 
Flutura Lala në këngën e mësuesit të tyre Rexhep Hoxha: “Cila je ti 
që shkon bregut të Drinit” dhe shumë këngë të tjera, por edhe më 
pas kur mbaroi shkollën e mesme artistike në Tiranë për aktrim, 
regji dhe muzikë, apo pas mbarimit nga ana e tij të Universitetit të 
Tiranës, me rezultate shumë të mira, në degën “gjuhë-letërsi”.

Naim Berisha është dalluar si mësues i muzikës dhe i gjuhë-
letërsisë kudo që punoi, si në Kastriot, Qafë-Murrë, Selishtë, 
Muhurr dhe Sinë. Për një kohë ai ishte drejtues i kulturës në 
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divizionin “Korabi” në Shtëpinë e Kulturës së Ushtarakëve të qytetit 
të Peshkopisë. Më pas transferohet në qytetin e Burrelit ku punoi, 
fillimisht, si gazetar në gazetën lokale të rrethit të Matit, nëndrejtor 
në Shkollën e Mesme Profesionale dhe, më pas, Drejtor në Gjimnazin 
“28 Nëntori” deri në vitin 1997. Pastaj transferohet në Tiranë, ku 
punoi edhe si gazetar, edhe si mësues letërsie në disa gjimnaze të 
Tiranës. Vetëm për pak kohë punoi si drejtor në gjimnazin “Eqerem 
Çabej” të kryeqytetit, pasi emigroi familjarisht për në Angli, ku, që 
në fillim të jetës së atjeshme, ka kryer disa kualifikime: në media, në 
muzikë, në kritikë letrare si dhe për letërsi angleze.

Naimi, tashmë, njihet jo vetem si poet dhe shkrimtar, por edhe 
si kantautor dhe përkthyes nga anglishtja. Ai numëron sot më se 35 
libra, ndër të cilët gjashtë romane, pesëmbëdhjetë vëllime poetike, 
libra me tregime, libra me fabula, me hajke, me tekste këngësh, tre 
libra me të gjitha sonetet e përkthyera të Shekspirit, etj.

Tre albumet e tij me këngë popullore dhe të muzikës së lehtë, 
me tekste dhe muzikë të shkruara prej tij, më së shumti, dominohen 
nga këngët që ai ua ka kushtuar Muhurrit dhe Dibrës.

Ai ka botuar dhe një libër me këngë të tijat, të titulluar “Muhurri 
dhe Shqipëria në 100 këngët e mia”.

E veçanta e Naimit si autor tekstesh, kompozitor dhe si këngëtar 
është se ai nuk këndon tallava, nuk është kopjues i këngëve të huaja 
siç janë shumë të tjerë. Ai mbështetet fort në tabanin e popullit të 
vet, gjë që tregon se këngët e tij do të kenë të ardhme.

Ngjitje e re në shkallaren e poezisë

Naim Berisha nuk ka asnjë libër socrealist. Në diktaturë, 
krijimet e tij konsideroheshin të errëta, hermetike, dhe si të tilla, të 
pabotueshme.

Krijimtaria e Naimit, gjithmonë, është vlerësuar nga autorë të 
vjetër e të rinj, të cilët janë të shquar në letrat shqipe, si: Dritëro 
Agolli, Teodor Laço, Bedri Dedja, Fatos Arapi, Odhise Grillo, Bardhyl 
Xhama, Miho Gjini dhe shumë të tjerë.

Ja si shkruan Teodor Laço në parathënien e një libri të këtij 
autori: “Poeti Naim Berisha ndihet i mërguar vetëm fizikisht. 
Shpirti i tij i ndjeshëm poetik është këtu, në malet, fushat, luginat 
dhe lumenjtë e vendlindjes. Aty ku realisht dhe simbolikisht 
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mbeten vlerat e mëdha njerëzore, që janë lënda e parë e qasjeve të 
tij ndaj poezisë...”. Dhe më pas, zoti Laço, një ndër personalitetet më 
në zë të letërsisë shqipe do të nënvizonte: “Naim Berisha nuk vjen 
nga librat, por nga nëna. Ai është një talent gjenuin, veprat më të 
mira të të cilit, bëjnë pjesë në fondin më të mirë të letërsisë sonë. 
Naimi ka mësuar nga letërsia, por nuk imiton letërsi. Për mua ai 
bën pjesë në grupin e vogël të poetëve më të mirë të kohëve të reja”. 
Ndërsa Dritëro Agolli, qysh në fillimet e krijimtarisë së Naimit, qe 
prononcuar me profecinë e tij se N. Berisha premton shumë për 
të ardhmen. Dhe tani që Naimi ka publikuar 35 libra, në pak më 
shumë se 20 vite, çuditërisht, shohim të realizuar profecinë e të 
madhit Dritëro.

“Kashta e kumtrit”, një libër befasues

Para dy vitesh Naim Berisha doli përpara lexuesit të tij me një 
tjetër libër befasues, me 100 sonete, të titulluar “Kashta e Kumtrit”. 
Siç duket, është frymëzuar nga puna e tij e gjatë dhe e kujdesshme e 
përkthimit virtuoz të 100 soneteve të para të Shekspirit. Të jemi të 
sinqertë, nuk dimë ndonjë autor tjetër shqiptar të ketë botuar një 
libër të tërë me sonete. Naimi, ndoshta, mund të jetë i pari ose ndër 
të parët poetë me një libër të tillë, siç është në të njëjtën kohë, ndër 
të paktët hajkistë poetë që ka botuar tri përmbledhje poetike me 
gjithsej 1001 hajke.

Naimi është shumë i dhënë edhe pas prozës, por sidomos 
pas vargut. Këtë të fundit e dëshmon dhe fakti se romanin e tretë 
“Gurkështjella” e ka shkruar në vargje. Ai mund të rreshtohet ndër 
të parët poetë shqiptarë edhe për numrin e madh të vargjeve të 
botuara. Vetëm romani që përmendëm më lart përbëhet prej më 
shumë se pesë mijë vargjesh. Po të shtojmë këtu dhe numrin e 
vargjeve të 20 librave poetikë të botuar (libra për të rritur dhe për 
fëmijë), numri i vargjeve të botuara nga ky poet, sa cilësor aq dhe 
produktiv, i kalon 30 mijë vargjet.

100 sonetet e “Kashtës së Kumtrit” përshkohen nga nostalgjia 
e poetit për gjithçka që ndodhet larg, por kjo “gjithçka” çuditërisht 
është gjithnjë edhe pranë tij. Malli dhe dashuria e shprehur me 
mjeshtëri artistike, me një gjuhë të pasur dhe figuracion të zgjedhur 
poetik, herë si një trishtim i lehtë, herë si një klithmë e thellë 
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shpirtërore, përshkon si një fill i blertë të 100 sonetet e librit.
Në sonetet e tij vërshojnë si gurrat e kthjellëta të bjeshkëve 

të Runjës dhe Korabit mendimet dhe ndjenjat e gjalla të njeriut, 
përpjekjet e mundimshme të njerëzve për të ruajtur të paprekur 
dashuritë e tyre nga dora rrënimtare e së keqes.

Kur dashuria triumfon mbi tendencën e prishjes së kohës

Në sonetet e Naimit triumfon dashuria mbi tendencën e fortë 
të prishjes së përhershme të kohës. Ky lajtmotiv ravijëzohet në 
disa nga sonetet, ndërsa në shumë sonete të tjerë të drithëron 
zemrën pathosi i bukurisë së jetës. Është pikërisht ky pathos që të 
grish për të ecur gjithnjë përpara pa droje, pa iu dorëzuar forcës 
shkatërrimtare të vdekjes. Në sonetin “Ti ishe lindur t’më bëje të 
lumtur” poeti i këndon me aq pasion të dashurës, e cila mbërrin në 
Londër më 1998, vetëm disa muaj pas tij. Ndërsa në sonetin “Pas 
puthjes së parë” shohim një magjepsje të poetit. Tek “Më thuaj, e 
dashur” mposhtet errësira, e liga, vdekja. Te “Kish ndërruar devri” 
himnizohet përmallshëm babai. Tek soneti “Aromë nëne” që është 
një tjetër perlë, përshkruhet dhimbja madhështore e nënës.

Në të 100 sonetet, ku më shumë e ku më pak, sintetizohen me 
ndjeshmëri të lartë të gjitha dridhjet e ngashërimet që të shkakton 
jeta. Tek soneti “Para dhe pas vitit Një” autori pyet, retorikisht, “Ç’e 
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dua dashurinë pa dridhje zemre?!”. Sonetet i këndojnë dashurisë, 
sado që, jo rrallë, një dashurie efemere. Edhe pse të një tematike, 
sonetet e Naimit janë shumë të ndryshëm nga njëri-tjetri. Sa më 
shumë t’i lexosh dhe të depërtosh në thellësi të tyre, aq më shumë 
do bindesh për veçanësinë e bukurisë që përcjellin, për pasqyrimin 
e bukur ideo-estetik të temave dhe detajeve të jetës në kohë të 
ndryshme të poetit dhe jo vetëm.

Sonetet e Naimit, gjithë ndjenja të bukura e të pastra, bien 
menjëherë në sy edhe për një psikologji dhe filozofi sinjifikative, 
që më së shumti, të kujton psikologjinë dhe filozofinë e bisedave 
të mençura të pleqve të Dibrës, të trevës nga vjen poeti. Në këtë 
kontekst mund të përmendim sonetet “Trojet e mia”, “Dhe në varr”, 
“Ëndërr mashtruese”, “Buka e vjetër”, “Të digjesh për dashurinë”, 
“Për shkak të ëndrrës”, “Derë hekuri”, “Bari i ringjalljes”, e tjerë.

Me frymëzim të rrallë e bukuri të veçantë janë shkruar dhe 
sonetet “Rinia ime”, “Malli i rinisë”, “Mos ma vetmo verën”, “Puthja”, 
“Peizazh me një gazel”, “Currila drite”, “Gjuha shqipe”, “Pikëllimi i 
vjershës”, e tjerë.

Mesazhe të bukura dhe domethënëse

Mesazhe të bukura dhe domethënëse përcjellin sonetet 
“Pranverore”, “Romeo dhe Zhuljeta”, “Gur mermeri”, “Vajza e 
jugut”, “Fluiditet”, “Trishtim i bukur”, “Ëndrra e fundit e Gjorg 
Berishës”, “Ditiramb për gratë”, “Vizatoj atdheun”, “Shpirti british”, 
“Metamorfozë”, “Kanarina”, “Gjithësia e fjalëve”, “Grua, mos më pyet”,  
“Zogu i këngës” e shumë të tjerë. Te soneti “Letër e hapur” shpirti 
i poetit revoltohet, kur sheh sesi në jetën e të atit të tij shpërfilljet 
bënin ligjin. Këto e të tjera kontradikta na kujtojnë, veç të tjerave, 
përplasjet e egra në kohën e diktaturës komuniste.

Herë-herë, në sonetet e Naim Berishës ndihet dhe një jehonë e 
largët epike e poezisë së lashtë si dhe asaj mesjetare. Le të kujtojmë 
sonetet “Homeri ynë i verbër”, “Poezia”, “Ilirët, stërgjyshat e mi 
hyjnorë”, “Iliria”, “Pemët e ullirit”, “Shqypni”, e ndonjë tjetër. Në 
ndonjë sonet tjetër autori hedh idenë se bukurinë e asaj që dashuron, 
në të vërtetë e kanë parakënduar poetët e antikitetit, të cilët thurnin 
ditirambe për zonja të bukura dhe kalorës të magjishëm.

Çdo sonet i këtij vëllimi, duke qenë një poezi mjaft e ndjeshme 
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lirike, është në të njëjtën kohë edhe një kyç, me të cilin poeti hap 
zemrën e tij të pastër e të sinqertë përpara të gjithëve.

Sonetet që kemi në dorë, si gjithë poezia tjetër e Naim Berishës, 
nuk janë ushtrime retorike a madrigale të shkruara kuturu, siç 
ndodh sot rëndom me mjaft autorë, por janë ndjenja të sinqerta 
dhe të pastra, të cilat përbëjnë gjetje dhe burojnë natyrshëm nga 
thellësia e shpirtit poetik të Naimit. Me këtë libër të veçantë Naim 
Berisha shënon një ngjitje tjetër në shkallaren e poezisë se re 
shqipe.

Tridhjetë e pesë librave shumë të suksesshëm në poezi e prozë 
të botuar këto tridhjetë vitet e fundit, Naim Berisha u shton edhe 
librin e tij me haiku “Gjindja kishte ngrënë egjër”.

Naim Berisha e vëzhgon botën me një sy të kujdesshëm, tepër 
të fiksuar pas ngjarjes në momentin e kryqëzimit të vëmendjes 
me faktin. Ndaj dhe konkludon: “Kohën e kanë mbuluar vemjet/Ajo 
qëndron në këmbë si një grua e fortë/Që kurrë s’i shfaq dhembjet”.

Për më tepër, titulli i këtij libri me haikiu “Gjindja kishte ngrënë 
egjër” është shumë intrigues dhe të bën për vete që në krye të herës, 
për ta përpirë pastaj gjithë librin.
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Kodi i komunikimit mistik në romanin 
“Zëri i malit të Shënmërisë”

Naim Berisha, autor i 35 librave me poezi 
e prozë, në rrëfimin romanesk mahanitës

Në romanin e Naim Berishës, “Zëri i malit të Shënmërisë”, 
gjejmë kodin e komunikimit mistik me një mal të pazakontë e të 
perëndishëm. Me një gjuhë të pasur letrare e mjete shprehëse 
domethënëse, Naimi sjell për lexuesin mitin dhe kultin e malit 
të shenjtë të venlidjes së tij, Muhurrit. 
Është padyshim ky një sukses i veçantë i 
këtij autori, i cili në hapësirën e letërsisë 
shqipe, si poet, romancier, tregimtar, 
fabulist, hajkist, përkthyes dhe njëherësh 
kantautor, hyn tashmë me 35 libra 
artistikë.

Librat e tij, si në poezi dhe në prozë 
janë përshëndetur, mirëpritur dhe 
analizuar, jo vetëm nga kritika, por edhe 
nga shkrimtarë të shquar, të vjetër e të 
rinj të vendit tonë, përmes shkrimeve të 
posaçme në organe letrare, reçensave, 
parathënieve, diskutimeve letrare, etj, si profesorët: Bedri Dedja, 
akademik, Odhise Grillo, Dritëro Agolli, Teodor Laço dhe shumë të 
tjerë. Por në këtë shkrim unë do të shfaq vetëm disa mendime rreth 
romanit “Zëri i malit të Shënmërisë” të këtij shkrimtari, (botim i 
“M&B” shtator 2014), në të cilin trajtohet një temë e veçantë, ajo 
e mitit dhe kultit të malit, madje, e një mali të shenjtë, i cili mban 
emrin e Shën Marisë, nënës së Krishtit, temë e cila ndërthuret 
bukur artistikisht me dashurinë pothuaj përgjëruese të heroit lirik 
të veprës, djaloshit kureshtar Shemshedin Kulla për malin e tij të 
zemrës, hero i cili gdhendet si me daltë nga autori, që në moshë të 
vogël fëminore e deri mësues, poet dhe kryetar i bashkisë së qytetit 
të tij, Arabashkë.
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Paralel me dashurinë për malin në fjalë, rritet dhe forcohet dhe 
dashuria e djaloshit fshatar për vajzën e bukur vetullkurorë nga 
qyteti i Arabashkës, të cilën e njohu rastësisht, teksa bënin plazh, 
në një ditë të bukur vere, bri lumit të fshatit të tij, Xhelaxhosht, 
Alma Perhati. Me joshjen dashurore, rrëfimi romanesk i Naim 
Berishës tek “Zëri i malit të Shënmërisë” është një subjekt që 
zbulon gradualisht thellësitë shpirtërore dhe psikologjike, burimin 
e vërtetë të erosit. Më pas mësohet se Shemshedini ka braktisur 
jetën e mërzitshme të emigracionit dhe është kthyer përfundimisht 
në vendin e tij, aty ku është lindur, rritur dhe formuar, në vendin 
e të parëve të vet, aty ku gjen kënaqësinë e vërtetë të shpirtit të 
tij, një dukuri kjo disi e veçantë, që shfaqet si një shenjë qiellore, 
gjurmët atmosferëndryshuese të së cilës, mbeten të pashlyeshme 
në kujtesën e lexuesit.

Linja e dashurisë së Shemshedinit dhe Almës, në gjithë 
rëndomësinë e jetës duket disi e pazakontë. Ajo dëshmohet më së 
shumti, si një idil lumturues e herë - herë si një dhuratë, që Zoti 
ua bën njerëzve të përkushtuar ndaj Tij. Dashuria e dy të rinjve 
për njëri - tjetrin shpërfaqet me një mjeshtëri të admirueshme në 
gjithë faqet e romanit, sa të detyron ta lexosh atë me një frymë. Ajo 
përshkruhet me një bukuri, gati mahnitëse, me një gjuhë të pasur, 
stil të rrjedhshëm dhe konçiz si dhe me një sqimë stilistikore që të 
mban pezull gjithë kohës së leximit. Dashuria shihet dhe trajtohet 
si një fryt i pastër i shpirtit të dy protagonistëve, Shemshedinit 
dhe Almës, apo dhe i tërheqjes trupore. Por më shumë se kaq, ajo 
është një gjendje gati e jashtëzakonshme, jo dhe aq e vetëdijshme 
dhe kënaqësidhënëse sesa një shfryrje psikologjike-shpirtërore, 
një kundërveprim, si me thënë një reagim ndaj trysnive të jetës së 
tmerrshme të kurbetit apo dhe atyre shoqërore në vendlindje, një 
qetësim i nevojshëm, i lirshëm dhe komfort pas një traume të gjatë.

Rrëfim befasues që të prek në shpirt, të ngjall ndjenja dhe 
mendime të thella

Sapo e lexon këtë roman, i katërti në radhë i këtij shkrimtari, 
ti e kupton se ky libër në mos sot, në një të ardhme jo të largët, do 
të bëhet klasik. Çdo vit, në këta njëzet vitet e fundit ky autor u ka 
dhënë lexuesve të vet nga një libër artistik që të kënaq dhe, jo rrallë 
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të befason, të prek në shpirt, të ngjall ndjenja dhe mendime të thella. 
Dhe kjo nuk ndodh vetëm me romanet e tij: “Vetevrasja e shpirtit”, 
“Bjeshkët e dashurisë”, “Gurkështjella”, “Zëri i malit të Shënmërisë”, 
por edhe me librat e shumtë me poezi, me fabula, tregime, hajke, etj.

E lexoja këtë roman dhe vetvetishëm më ndërmendësohej 
Gabriel Garcia Marquez me realizmin e tij magjik. Por “Zëri i 
Shënmërisë” është një zë origjinal yni, që del nga palca e trollit të 
pamposhtur dibran, një zë i dimensioneve universale, i cili është, 
njëherësh, sa ushqim shpirtëror aq dhe art sublim.

Shemshedini, (nënkuptim i autorit) heroi i veprës, është, si 
me thënë, një shestim i një shtegtari. Përngjasimi i shkrimtarit me 
heroin e veprës së vet, duket si një formë e çuditshme e përjetësisë 
së mësuesit poet dhe artist.

Miti dhe kulti i malit të pazakontë e të perëndishëm

Dashuria dhe lidhja e përzemërt dhe e pazgjidhshme me malin e 
tij të perëndishëm, me të cilin ka gjetur kodin e komunikimit mistik, 
të fshehtë e misterioz qysh në fëmininë e tij, dëshmon ringritjen e 
tij mbi harrimin që, shpesh dhe rëndomthi, mbulon gjithçka. Për të 
mos dalë prej orbitës së jetës a historisë, Shemshedini s’i ndahet 
malit, ngjitjes së herëpashershme të tij. Atë e shohim të lozë, të 
qeshë, të kuvendojë, të qajë halle e derte me të, si me vetveten, si 
me Zotin, rob i të cilit ai ndihet. Vuajtjet e nënë Arjanës nën trysninë 
e egër të të shoqit, babait të Shemshedinit, sëmundja e gjatë dhe e 
mërzitshme e saj, konflikti me babanë për shkak të rrahjes së saj 
prej tij pa asnjë arsye, por thjesht për shkak të alkoolit a drogës që 
mund të merrte, konfrontimi fizik me të, gjuha e egër që përdoret, 
ikja e babait nga shtëpia dhe degdisja e tij me një vejushë të përdalë 
të qytetit diku larg, e prek thellë në shpirt adoleshentin Shemshedin 
Kulla. Lidhja dashurore me Almën e rizgjon atë, hap një dritare të 
re në botën e tij. Një dritë rrezëllitëse përtërin shpejt shpirtin e 
djaloshit. Mirëpo nuk shkon gjatë dhe nënë Ariana ndërron jetë. 
Ligështimi i tij qe i papërshkrueshëm. Lidhjet e tij me malin e 
zemrës intensifikohen më shumë. Si të mos mjaftonte kjo, e keqja 
shkon me tej. Fisi i Almës bie në gjak. Sadiu dhe Alma, dy prindërit e 
Almës insistojnë të marrin me vete, në Francë, jo vetëm Almën, por 
edhe Shemshedinin, nëse ky dëshironte, me qëllim që t’i shpëtonin 
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gjakmarrjes. Shemshedini nuk pranon. Ai arsyeton se Alma nuk 
duhej të ikë me prindërit jashtë, pasi tashmë ajo është nusja e 
ligjshme e tij dhe gjaksi nuk kishte punë me të. Përfundimisht, 
Shemshedini s’e miraton largimin e saj, pavarësisht se sugjerimi i 
fshehtë i Malit të Shënmërisë ishte i kundërt, pra që ta ndiqte të 
fejuarën, të ikte përkohësisht bashkë më të. Ndërkaq, Alma ishte 
shtatzënë me Shemshedinin. Atë e tmerroi më keq ikja e Almës.

Në Lion të Francës, Alma pas disa peripecive kualifikohet dhe më 
pas lind djalë, Dinin e vogël. Shemshedini entuziazmohet nga lindja 
e trashëgimtarit, por prapë nuk ka fuqi ta lërë atdheun. Prindërit 
e Almës, duke qënë se kishin qenë komunistë, nuk e kishin fort 
për zemër dhëndrin demokrat, por edhe pse nuk ia thonin hapur 
këtë Almës, gjithsesi tendenca e tyre ishte e dukshme. Ndërkohë, 
Shemshedini përparon aq shumë sa dhe vetë atij nuk i besohet. Ai 
befas, bëhet kryetar i bashkisë së qytetit të tij të dashur. Të gjithë 
qytetarët e tij e donin pa masë. Ai mendonte për Arabashkën më 
shumë se për veten. Brenda një kohe të shkurtër ai bëri ndryshime 
të mëdha. Veç të tjerash, asfaloi gjithë rrugët që përshkonin malin 
e Shënmërisë, hapi dhe udhë të reja, ngriti dhe dy pika të bukura 
turistike në Rrafshe të malit të Shënmërisë. Më tej veprimi vazhdon 
rrjedhshëm dhe besueshëm. Kushëriri i Almës, ish dorësi që kishte 
vrarë, vritet. Gjaku mirret. Kjo e bën të lirë në në një farë mënyre 
Almën, që tashmë të mund të kthehet në atdhe. Por, në mort të 
kushëririt në Shqipëri vijnë vetëm Sadiu me Emën. Mosardhja e 
Almës dhe e djalit, Shemshedinin e preku thellë në zemër. Ai i pret 
prindërit e saj në zyrën e kryetarit të bashkisë, i shëtit me makinën 
e tij në pikat e reja turistike të malit të Shënmërisë, si dhe i çon në 
shtëpinë e tij të re tejet komode, të cilën ia kishte dhënë shteti për 
ta paguar pak nga pak. Më pas veprimi zhvillohet vrullshëm. Vjen 
pajtimi me babanë përmes shokut të tij të ngushtë Kadriut. Por, as 
kjo e papritur gazmore, nuk e zbuti depresionin e Shemshedinit. 
Një ditë ai sëmuret rëndë në vendin e punës. Transportohet me 
helikopter menjëherë për në Tiranë, se pati mpiksje gjaku në trurin 
e vogël.

Romani përmbyllet me ardhjen, çuditërisht, të papritur dhe 
koinçidenciale të Almës dhe Dinit të ri nga Franca në Shqipëri. 
Ato priten nga të gjithë, por jo nga Shemshedini, pasi ai ndodhej i 
shtrirë, ende në gjendje kome, i porsadalë nga salla e reanimacionit.
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Shemshedini është një mësues i zoti dhe njëherësh, një poet 
në zë. Në realitetin ekzistencial ai shfaqet herë si mbitokësor e 
herë si kozmik, gjithnjë i veshur me një imagjinatë dhe mendësi 
mistifikuese. Kësisoj ai duket sikur merret vesh me Zotat e qiellit, 
përmes malit të shenjtë të Shënmërisë, me lumin që rrjedh në 
këmbë të këtij mali të perëndishëm si dhe me jashtëtokësorë. Kudo 
që haset në faqet e romanit, fjalët dhe veprimet e tij të përtërijnë 
ndjenjat dhe njëherazi, të dritësojnë mendimet.

Mali i Shënmërisë është vetvetishëm një mal i sublimuar

Ndërsa vetë Shemshedini e mbisublimon malin e Shënmërisë 
duke krijuar mitin dhe kultin e një mali të pazakontë e të 
perëndishëm, vetë mali në të njëjtën kohë, komunikon me Zotin. 
Përderisa ai nuk iu përgjigj një sugjerimi të malit më shumë se 
mik e vëlla, atij të Shënmërisë, të malit Zot, Shemshedini, dikur ose 
më saktë më në fund, u ndie i keqndëshkuar, madje pothuajse për 
vdekje.

Unë mendoj se në këtë kontekst nënkuptohet dhe një farë uni 
narcizik, qe e kanë poetët, si një dëshmi, ndoshta psikologjike, e një 
farë epërsie e veprimit njerëzor si krijues. Gjithësesi, s’më mbetet 
gjë tjetër, veçse t’i uroj autorit shëndet dhe suksese të tjera në libra 
të rinj!

BOTIME TË NAIM BERISHËS:
Poezi për të rritur: “Ngado sytë e vajzës”, “Hiq dorë”, “Zog i qiellit”, “Le të 

vijnë vajzat”, “Ç’m’i ra vrugu gjethit t’verës”, “Vjershë e ndaluar”, “Pengu i 
nëndheshëm“, “Shpirt i heshtur”, “Sagë e vjedhur kohe”, “Hiri i frymës”

Poezi për fëmijë: “Lejlekët e lumit tim”, “Njëzet lumenj rrjedhin në klasën time”, 
“Lejlekët e lumit tim, ribotim”

Fabula dhe poema: “Kafshët në kuvend”, “Djallëzia e kafshëve”, “Grindja e 
skeleteve”, “E drejta, e padrejta dhe kadiu”,“Kur grinden skeletet”

Hajke: “Gjindja kishte ngrënë egjër”,  “Dashurinë ta lë në shpirt”, “Sythi i paçelur“
Tregime: “Nata e një lypësi”, “Vdekja e deles”
Romane: “Vetëvrasja e shpirtit”, “Bjeshkët e dashurisë“, “Gurkështjella”, “Zëri i 

malit të Shënmërisë”,  “Shpresa”, “Të jetosh në paqe”
Përkthime: “Sonete 1, 2” Ëilliam Shakespeare, “154 sonetet e Shekspirit”
Sonete: “Kashta e Kumtrit”, “Kaleidoskop” (mozaik)
Tekste këngësh: “Luleçelur në degë të mollës”
Albume me këngë: “Për ju këndoj”, “Të pata thënë”
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Studiuesi Besnik S.Këbej hedh dritë mbi 
origjinën dibrane të Skënderbeut

Mësuesi i talentuar, Besnik S.Këbej, 
për gati njëmbëdhjetë vjet drejtor shkolle 
në Sinjë (1978-1979), përveç shkencave 
ekzakte si i diplomuar për lëndët 
matematikë - fizikë, do t’i përkushtohej 
dhe studimeve skurpuloze për të 
hedhur dritë mbi origjinën dibrane të 
Skënderbeut. Këto studime e hulumtime 
shkencore i kurorëzoi me botimin 
në vitin 2010 të librit me 208 faqe 
“ORIGJINA DIBRANE E SKËNDERBEUT”.

Ky libër është kurorëzim i një pune 
gati 30-vjeçare studimore për origjinën 

e Kastriotëve, që legjendat i sillnin në Dibër të Poshtme, por që 
disa studiues i largonin nga ky truall, qoftë nga padituria, qoftë 
qëllimisht.

Besnik S.Këbej, në kundërshtim me stilin e parlamentarizmit 
historik, për vite me radhë ka ballafaquar shumicën e dokumentave 
dhe argumentave të dhëna nga studiues të ndryshëm, harta etj, për 
të shkuar tek burimi. Dëshmi më e qartë për këtë është bibliografia 
e shfrytëzuar nga autori, me 38 referenca të autorëve të ndryshëm 
që janë marrë me origjinën e Kastriotëve, që nga Kristo Frashëri, 
Marin Barleti, Oliver Jens Schmit, Mathien Aref, Milan Shuflaj, Dr.Jur.
Johan Georg Von Han, Martin Bernal, Peter Bartl, Gustav Mayer, 
Mark Milani, Edvin Jasques, Patrik Geory, Zhan Klod Feveirial e deri 
tek Botimet e Akademisë së Shkencave, Institutit të Historisë etj.

Duke ballafaquar tezat e autorëve të shumtë vendas e të 
huaj, B.Këbej, beson gjithashtu se vetëm shfrytëzimi i hartave që 
identifikojnë Hassin si qendër administrative në Dibër të Poshtme, 
nuk e zgjidh problemin.

Në librin e  tij “ORIGJINA DIBRANE E SKËNDERBEUT”, ai sjell 
të gjitha argumentat që Hassi ka qenë në Fushë Çidhnën e sotme, si 
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qendër administrative, ku kishte në juridiksion: Kastriotin, Sinjat, 
Gardhin e  Poshtëm, Mazrekat, etj., që përbëjnë një territor unik.

“Hassi ka bashkëjetuar për shumë vjet bashkë me Kastriotin, 
por në kohë të caktuar, Kastrioti është rrafshuar për t’u ringritur 
përsëri nga çidhnakët”, - shprehet autori që në hyrje të librit. Madje 
B.S.Këbej argumenton shkencërisht se ekzistenca e Hassit në Dibër 
të Poshtme më herët se Pashtriku ose Shullani, siç njihet ndryshe 
Hasi i sotëm, përputhet edhe me të dhëna dokumentare.

Për vërtetësinë e tezave të autorit Besnik S.Këbej shprehet 
edhe Prof.dr.Fejzulla Gjabri. Kjo sipas tij për faktin se, duke qenë 
punonjës për disa kohë në Muzeun e Skënderbeut në Sinjë, Besnik 
S.Këbej ka fituar përvojën e trajtesave historike, duke përfituar dhe 
nga debatet e shumta rreth origjinës së Kastriotëve, të parëve të 
Skënderbeut. Në këtë kontekst ai vlerëson mbledhjen e sistemimin 
e të dhënave nga autori për vendin e origjinës së Heroit.

Gjithësesi, në këtë monografi është argumentuar në formën më 
analitike origjina dibrane e Kastriotëve, duke shfrytëzuar jo vetëm 
studiuesit pranë argumentit të autorit, por edhe autorë që thonë të 
kundërtën. Prof.Dr, Gjabri arrin në konkluzionin se autori Këbej na 
ka sjellë vlera të pakundërshtueshme për origjinën, duke shpalosur 
dokumentacion e citime të shumta, si dhe duke dhënë një toponimi 
të bollshme, e cila ‘flet me gjuhën e Dibrës së Poshtme’.

Kush është Besnik S. Këbej?

Ka lindur më 13.02.1950 në Fushë–Muhurr. Dibër. Ka mbaruar 
Institutin Pedagogjik në Shkodër, dega matematikë-fizikë në vitin 
1970.

Në vitet 1970-1972 ka qenë mësues në shkollën 8-vjeçare 
“Nexhat Agolli” Muhurr. Më pas, për tre vjet (1975-1978) mësues 
në shkollën Hurdhë Muhurr dhe në harkun kohor të 11 viteve 
(1978-1989) drejtor shkolle në Sinjë.

Është rikthyer në vitet 1989-1997, herë si zëvendësdrejtor e 
herë si drejtor i Shkollës së Mesme Muhurr.

Profesionin fisnik të mësuesit e ka ushtruar edhe në shkollën 
Bathore, Tiranë.

Ai ka botuar disa artikuj studimorë në organe të ndryshme të 
shtypit të kohës.
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Besnik S.Këbej është dekoruar nga Presidiumi i Kuvendit 
Popullor me Medaljen “Naim Frashëri”, me motivacionin: “Është 
dalluar për arritje në procesin mësimor-edukativ dhe për 
përdorimin me efektivitet të metodave pedagogjike” (Dekret 
Nr.7287, dt.4.3.1989).

Në disa sesione shkencore që janë organizuar për Skënderbeun, 
si në Çidhën, Muhurr, Peshkopi, por edhe në Krujë, studimet e tij 
kanë ngjallur interes tek të pranishnit.

Një kontribut madhor ka dhënë ai për ngritjen e muzeut të 
Muhurrit si dhe të muzeut të Kastriotëve në Sinjë.

Për ngrijen e Muzeut të Sinjës ka mbajtur lidhje të vazhdueshme 
me mjaft studiues të njohur të Institutit të Historisë.

Një kontribut ka dhënë në mbledhjen e toponimeve dhe 
gojëdhënave për Skënderbeun.

Pas një pune të gjatë gati tridhjetëvjeçare, më së fundi paraqitet 
para lexuesit me librin: “ORIGJINA DIBRANE E SKËNDERBEUT”, 
libër ky që është promovuar me praninë e elitës akademike të 
vendit në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë.  Kontributi i tij në 
këtë fushë është vlerësuar nga personalitete të botës akademike-
shkencore, si Prof. Asoc. Dr. Bernard Zotaj,  Prof.dr.Paskal Milo, 
etj, gjatë vizitës që ato bënë në muzeun e Kastriotëve në Sinjë, në 
kuadrin e 550-vjetorit të vdekjes së Skënderbeut.

“Vulosja” e origjinës dibrane të Skënderbeut nga akademikë të 
njohur

Më së miri e dëshmon kontributin e Besnik S.Këbejt, postimi 
nga Prof. Asoc. Dr. Bernard Zotaj, në faqen e tij në facebook i disa 
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fotove nga veprimtaritë festive të zhvilluara më datë 25.11.2018, 
në Dibër, në kuadër të Vitit të Skënderbeut, me diçiturën: “Nga 
veprimtaria në Sinë të Dibrës, në vendlindjen e Skenderbeut”. Siç 
është bërë e ditur, po atë ditë u mbajt dhe një sesion shkencor në 
Peshkopi, kushtuar Kastriotëve, Skënderbeut, jetës dhe luftërave të 
tij 25-vjeçare.

E rëndësishme nga këto veprimtari shkencore ishte “vulosja” 
e origjinës dibrane të Skënderbeut nga akademikët pjesëmarrës. U 
rikonfirmua kështu vërtetësia e tezës së Besnik S.Këbejt.

Siç dihet, momenti vendimtar që e lidhi këtë studiues me 
trevën e Dibrës është puna e gjatë, shumë e madhe që ai ka bërë në 
promovimin dhe mbrojtjen e hipotezës së origjinës së Kastriotëve 
nga Dibra, duke e kurorëzuar atë me monografinë “ORIGJINA 
DIBRANE E SKËNDERBEUT, nga më të plotat dhe të bazuara 
shkencërisht, për vendorigjinën e Heroit tonë Kombëtar Gjergj 
Kastrioti (SKËNDERBEU). Ky është edhe shtegu prej nga Besnik 
S.Këbej ka ardhur tek shkrimi i një historie të plotë për origjinën 
dibrane të Kastriotëve.

Gjergj Kastrioti Skënderbeu arriti kështu sërish në Sinjë të 
Çidhnës! Si atëherë, kur ai ishte vetëm 38 vjeç, kur kthehej nga 
beteja e Nishit, nga ishte nisur më 3 nëntor 1443, dhe mbërriti më 
10 nëntor 1443, me uniformën e komandantit të ushtrisë osmane, 
kur s’kishte as përkrenare dykrenore, kur nuk kishte as vulë, stemë 
dhe flamur, sepse atëherë nuk e kishte marrë Krujën e nuk kishte 
formuar shtetin e Arbrit, por që më vonë për 25 vjet do të ishte 
udhëheqësi legjendar i fitoreve të shqiptarëve ndaj turqve, simboli 
i bashkimit tonë kombëtar, një gardian dhe luftëtar i qytetërimit 
europian.

Besnik S. Këbej argumenton në formën më  analitike 
origjinën dibrane të Kastriotëve*

Figura e Skënderbeut ka përmasa dhe rëndësi jo vetëm 
kombëtare shqiptare, por edhe evropiane. Ai është vlerësuar lart 
nga personalitete të shquara për rreth 500 vjet. Këtë e dëshmon 
edhe fakti së për Skënderbeun është shkruar dhe vazhdon të 
shkruhet një literaturë e shumëllojshme, prej qindra vëllimesh, të 
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botuara në shumë gjuhë të botës. Që nga 
Barleti e deri te ky libër i autorit Besnik 
S.Këbej Skënderbeu është vlerësuar në 
shkallën më të lartë jo vetëm si mbrojtës i 
vendit të tij, por edhe i qytetërimit evropian. 
Skënderbeu ishte shqiptar, që diti t’i dalë zot 
vendit, që diti të sulmojë e të mbrohet, që 
diti të sillej me njerëzit e tij, pra, që diti të 
jetë udhëheqës.

Besnik S. Këbej nuk është marrë shumë 
me figurën e Skënderbeut dhe bëmat e tij, 
por siç duket e ka tërhequr debati mbi origjinën e të parëve të Heroit. 
Është një debat i hershëm që e ka filluar Frang Bardhi (me shumë të 
drejtë, i detyruar nga rrethanat e kohës); Ai iu kundërvu atyre që i 
mohonin origjinën shqiptare e që po vazhdon deri në ditët e sotme 
me ndonjë stërkalë. Bardhi e mbrojti me argumenta bindëse, duke 
u shprehur: “Është nga Dibra, Mati apo Hasi, e rëndësishme është se 
të gjitha këto vise janë shqiptare”.

Gjithsesi, në këtë monografi është argumentuar në formën më 
analitike origjina dibrane e Kastriotëve, duke shfrytëzuar jo vetëm 
studiuesit pranë argumentit të autorit, por edhe autorë që thonë të 
kundërtën. Autori Këbej na ka sjellë vlera të pakundërshtueshme 
për origjinën, duke shpalosur dokumentacion e citime të shumta, 
si dhe duke dhënë një toponimì të bollshme, e cila ‘flet me gjuhën e 
Dibrës së Poshtme’.

Që në fillim duhet thënë se Skënderbeu i takon gjithë popullit 
shqiptar dhe rëndësia nuk qëndron në origjinën provinciale të tij, 
por në veprën e tij madhore, që tronditi themele perandorish e plasi 
zemra sulltanësh. Ai lindi në troje shqiptare, u edukua në shkollat 
e kohës dhe luftoi për trojet shqiptare e më tej. Skënderbeu, gjatë 
23 vjetëve ka zhvilluar 14 fushata kundër turqve. Bëmat e tij kaluan 
kufij principatash e morën udhët e krijimtarisë botërore nga Evropa 
në Amerikë e Filipine. Jo vetëm në letërsi e histori, por Skënderbeu 
është protagonist i tri tragjedive të shek.18-të: nga William Havard 
më 1733, George Lillo’s më 1735 dhe Thomas Whincop më 1747. 
Gjithashtu një numër poetësh e kompozitorësh janë frymëzuar nga 
vepra e tij. Poeti i shekullit të 16-të Ronsard, shkroi një poemë rreth 
tij, ashtu si edhe në shekullin 19-të poeti amerikan Henry Wadsworth 
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Longfelloë, thuri një poemë mbresëlënëse skënderbegiane. Sa 
shumë është shkruar rreth tij, mjafton të shpalosim bibliografinë 
për të.  

Në kujtesën popullore të shqiptarëve Skënderbeu mbeti 
legjendë, që s’do të mungojë asnjëherë. Për të janë krijuar me qindra 
thurje legjendare, duke dhënë imazhin e një heroi, që gjithmonë 
punon për atdheun dhe njerëzit e tij. Legjenda popullore e nis që 
para lindjes së tij, që thotë se “… e ama, Princesha Vojsava, kur priste 
fëmijën, pa në andërr se i dha jetë nji dragoi që ishte i madh sa e tanë 
Shqipnija dhe përpinte Turqit me shumicë. Kur lindi, Gjergji kishte 
shenjën e nji shpate në krahun e djathtë….”. Populli di të vlerësojë 
ata që punojnë për të.

Libri i Besnik S. Këbejt ka një mënyrë ndryshe të trajtimit të 
origjinës së Kastriotëve. Jo që nuk e thonë dhe të tjerë origjinën 
dibrane, por mënyra dhe trajtimi janë disi ndryshe. Duke qenë 
punonjës për disa kohë në Muzeun e Skënderbet në Sinë, ka fituar 
përvojën e trajtesave historike, duke përfituar dhe nga debatet e 
shumta rreth origjinës së Kastriotëve, të parëve të Skënderbeut. Në 
ketë material është puna e tij më se 30 vjeçare, duke mbledhur e 
sistemuar të dhëna për vendin e origjinës së Heroit. Më së shumti 
jep citime nga literaturë e zgjedhur, e më pas konkludon në atë 
që literatura thotë, duke e plotësuar me logjikën e rrjedhës së 
ngjarjeve. Sigurisht kjo mënyrë është një formë analitike që jep 
vlera argumentuese për lexuesin dhe studiuesin, duke shpalosur 
para tyre anë të panjohura apo të pathëna deri tani.   

Së pari jep emërtime të hershme krahinash, si Penestia ose 
Hunavia, të emërtuara ndryshe Malet e Zeza, Zeta e Poshtme, 
Genta e Poshtme dhe Malësia  - që, siç thotë autori, janë territore 
të Gjon Kastriotit. Së dyti, na jep tema të tilla si: Beteja e parë e 
turqve kundër Skënderbeut, Dibranët, këshilltarë specialë të 
Skënderbeut, Donika Kastrioti në bjeshkët e Korabit,  Masakra e 
Çidhnës, Këmbana e Sinës,  Flamuri i Kastriotit, Ardhja e Balozit 
në viset arbënore, Flamurtari i Skënderbeut etj, që janë trajtesa me 
vlerë dhe interesante nga autori. Një pjesë e mirë prej tyre duket 
se trajtohen për herë të parë. Të gjitha këto tema mbështeten në 
tabanin e një literature mjaft të pasur, që, siç thotë autori, “ose nuk 
i kanë kuptuar, ose i kanë anashkaluar qëllimisht”.
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Së dyti, nëpër studim dalin figura të njohura të historiografisë 
tonë që nga Barleti, Gjon Muzaka, Frang Bardhi, P. Lukari, E. 
Fermenxhin, deri tek studiuesit e kohëve të sotme Kristo Frashëri, 
Stefanaq Pollo, Shefqet Hoxha, Kasem Biçoku etj. Mesazhi kryesor 
është i qartë: Kastriotët janë dibranë dhe pikërisht nga Dibra e 
Poshtme, më saktë në Sinjë, duke dhënë edhe etimologji e argumenta 
dokumentare.

Bibliotekës Skënderbegiane i shtohet edhe ky libër, që 
gjithësesi mbart vlera në historinë dhe kulturën e popullit 
shqiptar. 

* Parathënie e librit “Origjina dibrane e Skënderbeut”, 
nga Dr.Fejzulla Gjabri
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Agim Deva - nga gazetaria e botimet shqiptare 
tek Sistemi Bankar Amerikan

Gazetar, botues, grafik and web 
dizanjer, bankier dhe këshillues financiar, 
Agim Deva, është padyshim, një univers 
më vete.

Botimet e para i bëri në gazetën 
“Ushtima e Maleve”, “Studenti i Bujqësisë”, 
“Zëri i Rinisë”, etj. Në vitin 1991 ai ishte 
një ndër botuesit privatë të shtypit dhe 
botimeve të lira të pasdiktaturës.

Padyshim, historia e Agimit është 
një histori tipike shqiptare, suksesi dhe 
përpjekjesh të pashtershme.

Lindi më 1 maj 1965 në Hurdhë Muhurr. I rritur nga nëna e 
vetme, Xhile, (babai Xhemali vdiq në moshë të re) u brumos me 
dashurinë për punën, respektin për të tjerët, korrektësinë dhe 
dinjitetin.

Shkollën 8-vjeçare e kreu në Hurdhë Muhurr. Ëndrra e tij e 
asaj kohe ishte të bëhej aktor. Mësuesit do t’a vinin shpesh përpara 
shkollës të interpretonte krijimtari të autorëve shqiptarë.

Në vitin 1984 mbaroi shkollën e mesme mekanike në Durrës 
dhe në vitin 1990 Universitetin Bujqësor të Tiranës, dega Ekonomi.

Gjatë viteve të studimeve, Agimi ishte një gazetar i palodhur 
i gazetës “Studenti i Bujqësisë”. Për 4 vite me rradhë, i ra kryq e 
tërthor Shqipërisë, duke shkruar kronika e analiza për jetën e rinisë. 
Ai gjithmonë u përpoq të jetë sa më objektiv, me aq sa mund të ishe 
i tillë në rregjimin e atëhershëm. Ai ishte i palodhur në detyrën e 
tij. Në vitin e 3-të të Universitetit është dekoruar me medaljen “Për 
shërbime të shquara shoqërore e shtetërore”. Vitet e universitetit, 
thotë ai, për mua kanë vlerë të dyfishtë. Mësova jo vetëm ekonomi, 
por mësova edhe artin e të shkruarit dhe botimin. Ishte si të bëja dy 
universitete njëherësh.
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Sa ishte në Tiranë, Agim Deva është angazhuar vazhdimisht 
me shoqërinë civile. Ai ishte anëtar aktiv i Shoqatës së Gazetarëve 
të Bujqësisë. Ndërkohë është aktivizuar vazhdimisht në role të 
ndryshme si me Qendrën Shqiptare për Kërkime Ekonomike, me 
drejtor Zef Preçi, dhe me Qendrën Shqiptare për Zhvillimin Rural. Ai 
ishte një nga organizatorët e dy takimeve historike të ish-ministrave 
të bujqësisë së qeverisë shqiptare. Këto qenë takime të një lloji të 
veçantë, pasi ulën së bashku në një tavolinë drejtues dhe politikanë 
të kohëve dhe pikëpamjeve të ndryshme por që i bashkonte qëllimi i 
njëjtë. Ideja ishte të sensibizohej opinioni për një strategji kombëtare, 
të një prej sektoreve më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare, 
bujqësisë dhe mjedisit. Pikëpamja e Agimit është: “Miniera e floririt” 
të Shqipërisë është bujqësia, turizmi dhe agroturizmi.

Botimet “Eros” në Tiranën postkomuniste...

Diktatura 50 vjeçare e E.Hoxhës ra. 25 vjeçari Agim Deva, që për 
një kohë të shkurtër kishte punuar si ekonomist në kooperativën e 
Muhurrit, mendon: Më në fund Shqipërisë po i hapen perspektivat 
e zhvillimit. Muhurrin e donte, por ai mendon se, të paktën për një 
periudhë të shkurtër, duhet të ishte në Tiranë. E braktis punën dhe 
zhvendoset në kryeqytet, epiqendrën e zhvillimeve demokratike të 
vitit 1991.

Në Tiranë fillon të bashkëpunojë për disa muaj me një nga 
gazetat e para të pluralizmit, “Progresi Agrar”. Në fund të atij viti, 
pas një analize të vëmëndshme të spektrit mediatik, Deva mendon: 
“Një gazetë e edukimit seksual dhe familjar”, kjo u mungon 
shqiptarëve. Dilemë? Padiskutim. Tabu? Doemos. U ul ta bisedojë 
idenë me një nga miqtë e tij të asaj kohe, Lazër Stanin. Lazri, qysh 
në atë kohë gazetar dhe shkrimtar i njohur, e aprovon dhe bëhet një 
nga bashkëpunëtorët kryesorë në realizimin e kësaj ndërmarrjeje. 
Pa vonuar, në dhjetor të 1991 beteja e botimit filloi.

Për vite me radhë me këtë gazetë bashkëpunuan emra më në 
zë të psikologjisë, gazetarisë, shkrimtarë e poetë të Shqipërisë. 
Emra të mëdhenj si Dritëro Agolli, Jorgo Bllaci, Viktor Canosinaj, 
Lazër Stani, Hysni Milloshi, etj., nuk ngurruan kurrë të ishin prezent 
në faqet e “Eros”-it të famshëm të kohës, me poezi, ese, përkthim 
apo intervista të ndryshme. “Jeta është dashuri, dhe si e tillë duhet 
jetuar”, thoshte i madhi Jorgo Bllaci.
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Agimi, duke të vështruar në sy, karakteristikë e tij në bisedë, 
qesh dhe shton: “Ishte kohë interesante kur mendova të filloj 
gazetën. S’kisha asnjë lek në xhep, si do të filloja një kompani 
private?! Bisedova me dy shtypshkronja. Në fakt, të dyja ishin gati 
ta bënin numrin e parë pa asnjë lek dhe, kur të shitej, t’i likuidoja”. 
Dhe beteja filloi. Gazeta “Eros” u bë për më shumë se 6 vjet, një nga 
më të shiturat e shtypit shqiptar. Asokohe, emri i Agim Devës, u bë i 
njohur jo vetëm në Shqipëri, por në mbarë Evropën. Kanali gjerman 
ProSoeben dërgon enkas nga Gjermania një ekip për ta intervistuar.

“Atyre u dukej e çuditshme që një njeri mund të botonte një 
gazetë nga një dhomë apartamenti. Për më tepër një gazetë me 
një temë tabu, të ishte prezente në një ambient konservator si 
Shqipëria. Por ne dibranët jemi virtualë dhe efektivë. Në atë kohë 
s’kishte gjë që më ndalte. Por pas vitit famëkeq ’97, gazeta “Eros” 
filloi të mos ketë më të njëjtin popullaritet. U shtuan botimet e të 
njëjtit lloj. U shtuan plagjiaturat... Njerëzit filluan të më kopjojnë 
dhe të kalojnë në ekstrem. Kështu që kishte ardhur koha t’i thoja 
lamtumirë krijesës sime të asaj kohe”, - thotë ish-botuesi

Redaktor dhe dizajner i shtypit të përditshëm

Në vitin 1997 Agimi punoi tek gazeta “Albania” si redaktor 
i Informacionit. Ai është një profesionist korrekt dhe nuk bën 
kompromise. “Pavarësisht përkatësisë politike të gazetës, unë kurrë 
nuk do të mbaja anën e asnjërit krah. Për mua shtypi, qoftë edhe i 
një partie të vetme, duhet të jetë i lirë. Absolutisht i lirë. Gazeta në 
veçanti dhe media në përgjithësi, duhet të njoftojë, të japë lajme, se 
çfarë ndodh përreth e larg nesh. Nëse bën propogandë, nuk është 
gazetë, por kthehet në parti politike”, thotë ai.

Ai e quan veten me fat që punoi përkrah gazetarëve dhe 
redaktorëve të talentuar, Astrit Patozi, Sokol Olldashi, Arben 
Rrozhani, etj.

Por Agimit i pëlqen të eksperimentojë në fusha të tjera. Në vitin 
1998 fillon punë si dizajner i gazetës “Koha Jonë”, në atë kohë më e 
madhja e përditshme.

Të kesh një gazetar si dizajner është një privilegj edhe për 
gazetën. Madje, Agimi tregon, se Nikoll Lesi, kishte punësuar gazetarë 
edhe në role të tjera jogazetareske. Fjala vjen, Marash Hajati dhe më 
vonë Sejdin Cekani, dy gazetarë të njohur ishin korrektorë letrarë. Të 
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gjitha këto, përveç përfitimeve për gazetën, ishin një eksperiencë e 
vyer të cilën e ka marrë me vete ngado që ka shkuar.

Kjo eksperiencë më vonë u zhvendos tek gazeta “Shekulli” ku 
punoi si grafik dizajner deri në vitin 2004, vit kur do të largohej nga 
Shqipëria.

Zhvendosja në Amerikë dhe sistemi bankar amerikan

Ndërsa avioni fluturonte lart duke iu drejtuar oqeanit Atlantik, 
në atë nëntor të vitit 2004, Agim Deva hodhi sytë poshtë mbi tokën 
Evropiane. Me lot në sy, analizoi edhe njëherë në mendje nëse ky 
largim ishte veprimi i duhur. Pastaj vështroi dy djemtë e tij të vegjël. 
Eros 11 vjeç dhe Klevis 7 vjeç, ulur përkrah tij...

Në Minnesota të SHBA-së ku u vendos, integrimi nuk ishte i 
lehtë. Por përpjekja nuk pushoi. Agimi vendos të studiojë sistemin 
bankar. “Në fund të fundit, -thotë ai, - unë kisha mbaruar shkollën si 
ekonomist dhe ishte koha për të provuar nëse nuk i kisha harxhuar 
kot 4 vitet e Universitetit”.

Që nga viti 2006 punon në TCF Bank. Në fillim si bankier i 
thjeshtë, më vonë si menaxher shitjesh dhe prej 7 vitesh si Këshillues 
Financiar.

Agim Deva me dy djemtë, Erosin dhe Klevisin.
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Agim Deva është i liçensuar nga Autoriteti Financiar Amerikan 
për tregun e kapitaleve (bursat).

Nga ana tjetër, Agimi është aktiv në shoqërinë civile amerikane. 
Për vite me rradhë ishte anëtar bordi i Langelfeldt Foundation. 
Langelfeldt Foundation, me qendër në Saint Paul të Minnesotas, 
është një organizatë joqeveritare që kujdeset për veteranët 
amerikanë dhe njerëzit me aftësi të kufizuara. “Të gjithë jemi të 
barabartë para krijuesit, -thotë Agimi, - dhe është detyra jonë të 
kujdesemi për njëri tjetrin. Vetëm kështu do të kemi një shoqëri 
solide, një shoqëri të shëndoshë”.

Lidhja me vendlindjen

Agim Deva është gjithmonë i pranishëm me kontributin e tij në 
zhvillimin e vendlindjes. Ai është një dhurues aktiv dhe mbështetës 
i vazhdueshëm i gazetës, tashmë më në zë për zonën e Dibrës, 
“Rruga e Arbërit”, si edhe donatori i vetëm i edicionit online.

Kontribuon vazhdimisht në organizatat bamirëse Amerikane që 
sjellin ndihma në Shqipëri dhe veçanërisht në vendlindje, siç është 
Fondacioni i Shqiptarëve Globalë (Global Albanians Foundation). 
“Unë rrogëtar jam, -thotë ai, - por ne duhet t’a kuptojmë se të 
ndihmosh njerëzit në nevojë, është detyrë”. Madje, shton, “ndihma 
është një vyrtyt i malësorit, veçanërisht i muhurrakut”.

Deri në vitin 2019 ishte anëtar bordi i Institutit Ballkanik për 
Kulturë dhe Art Ballkanik (Balkanicus Institute for Balkan Art, 
Culture and History (BIBACH)), që bën një punë të shkëlqyer për 
promovimin, mes të tjerash, edhe të kulturës shqiptare në USA.

Gjithashtu, është një nga pjesëmarrësit e përvitshëm në 
Festivalin e Kombësive që zhvillohet në St Paul të Minnesotas. Çdo 
kontribut në stendën shqiptare të këtij festivali ka qenë kontribut i 
tij dhe familjes.

Agim Deva është prind krenar i dy djemve të suksesshëm. Djali 
i madh (Erosi), mbaroi në një kohë rekord, për 6 vite, shkollën e 
mesme dhe Universitetin. Ai tani është një inxhinier i suksesshëm 
programimi kompjuterik në Minneapolis. Djali tjetër (Klevisi), 
është diplomuar si dizajner produktesh dhe gjithashtu punon në 
Minneapolis.
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Pesha e mendimit filozofik në poezinë 
e Fadil I. Hoxhës

 
“Marshi i çmendur”, shprehje e revoltës

Poeti që përjetoi skajshmërisht përndjekje, është vërtet një 
poet i përmasave të spikatura

 Fadil Islam Hoxha ka lindur më 27 Maj 1955 në fshatin Muhurr 
të rrethit Dibër. Pasi mbaroi shkollën tetëvjeçare në fshatin e lindjes 
vazhdoi gjimnazin “Nazmi Rushiti” në Peshkopi, të cilin e përfundoi 
me rezultate të shkëlqyera më 1974. Për arsye të biografisë nuk i doli 
e drejta e studimit në Universitet. Djaloshi muhurrak filloi punën në 
Minierën e Kromit “Todo Manço”, në Bulqizë.  Zelli i tij për të zgjeruar 
dijet dhe për t’i shërbyer punës e shtyn Fadilin të ndjekë Teknikumin 
e Minierës, të cilin e mbaroi në vitin 1984.

Me triumfin e demokracisë dhe shembjen e diktaturës, 
muhurrakut Fadil Hoxha iu hap rruga për të vazhduar studimet e 
larta për agronomi me korespondencë, ku edhe u diplomua më 1999.

Kush e ka njohur Fadilin, ka dalluar tek ai, vullnetin e paepur për 
punë dhe për dije. Edhe pse punonte në puset e thella mbi 150 metra, 
ai ishte një lexues i rregullt i të gjitha gjinive të letërsisë. Kur bisedoje 
me të, ai të mahniste me mënyrën e arsyetimit, me llogjikën e dhënies 
së përgjijgjes dhe thellësinë e mendimit. Ai shquhet për aftësinë e 
rrallë të të mbajturit mend. Eshtë kjo arsyeja që ai në vitet e fundit 
lëvroi poema të karakterit historik.

Ka punuar për 22 vjet minator në minierën e kromit në qytetin 
e Bulqizës dhe pas viteve ‘90-të si përgjegjës Sektori në Zonën “D” të 
kësaj miniere.

Ka botuar më 1996 vëllimin e parë me përmbledhje poetike 
“Marshi i çmendur”, poemën “Nata e përgjakur kosovare” më 2001 si 
dhe “Iliria” më 2004.

Në 2019 botoi vëllimin me poema “ILIRIADA”.
Ka dhe plot krijime të tjera të panjohura ende në shtypin letrar 

shqiptar.
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* * *

Fadil I.Hoxha është një poet i ndrydhur në vite, që ka shpërthyer 
me guxim në vitet e demokracisë. Pasi ka provuar barrën e rëndë të 
persekutimit komunist, vetëm e vetëm pse ishte njëri nga pinjollët 
e denjë të patriotëve të shquar Nel, Kurt, Hazis e Dine Hoxha nga 
Muhurri, ai fill pas triumfit të demokracisë, gjen rastin që nëpërmjet 
gazëtës lokale “Bulqiza” të ballafaqojë potencialin e tij krijues në 
poezi.

Me ciklet e para të botuara në këtë 
gazetë (të cilën unë pata fatin ta themeloj 
e drejtoj në vitet ’92-96 dhe nga viti 2015 e 
në vazhdim), si ato të titulluara: “Gjykimi”, 
“Migjeni dhe shekulli”, apo “Refren i 
pështirë komunist”, Fadil I.Hoxha vjen si 
një zë origjinal, duke inkurajuar vetveten 
dhe të tjerët.

“Migjeni padit shekullin e vet/ 
Njëqind vjet i vënë para provës/ Ai që 
bashkë me rininë u tret/ Përcakton 
kohëzgjatjen e apoteozës…”. Këto vargje 
të njërës prej poezive të këtij poeti kanë 
brenda peshën e mendimit të tij filozofik. Thellësia e këtij mendimi 
bëhet edhe më e qartë në poezitë “Mësuesi” (kushtuar të ndjerit 
Safet Zhulali): “Pitagora kreu detyrën e vet/ Njerëzisë i fali 
matematikën/ Zhulali, pasi na e mësoi atë/ Vrapoi para nesh 
dhe vrau frikën…”.

Në vëllimin “Marshi i çmendur” janë përfshirë një cikël i tërë 
me poezi, nëpërmjet të cilave poeti F.Hoxha, me kurajë civile merr 
përsipër të demostrojë revoltën, ndërkohë që jep edhe mesazhe 
faljeje e pajtimi. Kështu, nëse tek poezia “ KOM…IZMI” poeti shpreh 
revoltën nëpërmjet vargjeve “Komuizmi nuk bie me një të rënë/ 
As me luftën që bën me hijen e vet/ Me tradhti lindur, me tradhti 
nxënë/ Ai sërish prish, ai sërish vret..”, në vargjet e poezisë 
“Kuvendi i Pajtimit”: “Tinëzia na ka vra/ Kuvendi i burrave, jo/ Ai 
na sjell pajtimin që do bajm na vet/ Falë trimit që fal/ E vehten 
nalt e qet…”, poeti jep mesazhe paqeje për të gjithë.

Në poezitë e Fadil I.Hoxhës ndjehet trasfuzioni i gjakut. Poezia 
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e tij trajton një subjekt serioz, atë të antiskëterrës komuniste, me 
mendime liriko-filozofike, me koncentrim të ngjeshur të figurës 
letraro-artistike që shpesh të pushton e të magjeps me frymëzimin 
e mesazhin e saj. Mishërim i kësaj poezie është pikërisht ajo me 
titull “Përrallë politike”, ku duke aluduar për diktatorin E.Hoxha, 
poeti shprehet: “Shiti gjysmën – fitoi gjysmën/ Vrau gjysmën - 
nënshtroi gjysmën/ Shtrydhi gjysmën – pagoi gjysmën/ Rrojti 
një gjysmë – vdiq përgjysmë”.

Në të njejtën linjë është shkruar edhe vjersha “Barazim”: 
“Shpirtin e Hitlerit (Enverit) s’e ngop/As puna, as lufta…as…/ 
Veç njeriu i bërë rob/ Dhe shkretëtira që vjen pas!”.

Apo dhe vjersha “Epitaf për varrin tim”: “Gjithë jetën u 
fola njerëzve për jetën e lirë/ Si të isha gjak e fis Prometeu/ 
Megjithëse komunizmi/ Më godiste…/ Më rrëzonte…/ po dot nuk 
më gënjeu!!!!”.

Duke rrokur një spektër të gjerë temash e idesh, në poezitë e 
këtij vëllimi dallohen freskia, origjinaliteti dhe mjetet shprehëse 
bindëse, e mbi të gjitha ato karakterizohen nga një “nerv” energjik 
jetësor, si në vargjet: “Kur lirinë e vrasin/ Ajo shpërthen në një 
mijë zemra/ Kur lirinë e burgosin/ Ajo shfaqet në njëmijë forma/ 
Kur lirisë i hapin derën e burgut/ Ah! Këmbët nuk ecin/ Lotët 
shkojnë rrëkajë/ Ena nuk ka më fuqi/ Të ngjallë magjinë e saj..”.

Në këtë vëllim me nivel estetik poeti sjell zërin, tonin e tij 
frymëzues me ndjeshmërinë në gjetjen e figurave të spikatura 
letrare. Kësisoj, Fadil I.Hoxha vjen para lexuesit si një poet i 
ndrydhur, që më në fund shpërtheu. Poeti që përjetoi skajshmërisht 
përndjekje, është vërtet një poet i përmasave të spikatura.

H.RAMA –Redaktor i librit,

Bulqizë, më 23.04.1996.
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Poeti i heroizmave të pashembullt 
të luftërave vigane

Në valëzimet e egërsueme të jetës ai zhytet, por, me dorë e 
belbëzima, përshëndet idhnueshëm.

Ulet e ngrihet pa pushim, hovshëm, poshtë e lart, trupi i tij 
gjymtyr’ fuqishëm nga forca e tyre.

Shkon e vjen andej këndej kurmi me shpirtin e tij, trazuem 
sipas dallgëve që shkumbëzojnë, paçka se vështrimin syzgjuar nga 
falet e lind dielli ai na e hedh.

Një det jete që s’ka mbarim, i përzier mjeshtërisht  me gëzime, 
fatkeqësi, lindje, vdekje, ndërrim breznish,  por kurrë ndonjëherë të 
barazpeshueme  ndërmjet tyre.

Një jetë e ndezun flak’, si në tezgjah  
ku koha e thur me pasion për ta veshun 
më pas perënditë, ashtu të prerë e qepun 
me dashuri, kujdes e gjallniplot…

Shpirti i poetit nga Muhurri i Dibrës 
së Poshtme, Fadil Islam Hoxha, që në 
moshën dhjetë vjeçare thuri poezinë e 
parë të tij prej disa strofash, për ledhet që 
shembeshin, për pemët, lulet, shkurret 
e drurët që shkuleshin, copëtoheshin, 
groposeshin….

Toka filloi të marrë plagët e para 
duke i krijuar dhimbje, vuajtje cfilitëse, varfërim rrënqethës, 
zgërdheshje. E tillë u ndërtua, u programua, u skalit në muranën 
e kohës jeta dallgëtrazuar e poetit. Por ai veç mblidhte energji, 
veç pasuronte trurin e tij me zgjuarsi hynjore, me ligjërime odash 
dibrane, me studime në shkolla e universitet, me përvojën jetësore 
plot ofshama. Duke mos harruar jetën në errësirë me çurgje djerse 
të zezë llangosur trupit, errësuar sytë qindra metra nëntokës 
së thërrmuar të minierës kromshumtë të Bulqizës, me dhjetëra 
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vite. Natyrshëm shpërtheu llava e zjarrtë poetike, e ngarkuar me 
emocione drithëruese, me motive e tema nga më të larmishmet, 
që ndiznin shpirtin e lexuesit, futnin në gji mëmëdhetarinë. Por 
ai i këndonte me lirizëm edhe dashurisë për jetën, lulet, vajzën e 
dashurueme, punën heroizmat, torturën e fjalës së lirë. E kështu 
boton librin e parë me poezi: “Marshi i çmendur”, (1996). Më pas ai 
shkruan poemën “Iliria”, (2004).

Por vrulli i tij djaloshar nuk njeh ndalesë, nuk mpaket, shpirti 
i tij nuk tkurret nga skenat tragjike mbi e nën dhe, zemra e tij 
gurgullon si vërshimet e shkumbëzuara të përrenjve në bjeshkët 
e Korabit e Runjës, duke i dhënë Drinit plak gjallëri, fuqi, bukuri 
mahnitëse, joshëse e mjaft tërheqëse.

Zjarmi i dhanë frymëzimit të tij ndryshimet demokratike në 
Shqipëri pas vitit 1990, kur poeti krijoi me një varg të thjesht, me 
strofa katërvargjëshe, me rimim rigorozisht të rregullt, poemën 
“Çami.,”. Personazhi i saj është Myftiu, djaloshi që kryen ushtrinë në 
kufirin grek me krahinën shqiptare të Çamërisë. Në netët e gjata të 
shërbimit në truprojën kufitare ai kujton thëniet e gjyshit, të cilat 
poeti i përçon me vargjet: “Të atin ia kishin vrarë!/ Vëllain ther 
me bajonetë!/ Nënën tërhequr zvarr’/Një skenë rrënqethëse 
vërtetë.,,(f.4).

Tek sa vazhdon leximin e strofave, faqeve, heronjtë të rrëmbejnë 
e të marrin me vete, me ato ndodhitë makabre, çnjerëzore, të 
dhimbshme, prekëse deri në palcë, me vuajtjet mizore, padrejtësitë 
harbutçe, inskenimet më paradokse e marramendëse. Më së fundi 
në strofën 853, lexojmë aktin mizor kobsjellës: “Jushi komunikon 
përgjegjshëm:/ Myfitit i jepet pushkatim,/ Ilirit burg i 
përjetshëm;/ Drinit njëzetë vjetë burgim.”. Ishte drama e vërtetë, 
e mijëra shqiptarëve ku poeti me shpirtin e përgjëruar fluturon 
me plot guxim me artin e fjalës së shkruar, të zbulojë atë në jetën e 
njerëzve të thjeshtë, në djallëzinë e udhëheqjes së Partisë së Punës. 
Edhe i syrgjinosur me plagë të shumta në kthinat e shpirtit e të 
zemrës, poeti Hoxha merr guximin t’i thurë një poemë një figure të 
madhe shqiptare, por të frikshme e me shumë dritëhije, me dyshime 
në diplomaci, me heroizma, por edhe në dukje me tradhëti, ndaj e 
ka titulluar poemën e tij “Esat Pashë Toptani”.

 Dhe ja se si e portretizon me plotë ndjesi, me detaje fizike 
e psikologjike, portretin e tij, duke përcjellër idealin e shenjtë 
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kombëtar: “(Ngritur damarët thupra mbi ball’,/ Hedh vështrimin 
shqipe në sall’);/ ‘’-N’ball tim Shkodra, n’shpirt tim Janina;/ Bijava 
të Detit n’humbje ju prina,/ Kur u njoftë Shkodra shqiptarët ta 
din’,/ Tu e ‘dorzu’ ngjallim Çamërinë…/ Firmos për luftë! Luftën 
bajm vet!/  Firmos urdhërin të të thërrasim mbret!”.

Poeti me strofën tetëshe, me figura, metafora, hiperbolizma me 
fjalët e qëmtuara me kujdes në gjuhën tonë të begatë, “skllav” i një 
rime me muzikalitet, trajton ngjarjet më kulmore të komandantit, 
kryeministrit, diplomatit, pse jo edhe të ushtarit të zhdërvjellët në 
betejat e shumta kundra serbëve, etj. Dhe ja se si e portretizon autori 
Toptanin me shpirt të flaktë poetik e me frymëzimin plotë gjuhë 
flakësh heroizmi e atdhedashurie: “Shërbimi anglez informon:/‘’-
Megjithëse ka kohë punojm,/Esat Pashën nuk e zotnojm…/ 
Rracë shqiptare mendje mpreht,/ Syrin e djathtë përherë mban 
ngreht,/ Burrë i pashëm Xhentëlmen, (babaxhan)./Prej dere të 
mirë e me taban,/ N’zjarr t’betejave legjendar,/Komandon…. 
dhe vet ushtar”,( f.43).

Pas çdo vargu, strofe, faqeje libri, të ndjekin pas fëshfërimat e 
emocioneve, të papriturat, zbulimet e ngjarjeve historike, dramat e 
heroit të poemës e të vetë Shqipërisë në atë periudhë sa tragjike aq 
edhe të vështirë ku mëmëdheu ynë ishte vënë nën kosoret e Fuqive 
të Mëdha dhe të fqinjëve mizorë, gjakatarë, barbarë e të pangopur 
me krime makabre.

Nuk mund të mos e prekin poetin muhurrak heroizmat e pashoqe 
të luftërave vigane, heroike, plot shkulme dashurie mëmëdhesie të 
Kosovës, të cilave ai u kushton poemën “Natë e përgjakur kosovare” 
(2001). Por marshi i tij frymëzues e shtyn të ngjyejë penën e 
frymëzimit edhe në epikën e heroit legjendar kosovar Adem Jasharit. 
Ishte ai heroizëm që do të shpërthente në atë truall të gjerë e të 
begatë, me gjithçka, si të ishte pasrendës i thirrjes proverbiale të 
Doktor Vasfi Samimit, ku rreth shtatëdhjetë e pesë vjet më parë do 
të shkruante: “Zëri i atdheut thotë: “O njeri, çohu dhe shkundu!...
Hapi sytë dhe shpirtin kundrejt realiteteve të sotshme, dritave 
të shekullit të fundit dhe qytetërimit modern europian… Bëje 
kryengritjen kulturore dhe shoqërore….. Përdryshe të pret një 
rrezik i madh. Përfito nga shpëtimi e bashkimi i sotshëm. Kërko 
një të ardhme të re”. (V. S. Visoka, Shqipëria e vërtet. F. 31; Tiranë 
1995)
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Dhe ja erdhi momenti i luftës për t’u çliruar nga prangat 
gjakatare, fizike, shpirtërore e kulturore të bishave serbe, ardhur 
nga brigjet e Dnjestrit të Rusisë. Këtë situatë e përcjell mjeshtërisht 
e me plot pathos poeti në vjershën e tij katër vargjëshe: “Megjithëse 
kishim qenë të parët,/ Ndër mote me serb gjakosur,/ Të fundit 
mbetën kosovarët,/ Përballë bishës së plagosur”.( f. 4)

Në shtratin e poemës kushtuar Heroit të Drenicës martire, 
Adem Jashari (28.XI.1955-07.03.1998 nga Prekazi) skalitet me 
kujdes duke e cilësuar madhështore historinë e luftës çlirimtare 
kundër shovinizmit të egër serb, në vitin e fundit të mbylljes së 
shekullit të njëzetë, ku flijuan jetën 11840 kosovarë. Mijëra familje 
u zhdukën nga bombardimet, të njëjtin fat tragjik, drithërues e të 
dhimbshëm, pësoi edhe familja e heroit.

Dhe ja çfarë shkruhet në strofën e 65: “Turret Ademi përpara,/ 
Mbi policë shprazë shotganin,/ Tu i lanë rrëkaj ndër ara,/ Tu 
nderue për jetë vatanin”.! (f. 14)

Heroizmi i pashoq i komandant Jasharit, dhe i qindra e mijëra 
kosovarëve u muros në themelet e pavarësisë se Republikës së 
Kosovës dhe po bëhet motivi i punës heroike të pashoqe për 
zhvillimin e pandalshëm ekonomik e kulturor të shtetit më të ri në 
Evropën plakë dhe të mbarë botës.

Një mëmëdhetar i përveluar prej zakoneve e riteve pagane, i 
braktisur prej perëndive të shenjta e prej gjindes së vet, edhe pse 
fizikisht i ngujuar si një Oso Kuk në dhe të huaj, shpirti i tij, mendja 
e tij e formuar prej copërave të dheut e gjallesave të vendlindjes 
nuk hesht, nuk mund t’i ngjajë një mumjeje, as një krimbi zvarritës, 
por përkundrazi një prometeu me rrezatim meteorësh në histori, 
në jetën e heronjve legjendarë dhe të vendlindjes së tij të amshuar.

Më pas ai ndërthur edhe vargje që sjellin në kujtesë luftën 
Ballkanike të Kosovës (1389) me ushtrinë e perandorisë më të 
fuqishme të kohës, duke zgjuar e portretizuar trimin, udhëheqësin 
e disa betejave zulmëmadhe, birin e Drenicës Milosh Kopiliqin. 
Vargjet i ka thurur me rimë dyshe, me strofa katërshe, tetëshe por në 
disa raste edhe me më shumë vargje, duke i dhënë poemës thyerjet 
e saj në strukturën teknike, por duke ruajtur një muzikalitet me 
ulje-ngritje epike, që të rrëmbejnë e nuk të lënë të shkëputesh nga 
leximi, me kërshërinë për të zbuluar ngjarjet që vijnë me pas.
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Në poezinë e shtruar plot rimim, me vargjet që rrjedhin 
natyrshëm, me një teknikë që i pershtatet risisë se poemës me fjalë, 
grupe shprehejesh, dialogje brenda strofës, etj., që portertizojnë 
heroin, autori formon personalitetin e vet artistik dhe e ngre atë 
në piedestalin e poetëve të fillimit të shekullit XXI. Gjithashtu në 
poema do të gjejmë shpjegime mbi fjalët e ndryshme apo mbi 
ngjarjet e personazhet e ndryshme historike.

Jam plotësisht i bindur, se cilido lexues me pak shkollë ose me 
universitet, patriot i flaktë ose politikan i nderuar apo skizofren, 
emigrant në Australi, Kanada, Zelandë të Re, Angli, Egjypt, Spanjë, 
Gjermani, Turqi etj., pasi të mbarojnë së lexuari poemat e poetit 
të syrgjynosur muhurrak nga Dibra e Poshtme, Fadil Hoxha, do t’i 
mbijnë këndshëm, plot elegancë, plot llamburitje dritash, vargjet 
shtatore të Volfgag Goete shprehur në peomën e Faustit: Vetëm 
tash po kuptoj ç’thanë dijetarët: Bota ku banojn’ shpirtnat nuk asht 
ndry;…”.

Dr. Selman Mëziu
Firence 27.07. 2017
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“Dritë diturie në Muhurr”,
monografi për arsimin nga Sami Doda

Dy librat, “Dritë diturie në Muhurr” 
dhe “Në kërkim të jetës”, - shkruar dhe 
botuar në harkun kohor të dy viteve nga 
Shtëpia Botuese “M&B”, e rendisin Sami 
Dodën ndër autorët dibranë produktivë 
dhe cilësorë.

Në këto dy libra monografikë, 
S. Doda, para së gjithash reflekton 
formimin e tij intelektual si i diplomuar 
për matematikë-fizikë dhe përvojën e 
vyer si mësues, zëvendësdrejtor shkolle 
e sekretar komune në Muhurr, në harkun 
kohor të tri dekadave (1969-1999).

Nga historiku i arsimit e kulturës

Libri i parë “Dritë diturie në Muhurr” ka vlera studimore, për 
të mësuar se si ka evoluar arsimi dhe kultura në zonën e  Muhurrit, 
nga hapja e shkollës së parë shqipe në shtëpinë e Destan Sinës 
(shtëpi që ekziston edhe sot)  në vitin 1925, për të vijuar më pas 
me shkollën me pesë klasë në Thanzë, me 7-vjeçaren, 8-vjeçaren, 
shkollat fillore në çdo fshat e deri tek hapja e të parës shkollë të 
mesme (fillimisht pa shkëputje nga puna) e më pas asaj të Mesme 
të Përgjithshme, që vijon edhe sot.

Rëndësia e studimit të përfshirë në një botim të tillë me 198 
faqe, qëndron në faktet dhe të dhënat arkivore që ai paraqet, si 
në kontekstin historik edhe në ecurinë e arsimimit në zonën e 
Muhurrit.

Sami Doda, në pjesën e parë të librit jep pasqyrën e ndryshimeve 
që kanë ndodhur në këtë zonë në kontekstin historik. Kjo qasje e 
autorit duket qartazi në faktet që ai sjell që nga prehistoria, periudha 
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e Skënderbeut, e monarkisë e deri tek Lufta Nacionalçlirimtare, 
(referuar studiuesve të historisë së Dibrës, si Kristo Frashëri, Adem 
Bunguri, Iljaz Kaca, Ali Hoxha, etj.)

Por para së gjithash, Sami Doda ka meritë të veçantë në 
shkrimin e historikut të arsimit në zonën e Muhurrit. Ai sjell fakte 
interesante që plotësojnë këtë historik edhe me hapjen e kijimin e 
shkollave fillore në Vajmëdhej, Rreth-Kale, Hurdhë Muhur, Shqath, 
Bulaç e Sharakan.

Mësojmë nga kjo monografi 
fillesat e arsimit në Muhurr, raportet e 
kontrollorëve nga Ministria e seksionet 
e arsimit të rrethit, që nga viti 1935, si 
dhe etapat e mëvonshme zhvillimore në 
këtë fushë të rëndësishme.

Jo pa qëllim, autori sjell dokumente 
autentike, siç janë: Plani mësimor, sipas 
programit të vitit 1928, një dëftesë 
shkollore e vitit 1929, lista me emrat e 
35 nxënësve që do të fillonin dhe vijonin 
mësimin në vitin shkollor 1945-1946 me 
mësues Kurt Hoxhën, duke vijuar pastaj me të dhëna statistikore 
për vite të tëra shkollore.

Ky libër ka vlera të veçanta edhe për evidentimin e disa 
personaliteteve të përmasave kombëtare që kontribuan në drejtim 
e në mësimdhënie në shkollat e zonës së Muhurrit gjatë 20 viteve të 
para (1925-1945), si: Edip Cami nga Dibra e Madhe (mësuesi i parë 
i shkollës së parë shqipe në Muhurr të hapur në shtëpinë e Destan 
Sinës), Selim Qyshkja nga Kruja, Hafuz Zabiti dhe Irfan Roni (Barçi), 
Asllan Zeneli nga Zerqani, Abaz Shehu nga Brezhdani, Myslim Shehu 
nga Peshkopia, Hysen Hoxha nga Elbasani, Tofik Balla nga Okshtuni, 
Sami Gonxhe nga Dibra e Madhe dhe Ismail Lufta nga Elbasani, etj.

Vargu i komisarëve të dritës që përhapën dritën e diturisë në 
Muhurr, është pothuajse i pambarimtë në faqet e këtij libri të Sami 
Dodës, edhe në vitet e pasçlirimit, si: Gani Keta e Liri Keta (babë 
e bijë), Ndoc Çurçia nga Shkodra, Selman Biba e Adem Përhati 
nga Qafë Murra, bashkëshortët Shahe e Zyhdi Shopi nga Elbasani, 
bashkëshortët Suzana e Bardhyl Hakani, Rruzhdi Balliçi nga 
Elbasani, Elez Xheka nga Gjorica, Remie e Aqif Doku nga Luznia etj.

SAMI DODA

DRITË DITURIE
NË MUHURR

HISTORIK I ARSIMIT E KULTURËS

MONOGRAFI
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Përmendëm kështu mësuesit jabanxhinj, por po e tillë është 
edhe aramata e mësuesve vendas, që nga Kurt e Rexhep Hoxha, 
Tahir e Hysni Mëziu, Mudë Lala, Xhemal e Sanie Berisha, Nazmi 
Mëziu, Femi e Myrteza Mikli, Rustem Deva, Ramadan Lika, Adem 
Balla, Sinan Tanushi, Elez Balliu, Ramadan Lika,  Xhelal Meta, Halil 
Lleshi, Shefqet, Qemal e Bashkim Dishi, Bilal Rina e dhjetëra të tjerë  
të  mëvonshëm që dhanë kontributin e tyre të vyer në zhvillimin e 
arsimit në zonën e  Muhurrit.

Ky libër duhet konsideruar si kontribut i çmuar i autorit Sami 
Doda në letërsinë dokumentare, pasi sjell një lëndë të pasur me të 
dhëna për historikun e arsimit dhe të kulturës në Muhurr, sjell në 
kujtesën e armatës së mësuesve e nxënësve, rrethanat historike në 
të cilat u hap shkolla e parë shqipe në këtë zonë, si dhe një varg 
ngjarjesh e personalitetesh që kontribuan në këtë drejtim. Kjo 
monografi është produkt i hulumtimeve, evidentimit dhe pasqyrimit 
të ngjarjeve që lidhen me rritjen ndër vite të këtij tempulli arsimor. 
Botimi i kësaj monografie paraqet rëndësi të veçantë sidomos 
për qindra maturantët që mbaruan shkollën e mesme (fillimisht 
Bujqësore dhe më pas të Përgjithshme), të cilët u përgatitën nëpër 
dyert e këtij tempulli të diturisë, për të vijuar studimet e larta në 
fakultete të ndryshme e që më pas u bënë kuadro të vlefshëm në 
sektorë të ndryshëm. Parë nga ky këndvështrim, monografia e 
Sami Dodës për historikun e arsimit e kulturës në Muhurr është 
me shumë vlerë, pasi zë vend të rëndësishëm, si pjesë e historisë së 
arsimit dhe të kulturës shqiptare.

Libri “Në kërkim të jetës”

“Gjithsecili nga ne kërkon të dijë sa 
më shumë për origjinën e familjes dhe të 
fisit, për të kaluarën e paraardhësve të 
tij, për kohën e mjedisin social në të cilin 
ata kanë jetuar, për traditat e mënyrën 
e jetesës”.  Pikërisht në funksion të 
këtij qëllimi e shkruan edhe Sami Doda 
monografinë për fisin DODA të Dibrës.

Përmes dokumentave arkivore, 
botimeve të historianëve, por edhe 

NË KËRKIM 
TË JETËS
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kujtimeve (dorëshkrime) të Elez Balliut, Asllan, Faik e Dine Dodës 
dhe të Daut Pirës, autori  e njeh lexuesin me rrënjët e fisit Doda, me 
etimologjinë e emrit të fshatit Vajmëdhej, pozitën gjeografike të këtij 
fshati, venbanimet e hershme e të sotme, tokën dhe administrimin 
e saj në vite, etj.

Interes për lexuesin paraqesin edhe artikujt tjerë të këtij libri, 
si: “Fisi Doda në bashkëjetesë me fiset tjera”; “Dy fise që ‘lindën’ nga 
Doda” dhe “Personalitete dhe veprimtarë të dalluar të fisit Doda” .

I ilustruar me pemën gjenealogjike të fisit si dhe me foto të 
personaliteteve të tij, ky libër bëhet tërheqës për lexuesin.

Në tërësinë e tij, libri është një kontribut me vlerë për 
historikun e fisit Doda të Dibrës, që mbart mesazhe jete interesante 
në kronologjinë e një fisi, por që në realitet është një pasqyrë 
përgjithësuese.

Meritë të veçantë për cilësinë e materializimit të mendimit dhe 
të idesë në fjalë e fjali, të tilla që të jenë lehtësisht të kuptueshme për 
lexuesin e këtij libri, padyshim që ka dhe redaktorja letrare Luljeta 
Prençi, ish-nxënëse e mësuesit Sami Doda, tashmë një mësuese e 
drejtoreshë e talentuar, që s’rresht së studiuari për të arritur nivelin 
maksimal të karrierës akademike.
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Poeti i talentuar nga Vajmëdheji që boton poezi, 
madje edhe në gjuhën greke

Malli për vendlindjen në poezinë 
e Astrit Balliut

Luljeta Prençi, si redaktore e vëllimit 
poetik “Jeta nuk do gjumë”, librit të dytë 
me poezitë e shkruara nga poeti Astrit 
Balliu, nga Vajmëdheji, do të shprehej 
në parathënien e tij se, nuk mund të 
ketë titull më shënjues sesa ky, për ciklin 
e poezive të Astrit Balliut. Me tej ajo 
vazhdon:

“Me poezitë e vëllimit ‘Jeta nuk do 
gjumë’ ai tregon para së gjithash se gjatë 
gjithë jetës i ka thënë vetes “zgjohu”. Si 
redaktore e poezive të tij, ndihem me fat 

që lë sadopak gjurmë në ‘krijesën’ e një shoku fëmijërie që dallohej 
lehtë prej të tjerëve për zgjuarsinë e tij… Si lexuese e poezive të tij, 
marr mesazhin se ne njerëzit mbetemi vullkane pa kratere nëse 
shuhemi pa derdhur llavën e shpirtit tonë…

Jam e sigurtë që “Jeta nuk do gjumë” do ta ketë të gjerë spektrin 
e mesazheve që përcjell tek çdo lexues. Në fund të fundit, kjo është 
ëndrra më e madhe e çdo krijuesi”.

Nëse në këtë vëllim ai shquhet për gjuhën e pasur e mjetet 
shprehëse, në vjershat e tij, tek cikli “VENDLINDJES”, “Frymëzime 
nga Muhurri”, , ndjehet aroma e vendlindjes së poetit, Vajmëdhejit, 
ku ai u lind, u rrit dhe u formua si poet. Kësisoj, vendlindja vjen në 
këtë cikël si muzë e përjetimeve poetike të A.Balliut, i cili si rrallë 
kush thur vargje të bukura për fshatin e  tij, sikurse tek poezia: 
“FSHATIT TIM” ku veçojmë vargjet:
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“Një urë e vjetër më ndjell kaq mall
Që rri mbi lumë, gjithmonë shaluar  
Dhe krahëhapur, ashtu mal më mal 
Vallë sa shtrëngata të ketë kaluar?”

Në këtë cikël, veçmas spikat vjersha “Të Dibrës mrekulli...!”, me 
vargjet lirike mbresëlënëse:

“Thoni kush nuk ka dëgjuar
Për atë të “Lurës Kurorë”?
Që është mrekulli në vete
Dimrit mbuluar me borë ….
Po për ato të “tjerat” shtatë
Liqene të bukur shumë
Që asaj verës së thatë’
I japin freski kaq shumë…..”

Mjafton qoftë edhe kjo përzgjedhje për t’u mrekulluar me 
poezinë e Astrit Balliut, që është poezi përqëndrimesh dhe 
me karakteristika shumë të sakta, përsa i përket formës dhe 
kompozicionit.

 Kjo duket fare qartë qoftë dhe në vargjet e vjershës: “KUSHTUAR 
DIBRËS”:

“Ç’më ngjalle një nostalgji
 Për rreze të diellit pas Korabit
Fëshfërimën në mal të Runjës
 Dhe për atë ujin e Drinit të Zi
….Lëng më shkon tani prej goje
 Për atë ujë-kristal burimi
 Ç’mu kujtuan vashëzat në kroje
Më rrodhën lot nga mallëngjimi….”.

 Edhe me këto vargje ai të mahnit me bukurinë e fjalës.
Kësisoj ai 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.

Poezia e tij është poezi e prejardhjes, është poezi e këngës, e 
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ëndrrës, e dashurisë, e dhimbjes, e urisë, e krejt në fund edhe e 
përjetësisë. Ajo shpalos ndjesitë e brendshme të poetit në raport me 
vendlindjen e shndërruar tashmë në muzën e përjetimeve poetike, 
pa të cilën nuk gjen qetësinë shpirtërore e me të cilën tundohet deri 
në pafundësi.

Me dy vëllimet e tij, si dhe ciklin që përcolli enkas për këtë libër, 
Astrit Balliu, me plot të drejtë na shfaqet si një nga gurët e çmuar të 
gjerdanit kulturor muhurrak dhe mbarëkombëtar. Mjaftojnë qoftë 
edhe poezitë e këtyre dy vëllimeve për të kuptuar shpirtin poetik, 
madhështinë e fjalës e të vargut në poezinë e A.Balliut. Brenda këtij 
nektari poetik profilizohet “gjithça” është Astrit Balliu, pasi ai rrjedh 
nga një familje e hershme muhurrake, patriotike dhe arsimdashëse.

Kush është Astrit Balliu?

U lind në Vajmëdhej, 
Muhurr, më 5 Maj 1973. 
Shkollën fillore e bëri 
në Vajmëdhej, e më pas 
kreu tetëvjeçaren në 
Muhurr, ku vazhdoi dhe 
gjimnazin deri në fund të 
vitit të dytë, kur braktis 
shkollën që e donte aq 
shumë dhe emigron në 
Greqi, ku edhe jeton prej 
28 vitesh. Atje mbaroi dhe 
shkollën e mesme, dhe 
krahas saj ka ndjekur disa 

kurse private. Ndërkohë paralelisht me punën, akoma vazhdon të 
studiojë.

Është i martuar dhe ka një vajzë. Aktualisht ushtron biznes 
privat personal aty ku edhe jeton.

Filloi të shkruajë që në klasën e katërt, dhe që atëherë nuk 
ndaloi së shkruari poezi, madje kohët e fundit edhe në gjuhën greke. 

Me poezi në gjuhën greke është shfaqur para publikut grek me 
rastin e festave kombëtare greke, gjithashtu ka marrë pjesë në disa 
konkurse poezie që janë zhvilluar në Greqi, përkrah poetëve grekë. 



Halil Rama558

Për lexuesit shqiptarë Astriti është shfaqur shpesh prej vitesh 
nëpër gazeta e revista, madje edhe në gazetën “Shqip” që botohej në 
Athinë. Por vetëm vitet e fundit, falë rrjeteve sociale  u bë i njohur 
me poezitë e tij.

Libri i tij i parë të cilin Astriti ia dedikon vajzës së tij, u pubikua 
në vitin 2014 dhe mban titullin “PRINCESHA IME”.

 Dy vite më vonë, në 2016 del botimi i tij i dytë “JETA NUK DO 
GJUMË” .

Së shpejti pritet të dalë botimi i tij i tretë me poezi në gjuhën 
shqipe, si dhe botimi i parë në gjuhën greke .

CIKËL POETIK KUSHTUAR VENDLINDJES

Nga Astrit BALLIU

KUSHTUAR DIBRËS 

E pra, gjej rastin dhe unë
Falje më parë të kërkoj,
Se e meriton kaq shumë
Dibrës time t’i krijoj.

Ca fjalë në vargje të kthej
Për Dibër e për dibranë…
Thellë në zemër mall po ndjej
T’më shkelë këmba në ato anë.

Ç’më ngjalle një nostalgji
Për rreze të diellit pas Korabit,
Fëshfërimën në mal të Runjës
Dhe për atë ujin e Drinit të Zi.

Lëng më shkon tani prej goje
Për atë ujë-kristal burimi,
Ç’mu kujtuan vashëzat në kroje
Më rrodhën lot nga mallëngjimi.
Nga t’ia nisësh pra më parë
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Për të Dibrës bukuri?
A për ata njerëz të besës
Fjalëpak, plot bujari.

FSHATIT TIM ...

Herë-herë ca ndjenja më pushtojnë 
Sado të mundohem s’jap dot shpjegim… 
Dhe më mundojnë, dhe më lëndojnë 
Ndjej lot në faqe, dhe mallëngjim.

Pse më ndodh kështu? Do të thoni ju 
Për çfarë   a për kë, ndjej mall kaq shumë?
-Për fshatin tim ndihem kështu 
Që rrënjë ka hedhur aty mbi lumë.

Si çadër Runja nga lart i rri 
Përballë Korabi, si një mburojë, 
Aty përbri Drinit të Zi 
Kush do ta shohë, e s’do ta lakmojë?

Një urë e vjetër më ndjell kaq mall
Që rri mbi lumë, gjithmonë shaluar, 
Dhe krahëhapur, ashtu mal më mal 
Vallë sa shtrëngata të ketë kaluar?

Ç’më vijnë në mendje ato brezare 
Që çdo pranverë, veç lulëzonin,
Rrisnin ca fruta, aty rreth vjeshtës...
Sa më shumë piqeshin, aq kundërmonin!

Një shkollë e vjetër më ngjall kujtime 
Tulla dhe gurë, nga ç’ka më shumë!
Në njëmijë copa e ndan zemrën time 
S’i mbaj dot lotët, u pa kjo punë!
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VENDLINDJES

Ç’më mori malli për ty fshat
ç’më mori malli për ty mua!
I mjeri unë ç’e pata fat!
Larg teje t’jem, sado që s’dua.

Për rrugën tënde ç’më mori malli
aty mes malesh që gjarpëron,
Ç’më mori malli dhe për ca vende
Që askund në botë nuk i shikon.

Për tënden baltë po ndjej mall
që gjer në qafë m’arrinte dikur,
Mua tani, ç’më gjeti vallë?
Edhe mes nesh unë “ngrita” urë.

Dhe për ty gurrë ç’më mori malli
aty rrëzë kodrës, tek një përrua,
Për ujin tënd më zuri malli
Që është i ëmbël, tamam si krua!

TË DIBRËS MREKULLI...

Thashë të flas edhe një herë
Për të Dibrës mrekulli,
Ca nga ato pra po veçoj
Janë shumë mos bëni çudi.

Se i ka të shtata kjo
Si të “botës mrekulli”,
Zgjodha Lurën, unë pra
Këtë vend plot bukuri.

Thoni kush nuk ka dëgjuar
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Për atë të “Lurës Kurorë”?
Që është mrekulli në vete
Dimrit mbuluar me borë.

Po për ato të “tjerat” shtatë
Liqene të bukur shumë,
Që asaj verës së thatë
I japin freski kaq shumë.

Aty mes maleve rrethuar
Një e rrallë bukuri,
Gjithë dimrit akull mbuluar
E në verë mbushur freski.

Liqeni i Madh, Liqeni i Zi
Liqeni i Pishave e të tjerë,
Por më të rrallën bukuri
Liqeni i Luleve e mban në verë.

Ka plot të tjera mrekulli
Dibra mes malesh rrethuar,
Dhe shekullore histori
Libra të tërë mundesh me shkruar.
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Islam Voka, agronomi, mësuesi e metodisti 
model i shtëpisë së kulturës

Talenti lind dhe formohet në punë e 
sipër. E rëndësishme është të zbulojmë 
talentin tek vetja dhe me shumë punë të 
ecim përpara drejt suksesit.  Referimi më 
i saktë i kësaj sentence është shembulli 
i Islam Vokës, i njohur në Muhurr dhe 
më gjerë si agronomi që e vuri sektorin 
ku punonte mbi baza shkencore, si 
metodisti model i shtëpisë së kulturës 
dhe si mësues i talentuar në disa shkolla 
të vendlindjes së tij.

Islam Voka lindi në Muhurr më 2 
Maj 1954. Kreu arsimin e mesëm bujqësor me bursë në Peshkopi 
në vitin 1973. Pas diplomimit si “agronom i mesëm” punoi për 
gjashtë vite me përkushtim si agronom në kooperativën bujqësore 
Muhurr, duke u bërë i pari model në shkallë rrethi për studimin 
agropedologjik të tokave e skicimin në harta, sistemimin me tarraca 
në shumë fshatra ku gjurmët duken dhe sot, si dhe drenazhimin e 
tokave.

Në vlerësim të talentit të tij si piktor autodidakt, si mbledhës 
i folklorit dhe i përkushtuar ndaj punës me librin, në vitin 1983 e 
emërojnë metodist të Shtëpisë së Kulturës Muhurr. Në këtë funksion 
realizoi vepra me nivel të lartë figurativ e propagandistik, si dhe 
disa kompozime pllakatesh me vlerë. Në këtë fushë ai konkuronte 
denjësisht edhe piktorët profesionistë të institucioneve kulturore 
në qytetin e Peshkopisë.

Në vitin 1986 kreu edhe kursin një vjeçar pranë Shtëpisë 
Qëndrore të Krijimtarisë Popullore në Tiranë, ku mori dëshminë 
përkatëse.

Falë përvojës së tij, por dhe përgatitjes profesionale si metodist 
kulture, me mbështetjen e Baftjar Gazidedes, Hazbie Çikut e 
Fadil Dodës punoi për gjallërimin e  jetës kulturore-artistike në 
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Muhurr, ku në festivalet lokale e kombëtare u morën disa çmime 
dhe vlerësime artistike. Si të tillë mund të përmendim çmimin për 
vallen katërshe të grave të Muhurrit, për potpurinë e këngëve të 
dasmës, kënduar nga Fidaie Bushi dhe grupi; për vallen dyshe të 
burrave të kërcyer nga vëllezërit Gani e Hamit Rama, për këngën 
e dy rapsodëve të talentuar Fadil Doda e Agim Berisha, këngët e 
kënduara nga Antike Berisha, Burbuçe Çuni, Mimoza Hoxha etj.

Një kontribut shumë të vlefshëm dha Islam Voka në ngritjen 
e bibliotekës me afro 130 mijë tituj librash, të sistemuar model, 
me skeda e me rafte. Madje kjo punë e shkëlqyer, në vitin 1986 u 
përgjithësua në shkallë rrethi, saqë erdhën në Muhurr drejtues e 
veprimtarë të kulturës me 10 autobuzë për të njohur përvojën e tij 
në këtë drejtim.

Dhe ajo që ia rriti vlerën në këtë fushë Islam Vokës qe kontributi 
i tij në ngritjen e një muzeu bashkëkohor në Muhurr në vitin 1992, 
së bashku me Besnik Këbejin, Dine Sinën e Baftjar Gazideden, një 
muze me mjaft vlera historike, kulturore e etnografike të gjinive të 
ndryshme.

Prirjet e tij krijuese në letërsi, Islam Voka i dëshmoi në ndihmën 
për tekstin e këngës për Dine Hoxhën, me autor R. Këbejin, kënduar 
nga Can Budi më 1994.

Pas punës 13-vjeçare në shtëpinë e kulturës, afro 13 vite të tjera 
punoi si mësues në Hurdhë Muhurr, Muhurr, Sharakan e Vajmëdhej 
ku u dallua  për metodën e tij të mësimdhënies për nxënës të 
moshave e niveleve të ndryshme, deri sa doli në pension.

Në fushën e krijimtarisë artistike ai njihet si piktor mjaft i 
talentuar autodidakt. Prirjet në këtë fushë i shafqi që kur ishte 
nxënës në shkollën 8-vjeçare e të mesme, por veçanërisht shkëlqeu 
në vitet e mëvonshme.

Duke ndjekur rrugën e krijimtarisë, si piktor shëtitës në të gjitha 
fshatrat e zonës së Muhurrit, 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 peisazheve dhe 
portreteve ndikoi shumë në ngritjen e tij profesionale.

Gjatë kohës që ishte metodist në Shtëpinë e Kulturës ngriti 
kursin e vizatimit me nxënësit me prirje pikture.  Edhe tani në 
pension, nuk i ndahet punës së tij krijuese në pikturë, si edhe me 
kameran e krijimin e videoklipeve interesantë.
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Rapsodët Fadil Doda e Agim Berisha, në 
edicionet e para të “Odës Dibrane”

Janë të njohur në Muhurr, në zonat përreth si dhe në gjithë 
Dibrën, rapsodët muhurrakë Fadil Doda dhe Agim Berisha. Ato 
përbënin një dyshe perfekte me zërat e tyre brilantë në akordancë 
të plotë me njëri-tjetrin.

Repertori i tyre, i pasuruar nga viti në vit, që nga pjesëmarrja 
në grupin folklorik të Muhurrit kur ishin nxënës në 8-vjeçare 
(1972-1976) e deri në edicionet e para të “Odës Dibrane” të viteve 
1994-2000, përbën një thesar të çmuar të trashëgimisë folklorike 
të zonës së Muhurrit.
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Është një fat dhe një vlerë e madhe prania e këtyre dy rapsodëve 
në aktivitetet artistike të ish-shtëpisë së kulturës Muhurr, duke 
intepretuar këngët kushtuar trimave popullorë Nezir Lleshi, Isuf 
Murra e Lam Daci apo dhe ato me motive popullore të malësisë së 
kësaj zone.

Artdashësit janë mrekulluar me zërin e tyre melodioz në 
interpretimin e këngëve: “Ti moj cuca muhurrake”, “O cila je ti që 
m’shkon bregut të Drinit” etj, jo vetëm si dyshe karakteristike, por 
edhe në duetet e veçanta që ato kanë kënduar me Antike Berishën, 
Mejreme Çikun, Farie Sulën e Fidaie Bushin.

Personaliteti i tyre është rritur në vijimësi nëpërmjet 
interpretimit të një krijimtarie me vlera autentike, të cilat do 
t’i kishte mbuluar pluhuri i harresës, nëse Fadili e Agimi nuk do 
t’i këndonin qoftë në veprimtaritë e organizuara të shtëpisë së 
kulturës, qoftë dhe nëpër dasma e gëzime të tjera familjare, kudo 
në Muhurr, Luzni , Çidhën etj.

Por ata janë vlerësuar edhe si përfaqësues të zonës së Muhurrit 
në Festivalin “Oda Dibrane”, që në edicionin e parë të tij në vitin 
1994 në Peshkopi dhe në vitet tjera në vijim edhe në Dibër të Madhe.

Kanë sjellë ata në këtë Festival vlerat e papërsëritshme të 
kulturës popullore të zonës së Muhurrit, duke dhënë kontributin 
e tyre të çmuar në ripërtëritjen e kulturës popullore të zonës së 
Muhurrit edhe në kuadrin e turizmit kulturor, duke ripërtërirë 
traditën e familjeve të tyre: Fadili të babait të tij Dine Doda, një 
rapsod i njohur në gjithë Dibrën dhe Agimi të babait të tij, Ramazanit, 
ish-këngëtar, valltar dhe instrumentist virtuoz.

Kushdo që i ka dëgjuar rapsodët e Muhurrit Fadil Doda e 
Agim Berisha në skenë dhe në dasma a gëzime familjare, duke 
kënduar këngën folklorike muhurrake, nuk i ka harruar kurrë, jo 
vetëm talentin, por edhe dashurinë dhe pasionin me të cilin ato e 
interpretonin atë.



Halil Rama566

Kur vëllezërit Gani e Hamit Rama  
kërcenin vallen dyshe të Muhurrit në 
Festivalin Folklorik të Gjirokastrës

Muhurri është 
përfaqësuar për 
herë të parë në 
Festivalin Folklorik 
Kombëtar të 
Gjirokastrës, në 
edicionin e tretë të 
këtij Festivali, që 
u mbajt nga 6-16 
Tetor 1978, me dy 
vëllezërit valltarë, 
Gani e Hamit Rama.

Ganiu, atëherë 15 vjeç dhe Hamiti, një vit më i vogël, mahnitën 
mijëra pjesëmarrësit e dhjetëra mijëra teleshikuesit që e ndiqnin 
Festivalin nëpërmjet Radiotelevizionit Shqiptar, me virtuozitetin e 
interpretimit të valles dyshe muhurrake.

Kërcyen ata këtë valle të gëzueshme, sharmante e elegante, të 
kapur dorë për dore e të veshur me kostumin popullor të burrave të 
Muhurrit, me tirq, xhamadan, këmishë e qeleshe të bardhë si bora.  

E kishin kërcyer me dhjetëra herë në skenën e shtëpisë 
së kulturës Muhurr, si dhe në festivalet zonale folklorike që 
zhvilloheshin në Peshkopi e në dasma që kur ishin 5-6-vjeç.

Kishin kërcyer po aq bukur edhe vallen e brezave, ku së pari 
paraqiteshin babai i tyre Neziri dhe Qamil Daci, të dytët vëllai i 
dytë Hasani me Nazmi Ramën, dhe më pas dilnin ata si dy më të 
vegjëlit, që përfaqësonin brezin e tretë. Ky  motiv i qëmotshëm i 
valles popullore muhurrake, i ruajtur brez pas brezi, u imitua aq 
bukur nga Gani e Hamit Rama edhe në bedenat e sheshin e kalasë 
historike të Gjirokastrës. Ndër shekuj kishte mbetur ky motiv 
valleje në kujtesën e brezave dhe erdhi deri në ditët tona nëpërmjet 
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intrepretimit të saj me mjeshtëri të rrallë nga vëllezërit Rama të 
Hurdhë Muhurrit.

Këta interpretues brilantë të kësaj valleje, janë kthyer tashmë 
në simbole të Muhurrit e të krejt Dibrës, duke ju dhënë atyre 
dinjitetin që u takon.

Në vendlindjen e tyre në Hurdhë Muhurr ata i mbajnë mend 
si dy fëmijë valltarë me shumë talent. Që fëmijë i thirrnin nëpër 
dasma së bashku me babain e tyre Nezirin dhe kishe qejf t’i shikoje 
tek kërcenin kryesisht vallen dyshe muhurrake, por edhe valle me 
motive të tjera të Dibrës e të krahinave të tjera të Shqipërisë.

Përherë në familjen e tyre ka patur një dashamirësi për artin, 
për vallet e krahinës. Kërcenin mjeshtërisht të katër vëllezërit, 
Femiu, Hasani, Ganiu e Hamiti.

Ishin prindërit e tyre, Neziri e Zelihja që sot nuk jetojnë, ata 
që ua mëkuan që në fëmijëri këtë dashuri të zjarrtë për vallet 
karakteristike të krahinës së Muhurrit, ndërsa këta djem me bukuri 
të rrallë fizike e shpirtërore e trashëguan dhe e çuan atë deri në 
tempullin e Folklorit Shqiptar, siç ishte Festivali i Gjirokastrës. 
Pikërisht për ekzekutimin me mjeshtri të rrallë të kësaj valleje në 
edicionin e tretë të këtij festivali, vëllezërit Gani e Hamit Rama u 
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dekoruan nga Presidiumi i Kuvendit Popullor me Urdhërin “Naim 
Frashëri”të Klasit III.

Vendlindja e tyre, Hurdhë Muhurri, është burim i valleve perla. 
Ganiu e Hamiti, e trashëguan dhe e përsosën më tej këtë traditë të 
krijuar nga babai Neziri, (që përveçse valltar ishte dhe instrumentist 
i shkëlqyer në çifteli), si dhe nga nëna e tyre, Zelihja, një valltare që 
me elegancë e fantazi 
krijuese interpretonte 
mjaft bukur vallet 
e zonës, ndërkohë 
që njihej edhe si një 
vajtimore mjaft e mirë 
në gjithë krahinën e 
Muhurrit, Luznisë, 
Çidhnës e Katër 
Grykëve.

Ndër djemtë e tyre, 
veçanërisht Ganiu, nuk 
është ndarë asnjëherë 
nga vallja folklorike e 
Muhurrit, që kur ishte 
përgjegjejës i vatrës 
së kulturës Hurdhë Muhurr e një ndër punonjësit  më të dalluar të 
sektorit të tregtisë në zonë. Bashkë me vëllain e vogël Hamitin, për 
disa vite ishin të ftuarit e Radiotelevizionit Shqiptar në spektaklin 
televiziv festiv të Vitit të Ri, duke mahnitur teleshikueshit me 
teknikën e tyre të rrallë të kërcimit të valles dyshe të Dibrës.

E kërcyen dhe e kërcejnë ato vallen e burrave të Muhurrit nëpër 
dasma, promovime e evente të tjera kulturore, edhe në Tiranë, në 
metropolin shqiptar, ku familjarisht janë vendosur e jetojnë që 
prej vitit 1988, Ganiu si tregtar e tani biznesmen i suksesshëm dhe 
Hamiti efektiv shembullor i Gardës së Republikës, prej më shumë 
se tri dekadash.

Ekstrakt nga nr. dekretit 5 918 të Presidiumit të Kuvendit Popullor 
për dekorimin e dy valltarëve të mësipërm :
Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë
Presidiumi i Kuvendit Popullor
     

Dekret
Për dhënie dekoratash
Presidiumi i Kuvendit Popullor i Republikës Popullore Socialiste 
të Shqipërisë
      Dekoron 
Me urdhrin “Naim Frashëri” të kl. III si më poshtë vijon:
...............
4. Gani Nezir Rama
................
32. Hamit Nezir Rama
................
Me këtë motivacion:
“Gjatë Festivalit III Kombëtar 1978 kanë dhënë një ndihmë të çmuar për 
edukimin dhe argëtimin e masave punonjëse nëpërmjet një krijimtarie të 
pasur dhe të larmishme folklorike”.

 Tiranë, më 26.06. 1979
Nr. i dekretit: 5 918 12

  Për presidiumin e Kuvendit Popullor
Sekretari      Kryetari
Telo Mezini (d. v.)   HAXHI LLESHI (d. v.)
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Tre artistë në familjen e 
Bashkim Sefedin Hoxhës

Kënaqësia më e madhe për prindin është kur sheh të realizuar 
ëndërrën e tij tek fëmijët, nipërit e mbesat. Këtë kënaqësi, si askush 
tjetër nga zona e Muhurrit, e ka provuan dhe po e provon dita-ditës 
Bashkim Sefedin Hoxha. Në fëmijërinë e tij ai ëndërronte të bëhej 
piktor, i pëlqenin veprat e piktorëve e skulptorëve të mëdhenj, madje 
vizatonte shumë bukur, saqë vizatimet e tij, mësuesi i talentuar i kësaj 
lënde, Nazmi Mëziu, i ekspozonte në tabelat përkatëse të shkollës 
8-vjeçare “Nexhat Agolli” Muhurr. Por qe e pamundur të vazhdonte 
më tej… Kushtet familjare, si djalë i vetëm e pa përkrahjen e duhur 
nga strukturat pushtetare të kohës, e detyruan që ta “braktiste” 
pasionin, por gjithsesi ai u bë një nga mekanizatorët shembullorë të 
ish NB Dibër. Pas ‘90-tës, ai u integrua shumë shpejt edhe në sistemin 
e ekonomisë së tregut. Tashmë është në moshën e pensionit, ndërsa 
prej vitesh është vendosur në Bathore, Kamëz - Tiranë, në një vilë 
moderne, me djemtë e tij, teksa e sheh të realizuar ëndrrën personale 
tek djali i tij i madh Seferi, nipi Endi dhe mbesa Hygerta.

Sefer Bashkim Hoxha, gjatë viteve 
1987-1990 kreu studimet për pikturë 
në Liceun Artistik “Jordan Misja” Tiranë 
dhe më pas për një vit punoi si mësues 
në shkollat Selishtë e Muhurr.

Por kurrësesi nuk mund të mjaftohej 
vetëm me kaq. Fitoi konkursin me meritë 
dhe në vitet 1992-1996 ndoqi studimet 
e larta në Akademinë e Arteve, dega 
“skulpturë” dhe në “Mbrojtje Diplome” u 
vlerësua me notën 10.

Në rrugëtimin e tij artistik ka 
realizuar dhjetëra punime me vlerë, të 
vlerësuara nga publiku e kritikë të arteve 
pamore.
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Nga ‘97-ta e deri sot jeton në 
Korfuz, Greqi, ku është marrë me 
pikturë dhe ka realizuar një mori 
veprash të arrira artistikisht. Midis 
dhjetëra punimeve të tij spikat 
portreti i gjyshit të tij, Sefedin Hoxha, 
ç’ka dëshmon për ruajtjen e ndjenjës 
së atdhedashurisë dhe të shenjtërisë 
së familjes. Por mjaft të pëlqyera janë 
edhe punimet e tjera ku dominojnë 
peisazhet dhe natyra e qetë.

Endi Zaim Hoxha lindi në 
1 shkurt 1994 në Dibër, Ai u 
zhvendos në Tiranë në 2001. 
Ndoqi studimet në Universitetin 
e Arteve në Tiranë dhe u 
diplomua në Regjinë e Filmit dhe 
Televizionit.

Ndërsa studionte, ai drejtoi edhe disa filma të shkurtër, reklama 
dhe video muzikore.

Në vitin 2009, në një moshë shumë të re ai krijoi kompaninë e 
tij “ND Film Production” dhe ndërtoi përvojën e tij në disa kompani 
të tjera si regjisor, kinematograf, skenarist, VFX Artist, etj. Ai është 
nominuar dhe ka marrë disa çmime për “Filmi më i mirë”, “Fotografia 
më e mirë”, “Historia më e mirë”, “Regjisori më i mirë” etj.

Disa nga filmat që ka realizuar janë: 2013 The Last Sight 
(Short); 2014 Gledi (Short); 2015 Portrait of Besmir (Documentary 
short); 2016 Cheating for Papers (Short) &Pit Stop Mafia (director 
of photography) &Hope (Short); “Fëmijët e Diktaturës: Children 
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of the Dictatorship (Documentary short); 2019 Seal (Short); 2016 
Astma (Short)”.

Endi Hoxha ka fituar dy çmime në Amsterdam – Holandë në dy 
festivale filmi.

Këto arritje në një moshë kaq të re, (ai është 24 vjeç) 
dëshmojë për perspektivën e tij të sigurtë, në fushën e regjisë e të 
kinematografisë.

Hygerta Zaim Hoxha, e datëlindjes  7 prill 1996, është një 
tjetër artiste e kësaj familjeje fisnike që ka studiuar për pikturë në 
Liceun Artistik “Jordan Misja” Tiranë dhe  pastaj ka ndjekur dhe 
përfunduar studimet e larta, Bachelor dhe Master në Universitetin 
e Arteve, në degën pikturë/grafike. Studimet e larta i përfundoi 
në vitin 2019, ku në “Mbrojtje të Diplomës” u cilësua studentja 
më e mirë e atelierit të grafikës, me veprën e saj të titulluar “The 
brilliance of life”(Madhështia e jetës).

Në punimet e saj ajo përdor një sërë teknikash, duke sjellë atë 
çfarë është sot tendencë e kohës.
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Albiond Losha, valltari i talentuar 
i ansamblit “Dibra”

Të dielën e 19 Janarit 2020, 
TV “Top Chanal” i kushtoi një 
emision të veçantë zhvillimit 
të turizmit në Dibër. Karahas 
resurseve të shumta turistike në 
gjithë rajonin verilindor, vend i 
veçantë iu kushtua edhe turizmit 
kulturor, dhe pa dyshim edhe 
Ansamblit “DIBRA”, si promovuesi 
më i spikatur i këtij turizmi. Në 
këtë ansambël përtërihet tradita. 
Kështu atë pasdite në ekranin e 
“Top Chanal” u shfaq edhe grupi 
i valltarëve të vegjël dibranë, ku 

binte në sy veçanërisht Albiond Losha nga Bulaçi. Ai u bë pjesë e 
këtij ansambli që kur ishte 13 vjeç dhe prej tre vitesh ka shfaqur 
talentin e tij si kërcimtar në të gjitha shfaqjet e Ansmablit “Dibra”.

Albiondi ka lindur më 24 Janar 2004 dhe që fëmijë e tërhiqnin 
çiftelia e vallet popullore që i kërcente aq bukur babai i tij Abazi, një 
mësues i talentuar.

Ishte vetëm 13 vjeç kur u përzgjodh për talentin që shfaqi 
që në provat e para dhe për pasionin e tij në kërcimin e valleve 
karakteristike të zonës. Fillimet i pati në aktivitetet që zhvilloi 
Pallati i Kulturës i rrethit Dibër në programet e planifikuara. Duke 
qenë se u paraqit shumë mirë në këto aktivitete Albi fitoi besimin e 
koreografit Nehat Saraçi dhe të grupit, e që atëherë ai nuk mungon 
në asnjë prej aktiviteteve brenda e jashtë rrethit, por dhe jashtë 
vendit.

Albi ka performuar dy herë në “Odën Dibrane” dhe në dy vitet e 
fundit ka marrë pjesë në aktivitetët e zhvilluara në Burrel e Tropojë, 
ku Ansambli “Dibra” u vlerësua me çmim të parë. Si valltar është 
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pëlqyer nga qindra shikues edhe në promovimin e turizmit dibran 
në Tiranë pranë “‘Pazarit të Ri” në vitin 2018 , si dhe në studion 
e “Top Chanal” në vitin 2019,  në shoqërimin e këngëtares së 
mirënjohur   Liri Rasha.

Gjashtëmbëdhjetëvjeçari Albiond Losha ka marrë pjesë dhe ka 
shkëlqyer me performamcën e tij në kërcimin e valles karakteristike 
dibrane edhe në një turne të Ansamblit “Dibra” në Kosovë e 
Maqedoninë e Veriut, në vitin 2019 (në Festivalin Ndërkombëtar të 
Folklorit Burimor “DUFLLA 2019”, Shkup, Maqedoni e Veriut), ku u 
vlerësuan me çmim të parë e të dytë në të dy evenimentet.

Ai ka ëndërr të marrë pjesë në festivalin e Gjirokastrës si valltar 
me ansamblin “Dibra”, ndaj dhe është përfshirë në grupin e kërcimit 
që do të marrë pjesë në festivalin e radhës. Gjatë kësaj periudhe 
ka performuar si i ftuar me grupin e kërcimit në dhjetëra dasma 
dibrane.

Albi tani është 16 vjeç dhe premton për më tepër në përfaqësimin 
dinjitoz të këtij ansambli. Ai ka mësuar t’i bjerë instrumentit të 
çiftelisë, me qëllim ruajtjen e traditës së familjes së tij, që nga gjyshi 
Hasani dhe për të qenë më i dobishëm në ansamblin “Dibra”. Ai 
gëzon besimin e stafit të Pallatit të Kulturës Peshkopi, që aktualisht 
drejtohet nga këngëtari i mirënjohur dibran Arif Vladi, “Mjeshtër i 
Madh”.

Ansamblit “Dibra”
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XIV

PERSONALITETI I GRUAS 
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Ndër gratë muhurrake që theu e para 
tabunë e ngujimit brenda mureve të 

shtëpisë dhe iu drejtua dyerve të shkollës, 
ishte Sanjie Liman Berisha. Në historikun 

e lavdishëm të arsimit, ajo do të mbetet 
shëmbëlltyrë e mësueses së përkushtuar në 

edukimin e brezave
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Sanie Berisha - Çipuri, mësuesja 
e parë femër e Muhurrit

Ndër gratë muhurrake që theu e 
para tabunë e ngujimit brenda mureve të 
shtëpisë dhe iu drejtua dyerve të shkollës, 
ishte Sanie Liman Berisha.

Lindi me 8 nëntor 1941 në Fushë-
Muhurr, në një familje me tradita dhe 
zakone të spikatura patriotike.

Babai i saj, Liman Berisha, është 
shquar mes bashkëluftëtarëve të tij 
dibranë e muhurrakë për akte heroike 
në luftë kundër turqve dhe sidomos 
kundër armiqve serbë. Për këto merita të 

pamohueshme atij i këndohet dhe kënga, e cila është e publikuar jo 
vetëm në YOUTUBE, por edhe në disa televizione të Tiranës.

Vëllai i madh i saj Osmani, ka qenë luftëtar i Brigadës së 18-të 
Sulmuese në Luftën Nacionalçlirimtare. Ai i ndihmoi financiarisht 
së tepërmi si vëllanë e tij Xhemalin, universitarin e parë të Muhurrit, 
edhe motrën e vogël Sanijen, mësuesen e parë të Muhurrit përgjatë 
shkollimit të tyre të gjatë.

Sanija, arsimin fillor e mori në vendlindje, ndërsa klasat e ciklit 
të lartë (të pestën, të gjashtën dhe të shtatën), dhe të mesmen 
pedagogjike, i kreu në qytetin e Peshkopisë.

Në vitin 1959 ajo filloi punën e bukur si mësuese në shkollën e 
fshatit të vet.

Bashkëkohësit e saj kujtojnë se kur për herë të parë ajo u drejtua 
për tek oborri i kësaj shkolle, dridhej nga emocionet. Fillimi i këtij 
misioni fisnik, vërtet ishte një moment i bukur dhe i paharruar 
për të. Në këtë shkollë punoi me përkushtim për edukimin dhe 
arsimimin e gjeneratave të reja. Pas orëve të rregullta mësimore me 
plot vullnet e entuziazëm, mbante edhe orë plotësuese me nxënësit 
që tregonin rezultat më të dobët në mësime, si edhe angazhohej 
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në përgatitjen e programeve me nxënësit për festa të ndryshme në 
shkollë. Kushtet e punës në të gjitha shkollat e asaj kohe kanë qenë 
mjaft të vështira, si në aspektin e ambientit shkollor, ashtu edhe sa 
u përket mjeteve dhe teksteve mësimore. Por kushtet e vështira 
për punën mësimore-edukative, nuk e kanë penguar asnjëherë të 
punonte me vullnet dhe entuziazëm.

Gjithnjë binte në sy, jo vetëm për punën e mirë si mësimdhënëse, 
por edhe për pasionin e saj si aktiviste e organizatës së gruas, 
si përgjegjëse e sallës së leximit dhe punës me librin, si dhe për 
ndihmën e pakursyer që jepte në organizimin e aktiviteteve të 
shumta kulturore dhe artistike.

Sanija, jo vetëm në Muhurr, por dhe më pas në Peshkopi ku qe 
martuar, pati fituar simpatinë e nxënësve, brezit të ri që edukonte 
si dhe të gjithë opinionit shoqëror që e njihte.

Për një kohë të gjatë ka punuar si nëndrejtoreshë e shkollës 
8-vjeçare nё Brezhdan.

Për gjithë arritjet e saj, kjo ikonë e arsimit kombëtar në Dibër, 
është dekoruar nga Presidiumi i Kuvendit Popullor të atëhershëm 
me Urdhërin “Naim Frashëri”.

Ajo u nda nga jeta në moshën 58 vjeçare (11 prill 1999), për 
të mbetur në kujtesën e mijëra nxënësve, të kolegëve arsimtarë, si 
dhe të gjithë qytetarëve të Peshkopisë. Në historikun e lavdishëm 
të arsimit, Sanie Berisha do të mbetet shëmbëlltyrë e mësueses së 
përkushtuar në edukimin e brezave.
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Farie Zhuzhi (Xhani), mami-infermierja 
e parë e Muhurrit

Në historinë e shërbimit shëndetësor në 
zonën e Muhurrit, përveç ndihmësmjekut 
Sabri Çuni, një vend të rëndësishëm 
zë edhe Farie Zhuzhi (Xhani) si mami-
infermierja e parë në këtë zonë.

E bija e Davë dhe Adem Xhanit, ka 
lindur në fshatin Fushë Muhurr në vitin 
1944, kur ende dëgjoheshin krismat 
e armëve të partizanëve që luftonin 
për çlirimin e vendit nga pushtuesi 
nazifashsit.

Kaloi një fëmijëri të mbarë për kohën 
nën përkujdesjen e dy prindërve të saj 

shembullorë. Shkollën fillore dhe 7 - vjeçaren i mbaroi në Muhurr 
në vitin 1960. 

Me mbështetjen e të atit, Ademit, duke thyer mendimet 
prapanike (konservatore e patriarkale që pengonin arsimimin e 
vajzave) filloi dhe mbaroi shkollën 3-vjeçare për mami-infermiere 
në Shkodër (nga viti 1960-1963).

Farie Xhani është vajza e dytë në ish-lokalitetin e Muhurrit, pas 
Sanie Berishit, që kryen shkollë të mesme dhe një nga mamiet e 
para në shkallë rrethi. Vajza e ndrojtur në fillim të viteve ‘60, kur 
u nis me valixhe druri nga Muhurri për në Shkodër, u ambientua 
shumë shpejt me shoqërinë shkollore dhe si nxënëse e zellshme, 
përvetësoi shumë mirë programin mësimor. Veçanërisht u kujdes të 
përvetësonte lëndët profesionale, për të qenë e denjë t’i shërbente 
popullit.

Pas mbarimit të shkollës, Faria punon si mami në Muhurr, Luzni 
e Selishtë, pasi në atë kohë kishte mungesë kuadri. Kudo ku shërbeu, 
u vlerësua për punën si një specialiste e aftë dhe e përkushtuar në 
shërbimin ndaj popullit.
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Ishin vite të vështira, kur në zonat malore nuk kishte qoftë 
dhe një person për të bërë një gjilpërë, dhe Faria nuk përtonte të 
shkonte fshat më fshat e shtëpi më shtëpi, duke u bërë kështu e 
njohur, jo vetëm në Muhurr, por edhe në Luzni e Selishtë; jo vetëm 
në profesionin e saj si mami-infermiere, por edhe si propagandiste 
e emancimipit të grave e vajzave në këto zonë, ku deri vonë 
“mbretëronin” zakonet prapanike nën ndikimin e patriarkalizmit.

Me daljen e kuadrove të reja, Farie Zhuzhi (Xhani) punoi pranë 
Qendrës Shëndetësore Muhurr dhe pastaj në fshatin Rreth-Kale 
deri në vitin 1993 kur ndërroi jetë, duke lënë katër fëmijë (tre djem 
dhe një vajzë).

Nga personeli i Qendrës Shëndetësore Muhurr, ajo do të 
kujtohet kurdoherë si mami-infermierja shembullore që vuri gurin 
e themelit të kësaj qendre dhe që me punën e rolin e saj ishte dhe 
mbetet shembull frymëzimi për më të rejat e këtij shërbimi.
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Besa Hoxha (Trepça) - mësuesja 
që sfidoi luftën e klasave

Në historinë e arsimit tonë kombëtar, 
Besa Hoxha-Trepça është ndoshta 
një rast unikal. Ajo provoi kalvarin e 
mundimshëm të vuajtjeve, vetëm pse 
zgjodhi si bashkëshort Rexhep Hoxhën, 
këtë pinjoll të fisit emërndritur në 
histori, por që sistemi monist e përçmoi 
në maksimum. Gjithësesi Besa Hoxha u 
sakrifikua në emër të dashurisë dhe të 
dinjiteit të familjes së saj.

Ajo vinte nga një familje shumë e 
mirë qytetare në Peshkopi, që kishte 

dhënë kontribut të veçantë gjatë luftës. Shtëpia e tyre ishte kthyer 
në bazë lufte dhe motra e madhe kishte dalë partizane. Në shkollën 
pedagogjike Peshkopi ajo u njoh me shokun e klasës, që ishte dhe 
futbollist i ekipit të “Korabit”. Mbaroi shkollën e mesme Pedagogjike 
në Peshkopi dhe filloi punë në shkollën 8-vjeçare Kastriot, ku çdo 
ditë shkonte e vinte në këmbë.

Në vitin 1966 u martua me shokun e saj që vinte nga një familje 
e persekutuar nga Muhurri, Rexhep Hoxha. Fillimisht ata zunë një 
shtëpi me qera në Dobrovë, ku nisën jetën e tyre bashkëshortore. 
Këtu fillon kalvari i vuajtjeve të saj. Nuk kishte menduar kurrë që 
dashuria e saj me një mësues të persekutuar, shokun e saj të klasës, 
që punonte mësues në Muhurr, do t’i sillte kaq shumë vuajtje.

Në janar ‘’67 ajo lindi fëmijën e parë. Burrin e morën ushtar pas 
3 muajsh. Leja e lindjes në atë kohë ishte 3 muaj. Njerëzit e shtëpisë 
ishin zemëruar dhe nuk i flisnin. Me fëmijën 3 muajsh në krahë, 
kalonte çdo ditë poshtë shtëpisë së saj për të shkuar në Kastriot në 
këmbë. Fati deshi që drejtor shkolle të ishte një njeri shumë i mirë, 
fisnik dhe i dhimbshëm. I vinte keq kur e shihte çdo ditë me fëmijë 
në krahë, po s’kishte ç’të bënte. Kishte shkuar vetë ai në Seksionin e 
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Arsimit për t’u kërkuar ta afronin në qytet Besën, pasi ishte e vetme, 
por ia kishin mbyllur gojën.

 Ky person ishte Sefedin Shehu nga Vlesha, ndaj respekti për të 
nuk ka kufi.

Dhe telashet s’kanë të sosur…

Ndërsa flet, Besa kujton filmin e asaj kohe “Dhe telashet s’kanë 
të sosur” dhe rrëfen: “Një ditë po kthehesha për në shtëpi duke 
ecur rrugës me djalin në krahë. Pas meje po vinte një veturë. Ndaloi 
dhe shoferi më tha të hipja në të. Në vendin e parë ishte Sekretari i 
Komitetit të Partisë. Madje ajo kujton edhe bisedën a atij momenti.

-Je lodhur?, - më pyeti.
-Pak, - i them unë.
-Ti je ajo mësuesja që je martuar me djalin e kulakut?
-Unë jam martuar me një mësues, shoku sekretar. Ai punon në 

Muhurr.
-Po, po, por i ati ka qenë oficer i Zogut.
-Ai ka përgjegjësitë e veta, mua më intereson im shoq.
-Mirë, mirë, po mendohu mirë. Unë të këshilloj që të mbash 

qëndrim klasor dhe të ndahesh prej tij, se ti i përket një familjeje 
me përbërje të lartë politike.

-Jo, - i thashë, - unë nuk tallem me jetën time. Atë zgjodha dhe 
me të do të shkoj dhe në ferr.

Ndërkohë arritëm në Peshkopi dhe unë u nisa për në shtëpi.
Para se të fillonte viti tjetër shkollor, më thërrasin në Komitetin 

e Partisë dhe më thonë:
-Ti e ke marrë burrin nga Muhurri dhe ne të kemi emëruar atje 

në vend të burrit tënd.
-Po unë nuk kam shtëpi atje, burri është ndarë dhe s’ka shtëpi, 

- i them unë.
-Janë problemet tuaja, ato zgjidhi vetë. Nesër bëj gati rrobat, 

pasi do të sjellim makinën për të ikur. Nuk mund të rrish më fare 
në qytet….!”

Ky rrëfim i ish mësueses shembullore do të ishte subjekt për 
një dramë me nota tragjike. Por, mësuese Besa, edhe në ato kushte 
terrori nuk u ligështua, nuk i shkoi askujt në zyrë për ndihmë, dhe 
kështu priti makinën e internimit. Ngarkuan rrobat dhe u nisën 
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për në Muhurr. Nuk kishte qenë asnjëherë në atë fshat. Aty thirrën 
kunatin e saj dhe i komunikuan vendimin e Komitetit të Partisë. 
Dhe ja si e vazhdon rrëfimin mësuese Besa:

“Ata ikën, ne ngritëm rrobat. Nuk kam fjetur fare atë natë me 
djalin në gji. Krimimelë, kriminelë, thoja me vete. Fillova të njihesha 
me gratë e lagjes. Secila më e mirë se tjetra.

-Mos u mërzit për asgjë, do të të ndihmojmë ne, më thonin.
Filloi viti i ri shkollor. 

Punoja me shumë pasion e 
vullnet, por prapë u ndesha me 
dhunë psikologjike…”.

Dhe kjo vinte ngaqë, 
megjithëse klasa e saj ishte më e 
mira, asnjëherë emri i mësuese 
Besës si mësuese e dalluar nuk 
u përmend, me përjashtim 
të drejtorit I.Çenga, i cili bëri 
dhe një shkrim në “Ushtima 
e maleve” për punën e saj si 
mësuesja më e mirë e shkollës.

Sa e rëndë, sa poshtëruese 
ishte për të kjo situatë. Por ç’të 
bënte?! Dhe përsëri kujton:

“Për fatin e mirë, atë vit 
emërohet infermiere në fshat 
një vajze e re që kishte mbaruar 
shkollën e mesme mjeksore 
“Jani Minga” në Vlorë. Quhej 
Bajde Rama. Zumë shoqëri 
shumë të mirë dhe kohën e lirë e kalonim bashkë. Ajo ma hiqte 
stresin dhe e donte shumë djalin e nuk e lëshonte nga duart. 
Bashkë me Bajden mbështetnim grupet folklorike të fshatit, që 
drejtoheshin nga Rexhepi. As qumësht nuk gjeje për djalin. Buka e 
misrit nuk futej në gojë. Por si gjithë të tjerët dhe unë e përballova 
këtë vuajtje…”, - rrëfen ajo.

Pasi u lirua nga ushtria Rexhepi u emërua mësues në Muhurr. 
Tani ndryshoi pak situata dhe sikur kaluan vuajtet e mëdha. Shkonin 
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e vinin bashkë në shkollë. Në këtë kohë, pas 3 vitesh u pajtuan me 
familjen e saj.

Besa e kujton me nostalgji atë çast: “Nëna ishte gjallë akoma 
dhe ajo nuk e lëshonte djalin nga duart. Ndryshoi dhe gjendja ime 
shoqërore. Tani çdo të shtunë e të diel e kaloja në Peshkopi te familja 
ime. Ata më furnizonin për një javë me ushqime dhe bukë.

Njëherë isha duke shkuar nga Peshkopia në Muhurr, sigurisht 
në këmbë. Ishte e diel pasdite. Filloi një furtunë e madhe dhe binte 
borë. Plaçkat i kisha në shpinë e djalin në krah. Po të mos kishim 
hyrë në një shtëpi të fisit Lleshe në Rreth –Kale, kujtova se më vdiq 
djali nga i ftohti. Pasi e ngroha djalin mirë, e mbështolla me rroba 
dhe u nisëm për në shtëpi….”.

Gjithësesi mësuese Besën e ngushëllonte fakti që në shkollë 
kishin një kolektiv shumë të mirë.

Pas 7-8 vitesh filluan të vinin mësuese të reja, nga të cilat ajo 
mban mend Fatmira Ismrinë dhe Fatime Çikun. Më vonë, me rastin 
e masivizimit të arsimit erdhën katër mësuese të reja nga Tirana, të 
cilat flinin në kullën e Dine Hoxhës, pasi ishte bosh. Besa i kujton ato 
si vajza të sapo dalë nga shkolla, por që ishin vajza shumë të mira.

Më vonë në Muhurr emërohen Natasha Murati dhe Liljana 
Shehu nga Peshkopia, që ishin mësuese dhe vajza të mira. Një 
nga një fillojnë të vijnë mesuese të martuara në Muhurr, si Hide 
Lala, Sabrie Dobi, Nafije Xhani, Rabie Lleshi, Antoneta Disha etj, të 
cilat mësuese Besa nuk i mban mend të gjitha. Më vonë mbaruan 
pedagogjiken në Shkodër dy vajza muhurrake shumë të mira dhe 
mësuese të përgatitura, Kimete Mëziu dhe Nadire Xhani.

Ishte viti 1974, kur bashkëshortin e saj, mësues Xhepën e 
larguan nga Muhurri dhe e emëruan në Bulaç, një fshat rreth dy orë 
e gjysmë nga Muhurri. Atje qëndroi 10 vjet.

Nga përvoja e saj e gjatë, mësuese Besa i vlerëson në përgjithësi 
muhurrakët si njerëz shumë të interesuar për shkollimin e fëmijëve. 
Ajo ruan akoma respekt për Narushije Miklin, Kafile Dobin, Shaban 
Tanushin, Hike Mëziun, Nazmije Ballën, Kafile Lalën, Hysen Xhanin, 
Destan Farrukun, Xhemal Ballën etj.

Por lufta e klasave ndaj saj ende vazhdonte. Rreth viteve ‘78 e 
denigruan dhe e dërguan edukatore kopshti në Rreth-Kale, në një 
kohë që ishte mësuesja me rezultatet më të mira. Nga ai fshat kishte 
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mësuese korespondence, por duhej që pikërisht mësuese Besën ta 
persekutonin sa të ishte e mundur.

Shkoi, punoi edhe atje me profesionizëm duke marrë me vete si 
të vetmin shpërblim mirënjohjen dhe respektin e gjithë fshatarëve, 
që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, pas daljes së saj në pension, t’i 
shprehin respekt e admirim të veçantë.

Pas tre vitesh e kthyen përsëri në ciklin e ulët Muhurr, me 
ndihmën e Sanie Batkut e kushëririt të saj, Fitim Dani. Punonin si 
asnjëri nga kolegët, pasi e dinin se hija e biografisë i ndiqte në çdo 
moment. E vetmja kënaqësi e saj për sa kohë ka punuar në Muhurr, 
ishte respekti i prindërve pa dallim dhe i nxënësve të saj….

1984 - Sërish një “bombë” tjetër e luftës klasore godet 
mësuesin shembullor Rexhep Hoxha

Në vitin 1984 bashkëshortët Besa e Rexhep Hoxha i godet 
një bombë tjetër klasore. Pushojnë nga puna mësues Xhepën, për 
shkakun se njerëzit e mësuese Besës u dhuruan një shtëpi të vogël 
dhe shkuan të banojnë atje. Nuk i prishnin punë askujt me banimin 
në Peshkopi në një shtëpi të dhuruar, por, me sa duket vazhdonte 
urrejtja klasore që s’kish të ndalur. U bënë helm si i thonë fjalës, por 
nuk u dorëzuan.

“Vuajtja shpirtërore u shtua. Nuk na shkonte dhe buka në fyt. 
Mbi të gjitha jetonim me shqetësimin e të ardhmes së fëmijëve tanë, 
sidomos se si do na shkonte puna për arsimimin e tyre. Nuk deshëm 
që ata ta vuajnë barrën tonë të luftës së fëlliçur të klasave”, - rrëfen 
e përlotur mësuese Besa.

Por fatmirësisht, në ato rrethana, ndërhyrja e fuqishme e Dinit 
(vëllait të saj) lart në qeveri, bëri që Rexhepi të rikthehej në punë 
pas gjashtë muajsh. E emëruan në Sllovë dhe pastaj në Fushë Alie 
deri në vitin 1990. Por djalit të tyre të vetëm nuk i dhanë të drejtë 
studimi.

“U pezmatuam dhe ai e vuajti shumë shpirtërisht. Me ekipin 
e qitjes së Peshkopisë arriti deri në nënkampion për të rinjtë e 
vendit. Kur Federata e Qitjes e kërkoi për ekipin kombëtar në një 
aktivitet ndërkombëtar jashtë vendit, nuk e lejuan. Ai e vuajti shumë 
shpirtërisht këtë konjukturë intriguese klasore”…Dhe ndërsa rrëfen 
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këtë ngjarje makabre të asaj kohe mënxyrë, me lot në sy mësuese 
Besa vijon të tregojë se si të dy prindërit mundoheshin t’i jepnin 
shpresë djalit të vetëm, duke thënë se shpejt do ndryshojnë gjërat 
për mirë, e ai do të vazhdonte shkollën e lartë si shokët e shoqet e 
veta. Por ardhja me banim në Peshkopi, ua shtoi më shumë vuajtjet. 
Dhe mësuesja shembullore vazhdon sërish rrëfimin e dhimbshëm: 
“Vinim në këmbë nga Muhurri me dy shoqet e mia mësuese, 
Fatmirën dhe Hiken. Shpesh shkonim në këmbë, në borë e në shi, 
në të ftohtë e në të nxehtë. Rrallëherë, kur na merrte ndonjë skodë 
zhavori, detyroheshim të hypnim mbi zhavor me shumë vështirësi, 
duke tërhequr njëra - tjetrën. Të gjitha këto që kaluan as dua t’i 
kujtoj më, se më dridhet trupi...”.

Ajo sjell në kujtesë rastet kur disa njerëz me partishmëri, 
militantë e injorantë, shpesh i hidhnin shikime përçmuese e disi 
urryese, sikur ajo të ishte kriminele. Ata në këtë mënyrë shprehnin 
urrejtjen pse Besa Hoxha-Tepça, bijë e një familjeje me biografi të 
mirë, ishte martuar me një të persekutuar. Këto e shumë e shumë të 
tjera, janë vuajtjet që ndoqën jetën e kësaj mësueseje të dashur aq 
shumë nga nxënësit, por të urryer nga veglat e ndyra të sistemit, në 
moshën më të bukur. Sot, të gjitha këto, dikujt mund të mos i duken 
asgjë, por shpirti i saj (siç rrëfen ajo) e din sa i kanë rënduar në çdo 
moment të jetës.

Gjithësesi, mësuese Besa, sikurse dhe bashkëshorti i saj ideal, 
mësuesi dhe veprimtari shoqëror i talentuar në sporte, art e 
kulturë R.Hoxha, nuk ka dashur asnjëherë t’i ndajë vuajtjet e saj me 
të tjerët, pasi është e bindur se ndjesitë janë të ndryshme te njerëz 
të ndryshëm.

Pasi ngashërehet me rrëfime të tilla tejet tronditëse, merr 
frymë thellë për një çast dhe ashtu zemër dlirë siç është, më habit 
me mënyrën se si e shpreh mirënjohjen:

“U desh dashamirësia juaj, ish-nxënësi ynë Halil Rama, sot 
avokat, që të më kthejë dhe njëherë në “moshën” e shkuar e të 
rikujtoj dhe njëherë ato vite të dhimshme e të trishta dhe atë kalvar 
vuatjesh që kalova, thjesht për hir të një dashurie të pastër e të 
sinqertë. Por dua të sqaroj se nuk jam luhatur për asnjë moment, 
përkundrazi ruajta forcën dhe qetësinë, për të cilat shpesh ka 
patur nevojë dashuria. Tani ndjehem krenare për ato sakrifica që 
bëra për dashurinë time që e kam përjetuar si rrallë kush”. Dhe 
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vërtet, nganjëherë sakrificat janë shumë të dhimbshme e të trishta, 
por ato e forcojnë dashurinë. Këtë e dëshmon më së miri rasti i 
bashkëshortëve Besa e Rexhep Hoxha, dy mësues që i dhanë aq 
shumë arsimit dhe kulturës në Dibër. 

Nostalgji për Muhurrin, fshatin e bukur buzë Drinit

Me gjithë ato vuajtje, mësuese Besa shpesh ndjen edhe nostalgji 
për atë fshat të bukur buzë lumit Drin e degës së tij, Murra. Ndjen 
dhe shpreh respekt e përmallim për ish nxënësit e saj, të cilët tani 
janë bërë burra e me fëmijë, dhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite ta 
takojnë me plot respekt e dashuri.

“Më dalin parasysh fytyrat dhe emrat e Nazmi Xhanit, Luan e 
Bashkim Sinës, Lutfie Hoxhës, Sabrie Mëziut, Manushaqe Ismrisë, 
Kimete Berishës (Rama), Lirie Lleshit, Artur Ballës me të vëllain, e 
urta Mine Mëziu (Rama), e bukura Bukurie Dobi, e shumë të tjerë 
që s’i kujtoj dot. Dhe të gjithëve u kërkoj ndjesë, pasi mosha bën të 
veten e kanë kaluar plot 50 e ca vjet. Kujtoj me respekt e dashuri 
të gjitha gratë kooperativiste, të cilat i përshëndetnim çdo ditë kur 
ne shkonim në shkollë. Ajo që ndodhte ishte e dhimbshme, ishte 
shumë denigruese për femrën fshatare, e cila kishte humbur çdo hir 
të saj femëror dhe ishte kthyer në një kafshë pune”.

Dhe ja si e mbyll rrëfimin mësuese Besa, e mirënjohur dhe e 
respektuar nga shumica e muhurrakëve dhe qyteti i Peshkopisë: 
“Ndjeja veç keqardhje për ato vajza të reja, shumë të bukura e të 
hirshme që sa mbaronin klasën e 8-të do të fillonin punën nëpër 
ara e kanale, e pastaj do t’i fejonin me mblesëri, ku do përfundonin 
përsëri në punët e kooperativës. I kujtoj ato, duke ardhur me shumë 
gëzim në shtëpinë e kulturës së fshatit, ku ne jepnim shfaqje me 
grupet tona folklorike. Dukej një gëzim i trishtë në fytyrat e tyre, 
pasi shprehnin aty dëshirat dhe pamundësitë…”

Pas viteve ’90-të, rrjedha e jetës së mësueses së virtytshme, me 
botë e dimension njerëzor për t’u patur zili, Besa Hoxha-Trepça, 
ndryshoi….

 Ajo e mbylli karierën e saj në arsim si drejtoreshë e kopshtit të 
fëmijëve në Peshkopi, kur doli në pension. Ky rrëfim i saj tregon se 
jeta është luftë, dhe lufta është JETË.
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Bajde Rama (Meça), 40 vjet mami 
në maternitetin e Durrësit

Një rast unikal për kohëzgjatjen në 
të njëjtin institucion, është Bajde Hidër 
Rama (Meça) nga Muhurri. Pas Farie 
Xhanit, ajo është vajza e dytë muhurrake 
që ndjek shkollën e mesme mjekësore 
“Jani Minga” Vlorë, të cilën e përfundoi 
me rezultate të mira në vitin 1971.

Vajza e vetme e familjes Rama 
(të Kodrës së Rame), për çdo verë 
në pushimet verore, do të atashohej 
pranë Qendrës Shëndetësore Muhurr, 

përkrah ndihmësmjekut të mirënjohur Sabri Çuni, duke shërbyer 
si paramami, jo vetëm në Fushë Muhurr, por deri në fshatrat më të 
largët të kësaj zone, si në Shqath, Hurdhë Muhurr e Bulaç, ndërkohë 
që kreu praktikë mësimore edhe në spitalin e Peshkopisë.

Me gjysëm burse (gjysmën tjetër ia paguante vëllai Selmani, 
ish oficer marine), ajo për katër vjet do të udhëtonte nga dy herë 
në vit në destinacionin Muhurr-Peshkopi-Tiranë-Vlorë (në çdo rast 
nga dy ditë udhëtim, herë me autobuzët shkatërraç të linjave të asaj 
kohe e herë me skodat e rastit), por shkollës nuk iu nda.

Shoqe të ngushtë kishte Flutura Hysën (Pitarkën) me të cilën e 
kanë ruajtur miqësinë deri në ditët e sotme, por bashkë me të qenë 
të një mature edhe Fatbardha Bulku e disa vajza të tjera nga Zall 
Dardha e Peshkopia.

Bajdja ka lindur në Muhurr më 1 mars 1952 në një familje të 
varfër fshatare. Por me gjithë vështirësitë e familjes, ajo ndoqi dhe 
mbaroi me rezultate të mira shkollën fillore dhe atë tetëvjeçare. 
Ndërkohë ishte dhe një aktiviste e dalluar në veprimtaritë 
kulturore-artistike që organizonte shkolla, me regjisor mësuesin e 
talentuar Rexhep Hoxha. Ai, si dhe bashkëshortja e tij mësuese Besa 
Hoxha (Trepça), e vlerësojnë Bajden si një ish-nxënëse dhe aktiviste 
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shembullore. E tillë qe ajo edhe në shkollën e mesme mjekësore 
“Jani Minga” Vlorë, të cilën e mbaroi në vitin 1971.

Fill mbas mbarimit të kësaj shkolle, për fatin e saj, i vëllai Selmani 
sapo kishte marrë shtëpi 1+1 në Durrës, ndaj e merr me vete edhe 
Bajden. Dhe mbarësitë rrodhën edhe në drejtime të tjera. Në shtator 
të atij viti fillon punë si mami në maternitetin e vjetër të Durrësit. 
Këtu gjen edhe bashkëshortin Ali Meça, një mekanik shembullor 
nga një familje tradicionale durrsake, me të cilin krijuan një familje 
solide. Madje ajo mbahet mend dhe vlerësohet nga komshinjtë e 
miqtë e familjes, edhe për përkujdesjen shembullore ndaj vjehrrës 
së saj, Jalldizes, duke e trajtuar jo si vjehërr por si nënë, derisa ajo 
vdiq para tre vitesh.

Pas punës në ish-maternitetin e vjetër, hallë Bajdja, siç e 
thërrisnin dhe e thërrasin kolegët e qindra nëna, gra e vajza 
durrsake, vijoi punën si mami edhe në maternitetin e ri për 40 vjet 
pa ndërprerje, duke u bërë ndër punonjëset më të dalluara e të 
njohura në gjithë rrethin e Durrësit.

Tashmë ajo ka disa vite në pension, por ish-kolegët, mjekë e 
mami të maternitetit të Durrësit, asnjëherë nuk e ndajnë Bajden 
në raste festash apo udhëtimesh turistike të organizuara brenda e 
jashtë vendit.

Edhe ky është një tregues i emrit të mirë që ajo ka lënë në këtë 
institucion të rëndësishëm të qytetit bregdetar.
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Fatmire Ismria, mësuesja e dekoruar 
me medaljen “Naim Frashëri”

Mësuese shembullore, veprimtare 
shoqërore e palodhur, një nënë dhe 
bashkëshorte e mirë. Të tillë e njohin në 
Muhurr znj.Fatmire Ismria.

Ajo ka lindur në Rreth-Kale, Muhurr, 
më 1 korrik 1952. Më 1967 mbaroi 
shkollën shkollën 8-vjeçare “Nexhat 
Agolli” Muhurr, me rezultate të mira, 
por nuk i “buzëqeshi” fati të vazhdonte 
nivelet tjera të arsimimit si nxënëse e 
rregullt. Gjithsesi nuk u demoralizua, por 
priti momentin, dhe pikërisht në vitin 
1971, kur Muhurri dhe e gjithë Dibra 

kishin mangësi në numrin e mësuesve, ajo kreu kursin dy mujor 
për mësuesi dhe po këtë vit filloi punën si mësuese e ciklit të ulët në 
Muhurr. Por vetëm ky nivel kualifikimi nuk premtonte të ardhmen 
e saj në sektorin delikat të arsimimit të brezave, ndaj në vitin 1972 
filloi shkollën e mesme pedagogjike (pa shkëputje nga puna) me 
korespondencë, të cilën e përfundoi brenda ciklit katër vjeçar të 
nxënësve të rregullt të kësaj shkolle, në qershor 1976.

Ndërkohë përvetësoi dukshëm artin e mësimdhënies dhe 
brenda pak viteve do të vlerësohej si mësuese shembullore. Kështu, 
vetëm tre vjet pas diplomimit në Shkollën e Mesme Pedagogjike, 
(në vitin 1979), me Propozimin e Seksionit të Arsimit në Komitetin 
Ekzekutiv të Rrethit Dibër, është dekoruar nga Presidiumi i Kuvendit 
Popullor me medaljen “Naim Frashëri” si mësuese shembullore.

Ajo është kualifikuar në tri shkallët e atestimit si mësuese dhe 
ka marrë vlerësime maksimale. Në punën me nxënësit ka patur 
marrëdhënie shumë të mira.

Fatmire Ismria ka qenë dhe një veprimtare shoqërore e spikatur. 
Për 6 vjet rresht ka kryer detyrën e kryetares së Këshillit Popullor 
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të fshatit Fushë Muhurr, njëherazi edhe nënkryetare e Këshillit të 
Bashkuar Muhurr, ku ka mbuluar sektorin e arsimit.

Po ashtu ka qenë Kryetare e Organizatës së Gruas për tre vjet.
Përveç edukimit familjar, aktivizimi në funksione të tilla 

ndikuan shumë në formimin e saj.
Në këtë lartësi ku është ngjitur, ajo vlerëson mbështetjen e 

familjes ku ka lindur, si dhe të asaj ku u martua, tek Xhetan Ismria, 
një personalitet i njohur jo vetëm në Muhurr, por në gjithë Dibrën.

Krahas detyrave shtetërore nuk ka lënë mangësi në detyrimet 
ndaj familjes, si bashkëshorte, si nuse dhe si nënë shembullore.

Znj.Fatmira Ismria e mbylli karrierën si mësuese më 1 korrik 
2011, për të mbetur në kujtesën e mijëra nxënësve si përçuese e 
dritës së diturisë, model i një edukatoreje të dashur, kërkuese dhe 
e ngritur profesionalisht, që kishte gjithë predispozitat për t’u bërë 
(dhe u bë vërtet) ekselente në fushën e mësimdhënies e të edukimit 
në përgjithësi, pasi kishte aftësi të spikatura në këtë fushë.
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Fetije Kapxhiu (Voka) – e para inxhiniere 
elektrike femër në Dibër

Në një shoqëri si e jona, e cila akoma 
nuk ka gjetur ekuilibrin e duhur, të jesh 
model pozitiv, e aq më tepër një grua e 
suksesshme në jetën publike është një 
sfidë aspak e lehtë. Këtë e tregon më 
së miri shembulli i Znj. Fetije Kapxhiu 
(Voka) e cila ishte ndër të parat femra 
nga zona e Muhurrit që bëri kapërcimin 
epokal, duke mposhtur mentalitetin e 
vjetër, sipas të cilit gratë dhe vajzat janë 
për deri te pragu i shtëpisë. Pikërisht, në 
kohën kur sapo kishte nisur revolucioni 
emancipues i gruas shqiptare, ajo do të 
ishte e para nxënëse e shkollës 8-vjeçare 

“Nexhat Agolli” (Muhurr, e cila në moshën 15 vjeçare (ajo ka 
lindur në Muhurr më 01.10.1957) do t’iu drejtohej auditoreve të 
Shkollës së mesme industriale “7 Nëntori” - sot Harry Fulc) dega 
Elektromekanike, Tiranë.

Më pas, në harkun kohor të viteve 1976-1980, do të ndiqte 
e përfundonte studimet në Univesitetin e Tiranës, Fakulteti 
Inxhinierisë Elektrike , Dega Energjetikë .

Në historikun e Muhurrit, madje të gjithë Dibrës ajo është e 
para inxhiniere që kontribuoi maksimalisht në zhvillimin e sektorit 
Energjetik në Dibër.

Dhe që të arrinte deri këtu, rruga e saj nuk ka qenë e lehtë...

Fëmijëri e vështirë në fshatin e lindjes dhe nëpër 
kantieret e punës

Si të gjitha bashkëmoshataret, Fetija fëmijërinë e ka kaluar 
pjesërisht në fshatin e lindjes, Muhurr, ku ka kryer edhe disa klasë 
të shkollës fillore dhe 8-vjeçare. Dhe meqënëse babai i saj, Musai, 
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(ndjesë pastë) ka punuar nëpër ndërmarrje të ndryshme jashtë 
rrethit, duke marrë me vete familjen, ajo ka jetuar rreth një vit në 
Pishkash, kur ishte pa hyrë akoma në shkollë. Ndërsa në vitet 1968-
1971 ka jetuar në Leskovik, ku mbaroi klasat e pestë, të gjashtë e të 
shtatë, vite këto në të cilat kjo familje u mësua me një kulturë të re 
jetese. Ishte koha kur ndërtohej rruga Leskovik - Çarshovë - Përmet 
dhe familja e saj jetonte në një shtëpi prej dërrasash, 3 km larg 
qytetit, ku ishte dhe kantieri i punëtorëve. Në kujtesën e saj prej 
fëmije, ka mbetur e gjallë dashuria e madhe e njerëzve të atjeshëm 
ndaj atyre që ishin jabanxhi.

Më pas, u kthyen përsëri në Muhurr, ku ajo vazhdoi klasën e 
tetë dhe e mbylli me rezultate shumë të larta.

Nxënëse dhe studente e shkëlqyer në të gjitha 
nivelet e arsimimit

Fetije Voka arsimin fillor e tetëvjeçar 
(përgjatë viteve 1963-1972) i kreu në 
Muhurr dhe në Leskovik. Për rezultatet e 
larta në mësime ajo u është mirënjohëse 
gjithë stafit pedagogjik, mësuesve të 
fillores e tetëvjeçares, si: të ndjerit 
Lik Berisha, Rexhep Hoxhës, Shefqet 
Dishit, Sefedin Xharrit, Xhelal Metës 
etj. Madje ajo vlerëson se falë punës së 
tyre të shkëlqyer, vetëm nga klasa ku 
ishte Fetija (matura 1972), mbaruan 
universitete të ndryshme 10 nxënës në 
degë të rëndësishme, e të tjerët mbaruan 
shkolla profesionale, duke dhënë një 
kontribut të madh në zhvillimin e shoqërisë, sipas specialiteteve 
përkatëse në vazhdimësi. Nisur edhe nga ky fakt, ajo mendon se 
nxënësit e klasës së saj ishin nga më inteligjentët e asaj kohe.

Mes bursash të ndryshme, Fetijes i jepet e drejta për tek 
shkolla e mesme industriale “7 Nëntori ” (sot Harry Fulc), dega 
Elektromekanike, Tiranë... Ishte degë e re dhe në atë kohë babai i 
saj punonte në Minierën e Mermerit. Disa dritëshkurtër i thonin atij 
me neveri : “Do mbarojë cuca teknikumin që të punojë ke farka me 
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Miftarin (kovaçin e fshatit). Nga ana tjetër, shumë mësues ia bënin 
mbarë, duke i thënë se është një degë me perspektivë, ndërkohë 
që vetë Fetija kishte prirje në lëndët shkencore. Përfundimisht, 
gjatë viteve 1972-1976 mbaroi me rezultate të shkëlqyera shkollën 
e mesme për elektromekanike duke u pajisur edhe me diplomë të 
shkallës së lartë për punë.

Kur i doli e drejta e studimit për inxhinieri Elektrike, por me 
gjysëm burse, nisur nga ekonomia e dobët e familjes, fillimisht ajo 
hezitoi. Por këmbëngulja e dy prindërve (Musait dhe Hazbijes) dhe 
sidomos e Xhemal Berishës (në atë kohë drejtor shkolle në Muhurr, 
që e lajmëroi për t’u paraqitur në Peshkopi), bëri që Fetija të 
vazhdojë studimet në Univesitetin e Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë 
Elektrike, Dega Energjetikë.

Nga auditoret e universitetit, stazhiere 
në Hidrocentralin e Ulzës

Gjatë viteve 1976-1980 që ishte në universitet, ajo ka marrë 
pjesë në aksione një mujore (shtator 1976 në ndërtimin e 
hekurudhës Prenjas–Guri Kuq, Pogradec; maj 1979 në Oblikë, 
Shkodër për zhdukjen e pasojave të tërmetit).

Me mbarimin e shkollës së lartë, (në vitin 1980-1981) emërohet 
si stazhiere në hidrocentralin e Ulzës. Dhe si për të hequr paralele 
me atë kohë, ajo tregon një ngjarje, disi intriguese por që është 
reale: Kur po ndërtohej H/C Ulëz, ishte caktuar nëna e saj, atëherë 
vajzë, që të shkonte në aksion si vullnetare. Por, meqë ajo ndodhej 
në Kavajë tek mixha i vet, Adem Mëziu, babai i saj Elezi (gjyshi i 
Fetijes nga nëna) dërgoi gruan në vend të vajzës në hekurudhë. 
Ajo punoi atje e pas tri javësh, ngaqë e zinte makina, niset e vjen 
rrugës në këmbë për në shtëpi, nga Ulza në Burrel, në Selishtë e 
pastaj në Muhurr. Pra, ishin dy breza që kontribuan në ndërtimin 
e shfrytëzimin e këtij hidrocentrali, ndërkohë që Fetija ishte e para 
inxhiniere elektrike femër në H/central, sipas zyrës së personelit Ulëz. 

Inxhinierja që i ngjiti me meritë shkallët e karrierës

Në maj të vitit 1981 diplomohet me titullin: “INXHINIERE 
ELEKTRIKE PËR ENERGJETIKËN”. Si femra e parë e Muhurrit me 
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arsim të lartë, gjë që është shkruar dhe në librin “Dritë Diturie në 
Muhurr”, ajo nuk harron të ndjerin Prof. dr. Petrit Radovickën, që 
ishte kryetar i Komisionit të Diplomimit. Kështu, viti akademik 1980-
1981 për Fetije Vokën ishte njëkohësisht vit mbrojtje diplome por 
edhe vit pune si inxhiniere elektrike në HEC-in Ulëz-Shkopet. Më 
pas transferohet në Dibër në Ndërmarrrjen Komunale – Banesa, 
pranë Elektrikut.

Gjatë viteve 1981-1990, Fetije Voka-Kapxhiu (tashmë e 
martuar) ka punuar në Ndërmarrjen Elektrike Peshkopi si 
inxhiniere elektrike për qytetetet Peshkopi dhe Bulqizë, në 
pozicione të ndryshme. Njëkohësisht, me kërkesë të Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale, ajo ka kryer me grupe studimore, studime si: 
“Mbi gjendjen e nivelit të tensionit dhe rregullimi i tij në përdoruesit 
e rretheve Dibër&Bulqizë”; “Ngrohja dhe Gatimi”; “Llogaritja e 
humbjeve të energjisë elektrike në rrjetet 0.4-6-10 Kv të sistemit 
Komunal” etj., të cilët janë vënë në zbatim. Ajo ka ndjekur nga afër 
të gjitha problemet teknike në rrjetet e tensionit të mesëm e të 
ulët, në kabinat e transformacionit në 12 HEC-et lokale të Dibrës, e 
veçanërisht HEC-in e Muhurrit, i cili u vu në punë për herë të parë 
në këtë periudhë.
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Ndonëse në një terren me shumë rrugë të panjohura, me një 
politikë konfliktuale, në një sistem ku meritokracia po zëvendësohej 
dita-ditës nga servilokracia dhe kur ishte e vështirë të përqafoje 
një model ndryshe, pavarësisht gjinisë, Fetije Voka - Kapxhiu i 
ngjiti shkallët e karrierës me meritë, me kurajo e guxim të paparë. 
Kështu në vitet 1990-1998 ajo kryen me profesionalizëm të lartë 
funksionin e kryetares së Degës Teeknike në Ndërmarrjen Elektro-
Ujësjellës e Elektrike Peshkopi, dhe pasi është pajisur me licencën 
profesionale për Projektime e Zbatime në fushën elektrike (1994), 
nga viti 1998-2001 ajo do të jetë Kryeinxhiniere e Filialit Elektrik, 
Peshkopi. Po me përkushtim e profesionalizëm të lartë, në vitet 
2001-2004 e shohim sërish Përgjegjëse të Burimeve të Energjisë 
për rajonin në Albtelecom sh.a. Peshkopi, nga ku për arsye politike 
e kalojnë në reformë.

Inxh.Fetije Voka-Kapxhiu në vitin 2004 ka marrë dhe Licencën 
e Mbykqyrjes e Kolaudimit për punimet elektrike dhe më pas ka 
kolauduar disa objekte me vlera të ndryshme të subjekteve private 
e të Bashkisë Peshkopi, si Pallatin e Kulturës Peshkopi; Ujësjellësin 
rajonal Peshkopi e Sopanikë, Fushë Krujë; disa fabrika mielli e nyje 
asfalto-betonesh etj.

 Ndërkohë, ajo ka kryer supervizionimet e linjave, kabinave 
elektrike të tensionit të mesëm e të ulët për pesë rrethet e Rajonit 
Burrel&Laç&Mirditë&Bulqizë e Dibër.

Fetije Vokën e gjejmë sërish në vitet 2005-2016 në ndërmarrjen 
elektrike si përgjegjëse e Agjencisë Peshkopi, menaxhere në CEZ 
Albania, etj, pozicione pune në të cilat ajo dha kontributin e saj si 
inxhiniere e talentuar.

Krahas punës, ajo ka kryer edhe detyra shoqërore si kryetare 
e gruas në ndërmarrje e si nënkryetare e gruas e rrethit Dibër, 
ndërkohë ka qenë e zgjedhur dy herë (8 vjet) si anëtare dhe 
nënkryetare e Këshillit Popullor të Qytetit të Peshkopisë.

Nga qershori 2018, ajo është në pension dhe jeton e lumtur në 
Dobrovë, Peshkopi, me bashkëshortin e saj Hamzain, që e njohu 
në shkollë të mesme, duke iu gëzuar lumturisë së katër fëmijëve, 
dy djem e dy vajza, të cilët kanë mbaruar shkollat, janë në punë e 
të martuar. Kënaqësi e lumturi të veçantë ajo ndjen me tre nipat e 
katër mbesat, për të cilët shprehet se ia zgjasin jetën.
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Hasije Deva, ndër gratë dibrane me 
personalitet të spikatur, e suksesshme 

edhe në sipërmarrjen private

Në fshatin Hurdhë Muhurr, jo sot por 
ka mbi pesëqind vjet që jeton fisi Deva, një 
fis punëtor, trim, bujar e mjaft inteligjent. 
Nëpër të gjitha rrjedhat dhe ngjarjet e 
historisë sonë kombëtare fisi Deva ka 
ndikimin e vet. Përveç të parëve të këtij 
fisi, Llan e Hysen Deva, për kontribute të 
njohura në luftërat kundra pushtuesve 
turq e serbë e veçanërisht gjatë Luftës 
Nacionalçirimtare, përmendim pinjollin 
të kësaj dere, Rustem Deva, i njohur 
për potencialin e tij intelektual dhe 

dimensionin njerëzor në gjithë rrethin e Dibrës, dhe si e tillë njihet 
edhe e bija, Hasije Riçku-Deva.

Ajo ka lindur më 15 korrik të vitit 1958 në këtë familje me emër 
të njohur në atë zonë.

Babai i saj Rustemi, si njeri arsimdashës që ishte, por edhe 
si kuadër i lartë në qytetin e Peshkopisë, kishte dëshirë që t’i 
arsimonte të gjithë fëmijët e tij.

Fëmijëria, shkollimi...

Hasija ishte fëmija i parë i Rustem e Naxhie Devës, kështu që i 
takoi të merrte gjithë përkëdhelitë prindërore, por në veçanti edhe 
të gjysh Hysenit i cili thoshte shpesh se kjo është majlti i mjaltit, 
shprehje kjo që e përdorin gjithmonë gjyshërit kur ju lind nipi apo 
mbesa. Në kujtesën e saj janë ngulitur çastet kur qëndronte në odën 
e burrave, në prehërin e gjysh Llanit e Hysenit. “Kam qenë me fat 
ngaqë u rrita me përkëdheli dhe më quanin ‘djali i babës’. Nuk mund 
të lë pa përmendur hallën Peme dhe Shefkiun, që mua më mbanin 
në pëllëmbë të dorës si i thonë fjalës. Nga e gjithë kjo kujdesje e 
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madhe që tregonin për mua, babait unë i thirrja në emër (Rustem) 
dhe nënës (Naxhie) gjithashtu, e kështu vazhdoj t’u thërras edhe 
sot”, - shprehet Hasija e ngazëllyer, ndërsa shpreh dashuri të 
pakufishme për tre vëllezërit (Ajetin, Fatosin dhe Altinin) dhe dy 
motrat (Selvien e Rabien).

Dhe duke rrëfyer për fëmijërinë e saj, kujton vitet kur ishte 
në shkollën fillore dhe 8-vjeçare, që i ka bërë në vendlindjen e 
saj, në Hurdhë-Muhurr. Këtu pati 
privilegjin që në klasë të parë, kur 
nisi të mësojë për herë të parë të 
shkruajë e lexojë, të kishte mësues 
pikërisht babain e saj, Rustemin.

“Ishte i rreptë në klasë, ishte 
krejt ndryshe sa e kisha njohur 
në shtëpi. Ende e kujtoj shpullën 
e parë por dhe të fundit që ma ka 
dhënë, dhe kjo ndodhi në klasë, pra 
jo si prind por si mësues, madje 
në prani të gjithë nxënësve. Kishte 
ardhur një kontroll nga seksioni i 
arsimit të rrethit. Unë si nxënëse e 
mirë që isha, i tregova një shoqes 
time dhe babai më qëlloi në prani 
të gjithë klasës. Nuk i mbajtëm 
mëri njëri- tjetrit, por u pajtuam 
shpejt se kështu i kishim krijuar 
marrëdhëniet në familje. Më vonë në shkollën tonë erdhi mësues 
Sami Doda, edhe ky po nga Muhurri. Unë që në shkollën tetëvjeçare 
kisha prirje për lëndët shoqërore si gjuhë-letërsi, gjeografi e histori”, 
- kujton Hasija, e cila e ka mbaruar shkollën tetëvjeçare në Hurdhë 
Muhurr me nota shumë të mira.

Më pas, gjatë viteve 1973-1977 vazhdoi shkollën e mesme 
pedagogjike Peshkopi, ku drejtor ishte Mois Cami. Mësuesit 
kujdestarë të saj do të ishin: Hilmi Kolgjegja, Lutfi Hanku, Reshat 
Kola, Myslim Koka, Fitim Dani, Pëllumb Lala, Besim Toçi.

Ka qenë në një klasë me Shaban Sinanin, Lirie Rashën, Violeta 
Dumanin, Nazmie Muçën, Mahmut Ajazin, Naslie Imerin, Lirie 
Canin etj.
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Puna me rininë

Pasi mbaroi shkollën e mesme pedagogjike u emërua mësuese 
në fshatin e lindjes ku punoi afro pesë muaj. Për Hasie Devën, 
ishte privilegj por dhe një përgjegjësi e lartë që po merrte mbi 
supe peshën e arsmitarit në moshë të re, por ajo ishte e bindur se 
do ia dilte mbanë. Megjithatë i mbeti peng që rezultatet e saj në 
fushën e mësimdhënies nuk pati kohë të mjaftueshme që të duken, 
pasi u trasferua me punë në Komitetin e Rinisë së Rrethit Dibër, si 
instruktore ku mbulonte sektorin e rinisë e të pionierëve.

Ka punuar me Petrit Spahiun, Demir Osmanin, Violeta Kamberin, 
Shuaip Elezin, Kujtime Imerin, Afërdita Bulkun, Mexhit Merhadin, 
Petrit Zilin. Ajo e konsideron veten njeri me fat, pasi edhe këtu në 
komitetin e rinisë 
së rrethit ishte më e 
reja në moshë dhe e 
mbanin afër të gjithë, 
sidomos Kujtimja 
dhe Afërdita që 
ishin si motra për të 
dhe mbetën të tilla. 
Këtë lidhje ende e 
ruajnë, ndaj shpesh 
në gëzime të njëra-
tjetrës domosdo që 
do të jenë të pranishme.

Në fakt puna me rininë është vërtet e bukur, pasi siç thotë ajo, e 
ka bërë që të ndjehet gjithmonë dhe vetë e re, ashtu si dhe shoqet e 
saj të ngushta, Kujtimja dhe Afërdita. Nganjëherë plani i punës gjatë 
ditës nuk mund t’i linte gjithmonë bashkë, por ama në mbrëmje do 
t’i shikoje bashkë e të pa ndara në shëtitoren e vetme të qytetit të 
blirëve.

Fejesa dhe martesa me Musain

Qyteti i vogël i Peshkopisë i njihte tashmë tri shoqet, tri vajzat 
që punonin me rininë në rreth. Qoftë edhe një djalë po të shoqërohej 
me ta, qyteti do të ziente, do të hamendësonte se kujt ia “paska 
hedhur grepin” nga këto tri shoqet.
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Kështu ndodhi edhe me Hasijen…
Ka qenë pranverë, muaji prill i vitit 1982. Në bazë të planit të 

punës, ajo u caktua për të shkuar në Shupenzë, pasi kishte mbledhje 
me komitetin e rinisë së shkollës së mesme Shupenzë. Ishte ora 14 
e 20 minuta. Sapo zbriti nga autobuzi i linjës e po drejtohej nga 
shkolla e mesme, nga pas dëgjoi një zë:

-Hasije, të lutem më fal një minutë.
Ktheu kokën pas e shikoi 

një djalë, që ende nuk i kishte 
mbushur 25-26 vjeç, i cili 
kishte një fëmijë të vogël 
për dore. Ajo ndaloi dhe po 
vështronte me kërshëri këtë 
djalë që po e shikonte për herë 
të parë. Ky bëri prezantimin:

-Jam Musa Riçku, djali i 
dajës së Xhil Shinit. Dua të 
bisedoj me ju.

Hasija ndaloi, e pa njëherë 
me vëmëndje dhe u mpi e 
gjitha, shtangu për momentin, 
nuk ishte e zonja të thoshte 
asnjë fjalë. Nuk i kishte 
ndodhur kurrë kështu. Musai 
ende qëndronte përballë saj me 
djalin e vogël për dore, ndërsa 
Hasija u kthye nga ai dhe i tha:

-Jo tani se jam vonë e më 
duhet të futem në mbledhje, dhe vazhdoi rrugën nga shkolla, ku po 
e prisnin, pa e kthyer më kokën pas.

Në fakt, për Musain i kishte folur disa herë Qefsere Shini, e 
cila punonte me Bashkimet Profesionale, me të cilën i kishin zyrat 
ballë përballë. Ajo e shikonte me vëmendje, ndoshta e ndiqte dhe 
kontrollonte të gjitha lëvizjet e saj, mendonte diçka për të, por 
Hasies si vajzë e re që ishte dhe meqë vazhdonte dhe shkollën e 
lartë, as që i shkonte mendja për fejesë.

“Më kishte folur njëherë për një djalë nga Limjani, që burri i saj 
e kishte djalin e dajës. Më kishte thënë se është oficer, po ai sot mua 
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mu paraqit civil. Të gjitha këto mendime më vinin në mendje kur 
prezantohej Musai para meje. Pra edhe lëvizjen e sotme, që unë do 
të vija në Shupenzë, u binda plotësisht se Qefserja ia kishte treguar 
Musait”.

Dhe ja si vijon ajo në ditarin e saj:
“Atë natë kam qëndruar në Shupenzë tek shtëpia e Shpresa 

Murrës. E gdhiva gjithë natën pa gjumë. Një ndjenjë e çuditshme 
filloi jetë brenda qënies time. A thua vallë është dashuria kjo që 
më mori sytë dhe zemrën? Fjala e heshtur, e mbytur në turp e 
shuante guximin për të shprehur atë që ndieja. Mendoja e mendoja 
gjatë gjithë natës. Si kishte mundësi që një djalë i pa njohur të të 
ndërpresë udhën, të të flasë në emër, sikur të njiheshim më parë. 
Lloj- lloj mendimesh bluaja në kokën time dhe nuk isha e zonja t’u 
jepja zgjidhje...

Të nesërmen në mëngjes dola shpejt nga shtëpia dhe mora 
në telefon babain tim, i cili në atë kohë ishte me punë në Zerqan. 
Sapo mbarova bisedën telefonike me babain, më vjen Musai aty 
pranë, por tani i veshur ushtarak. Unë shtanga. Po tani, si do ja 
bëj?, - mendoja. Si mund të justifikohem? Edhe sot pas kaq vitesh, 
kur e mendoj, habitem me veten time se nga i dinte Musai të gjitha 
lëvizjet që do bëja. Nuk mund të justifikohesha më, ndaj edhe vetë 
ndërgjegja ime më thoshte që të dilja e të takohesha me të. Kuptova 
gjithçka që po ndodhte me mua në atë moment… Kishte lindur një 
ndjenjë, të cilës unë nuk mund t’i largohesha, dhe pranova të ulem 
në takimin e parë me Musain.

Vetëm sytë shoqëronin njëri-tjetrin, se fjalët na mbetën gjatë pa 
u shprehur, por Musai do të ishte përsëri i pari që do të dinte të dilte 
nga kjo situatë ku ishim futur.

-“Hasije, sot duhet të bisedojmë patjetër bashkë”, - tha ai. U 
futëm në lokal. M’u prezantua edhe njëherë duke më folur më gjatë 
dhe për familjen e tij, më tregoi se ku kishte punuar, çfarë arsimi 
kishte dhe çfarë pune bënte. Në fakt isha kaq e tronditur sa nuk po e 
komandoja veten, më dukej se e gjithë Shupenza na njihte dhe sytë i 
kishte tek ne, më dukej se po bëja ndonjë turp, e megjithatë u futëm 
në lokal. Musai vazhdoi:

- Ka një vit që të njoh, të ndjek me vëmëndje, di se je vajza e 
Rustem Devës, ke dajë Hasan Shahinin, di se ku ke lëvizur, nga ke 
shkuar, kë ke shoqe, me kë shoqërohesh, dhe shumë më shumë… U 
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binda plotësisht se Qefserja ishte ajo e cila kërkonte me çdo kusht 
ta realizonte qëllimin e saj për të më martuar mua me Musain.

U ktheva në Peshkopi dhe ia tregova mamit të gjitha çfarë më 
kishin ndodhur në Shupenzë. Nuk u mjaftova me kaq, por u tregova 
dhe dy shoqeve të mia, Afërditës dhe Kujtimes. Kur u kthye babi në 
fund të javës, ia thashë dhe atij. Në fakt Rustemi disa herë më kishte 
folur për fejesën. Zgjidhe vetë bijë, më kishte thënë, jam i bindur 
se ti nuk gabon e di të zgjedhësh, vetëm se nga unë ke një këshillë: 
Merr kë të të dojë zemra jote, vetëm oficer mos merr, pasi ka punën 
të tillë që lëviz nga njëri skaj në skajin tjetër, e unë të dua të të kem 
gjithmonë pranë....”.

Musai në këtë kohë punonte në Bulqizë, por vinte shpesh në 
Peshkopi, takohej me Hasijen, por takonte edhe dy shoqet e saj, 
saqë filloi shpejt të binte në sy kjo gjë. Njerëzit kur i shikonin bashkë 
flisnin hapur, se ai oficeri njërës nga vajzat e rinisë ia ka vënë syrin, 
por ende nuk e dinin mirë se cila ishte ajo.

Ndërkohë, babai i Hasijes, Rustemi vazhdonte të interesohej 
për familjen e tij, dhe në veçanti për Musain, por ngado që kishte 
pyetur, kishte dëgjuar vetëm fjalë të mira. Këto pyetje lart e poshtë 
nuk zgjatën shumë. Kështu, në muajin korrik u bë dhe fejesa e tyre.

Rustem Deva, e bashkë me të edhe e bija Hasija, e kishte 
shtëpinë në Peshkopi, në Kamen, kurse Musai në Limjan. Hasija vajti 
tek shtëpia e Musait në fejesë. Ishte rasti i parë atëherë që nusja 
shkonte në fejesë dhe ndoshta shumë vetë në Limjan shikonin me 
habi. Hasija në atë kohë vazhdonte studimet e larta në Shkodër dhe 
fill pas fejesës kishte sezon provimesh, të cilin e kaloi me sukses.

Më 16 tetor 1982 bënë dasmën, e cila kaloi mjaft mirë. Me një 
autobus të vogël të llixhave, me shofer Tush Hysa, dasmorët që 
merrnin nusen u nisën për në Limjan. Arritën deri në Sohodoll. Më 
sipër makina nuk ngjitej, se natën kishte rënë pak borë. Musai e 
kishte paramenduar se mund të ndodhte kjo, që makina mund të 
mos ngjitej sipër dhe kishte kishte siguruar dy kuaj me shalë...

Dhe ja si e përshkruan atë çast mbresëlënës Hasija në ditarin 
e saj:

“Unë ecja për krahu me Musain mes dasmorëve. Fotograf kisha 
kushëririn tim, Ferit Lleshin. Rrugët e Limjanit ishin mbushur 
plot me burra, gra e fëmijë. Kishin dalë të gjithë për të na parë. 
Gratë këndonin këngë të ndryshme e fëmijët kush e kush më parë 
vraponin të dilnin para dasmorëve.
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Edhe dhoma ku u futa unë, u mbush plot me gra e vajza, por 
dhe me fëmijë. Gratë filluan të këndojnë dhe kërcejnë. Oborri jashtë 
gumëzhinte.

U bë një dasëm mes modernes dhe tradicionales, pasi gratë 
rrinin bashkë e burrat ishin nëpër konaqe. Vetëm një dhomë ishte e 
mbushur me kolegët e Musait ku pihej rakia e ngrihej dollia”.

Si i përballoi vështirësitë si mësuese, sa në 
Bulqizë, Peshkopi e Kastriot

Më datën 18 tetor 1982, çifti i sapomartuar Hasije Deva&Musa 
Riçku shkuan në Durrës me pushime tek ish kampi i puntorëve. 
Sapo u kthyen nga pushimet, Hasija u emërua mësuese në Bulqizë 
pasi Musai ishte me punë këtu. Shtëpi nuk kishin, jetesa ishte tej 
e vështirë. Musai banonte në një dhomë hoteli puntorësh e Hasija 
tek shtëpia e Avdi Lleshit, tek teze Sulbija. Musai me vete kishte 
marrë dhe vëllain e tij Xhezairin, dhe rrinin bashkë tek hoteli i 
punëtorëve.... Hasia tregon: “Shpesh më thonin mua shoqet: ‘Lum 
si t’i moj Hasije, se e ke djalin e madh’. Unë u thosha se e kam kunat. 
Kështu qëndruam afro një muaj. Pastaj vajta dhe unë tek dhoma e 
Musait, tek hoteli i punëtorëve, tek i cili Musai kishte vënë në dhomë 
një krevat marinari dhe një tek. Në atë krevatin tek flija unë. Më 
vonë morëm shtëpi të re. Me vete kishim vetëm dhomën e gjumit, 
që na e kishte blerë vjehrri, të cilin unë asnjëherë nuk mund ta 
harroj. Ishte njeri i mirë e i veçantë dhe gjithmonë e desha si babain 
tim dhe ai më deshi si vajzën e tij. Ai ishte jo vetëm prind por dhe 
psikolog e mësues për mua. Që në takimin e parë, ai më tregoi të 
gjitha çapkënllëqet e moshës së re të Musait, por dhe anët e mira 
që kishte. Ishte shumë optimist se ne të dy do ia dilnim mbanë e do 
të triumfonim mbi dallgët e jetës”, - vijon ditari i ish mësueses së 
shkollës së Bulqizës.

Nga ky ditar, mësojmë se në mars të vitit 1983, bashkëshortët 
Hasije e Musa Riçku u transferuan në Peshkopi, ku morën dhe shtëpi 
tek shkolla “Demir Gashi”. Më 29 shtator 1983 lindi djali i parë, 
Klodiani. Gëzimi ishte i madh. Musai sa nuk fluturonte nga gëzimi. 
Fëmija ishte vetëm dy javësh dhe ai donte t’i bënte gjimnastikë. Baba 
Hazizi vinte çdo ditë para orës 7 të mëngjesit dhe sillte qumësht për 
Klodin. Komshi kishin Rrem Dodën me nënë Davën dhe nuse Lulen. 
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Marrëdhëniet me këtë familje ishin shumë të ngushta, saqë nënë 
Dava iu gjend pranë Hasijes në rritjen dhe përkujdesjen për djalin e 
saj, Klodin. Por një ndihmë të madhe në rritjen e Klodit padyshim që 
ka dhënë dhe nëndaja e Musait, Adivije Hasi, e cila ishte gojëmjaltë 
dhe jepte gjithmonë vetëm bekime. Ndërkohë Hasija vazhdonte të 
jepte provimet në Shkodër. 

Ja dhe një ndodhi interesante nga ditari i saj: “Në vitin 1985 u 
bllokuan rrugët nga dëbora. Unë isha në Shkodër, ndërsa Musai me 
djalin në Peshkopi. U ktheva në Tiranë tek xhaxhai im Hakik Deva. 
Musai kishte udhëtuar gjatë gjithë natës dhe në orën 2 të natës 
trokiti te dera.

-A është Hasija këtu?, - pyeti…
Linjat e telefonit ishin prishur. Na u deshën plot tre ditë për të 

vajtur në Peshkopi nga bllokimi i dëborës.
Më vonë morëm shtëpi në Dobrovë, dy dhoma e një guzhinë. 

Atje na lindi Erjoni, djali i dytë më 18 maj 1987. Ishte gëzimi i dytë 
për ne. Shtëpia e vogël u mbush plot. Më 17 janar 1989 lindi Nimeti, 
lindi kismet, se kështu i thamë ne” - shkruan Hasia.

Pas lindjes së Nimetit, Musai trasferohet në Fushë-Krujë. 
Kuptohet, edhe Hasija bashkë me të, që do të punonte te shkolla 
“Bakushe Visha” dy muaj dhe periudhën tjetër në Larushk. Këtu 
gjeti një ambient mjaft të ngrohtë për të punuar. U trasferuan sërish 
në Peshkopi, ku morën shtëpinë e një oficeri tek shkolla “Demir 
Gashi”. Musai u lirua nga puna dhe vendosi që të shkonte tani drejt 
Limjanit, për të punuar tokën që të rrisnin fëmijët...

Si e ngritën biznesin bashkëshortët Hasije e Musa Riçku

Një mëngjes Musa Riçku vendosi të ikte emigrant në Greqi 
dhe kështu bëri. U nis për në Greqi. “O zot sa e vështirë ka qenë 
për mua ajo kohë !”, - kujton Hasia. Kisha 3 fëmijë të vegjël. Klodi 
ishte në klasën e dytë. Eri dhe Meti të vegjël fare. Fillova punë në 
shkollën e Kastriotit. Nga Peshkopia në Kastriot shkonim më së 
shumti në këmbë dhe anasjelltas. Autobuzi i ushtrisë nisej në orën 
6 e 30 minuta, mua në orën 6 më duhej të çoja fëmijët në çerdhe. 
Për Musain nuk dija asgjë, më dukeshin fëmijët e mi si jetima. Tre 
herë ishte kthyer Musai dhe tre herë kishte vajtur prapë. Musai nuk 
njihej me njeri. Një shok në Tiranë i thotë: More Musa! Po ti Greqinë 
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e ke këtu… Hap një punë tenden. Pikërisht ky, ishte një mësim i mirë 
për të”, - shkruan Hasija në ditarin e saj.

Kështu Musai filloi aktivitetin tregtar. Në këtë kohë Hasija 
vazhdonte punën si mësuese në Kastriot, ku më vonë u vendos dhe 
një autobus për mësuesit. Në Kastriot ishin mësues edhe Veli Rama, 
Hamzi Gjapi, Arben Ndreu, Afrim Doçi si dhe kunata e saj Dëshira 
Deda.

Më 1 shtator 1994 e transferuan në Vakuf dhe pikërisht në këtë 
kohë shkëputet nga arsimi përgjithmonë....

Dhe ja si vijon ditari i saj: “Të lehtë nuk e pata, shpesh i thosha 
Musait: Që do të vdes e dija, që do të shkëputem nga arsimi nuk e 
dija”!

Në këtë kohë kishim marrë një dyqan me qera ku punonte Syrja 
Tafa, Gëzimi dhe baba Hazizi. Një ditë vendosa me Musain që të filloj 
dhe unë të punoj tek dyqani. Vjehrri im Hazizi e kishte pak vështirë 
të më shikonte mua duke shitur. Hynte dhe dilte shpesh në dyqan, 
por nuk më foli fare. Njerëzit që më njihnin në fillim shprehën 
keqardhje për mua (mendonin: një mësuese, e shkolluar po shet sot 
në rrugë). Si ditë e parë për mua qe mirë. Në fillim dhe unë e pata të 
vështirë, por kur pashë se nxorra me mund dhe djersë diçka për t’i 
ardhur në ndihmë familjes sime, kjo më jepte kurajo për të punuar 
edhe nesër, pasnesër e me radhë”.

Puna në tregti është art më vete. Kështu, sipërmarrësit e rinj, 
Musa e Hasije Riçku krijuan marrëdhënie të mira e korrekte me 
tregtarët. Ata nuk do t’i harrojnë kurrë tregtarët e Kalasë së Dodës 
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të cilët krijuan aq besim tek ata sa u linin gjithçka në mirëbesim 
qoftë edhe para në shuma të mëdha.

Viti 1997, ashtu si për të gjithë shqiptarët edhe për Musain 
e Hasijen ishte tej i vështirë. U hapën edhe në Peshkopi depot e 
armatimit dhe njerëz të shumtë u armatosën.

Ja si e përshkruan Hasija atë kohë të kobshme: “Musai ndodhej 
në Tiranë bashkë me Erionin e vogël. U mblodhëm me babë Hazizin, 
me Rustemin dhe vëllezërit dhe diskutuam se si do bënim për mallin 
që kishim. Shitja vazhdonte rregullisht. Pas një jave erdhi Musai së 
bashku me djalin. Atë ditë kishim shumë njerëz që na uronin. O Zot! 
Ishin hapur fjalë se Musain e kanë vrarë në Tiranë e ne në fakt nuk 
dinim asgjë. Erdhi edhe nëna e Rrem Dodës nga Muhurri dhe më 
tregoi se këto fjalë dje i kishte dëgjuar. Kur Musai doli në shëtitoren 
e qytetit, dikush i thotë:

-Gjallë je o Musa?
-Po, pse pyet kështu, i drejtohet Musai.

Bashkëshortët 
Musa e Hasie 
Riçku (Deva) me 
katër nipërit e 
dy mbesat: Dejvi, 
Daeli, Rajna, Stela, 
Henri dhe Roani.
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-Ne të gjithë e dimë se të kanë vrarë, por shyqyr që qenke gjallë, 
prandaj hajde tani të pimë një kafe, - i thotë ai.

Këto biseda si nën zë në fakt bëheshin shpesh edhe për njerëz 
të tjerë gjatë atyre ditëve. Nga ai çast, Musai vendosi që të nisej 
direkt për në Tiranë, dhe kështu u nis në drekë bashkë me Ajetin. 
Për Hasijen ato çaste ishin plot ankth e trishtim, deri sa të shikonte 
makinën të dilte në Llasen, në hyrje të Peshkopisë. Kur binte boria 
e makinës ajo çlirohej, kur ajo vonohej rrinte gjithë natën pa gjumë 
në ballkon.

Kështu i kaluan ditët dhe netët e tmerrshme të vitit 1997. Por 
për një gjë janë krenarë pasi edhe në këtë situatë tejet të vështirë, 
kurrë nuk abuzuan me çmime, nuk i rritën ato, por përkundrazi 
ndihmuan qytetarët, njerëzit në nevojë, ndihmuan dhe nuk mbajtën 
as lista fare.

Ata me mirësi e Zoti po me mirësi ua ka shpërblyer. Tashmë i 
gëzohen familjes që krijuan ndër vite së bashku. Janë bërë gjyshër 
me nipër e mbesa, të cilët i çlodhin, ua largojnë mërzinë e stresin, u 
japin shpresë e gjallëri, i bëjnë të ndihen edhe më të rinj.

Klodi, djali i madh është martuar dhe ky ishte gëzimi i parë në 
shtëpinë e tyre. Gëzimi u shtua me lindjen e Dejvit, nipit të parë. 
Musai sa nuk fluturonte nga gëzimi. Sot kanë dy nipër e dy mbesa: 
Dejvi dhe Daeli, si dhe Rajna e Stela. Si nënë që është, Hasija ende 
e kujton një surprizë të veçantë që i ka bërë djali i saj, Erjoni me 
rastin e 8 marsit. Ai iku në Mal të Zi. Në këtë kohë kishte porositur 
një buqetë me lule me mbishkrimin: “Shtatë mrekulli ka bota, e teta 
është mami im!” Atë ditë kam qarë, nuk i mbajta dot lotët, - thotë 
Hasija

Me Musain janë bashkëshortë, kolegë e shokë të mirë dhe 
kështu i thërrasin njëri- tjetrit.

Jetuan bashkë plot 36 vjet, së bashku ndërtuan një familje 
solide e të lumtur. Edhe biznesin, ashtu si e ngritën, vazhdojnë ta 
konsolidojnë, mjaft të susksesshëm, si në Tiranë edhe në Peshkopi.

Çaste lodhje, dëshpërimi, gëzimi e lumturie. Të gjitha i kanë 
kaluar bashkë të dy. Përjetuan së bashku gëzimet dhe zhgënjimet 
që të jep jeta, puna dhe profesioni…
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Bukurie e Kujtime Berisha, dy kushërirat 
mamie shembullore

Në Muhurr, në qytetin e Peshkopisë, por edhe në Tiranë njihen 
e respektohen nga ata që i kanë njohur dhe u kanë shërbyer ndër 
vite, dy kushërirat mamie, Bukurije e Kujtime Berisha.

Bukurie Berisha-Skerja lindi në Fushë Muhurr më 11 maj 1954. 
Shkollën 8-vjeçare e mbaroi në vendlindje. Ajo njihej si një vajzë e 
urtë, e zgjuar dhe shumë e sjellshme. Përgjatë jetës së saj si nxënëse 
ajo qe aktivizuar në aktivitetet artistike të shkollës dhe të fshatit, si 
këngëtare shumë e mirë.

Në vitin 1971, Bukuria mbaroi studimet në shkollën e 
atëhershme të mamive në qytetin e Peshkopisë, me rezultate shumë 
të mira dhe po në këtë vit nis punën si mamie dhe infermiere, në 
fillim në fshatin Vajmëdhej, më pas në Shqath, në Hurdhë-Muhurr 
e pastaj në Fushë-Muhurr, në maternitetin e këtij fshati. Bukuria 
në gjithë Muhurrin gëzoi dhe gëzon respekt dhe mirënjohje si për 
punën e saj profesionale, ashtu dhe për ndihmesën që pati dhënë 
në veprimtaritë shoqërore si dhe ato kulturore dhe artistike në 
shtëpinë e atëhershme të kulturës në Muhurr.
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Edhe në Peshkopi, pas martesës, ku punoi si mamie në 
maternitetin e këtij qyteti, ajo është dalluar gjithmonë për një punë 
korrekte, të papërtuar dhe mjaft profesionale. Tani ajo, sapo ka 
dalë në pension dhe jeton në Tiranë me tre djemtë e saj, duke iu 
gëzuar nipave dhe mbesave që e rrethojnë, duke e bërë të lumtur 
dhe krenare gjyshen e tyre të dashur!

Në gjurmët e saj eci pothuajse edhe kushërira, Kujtime Berisha. 
Edhe ajo sapo mbaroi tetëvjeçaren në Muhurr më 1973, kreu 
kursin dyvjeçar për infermieri-mami me rezultate të shkëlqyera 
në Peshkopi. E perfeksionoi këtë zanat në Qendrën Shëndetësore 
Muhurr si dhe në fshatin Shqath, ku shërbeu për afro dy dekada. 
Flasin për të duke e vlerësuar si profesioniste e zonja dhe mjaft e 
përkushtuar ndaj komunitetit, mjekët që kanë shërbyer në Muhurr, 
Spiro Vangjeli e Idajet Dura, por dhe koleget Zene e Fike Xhani.

Para se të emigronte në Belgjikë, Kujtimja shërbeu edhe në 
QSU Tiranë, në reaminacionin e repartit të kirurgjisë, ku fitoi 
reputacion ndër kolegët, saqë ish shefi i këtij pavioni Prof.Dr. Petrit 
Bara, e kujton si një ndër mamitë më të afta e të përkushtuara ndaj 
pacientëve.

Motrat Kujtime, Natasha e Lume Berisha me djemtë Oligert e Kallashnikov 
Hoxha dhe Paris Jovani e nipin Elton Hoxha.
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Nadire dhe Shyqirie Xhani, dy motrat 
mësuese shembullore

Shaqir Xhani qe ndër të rrallët prindër në Fushë Muhurr që 
investoi për shkollimin e vajzave. Puna nëpër kantiere ndërtimi 
siç ishte Ndërmarrja Rruga - Ura Elbasan, që mbulonte gjithë 
Shqipërinë me ndërtim rrugësh e urash të reja, asfaltime etj, ndikoi 
që të ishte bashkëkohor dhe përparimtar për kohën që jetoi.

Ndaj dhe bëri ç’mos që të siguronte një bursë për në Shkollën e 
Mesme pedagogjike “17 nëntori”, Tiranë, dega mësuesi për vajzën 
e dytë, Nadiren. Ndërkohë, tregoi përkujdesje shembullore edhe 
për vajzën tjetër, Shyqyrien që edhe ajo të mbaronte gjimnazin në 
Peshkopi. 

Dhe Nadirja e Shyqyria ua shpërblyen prindërve, duke i 
mbaruar shkollat me rezultate të mira.
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Rezultate të shkëlqyera kudo ku punoi, në Muhurr, 
Fushë Çidhën, Selishtë e Bulqizë

Nadire Xhani (Murrja) e nisi 
misionin fisnik të përhapjes së dritës së 
diturisë në shkollën e vendlindjes më 
20 gusht 1975 në shkollën 9-vjeçare 
Fushë Muhurr, cikli i ulët. Ajo e ushtroi 
profesionin e mësueses edhe në shkollat 
Fushë-Çidhën e Selishtë dhe e mbylli më 
1 shtator 2015 në shkollen 9-vjeçare 
“Shefqet Tançi”, qyteti Bulqizë, pas 40 
vitesh në këtë profesion, sa të bukur aq 
edhe të përgjegjshëm.

Në të gjitha shkollat ku ka punuar 
është motivuar me çertifikatë nga 
drejtoritë e shkollave për punë shembullore me nxënësit në procesin 
mësimor dhe edukativ. Por më e veçantë për të, ka qenë “Çertifikata 
e Mirënjohjes”, me të cilën u vlerësua nga Zyra Arsimore Bulqizë 
më 7 mars 2013, me motivacionin: “Për përkushtim dhe punë 
cilësore në procesin mësimor-edukativ në punën shumëvjeçare me 
nxënësit.”

Gjatë katër dekadave si mësuese ajo ka përsosur procesin 
e mësimdhënies, si rezultat i disa kualifikimeve që ka kryer, si: 
“Veprimtari pedagogjike në bazë shkolle” (në secilën shkollë) dhe 
“Veprimtari pedagogjike në bazë rrethi” (sot bashki), duke përfituar 
Shkallën e parë kualifikuese.

Tashmë në pension ajo shpreh mirënjohjen për të ndjerin 
babain e saj, Shaqir Xhani, i cili e dërgoi në shkollë për mësuese 
në atë kohë kur ekzistonte mentaliteti prapanik për shkollimin e 
vajzave.

Gjatë karrierës 40 vjeçare ajo ruan në kujtesë shumë mësues, 
nga të cilët veçon mësuesit që i kanë dhënë mësim dhe ata që i ka 
patur kolegë: Sanie Berisha, Kimete Mëziu, Hysni Bruçi e Zeqir 
Prapa, në Muhurr; Avni Hakorja, Mirushe Hoxha e Zife Xharri në 
Fushë-Çidhën; Nazif Bodini, Sinan Fera e Kujtim Manuka në Selishtë, 
si dhe Zana Gurra, Peme Elmazi e Aishe Dervishi në Bulqizë.



Halil Rama612

Po ashtu nuk harron nxënësit e saj shembullorë, si: Merita 
Shahini etj, në Muhurr; Irena Kacani, Hamza Alia e Bujar Karoshi 
në Fushë-Çidhën, si dhe Bledar Rama, Ana Manjani, Orges Murrja, 
Kleanda Keta, Gerdana Viçishta, Erisild Dedja, Brisilda Gjoka, Edison 
Deda, Evelina Basha, Ersila Çupi, Tasim Muça, Zhaneta Muça, Renato 
Allushi etj., në Bulqizë.

Me bashkëshortin e saj Skënder Murrja, një ndër mësuesit e 
drejtorët e shkollave më të mirë që ka patur Dibra e Bulqiza, krijuan 
një familje solide dhe sot u gëzohen jo vetëm fëmijëve, por edhe 
nipërve e mbesave.

Shyqirie Xhani (Zebi), sakrifica të panumërta 
për t’u bërë mësuese

Shyqirie Xhani (Zebi) është nga të 
parat vajza të Muhurrit që theu tabunë 
e vazhdimit të gjimnazit në Peshkopi, si 
nxënëse e rregullt, duke përballuar me 
sakrifica të panumërta për katër vjet 
rrugën vajtje-ardhje Muhurr-Peshkopi 
nga katër orë në ditë më këmbë, në 
shi, borë e suferinë, e në ndonjë ditë të 
veçantë edhe në karrocerinë e ndonjë 
saurele, që ngarkonte zhavor tek Ura e 
Drinit në Muhurr.

Ngaqë nuk u trajtua me bursë (sepse 
kriteret e atëhershme ishin që vetëm një 
fëmijë i familjes mund të përfitonte një të 
tillë), babai i saj Shaqiri, sapo ajo kishte mbaruar klasën e 8-të, në 
shtatorin e vitit 1972 e regjistron në Shkollën e Mesme Bujqësore 
“Nazmi Rushiti”, Peshkopi, pa shkëputje nga puna. Këtë variant ai e 
kishte zgjedhur për disa arsye: shkolla ishte tre ditë në javë; në atë 
shkollë kishte edhe kushëririn e saj Ramazan Xhanin, i cili mund 
të kujdesej për të; kjo shkollë ishte më e lehtë se gjimnazi  dhe së 
fundi, dëshironte që vajza të mbaronte një arsim të mesëm e të mos 
mbetej pa shkollë.



Muhurri, histori dhe personalitete 613

“Kështu u tha, kështu u bë, megjithëse mua nuk më pëlqeu. Dhe 
që nga Peshkopia në Muhurr, lotët nuk m’u thanë. Kur zbritëm nga 
makina tek plepat u takuam me mësuesin tim të fillores, Mudë Lala, 
i cili pasi konstatoi se unë isha e mërzitur, pyeti babën:

-Or Shaqir, çfarë ka cuca?!
-Kurgja or Mudë. E regjistrova në Peshkopi, në bujqësore natën, 

por s’e ka me qejf!. Dhe i tregoi arsyet, duke ngulur këmbë tek 
shkalla e vështirësisë.

-Eu o Shaqir! Po qe se mbetet në gjimnaz, të gjitha shpenzimet 
t’i hek unë, - thotë mësuesi.

E kështu, ndërhyrja e mësues Mudës ndryshoi gjithçka në 
rrjedhën e jetës sime”,- rrëfen Shyqirija për atë moment që e ka 
ngulitur në kujtesën e saj.

Të nesërmen e asaj dite ajo u regjistrua në gjimnazin e 
Peshkopisë me një gëzim të papërshkruar, pa marrë parasysh 
vështirësitë që e prisnin, të cilat i përballoi me stoicizëm dhe pas 
katër viteve qe e vetmja vajzë e Muhurrit me diplomën e gjimnazit.

Kërkoi të vazhdonte studimet e larta, por sërish instancat 
përkatëse në rreth i nxorën si “pretekst” bursën që kishte përfituar 
më parë motra e saj.

Ndonëse “diploma” e gjimnazit ishte garanci që ajo të fillonte 
punë në sektorin e arsimit, Shyqiria ndoqi me korespondencë edhe 
shkollën pedagogjike, duke shlyer të gjitha provimet plotësuese, e 
kështu ajo nisi punë në sektorin e arsimit, fillimisht si edukatore 
kopështi në Rreth-Kale, dhe pas martesës me mësuesin Njazi Zebi, si 
edukatore kopshti në Hurdhë Muhurr e si mësuese e ciklit të ulët në 
Selishtë, Ushtelenzë e në Shkollën 8-vjeçare “Selim Alliu”, Peshkopi. 
Për gati 20 vjet në profesionin fisnik të edukatores e mësueses (nga 
viti 1976 deri në vitin 1998), Shqyrie Xhani (Zebi), qe nga mësueset 
më të mira në shkallë rrethi.

Nga viti 1998, së bashku me familjen emigrojnë në Greqi ku për 
22 vjet edhe është e punësuar në shërbimet hotelerike.
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Zenepe Rama (Voka) e para financiere 
e lartë nga zona e Muhurrit

Zenepe Tofik Rama (Voka) nuk u 
mjaftua vetëm me diplomën e fituar me 
meritë në Shkollën e Mesme Ekonomike 
“Nako Spiru”, Tiranë, ku studioi gjatë 
viteve 1973–1977, pasi ishte e bindur 
që, puna si llogaritare në sektorin NB-
së Zdojan kërkonte nivel më të lartë 
kualifikimi e shkollimi.

Ndaj, meqë ishte e apasionuar pas 
profesionit të menaxhimit të financave 
në një ndërmarrje të fuqishme për kohën 
siç ishte NB-ja, ajo krahas punës, në vitet 
1980 - 1985 ndoqi dhe mbaroi studimet 

me korespondencë në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të 
Tiranës, duke u renditur kështu si e para grua me arsim të lartë 
ekonomik nga zona e Muhurrit. Kjo i dha shansin e ngritjes në detyrë, 
nga llogaritare në shefe finance e Sektorit Zdojan të Ndërmarjes 
Bujqësore Dibër, detyrë të cilën e kreu më së miri, nga viti 1986 
deri në vitin 1993.

Në këtë funksion delikat që kishte të bënte me menaxhimin 
e financave të njërit prej sektorëve më potencialë të kësaj 
ndërmarrjeje, ajo punoi me ndërshmëri, duke iu përmbajtur 
gjithmonë të vërtetës, dokumentave dhe ligjit.

Me të njëjtën përgjegjësi punoi Zenepja edhe në Komunën 
Muhurr, si Përgjegjëse e Sektorit të Ndihmës Ekonomike, gjatë 
viteve 1993 - 2001.

Por aftësia e saj si financiere do të evidentohej veçanërisht 
gjatë viteve 2002 – 2010, kur ishte shefe finance në Drejtorinë e 
Shërbimit Pyjor Durrës.

Përmbushjen më së miri të këtij funksioni të rëndësishëm, 
e realizoi duke evidentuar dhe zbatuar përvojat më të mira dhe 
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standartet ndërkombëtare të menaxhimit të financave në një 
ndërmarrje apo institucion publik.

Po me këtë përgjegjësi ka punuar ajo edhe si Shefe Finance në 
Komunën Ishëm, Durrës në vitin 2011 dhe po në këtë funksion, 
gjatë viteve 2013 - 2014 në Ndërmarrjen “Goma” Durrës dhe 
Drejtore Finance në Komunën Rroshbull deri më 31 dhjetor 2015, 
kur komunat u shpërbënë, sipas Ligjit Nr. 115/2014, “Për Ndarjen 
Administrativo -Territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore në 
Republikën e Shqipërisë”.

Në të gjitha ndërmarrjet e institucionet ku ka punuar ka kryer 
veprimet e duhura menaxheriale, duke rritur vazhdimisht shkallën 
e realizimit të objektivave.

Zenepe Rama (Voka) ka lindur më 20 shtator 1958 në Kastriot 
Dibër, është martuar me Sinan Ramën në Muhurr dhe aktualisht 
banon familjarisht në Xhafzotaj Durrës, e rrethuar nga fëmijët, 
nipërit e mbesat, që ia shtojnë harmoninë dhe gëzimin. 

Zenepe Rama me familjen.
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XV

PËRFAQËSUES 
TË BIZNESIT & 
SIPËRMARRJES
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Në një këndveshtrim të përgjithshëm, të 
jesh sipërmarrës është çështje talenti, por 

është edhe një dhuratë nga Zoti. 
Petrit Doda i ka të dyja. Ai ka dëshmuar 
se është një sipërmarrës i suksesshëm dhe i 
guximshëm dhe ka ide e aftësi menaxhuese. 
Si i tillë ai zë vend të veçantë në Panteonin 

e Vlerave
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Petrit Doda – profili i intelektualit dhe 
biznesmenit të suksesshëm

Në teoritë konstruktiviste moderne 
njeriu jo vetëm duhet të dijë gjëra por 
edhe duhet të bëjë gjëra. Petrit Doda 
është kompetent që t’i zbatojë njohuritë 
e tij në situata kontekstuale. Ai ka 
përvojën, moshën, fuqinë intelektuale, 
morale e materiale që t’i përkushtohet 
sipërmarrjes. Dhe këto përvoja janë të 
krijuara jo në një ditë apo në një vit, por 
për një hark kohor të konsiderueshëm. 
Ideja dhe iniciativa e ngritjes pothuajse 

të të parës kompani koncensionare të kromit në Tërnovë, Bulqizë i 
përket pikërisht Petrit Dodës.

Emri i tij është skalitur tashmë tek ky investim i konsiderueshëm, 
ashtu si edhe në sipërmarrjet e tjera në fushën e energjitikës.

Kësisoj Petrit Doda mund të konsiderohet si përfaqësuesi i 
vlerave më të çmuara intelektuale, me një integritet shumë të lartë 
moral dhe intelektual.

Ai është një person që ka punuar prej më se dy dekadash në 
sektorin privat dhe ka realizuar investime të konsiderueshme, duke 
e fituar gjithçka me djersë dhe ndershmëri. Asetet me impakt publik, 
si “Prodhim dhe shitje kromi” (kompani konçensionare me bazë 
minierën e Tërnovës), “HEC MALLA”, etj, janë vepër e krijimtarisë 
individuale të Petritit, i cili me inteligjencë, me intuitë, i orientuar 
mjaft mirë në ekonominë e tregut, ka patur gjithmonë sukses.

Jetëshkrimi…

Petrit Dine Doda ka lindur në fshatin Vajmëdhej në vitin 1961.
Arsimin 8-vjeçar e kreu në vendlindje.
Pasi mbaroi arsimin e mesëm profesional pa shkëputje nga 
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puna në degën mekanike Peshkopi, ndoqi dhe mbaroi në vitin 1982 
edhe arsimin e mesëm bujqësor në Muhurr.

Me zellin për të mësuar e për të qenë sa më bashkëkohor, në 
harkun kohor 1982-1986, vijoi studimet e larta në Fakultetin 
Ekonomik pranë Institutit Bujqësor Kamëz, (sot Universiteti 
Bujqësor i Tiranës).

Pas diplomimit në këtë 
degë punoi fillimisht si 
ekonomist në sektorin e 
NB-së Zall Sinë (janar-tetor 
1987) dhe më pas për 5 
vjet (1987-1992) kryen me 
përgjegjësi e profesionalizëm 
detyrën e ekonomistit në 
Minierën e Kromit Tërnovë, 
Bulqizë.

Petrit Doda lindi, u rrit 
dhe u mirëedukua në një 
familje të njohur patriotike 
të zonës së Muhurrit. Me 
edukatën e korrektësinë, të 
trashëguara nga prindërit 
e tij u angazhua përditë 
në punë duke përforcuar 
bindjen e tij se vetëm duke 
guxuar mund të shkonte 
përpara, të çante edhe në 
sipërmarrje të guximshme. 
Motoja e tij ishte dhe është: “Me punë dhe vetëm me punë do të 
mund të ndërtosh të ardhmen që ëndërron”.

Drejtori më i suksesshëm i Minierës së Kromit Tërnovë,
investitor i fuqishëm edhe në sektorin energjitik

Duke qenë në avangardë të zhvillimeve të vrullshme demokratike 
të pas ‘90-tës, në vlerësim të përvojës dhe aftësive profesionale 
dhe organizuese, në maj 1992 Petrit Dodën e emërojnë drejtor të 
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Minierës së Tërnovës. E drejtoi këtë Minierë të rëndësishme për 5 
vjet rresht deri në tetor 1997, duke shënuar rezultate të larta në 
prodhimin e mineralit të çmuar të kromit.

Sërish deri në vitin 2000 kryen detyrën e ekonomistit të kësaj 
miniere dhe më pas për dy vjet punon si ekonomist pranë bashkisë 
Bulqizë.

Si njohës i mirë i ligjeve në fushën e financës dhe të sektorit 
minerar, merr iniciativën për t’u integruar në ekonominë e tregut. 
Me privatizimin e sektorit 
minerar Tërnovë, Petrit 
Doda nis rrugën e biznesit. 
Që në vitin 1998 krijoi 
biznesin e tij familjar 
“prodhim dhe shitje 
mineral kromi”. Përvoja 
e gjatë si ish-drejtor 
i minierës së kromit 
Tërnovë, dhe në bashkinë 
Bulqizë i ka dhënë 
mundësi Petritit që të 
njohë në detaje problemet 
ekonomike shoqërore të 
Bulqizës. Ndaj i nxitur nga këta stimuj mjedisorë, rreth dy dekada 
më parë krijoi firmën e tij koncensionare të kromit, e cila tashmë 
është fuqizuar. Falë përvojës si ish-drejtor i Minierës së Tërnovës, 
kompania e tij konçensionare shënoi rezultate inkurajuese, si në 
prodhimin e mineralit të kromit dhe në realizimin e të ardhurave. 
Kjo situatë optimiste e këtij biznesi e nxiti ta shtrijë aktivitetin, duke 
investuar edhe në sektorin hidroenergjitik, duke ndërtuar HEC-in e 
Selishtës e duke mbuluar një pjesë të investimeve të kësaj vepre.

Por investimi më i madh i kompanisë që administron dhe 
menaxhon Petrit Doda është ndërtimi i HEC-it “Malla” në Gjurë 
Reç të Dibrës, investim ky i kryer nëpërmet shoqërisë “Gjurë-Reç” 
shpk me vlerë 7.5 milionë euro dhe me fuqi 6500 këh. Ndërtimi i 
këtij HEC-i zgjati dy vjet. Ai u vu në shfrytëzim në korrik 2016 dhe 
vazhdon të punojë me kapacitet të plotë.
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Një sipërmarrës i suksesshëm që i ka dhënë dhe vazhdon t’i 
japë komunitetit

Petrit Doda nuk është i apasionuar vetëm pas biznesit. Ai 
është një sipërmarrës i suksesshëm që i ka dhënë dhe vazhdon t’i 
japë japë komunitetit. Është sponsorizues i botimit të disa librave 
monografikë , ndër të cilët përmendim “Dritë diturie në Muhurr” 
dhe “Në kërkim të jetës”, shkruar nga Sami Doda. Këto libra me vlerë 
nuk do ta kishin gjetur dritën e botimit pa mbështetjen financiare 
të z. Petrit Doda.

Ai ka çarë në 
jetë, duke evidentuar 
faktorë objektivë e 
subjektivë që ndikojnë 
në ecjen përpara, në 
kapërcimin e krizës 
ekonomike e të 
mungesës së besimit, 
për të gjallëruar 
forcat e brendshme 
lëvizëse të njerëzve 
tanë, të freskimit të 
veprimtarisë publike e 
shtetërore në të gjitha 
nivelet.

Petrit Doda ka punuar ndër vite në sektorin privat duke 
respektuar ligjet dhe rregullat e shtetit ligjor dhe të ekonomisë 
së tregut. Është i pa implikuar me detyra publike dhe afera me 
fonde publike. Lajtmotivi i tij është: “E dua vendlindjen dhe gjithë 
investimet e mia në fushën e nxjerrjes së kromit, i kam fokusuar 
pikërisht në vendlindjen time, duke punësuar dhe mbështetur 
qindra familje”.

Në një këndveshtrim të përgjithshëm, të jesh një sipërmarrës 
është çështje talenti, por është edhe një dhuratë nga Zoti. Petrit Doda 
i ka të dyja. Ai ka dëshmuar se është një sipërmarrës i suksesshëm 
dhe i guximshëm dhe ka ide e aftësi menaxhuese. Si i tillë ai zë vend 
të veçantë në Panteonin e Vlerave.
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Asllan Lala, ndërtues i dhjetëra objekteve 
në Mat, Dibër, Bulqizë, Laç e Tiranë

Ndër biznesmenët me origjinë nga Muhurri i Dibrës që ka 
ndërtuar dhjetëra objekte në Mat, Dibër, Bulqizë, Laç e Tiranë është 
Asllan Dikë Lala.

U lind në Muhurr më 15 qershor 1949. Pas mbarimit me 
rezultate të larta të shkollës 7-vjeçare, në vitin 1968 mbaron 
Teknikumin e Ndërtimit, në Tiranë.

Pas emërimit të bërë nga Ministria e Ndërtimit fillon punë 
në Burrel. Për një periudhë 34 vjecare ka punuar në detyra të 
ndryshme në Ndërrmarjen e Ndërtimit, si përgjegjës sektori e deri 
në drejtor kantieri për ndërtimin e objekteve social - kulturore dhe 
industriale në disa rrethe të vendit.
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Ndër objektet më të rëndësishme të kësaj periudhe ku punoi, 
janë dhjetëra pallate banimi e vepra industrial, si Fabrika e 
pasurimit të kromit Burrel, Impianti i seleksionimit të kromit Klos, 
Ujësjellësi Lis-Burrel etj.

Asllanit i është dhënë mundësia të punojë me drejtues e kolegë 
të zotë të fushës së ndërtimit si me inxhinierët Tomson Frashëri, 
Raqi Selenica, Xhevdet Kashari, Gëzim Kolaveri, Andrea Margjini, 
etj.

Pas viteve 1992, Asllani ngriti dhe ka edhe aktualisht firmën e 
tij me të cilën ka ndërtuar dhjetëra objekte në Mat, Dibër, Bulqizë, 
Laç e Tiranë, firmë të cilën sot e drejton vajza dhe dhëndrri i tij.

Asllani aktualisht banon në Tiranë dhe ka një familje të 
shëndoshë, me dy vajza e një djalë, me plot nipër e mbesa.

Vëllezërit Asllan, Vebi, Halim dhe Zaim Lala me motrat Minen dhe Defen.
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Të ecësh me kohën, siç ka ecur në jetë 
Teki Hoxha...

Ëndrra e tij ishte që të bëhej 
dikushi në jetë si njeri i respektuar 
dhe i sukseshëm. Teki Hoxha e realizoi 
këtë ëndërr me punë sistematike, me 
ndershmëri e përkushtim ndaj detyrave 
që ka kryer, gjithnjë në koherencë me 
realitetet që jetoi.

Teki Hoxha, i biri i Hamitit dhe 
Xhuves ka lindur më 2 dhjetor 1960 në 
Muhur. Fëmijërinë e kaloi në vendlindje, 
duke qenë një fëmijë plot ëndrra, i lumtur 
dhe kërkues për veten. Të tillë e edukoi 

atë babai i tij, Hamiti, i njohur në Muhurr dhe në gjithë Dibrën për 
urtësi, mençuri e maturi në detyrat e rëndësishme që ka kryer në 
ish-kooperativën Bujqësore Muhurr. E kështu, Tekiut do t’i shkonte 
më së miri për shtat proverbi “Bëmë baba, të të ngjaj”.

Në vendlindjen e tij në Muhurr, ndoqi dhe përfundoi ciklin e 
shkollës 8-vjeçare (1967-1975), ndërsa në harkun kohor të viteve 
1976-1980 ndoqi dhe mbaroi shkollën e Mesme Bujqësore në 
Peshkopi. Më pas, kreu shërbimin e detyruar ushtarak në Tiranë.

Martohet me 15 gusht 1982, me znj. Shpresa Qoka e nga kjo 
martesë lindi tre fëmijë, një djalë dhe dy vajza. Por ëndërrimtar 
për një të ardhme më të mirë për veten dhe familjen e tij, ndonëse 
në kushte jo dhe aq të favorshme, atëherë kur sapo kishte krijuar 
familjen e tij, do të zgjidhte të punonte në sektorin e vështirë e 
delikat të Tregtisë, jo për t’u bërë thjesht një shitës i rëndomtë 
fshati, por një punonjës i mirëfilltë në këtë sektor.

Ndaj, në vitin 1983-1984 kreu dhe mbaroi kursin e Tregtisë në 
Shkodër. I kualifikuar tashmë për këtë sektor të bukur, por jo dhe 
aq të lehtë, në pesë vitet në vijim (1985 – 1990) punon në NTSH 
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Dibër, Dega e Tregtisë Muhurr si shitës, kamarier, banakier, arkëtar 
etj. Në të gjitha këto detyra u dallua për shërbim të kulturuar ndaj 
klientëve dhe për sjellje të mira me eprorët e kolegët.

Edhe në ato vite të vështira, kur kishte mungesa të theksuara në 
treg të ushqimeve të listës së shportës, apo kur kafeja, sheqeri, vaji 
e makaronat jepeshin me listë për frymë të popullsisë, Teki Hoxha 
mbahet mend nga muhurrakët për mirësjelljen, mirëkuptimin, 
fjalën e ëmbël e portretin e tij të qeshur.

Pas ‘’90-tës kur edhe në Muhurr nisën të fryjnë erërat e 
ndryshimeve epokale, Teki Hoxha qe vizionar e këtë vizion e shfaqi 
më së miri edhe si magazinier në Ndërmarrjen e Grumbullimit, 
dega Muhurr (1990-1992).

Teki Hoxha me familjen.
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Si tregtar me përvojë dhe me kualifikimin e duhur, sërish në një 
hap me kohën, Tekiu qe ndër të parët që u integrua në ekonominë 
e tregut, duke hapur edhe biznesin e tij të parë, një restorant dhe 
“Bar kafe” ku pati mjaft sukses.

Në vitin 1993 vjen për të jetuar në Tiranë bashkë me familjen. 
Këtu bëri realitet edhe ëndrrën e fëmijërisë së tij, duke ndjekur 
studimet e larta në Institutin Bujqësor nga ku u diplomua në degën 
“Ekonomi Biznesi”. Kjo e nxiti t’i përkushtohej botës së biznesit dhe 
që atë vit, ndërkohë që ndiqte studimet e larta, krijoi Kompaninë 
e tij private me qendër në Tiranë, duke progresuar me të nga viti 
në vit dhe tashmë mund të konsiderohet një biznes i konsoliduar, 
i zhvilluar në përputhje me legjislacionin në fuqi. Duke ndjekur 
rregullat e konkurencës së ndershme ka qenë mjaft efektiv në 
menaxhimin e aktivitetit të kësaj kompanie, ku ka të punësuar 
gjithë familjen dhe disa punonjës të tjerë.

“ATLANTIK 3” SHPK, një kompani e konsoliduar 
me të ardhme të sigurtë

Administratori i kompanisë “ATLANTIK 3” SHPK, Teki Hoxha ka 
tre fëmijë Valdeten, Ridjanin dhe Ornelën. Që të tre kanë mbaruar 
Universitetet dhe sot kanë krijuar familjet e veta.

Valdetja është diplomuar për “Ekonomi - Financë”, Ridjani 
për “Inxhinieri Mjedisi” dhe Ornela në “Menaxhim Biznesi”. Të 
tre fëmijët, së bashku 
me Tekiun menaxhojnë 
dhe administrojnë më së 
miri kompaninë e tyre 
“ATLANTIK 3” SHPK, 
me adresë: Autostrada 
Tiranë-Durrës, km.10, 
Vorë. Vetë e krijuan dhe e 
konsoliduan gjatë viteve 
këtë kompani që ka si 
seli një super ndërtesë, 
me teknologji bashkëkohore për “Prodhimin dhe Tregëtimin me 
shumicë dhe pakicë të Produkteve të detergjenteve të ndryshme, 
shërbime dezifektimi, shërbime pastrimi”.
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“ATLANTIK 3” SHPK, e cila prej vitesh operon si me sektorët 
shtetërorë, ashtu edhe me ato private, sot është një ndër kompanitë 
e njohura në vendin tonë për produktet dhe shërbimet që ofron në 
treg. Ajo ka një staf të mirëkualifikuar, ku secili ka pozicionin dhe 
detyrat e veta të mirëpërcaktuara, që biznesi të ecë përpara, që të 
arrihen qëllimet dhe të realizohen objektivat për të patur një të 
ardhme të sigurtë. Dhe jo vetëm kaq. Kjo kompani ka demostruar 
dëshirën dhe kënaqësinë për të ndihmuar edhe njerëzit në nevojë 
në situata të ndryshme të jashtëzakonshme.

Mbështetja për klubin sportiv “Korabi”

“ATLANTIK 3” SHPK, që drejtohet me vizion nga Teki Hoxha, 
në vijimësi ka mbështetur financiarisht aktivitete të ndryshme e 
veçanërisht ato sportive.

I apasionuar që në fëmijërinë e rininë e tij pas futbollit, Tekiu 
nuk mund të mos mbështeste ekipin e vendlidjes së tij, “Korabin” e 
Peshkopisë. 

Ndaj nuk ka nguruar që një pjesë të fitimit të kompanisë së tij 
ta kalojë si sponsorizim për klubin sportiv “Korabi”. Veçanërisht 
kontributi i tij është evident në sezonin futbollistik 2017-2018, kur 
i vuri qëllim vetes që ekipin ta nxirrte në Superligë.

Si njohës dhe zbatues perfekt i legjislacionit tatimor e fiskal, 
Teki Hoxha është bërë i njohur në metropolin shqiptar, ku ka krijuar 
shokë e miq të mirë të të gjitha sferave e niveleve shoqërore.

Qoftë edhe këto pak radhë dëshmojnë se profili i Teki Hoxhës 
është ai i intelektualit që ka ecur dhe ecën gjithmonë me kohën.
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Shpëtim Farruku, doganier dhe sipërmarrës 
i njohur për prodhimin dhe tregtimin 

e materialeve të ndërtimit

Shpëtim Farruku është një ndër 
kuadrot e parë që filluan punën në 
Doganën e Bllatës në Dibër dhe vite 
më vonë, në Durrës, i cili ka dhënë 
kontributin e tij të njohur në zhvillimin 
e këtij institucioni. Në kryerjen e detyrës 
së doganierit ai krijoi një bagazh të madh 
profesional dhe si të tillë e kanë njohur 
dhjetëra kolegë të tij që kanë patur fatin 
të punojnë me të.

Puna dhe rezultatet në këtë 
institucion të rëndësishëm, njohja dhe 
zbatimi me eifiçencë të plotë i Kodit 

Doganor të Republikës së Shqipërisë, e kanë bërë Shpëtim Farrukun 
një emër të njohur, jo vetëm në Muhurr e në gjithë Dibrën, por edhe 
në Durrës e në Tiranë, ku jeton familjarisht prej vitesh.

Shpëtim Farruku lindi më 1 gusht 1973 në Fushë-Muhurr. Këtu 
mbaroi shkollën 8-vjeçare dhe të mesmen në shkollën “Nexhat 
Agolli”.

Studimet e larta i kreu në Fakultetin e Ekonomisë, dega financë, 
në Universitetin e Tiranës gjatë viteve 1991-1994. Ai qe një nga 
studentët që studionte sistematikisht, duke u përqëndruar edhe në 
risitë e sistemit të ri arsimor që synonte të përgatisë kuadro të denjë 
për sistemin e ekonomisë së tregut. Ndërkohë ai qe dhe mbështetës 
i procesve demokratike, në kuadrin e strukturave studentore të pas 
‘90-tës.

Pasi mbaroi studimet e larta dhe u diplomua si “financier”, filloi 
punë si ekonomist në Ministrinë e Financave, fillimisht në doganën 
e Bllatës në Dibër, e vite më vonë, në Durrës.

Për shumë kohë, pas viteve 1991, Shpëtimi punoi si ekonomist 
dhe drejtues në kompaninë “Farruku”, me pronar Ismail Farrukun, 
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një ndër shoferët e dalluar të parkut të mallrave Dibër. Kjo 
kompani ndërtoi rrugë rurale në Selishtë e Lukan, Kishavec, Luzni 
etj. Gjithashtu ndërtoi dhe rikonstruktoi shkolla dhe objekte 
parashkollore në Luzni, Reç, Muhurr etj. Vlen të përmendet 
rikonstruksioni cilësor i shkollës së mesme “Dine Hoxha” në Muhurr. 
Ndërtoi ujësjellësa në disa fshtara, si dhe kreu rikonstruksionin e 
spitalit “Rrahim Xhika” në Peshkopi.

Këto investime të realizuara me cilësi të lartë, në të cilat është 
“vula” e kësaj kompanie prestixhioze, janë një kontribut i vlefshëm 
në dobi të komunitetit të zonave ku janë kryer. Dhe suksesi ka një 
emër të spikatur, atë të financierit të saj Shpëtim Farruku, që ka 
menaxhuar në mënyrë perfekte realizimin e investimeve, jo vetëm 
duke mbajtur në rregull kontabilitetin, por edhe duke adresuar 
fitimet në investime të reja. Ndërkohë, kontribut të vlefshëm në 
ecurinë e mbarë të kompanisë ka dhe vëllai i tij, Adili. Së bashku 
ata e kanë bërë kompaninë e themeluar në emrin e babait të tyre 
të nderuar Ismail Farruku, të njohur dhe të preferuar nga klientët e 
saj të shumtë.

Me përvojën e fituar për ndërtime të shumta në Dibër, Shpëtim 
Farruku sot është ndër biznesmenët e njohur në Durrës për 
prodhimin dhe tregtimin e materialeve të ndërtimit.

Kapacitetet prodhuese të kësaj kompanie tashmë janë në nivele 
të kënaqshme dhe ajo është sot një konkuruese e denjë në tregun 
shqiptar.

Shpëtim Farruku 
me familjen.
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Sadik Laci, i thjeshti gjer në madhështi...
me shpirt artisti

Qindra qytetarë të Tiranës, kryesisht 
me origjinë dibrane, e kaluan mbrëmjen 
e ndërrimit të viteve 2019-2020 në 
Bar-Restorant “Laci” në rrugën e Zall-
Herrit, përballë xhamisë. I tërhoqi 
jo vetëm ambienti tepër luksoz, me 
një arkitekturë moderne, por edhe 
organizimi i koncertit live me këngëtarët 
vyrtuozë Vera Laçi e Dritan Jashari dhe 
instrumentistët profesionistë Dashi 
Skarra dhe Nard Gjoka. Reklamimi i 
këtij eventi qe bërë disa ditë para se të 

ndodhte, pikërisht nga moderatori i talentuar Defrim Methasani, i 
cili shprehej: “Kur dikush të beson, natyrisht që duhet vlerësuar. 
Sadik Laci, është pronari i lokalit që organizoi ceremoninë e 
ndërrimit të viteve në Restorant “Laci”, njeri fisnik dhe punëtor që 
ka arritur me punën e ndershme deri këtu. Përmes këtij postimi, 
meqë mbrëmja e ndërrimit të viteve i kaloi parashikimet, më duhet 
t’i them faleminderit për zgjedhjen time si moderator, por dhe për 
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artistët e pranishëm, këngëtarët virtuozë Vera Laci e Dritan Jashari 
dhe instrumentistët profesionist Dashi Skarra dhe Nard Gjoka. Së 
bashku ia dolëm dhe sërish do të bëjmë organizime të tilla. Në fund 
të shkurtit na prit në Korfuz miku im!”.

Mjafton qoftë edhe ky status në facebook i mikut të ngushtë, 
Defrim Methasani, - ikonë e gazetarisë sportive dhe mjeshtri 
realizimit të dokumentarëve televizivë e i moderimit të qindra 
spektakleve e promovimeve, për të kuptuar madhështinë e një 
njeriu të thjeshtë si Sadik Laci.

Ai ka lindur në fshatin Rreth-Kale, Muhurr më 10 Nëntor 1965. 
Këtu kreu ciklet e arsimit bazë (fillore, 8-vjeçare e të mesme) dhe 
më pas, në vitin 1987 mbaroi edhe shkollën e Tregëtisë në Shkodër.

Biri i dy prindërve të thjeshtë, por punëtorë, Naxhie (Mëziu) 
e Hasan Lacit, pasi kishte fituar shprehitë e punës dhe formimin 
e duhur profesional, e nisi punën si shitës në Kishavec e pastaj 
në Muhurr. Ai nuk qe thjesht një shitës fshati, por pasi kishte 
përvetësuar në mënyrë perfekte artin e tregtarit, e demostroi atë 
duke i shërbyer me kulturë komunitetit….Por vetëm pak vite, sepse 
pas ‘90-ës sektori i Tregtisë Shtetërore u privatizua. Në këto kushte, 
Sadik Laci detyrohet të emigrojë në Greqi për një jetë më të mirë, si 
gjithë bashkëkombasit tanë…

Siç pohon vetë Sadiku, për hir të fatit e pastaj me ndihmën e 
shkollës që kishte mbaruar, filloi punë në Hoteleri-Turizëm në 
Sidar-Korfuz, ku është edhe sot.

Po mbushen 30 vjet që së bashku me familjen që ai e konsideron 
të shenjtë, (bashkëshorten, dy djemtë dhe nusen e djalit të madh 
që i është shtuar kësaj familje para një viti e gjysëm), me punë e 
përkushtim kanë arritur atje ku synonin. I emocionuar, por edhe 
optimist për të ardhmen ai tregon: “Gjatë këtyre viteve në emigrim 
kemi punuar shumë, të sforcuar por me punë të ndershme dhe 
me shumë kursime. Duke menduar se nuk e dimë si do të jetë e 
nesërmja, arrita të hap një aktivitet privat (Bar-Restorant “Laci”) 
në rrugën e Zall-Herrit, përballë xhamisë, të cilin e menaxhon miku 
im Munir Lura”.

E nisëm rrëfimin për Sadik Lacin, pikërisht nga ky lokal modern, 
për të nxjerrë në pah edhe një anë tjetër të tij, atë të mbështetësit 
pa rezerva të artistëve dibranë. Se vërtet, artistë janë kompozitorët, 
këngëtarët, aktorët, por duhen njerëz të thjeshtë gjer në madhështi, 



Muhurri, histori dhe personalitete 633

me shpirt artisti si Sadik Laci, që arti i tyre të jehojë anekënd botës. 
Ndaj nuk është rastësi që ai ka mbështetur turnetë në Greqi të elitës 
së artistëve dibranë, si Behar Mera, Vera Laçi, Dritan Jashari, Ingrit 
Jushi, Bledar Kaca e Genc Lleshi.

Që i vogël ai kishte pasion për artin e kulturën. Rrjedha e jetës 
së tij ndryshoi pas ‘90-tës ku për tri dekada ushtron artin e bukur të 
hoteleri-trurizmit në Sidar të Korfuzit. Të shërbesh në këtë sektor 
nuk mjafton vetëm pasioni e talenti i lindur. Duhet këmbëngulje, 
duhet punë. Vetëm kështu ia ka dalë Sadik Laci të bëhet dikush në 
jetë. Sipas tij, edhe fati ndodh të të ndjekë, por edhe sakrificë duhet. 
Dhe për ta konkretizuar këtë që thotë, tregon: “Unë kam sakrifikuar 
shumë bashkë me familjarët e mi, për të arritur ku jam nga ana 
ekonomike. Nuk ka qenë fare e lehtë ecuria deri këtu, përkundrazi, 
ka qenë, si i thonë, jep me një dorë e merr me një dorë, dhe frytet 
e kësaj pune i ndjejmë dhe i shikojmë tani”. Si edhe herë të tjera, të 
shtunën e 29 shkurtit 2020 ai mblodhi në Korfuz shumë miq. Madje 
siç shprehet Defrim Methasani, me koncertin në Sidar, ai e bëri 
ishullin grek të flasë shqip. Ai qe organizatori dhe mbështetësi i një 
spektakli të bukur me artistët e mirënjohur Vera Laçi, Dritan Jashari, 
Dashi Skarra dhe Nard Gjoka. Defrim Methasani si moderator, dha 
maksimumin për t’i bërë të pranishmit e shumtë të ndihen si në 

Sadik Laci me moderatorin e spektakleve Defrim Methasani dhe 
këngëtarët Vera Laçi, Dritan Jashari, Dashi Skarra dhe Nard Gjoka.
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Shqipëri. Dhe nuk harroi të falenderojë organizatorin Sadik Laci, që 
për herë të dytë rikthente këtë event kuq e zi. Interesimi këtë herë 
qe shumë i madh…

“Olimpic Pallac” ishte mbushur si anjëherë tjetër. Flet për këtë 
qoftë dhe një foto e Sadik Lacit e Defrim Methasanit, me të voglën 
dhe të madhen, artisten brilante Vera Laçi dhe me Dritan Jasharin, 
që sollën një copë Dibër dhe Shqipëri në Greqi.

“Sukses i bukur në një mbrëmje po të tillë në Sidar. Dibranët dhe 
shqiptarët që jetojnë në Korfuz u bënë bashkë dhe na mbështetën në 
një event sa kultutor aq edhe atdhetar. Faleminderit organizatorit 
dhe mikut të respektuar Sadik Laci për ftesën dhe kolegëve dhe 
miqve artistë: Vera Laçi, Dritan Jashari, Dashi Skarra dhe Nard Gjoka 
për atë çfarë u dhuruan qindra pjesmarrësve. Sërish ju premtojmë 
se do të jemi mes jush motra dhe vëllezër.”, - do të shprehej mes 
emocionesh të forta Defrim Methasani.

Korfuzi është një ishull i bukur, por njerëzit e mirë aty i japin 
më shumë vlerë. Njëri prej atyre që na bën një respekt të madh, 
është edhe muhurraku Ali Krrashi, njeri i thjeshtë, por me zemër 
të madhe.

Ndaj njerëz të tillë si Sadik Laci e Ali Krrashi meritojnë 
mirënjohje të thellë, sepse edhe në Korfuz na bëjnë të ndihemi si në 
një “Shqipëri të vogël”, edhe pse në një vend të huaj...

Sadik Laci me familjen.
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Fehmi Mëziu, drejtuesi kompetent i 
“KF Korabi”

Të investosh të gjitha kursimet 
nga puna e disa viteve në emigracion 
për ringritjen e ekipit të futbollit të 
vendlindjes, padyshim që kjo përbën një 
gjest fisnikërie. Por Fehmi Mëziu ndjehet 
krenar që ky investim nuk i ka shkuar 
kot. Përkundrazi, nën drejtimin e tij, 
“KF Korabi”, jo vetëm që doli nga “gjumi 
letargjik” që e kishte zënë prej disa vitesh, 
por arriti të ngjitet në “Superiore”.

Po kush është Fehmi Mëziu?
Djali më i vogël i Xhelil Mëziut, pas 4 

vëllezërve të tjerë, ka lindur në Muhurr 
më 1 shkurt 1972. Këtu kaloi fëmijërinë dhe vitet e shkollës fillore 
e tetëvjeçare dhe pasi kreu edhe arsimin e mesëm (1989-1993), që 
nga viti 1996 shpërngulet me familjen e tij për të jetuar në qytetin 
e Peshkopisë.

Që në vitin e parë të shkollës së mesme filloi të merret me 
sport, ku aktivizohet me grupin e të rinjve të “Korabit” deri në vitin 
1993, me trajnerin Lutfi Shahu. Më pas kalon në ekipin e parë, ku 
është aktivizuar deri në vitin 1997, me trajnerët Naxhi Lazimi, Njazi 
Dani dhe Sali Kallaverja. Gjatë kësaj periudhe emërohet mësues 
fiskulture në Lunarë, me mbështetjen e Z. Rexhep Hoxha, asokohe 
drejtor personeli i Drejtorisë Arsimore të rrethit Dibër. Ndërkohë 
renditej mes lojtarëve të talentuar të ekipit “Korabi”.

Pas vitit të vështirë 1997, ndërsa shpërngulet familjarisht për 
të jetuar në Tiranë, lë këtu bashkëshorten me dy fëmijët, Donaldi e 
Edersoni, dhe vetë emigroi drejt Italisë.

Edhe pse jo më si lojtar, që nga viti 2000 ka dhënë kontribut për 
“Korabin”, duke dhuruar shpesh bazë materiale, si uniforma, tuta, 
bluza topa, çanta, këpucë sporti për skuadrën e futbollit etj.
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Në përgjigje të kërkesës së të ndjerit Bashkim Lala, ndër 
trajnerët me emër në shkallë republike, Fehmi Mëziu ka dhënë të 
njëjtin kontribut edhe për vajzat e ekipit të volejbollit “Korabi” të 
Peshkopisë (2007-2010). Është i njohur gjithashtu kontributi i tij 
edhe për ekipet sportive të Shkollës së Mesme “Dine Hoxha”, në vitin 
2010 kur kryetar i komunës së Muhurrit ishte Rrahim Lala, duke 
dhuruar bazë materiale, uniforma loje, topa etj. Ndjehej i lumtur 
por edhe krenar që po jepte kontribut për shkollën ku u shkollua 
dhe u rrit (në atë periudhë ishte drejtoreshë Znj.Xharie Çiku). Në 
këtë vit, Fehmiu, në bashkëpunim me mësuesit e fiskulturës Fehmi 
Mikli dhe Abaz Sina realizoi ngritjen e skuadrës së futbollit të kësaj 
shkolle me emrin “Drini”.

Në vitin 2013, kur sapo ishte kthyer nga emigrimi, ndjeu 
keqardhje që ekipi i futbollit “Korabi” ishte në gjendje të 
mjerueshme, gati drejt falimentimit, i harruar nga institucionet 
përkatëse si Bashkia, Këshilli i Qarkut, Prefektura etj.

Falë pasionit, por duke konsideruar edhe vështirësitë që kishte 
kaluar me ekipin e futbollit, për të cilin dikur vinte në këmbë nga 
Muhurri e në stadiumin “Korabi” çdo ditë për t’u stërvitur, vendosi 
të investojë për ringritjen e futbollit dibran kursimet e tij personale 
të 14 viteve pune në Itali. Vetëm pas një viti që Fehmi Mëziu kishte 
marrë drejtimin e ekipit, në sezonin 2014-2015, “Korabi” shpallet 
Kampion i Kategorisë së dytë, Grupi “A” dhe kalon në kategori të 
parë, me trajner Erblin Lacin dhe Shpëtim Toskën (ish - futbollistë 
të ekipit).

U ringjallën emocionet tek tifozët dhe kishte një mbështetje 
shumë të madhe nga i gjithë Qarku Dibër dhe nga vëllezërit tanë 
nga Dibra e Madhe, (tifozët “Sokolat”).

Ëndrra e mbetur në sirtar ndër vite e shumë futbollistëve 
dibranë të talentuar, bëhet realitet. Një vit më pas, në sezonin 
2015-2016, “Korabi” shpallet Kampion i Kategorisë së parë, Grupi 
“A”, duke u renditur me elitën e futbollit Shqiptar. Për këtë arritje, 
Fehmiu përgëzon trajnerët Dritan Mehmeti e Telman Përleka. 
Ndërkohë vlerëson mbështetjen e një tifozerie që e kishte zili gjithë 
Shqipëria, duke i prirë Tifo grup “Arbërit”, “Sokolat” e Dibrës së 
Madhe.

Kështu, pas plot 75 vite pritje, ekipi i futbollit “Korabi” u rikthye 
të luante mes ekipeve më të mira të Shqipërisë.
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“Kisha udhërrefyes gazetarin e mirënjohur sportiv Defrim 
Methasani, i cili më dha mbështetje maksimale në të gjitha drejtimet 
dhe më tregoi rrugët si të arrinim objektivin, pasi nuk luhej vetëm 
në fushën e lojës, por ishin shumë faktorë kundra. Falë Defrimit 
arritëm suksesin, ndaj i jam shumë mirënjohës. Gjithashtu dua të 
vlerësoj maksimalisht ndihmën financiare të Z. Musa Riçku me një 
shumë të madhe, që ndikoi për t’u ngjitur në Superligë”- shprehet 
z. Mëziu.

Nga viti 2016, Fehmi Mëziu mban pozicionin e Drejtorit Sportiv 
tek Klubi i Futbollit “Korabi”, i pajisur me liçensë UEFA për këtë 
funksion.

Në këtë vit drejton punën për rikonstruksionin e stadiumit, pasi 
as rrethim nuk kishte, e për këtë vlerëson ndihmën që ka dhënë 
z.Ymer Lala, si për stadiumin edhe për ngjitjen e ekipit në Superiore. 
Fehmi Mëziu vlerëson gjithashtu bashkëpunimin me dy miqtë e tij 
të nderuar, Naim Agolli dhe Selim Rusi, të cilët u treguan të gatshëm 
dhe e mbështetën, sapo u prezantoi nevojën për financimin e ekipit 
në Superiore.

Kështu nisi projekti “Korabi Superiore”; Edhe pse e ndihmuan 
ekipin vetëm për 5 muaj, kjo ishte një ndihmë shumë e madhe, 

Presidenti i KF Korabi Fehmi Mëziu me ekipin e futbollit
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ndaj dhe drejtori i KF “Korabi”, F. Mëziu i falenderon dhe ju shpreh 
mirënjohe për gjithçka ata bënë për ekipin.

Dhe jo vetëm kaq. Fehmi Mëziu bleu me financat e tij autobuzin 
e personalizuar për ekipin “KF Korabi”.

Për të garantuar pjesëmarrjen si një ekip profesionist në 
Kampionatin Shqiptar, Fehmiu ka shlyer pagesën e fushës stërvitore 
të seancave që kryente ekipi në Tiranë, nga viti 2016 deri më sot që 
vazhdon të drejtojë këtë ekip me pasion e dëshirë shumë të madhe.

Me ardhjen e Z. Dionis Imeraj në drejtimin e Bashkisë Dibër, 
ndjehet më optimist për të ardhmen e “KF Korabi”, për faktin se 
bashkia Dibër ka dhënë një mbështetje shumë të madhe për të 
përballuar koston prej 16 milion lekë shpenzime në muaj të ekipit, 
duke shpresuar që të ngjiten përsëri në kategorinë Superiore.

Fehmi Meziu me dy 
djemtë, Donaldin 
dhe Edersonin.
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Ramazan Doda - sipërmarrës i suksesshëm 
në ndërtim, hidrokarbure, hotele e restorante

Në krye të Kubenit, vetëm 
dy kilometra poshtë Peshkopisë, 
tek degëzimet e dy rrugëve, që 
të dërgojnë njëra për në Muhurr 
dhe dhe tjetra në Kastriot, ngrihet 
kompleksi i bukur hoteleri & turizëm 
& karburant, “DODA” sh.p.k.

Jo vetëm përzgjedhja e 
pozicionit gjeografik në të cilin 
ngrihet ky kompleks turistik, por 
edhe rezultatet inkurajuese të 
kompanisë flasin për vizionin e drejtuesit të saj, Ramazan Doda.

Ai ka lindur në fshatin Vajmëdhej të Njësisë Administrative 
Muhurr më 15 prill 1961.

Që pas mbarimit të arsimit fillor në fshatin e tij të lindjes dhe 
8-vjeçares në Muhurr, Ramazani do të orientohej drejt profesioneve 
bazë për kohën, duke kryer njëherësh dy shkolla të mesme 
profesionale: Bujqësoren në Muhurr dhe të mesmen mekanike pa 
shkëputje nga puna në Peshkopi.

Me një formim të tillë profesional, ai qe i gatshëm të merrte 
përsipër detyra me përgjegjësi, të cilat do t’i kryente më së miri.

Si të gjithë bashkëmoshatarët e tij, në vitet ‘80-82 kreu shërbimin 
e detyruar ushtarak dhe më pas për katër vjet (1982-1986) drejtoi 
një nga brigadat kryesore të ish-kooperativës bujqësore Muhurr. 
Njohuritë e fituara në Shkollën e Mesme Bujqësore dhe diplomën 
e “agronomit” i perfeksionoi në arat e kooperativës, ku si brigadier 
shembullor arriti rezultate inkurajuese.

Bashkëfshatarët kujtojnë se si Ramazan Doda u orientua drejt 
dhe zhvilloi me kurajo kapacitetet e brendshme, duke organizuar 
më së miri menaxhimin e ujit dhe të tokës pjellore të brigadës që 
drejtonte.

Por ai kurrësesi nuk mund të linte mënjanë edhe profesionin 
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e dytë. Ndaj, që nga viti 1986 e deri në vitin 1990 “shtegton” për 
në minierën e kromit Tërnovë, ku kryen me sukses detyrën e 
brigadierit në këtë minierë.

Këtu ai u dallua për organizimin e mirë të punës, por edhe për 
lidhjet e ngushta me minatorët e mekanizatorët e kësaj miniere, të 
cilët e donin dhe e respektonin. 

Përvoja e fituar si brigadier në ish - kooperativën Bujqësore 
Muhurr dhe në Minierën e Tërnovës, pas viteve ‘’90-të do t’i 
shërbente Ramazan Dodës për t’u orientuar dhe integruar më së 
miri në ekonominë e tregut.

Për një dekadë (1991-2000) ai ka ushtruar aktivitetin privat 
si biznes i vogël. Kjo i shërbeu si bazë për të krijuar Kompaninë 
e Ndërtimit “DODA sh.p.k” dhe që nga viti 2012 ka ngritur edhe 
Komplesin “DODA sh.p.k” në kryqëzimin e Kubenit, ku kryen me 
sukses aktivitetin “Ndërtim, hidrokarbure, hotele e restorante”.

Në rrethin e Dibrës ai njihet si një nga sipërmarrësit e 
suksesshëm, i cili me kompaninë e tij ka ndërtuar rrugë, ujësjellësa, 
shkolla, etj.

Mjafton të evidentojmë faktin që, qarkullimi vjetor i Komanisë 
që ai administron për tre vitet e fundit, arrin në mbi 100 milionë 
lekë të reja, për të konkluduar në të ardhmën e sigurtë të kësaj 
kompanie, tashmë të konsoliduar.

Me aktivitetin që ushtron “DODA sh.p.k” është bërë një kompani 
e suksesshme në ndërtim, hidrokarbure, hotele e restorante.
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Festim Hoxha - Specialisti i trashëgimisë 
kulturore, menaxher i “Kamping Hoxha” 

në Rreth- Kale

Me dy fakultete: “Menaxhim Ndërtimi” 
(2011) dhe “Financë Kontabilitet” (2016), 
i diplomuar gjithashtu edhe në Master 
Profesional “Financë-Bankë” (2018) e në 
Master Shkencor “Financë Kontabilitet” 
(2020), Festim Bajram Hoxha padyshim 
që është një nga të rinjtë muhurrakë me 
të ardhme të sigurtë.

Ai ka lindur në Rreth-Kale më 14 tetor 
1998. Menjëherë pas diplomimit të parë 
e nisi punën si specialist në komunën e 
Muhurrit, ku qëndroi për tre vjet (2011-
2014).

Por kurrësesi, ai nuk mund të qëndronte në nivelin më të ulët të 
qeverisjes vendore. Ndaj, që nga 2014 kur vazhdonte dhe fakultetin 
e dytë, zë vendin e pretenduar si specialist i Trashëgimisë Kulturore 
në sektorin Dibër të Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore 
Tiranë.

Puna në këtë sektor të rëndësishëm do të ndikonte që ai t’i 
përkushtohej njëkohësisht edhe turizmit në vendlindjen e tij me 
resurse të paeksploruara turistike.

Të përkushtuar prej 8 vitesh ndaj sipërmarrjes, së bashku me 
prindërit, babain Bajramin, nënën Rabije e vëllain Eltonin, do të 
arrinin të krijonin reputacionin e duhur me restorantin e quajtur 
“Kamping Hoxha” të ngritur në luginën e Drinit të Zi, fare pranë 
shtëpisë së tyre.

E nisi këtë sipërmarrje kur ishte vetëm 22 vjeç, dhe tashmë pas 
tetë vitesh është optimist për të ardhmen e saj.

Festimi besoi shumë tek ideja e tij, pavarësisht se familiarët 
ishin skeptikë për këtë investim. “Për ta, të investoje në breg të lumit 
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ishte si të hidhje paratë në lumë. Por në fakt, lumi gjeneroi para”, 
është shprehur Festimi në një intervistë për “BusinessMag.al”. Vit 
pas viti ai bëri investime në biznesin e tij. Si fillim ngriti restorantin, 
me të cilin krijoi rrjetin e klientëve. Kohët e fundit, ai ka punuar fort 
për ndërtimin e një kampingu. Ky është një investim i nxitur nga 
klientët.

Në restorantin e tij në fshatin Rreth- Kale, tashmë i njohur si 
një nga restorantet më të mira të luginës së Drinit të Zi, shërbehet 
ushqim tradicional i zonës së tij. Në fundjavë, duhet të presësh 
radhën për të siguruar një tavolinë, për të shijuar ushqimin që 
serviret nga duart e nënës së tij. Krahas banorëve të zonës, turistët 
e huaj janë klientët besnikë të tij. Ata janë kryesisht gjermanë. “Kush 
na ka vizituar një herë është kthyer prapë”, - thotë ai.

Turistët mbeten shumë të kënaqur nga shërbimi, gatimet e 
zonës, bujaria dhe mikpritja që u bëhet.

Ai tregon se si një çift turistësh gjermanë u habitën me kulturën 
e zonës. Të gjithë vendasit i përshëndesnin, kur dinin edhe vetëm 
një përshëndetje anglisht apo gjermanisht. Për turistët kjo është 
mbresëlënëse dhe thonë se njerëzit janë pak skeptikë kur bëhët 

“Kamping Hoxha”, Rreth-Kale
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fjalë për të vizituar vendet e Ballkanit, për shkak së kultura nuk 
njihet plotësisht. Por, në ato pak ditë që kanë kaluar aty, ata thonë 
që kanë gjetur gjëra që kurrë nuk i kanë gjetur në Gjermani.

Natyrisht që për Festimin dhe familjen e tij, kënaqësia e 
klientëve është qëllimi kryesor dhe kur kjo arrihet ata motivohen 
edhe më shumë dhe kuptojnë se janë në rrugën e duhur. E gjithë 
familja është angazhuar në këtë biznes bashkë me dy punëtorë të 
zonës.

Ai është përfitues i projektit “Idea”, me trajnim dhe financim. 
Në të ardhmen synon të rrisë më tej biznesin dhe të krijojë një 
agrobiznes të plotësuar.
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Fadil Xhani, biznesin në Durrës, 
sytë nga vendlindja

Gjithkush, pasi është larguar ka mall 
të pashuar për vendlindjen e tij, por Fadil 
Xhani bën përjashtim. Ndonëse është 
larguar nga Muhurri prej 36 vjetësh, 
asnjëherë nuk e ka harruar vendin 
ku lindi, ku kaloi fëmijërinë, u rrit e u 
burrërua.

Fadil Ramadan Xhani ka lindur në 
Fushë Muhurr më 25 gusht 1962. Këtu 
mbaroi filloren, 8-vjeçaren dhe shkollën 
e mesme bujqësore, dega “agronomi”. 
Kishte dëshirë të vazhdonte studimet e 

larta, por këtë “ëndërr” ia ndërpreu fletë-thirrja për shërbimin e 
detyruar ushtarak, që fatmirësisht i takoi ta kryente në repartin 
special të Ministrisë së Brendshme në Tiranë. Këtu kreu dhe 
shkollën përkatëse që i krijoi mundësinë e punësimit në organet e 
Policisë së Rendit. Dhe jo pak, por plot 22 vjet (1987-2009) shërbeu 
si punonjës policie në Drejtorinë e Policisë Durrës.

Krahas kryerjes me devotshmëri e përkushtim të detyrave e 
funksioneve të ndryshme në këtë drejtori, Fadil Xhani, ndonëse 
larg, sa herë gjente rastin të vinte pranë familjes së tij të madhe në 
Muhurr. Nuk e kalonte muajin pa ardhur që të çmallej me prindërit.

Fati e solli që në Durrës të gjente edhe bashkëshorten Anila 
Xhani (Libohova), bijë e një familjeje të nderuar (tashmë një zonjë 
fisnike), me të cilën në vitin 2009 krijuan biznesin e tyre privat, të 
njohur si Kompania “Ani Albania Konfeksion” Shpk.

Falë mirëmenaxhimit nga dy bashkëshortët Anila e Fadil Xhani 
kjo kompani shënoi arritje të dukshme nga viti në vit, ndërkohë u 
bë edhe burim punësimi për vajzat e gratë e qytetit të Durrësit. E 
nisën me 50 punëtore dhe me rritjen e të ardhurave, tashmë pas 
11 viteve në këtë kompani janë të punësuara 200 punëtore, të cilat 
realizojnë prodhime fasonerie me cilësi të lartë.
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Kjo kompani është 
shëndrruar tashmë në 
një njësi themelore për 
prodhime fasonerie dhe 
e ushtron aktivitetin në 
përputhje me ligjet dhe 
rregullat e ekonomisë 
së tregut.

Krahas zhvillimit 
të kompanisë së tij 
sipas standardeve të 
ekonomisë së tregut, si 
administrator i kompa-
nisë “Ani Albania Konfeksion” Shpk, vëmendje të vazhdueshme i ka 
kushtuar krijimit të kushteve të mira të punës për punëtorët.

Ndërkohë, Fadil Xhani e ka përqëndruar vëmendjen tek 
investimi i fitimit të kompanisë në vendlindjen e tij. Ai është ndër 
të rrallët muhurrakë, që pasi është larguar me familjen në Durrës, i 
është rikthyer vendlindjes, jo vetëm duke ndërtuar një vilë moderne 
rrëzë kodrës së bukur që rrethon fushën e Muhurrit, por së bashku 
me vëllezërit investuan në krijimin e një blloku prej katër hektarësh 
me qershi.

Ai vjen thuajse çdo fundjavë këtu, dhe nga vila e tij, që duket 
si ballkoni i fushës gjithë hijeshi të Muhurrit buzë Drinit, shijon 

Vila e Fadil Xhanit në Muhurr



Halil Rama646

bukuritë e saj, shijon frytet e punës e të investimit të tij për të 
ardhmen. Duke e konsideruar vendlindjen si dashurinë e tij më të 
madhe, Fadil Xhani, e konkretizon atë me dashurinë për prindërit, 
me respektin për babain e tij të nderuar, Dan Xhanin, që edhe në 
moshë të thyer s’i ndahet asnjë ditë punës në plantacionin e tij të 
qershive.

Ndërkohë për Fadil Xhanin, e rëndësishme është që dashurinë 
për vendlindjen t’ua rrënjosë edhe fëmijëve, duke u mësuar atyre 
gjërat kryesore që janë dashuria dhe respekti për familjen dhe 
vendin, duke u mësuar rrënjët e tij, historinë për të ditur se kush 
është ai, nga vjen, jo thjesht si prejardhje e pemës gjenealogjike, por 
dhe origjinën qindravjeçarëve që ai ka në genet e tij.

Fadil Xhani me familjen
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XVI

PËRSHTYPJE TË 
INTELEKTUALËVE JO 

VENDAS QË SHËRBYEN 
NË MUHURR
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HAZIS SAVA:
Në përgjithësi muhurrakët janë të zgjuar, 
fl asin rrallë po me vend. Meqë shtrihet mes 
dy zonave (Luznisë e Çidhnës) që në Dibër 
njihen për përdorimin e fjalëve alegorike, 

populli i Muhurrit ka “blerë” anët më 
të mira dhe është i kompletuar, i qetë, i 
zgjuar...pa ia kuptuar çfarë ka brenda. 

Muhurrakët kanë ditur dhe kanë vlerësuar 
ecurinë e kohërave, gëzojnë një kulturë të 
veçantë të jetesës në familje, në shoqëri, në 

punë e kudo…
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Hazis Sava: Nuk do ta harroj kurrë mikpritjen 
dhe respektin e muhurrakëve

-Puna dhe jeta ime në ish-
kooperativën bujqësore Muhurr (mars 
1977-shkurt 1982). Përshtypjet për 
këtë popull bujar e fisnik.

Në mars të vitit 1977 më emëruan krye-
tar të kooperativës Bujqësore Muhurr. 
Në momentin e parë kundërshtova, 
pasi kisha dy arsye: E para, sepse i dija 
vështirësitë e drejtimit të ekonomisë dhe 
së dyti, ngaqë vazhdoja eksperimentet 
për të mbrojtur dezertacionin për titullin 
“Doktor i Shkencave Bujqësore”. Por nga 
nomenklatura mora përgjigjen e prerë: 

Do të zbatohet vendimi! Dhe kështu fillova detyrën.
Në administratën e kooperativës gjeta kuadro të zotët dhe të 

preokupuar për punën.
Në Degën e Prodhimit ishte kryeagronom Isuf Murati nga Lura, 

specialist i lartë, jo vetëm për arsimin por edhe për punën.
Në Blegtori, kryeveteriner gjeta Qani Doçin, i cili qëndroi vetëm 

dy-tre muaj dhe në vend të tij erdhi Asllan Xhani (muhurrak), një 
specialist shumë i aftë, punëtor dhe serioz në detyrë. Kryezooteknik 
ishte Faik Prençi, edhe ky një specialist mjaft i mire, nga një familje 
po e tillë.

Në Degën e Planit drejtonte Besnik Xhani, specialist me përvojë, 
i ndërgjegjshëm dhe korrekt.

Kryetar i Degës së Financës ishte Njazi Elezi nga Bellova, një 
kuadër i kompletuar, financier shumë i aftë.

Në degën e Kuadrit, Sulltanë Doda, një grua fisnike.
Me largimin (transferimin) e Isuf Muratit sollën kryeagronom 

Zenel Manin (muhurrak), një specialist i aftë, kërkues dhe punëtor. 
Me të punova tre vjet. E kujtoj me respekt të madh, pasi është ndarë 
nga jeta.
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Kooperativa Bujqësore Muhurr kishte dy sektorë: një i zonës 
fushore dhe një për zonën e Malësisë (Shqath, Hurdhë Muhurr, 
Bulaç). Sektorët kishin organikë të plotë dhe kuadro të përgatitur. 
Pa i përmendur të gjithë, unë vlerësoj punën e përgjegjësëve të 
sektorëve, Xhetan Ismria, Sejfulla Fisniku dhe Petrit Lala, i 
cili zëvendësoi Xhetan Ismrinë në sektorin e Malësisë. Këta kanë 
punuar me përkushtim dhe me ndjenjë të lartë përgjegjësie.

Si ishte Muhurri?!
Nga ana e konfiguracionit kishte gjashtë fshatra: tre në zonën 

fushore të Breg Drinit (Fushë Muhurr, Vajmëdhej dhe Rreth-Kale) 
dhe tre në Malësi (Shqath, Hurdhë Muhurr dhe Bulaç).

Nga gjendja ekonomike dhe jetesa kishin ndryshime.
Sektori i parë (Fusha) kishte kushte më të mira toke, uji, 

infrastrukture, afërsie me qytetin, si dhe e rrethonin tri ndërmarrje: 
Miniera e Mermerit, sektorët e NB Zdojan e Zall Sinë dhe ato 
të Grumbullimit në Brezhdan e Zall Sinë. Këto krijonin kushte 
punësimi dhe furnizimi për banorët e fshatrave të fushës.

Ndërsa Sektori i dytë, Malësia, kishte shumë vështirësi. Të 
ardhurat këtu ishin, pylli, blegtoria dhe pak tokë sa për të siguruar 
pjesërisht nevojat familjare. Më të vështirë e kishte jetesën Bulaçi, 
me pak tokë e pa ujë. - Populli i thonte: “Or Bulaç or Teferiç (Kodër), 
Bukë pak e ujë hiç!”

Jo vetëm banorët e asaj zone, por edhe ne kuadrot drejtues e 
kishim të vështirë, sepse duhej të krijonin kushte të njëjta jetese 
kudo në gjashtë fshatrat e kooperativës.

Situata na u vështirësua, sepse në atë kohë u bë tufëzimi i 
të imëtave dhe tek banorët e zonës malore humbi edhe ajo pak 
shpresë që kishin tek prania e blegtorisë. Të vështirë e patëm edhe 
si kryesi kooperative sepse na u kërkuan dhe i ndërtuam 11 stalla 
për tufëzimin dhe tre magazina, ndërkohë që duhej të siguronim 
bazën ushqimore dhe shërbimin veterinar.

Disa nga cilësitë e popullit të Muhurrit

Së pari, në përgjithësi muhurrakët janë të zgjuar, flasin rrallë 
po me vend.

Meqë shtrihet mes dy zonave (Luznisë e Çidhnës) që në Dibër 
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njihen për përdorimin e fjalëve alegorike, populli i Muhurrit ka 
“blerë” anët më të mira dhe është i kompletuar, i qetë, i zgjuar...pa ia 
kuptuar çfarë ka brenda.

Së dyti, muhurrakët kanë ditur dhe kanë vlerësuar ecurinë e 
kohërave, gëzojnë një kulturë të veçantë të jetesës në familje, në 
shoqëri, në punë e kudo. Në çdo shtëpi gjejmë rregull e pastërti, 
pavarësisht nga gjendja ekonomike, pra sipas mundësisë.

Së treti – muhurraku është punëtor, hyn në punë me ndërgjegje 
dhe jo me forcë. 

Zona e Malësisë ka vështirësi jo vetëm ekonomike, por edhe 
bashkëjeton me dimër të vështirë.

Në dimrin 1979-1980 në Malësi ra borë e madhe, pati rreth një 
muaj izolim të blegtorisë, pasi për disa ditë kishte mbi 1.5 metra 
borë. Për të kapërcyer këtë situatë të rëndë mobilizoheshin burrat 
e fshatrave Shqath, Hurdhë Muhurr e Bulaç, që hapnin rrugën me 
lopatë e transporton në shpinë gjethin e dushkut, nga mali për tek 
stallat me mbi 800 krerë të imëta.

Edhe në fushatën korrje-vjelje të misrit në zonën fushore, 
punohej natën (duke shfrytëzuar hënën) për korrjen e misrit deri 
në orën 12 të natës dhe ditën kryhej vjelja. Pastaj pas vjeljes, natën 
transportohej kashtë për silazh. Këtu kanë kontribuar edhe shoferët 
muhurrakë me makinat e mëdha të Parkut të Peshkopisë.

Kemi përballuar shumë aksione, si për ndërtimin e 11 stallave 
të tufëzave, të tre magazinave, kompleksit të furrës së bukës për 
gjithë banorët e fshatrave të zonës në një vend, si dhe taracimet, 
hapje rrugësh etj. Kudo është dora e punëtorëve dhe e kuadrove 
drejtues, nga brigada e deri në Kryesinë e kooperativës.

Së katërti, Muhurri vlerësonte dhe respektonte shumë kuadrot 
jo vendas. Ky tipar i veçantë i tyre tregon burrëri dhe kulturë. Këtë 
e treguan edhe kur më vdiq nëna në vitin 1980. Më erdhën kaq 
shumë muhurrakë për ngushëllim, saqë u habit gjithë zona e fshati 
im. Por më i madh qe respekti i tyre kur më vdiq baba në vitin 1985, 
kur unë nuk isha më kryetar kooperative në Muhurr (u largova në 
shkurt 1982). Më erdhën përsëri shumë muhurrakë për ngushëllim. 
Sërish ata treguan burrninë e respektin. Kështu kanë vepruar edhe 
për kuadro të tjerë jo vendas. Unë, respektin muhurrakëve nuk ua 
harroj kurrë.
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Muhurrakët e mbajnë njëri-tjetrin

Muhurrakët kanë dhe një të mirë tjetër që pak zona e kanë. Ata 
e mbajnë njëri-tjetrin, sidomos ndaj të tjerëve e të panjohurve. Kjo 
është burrëri, pasi burri nuk të shet. Sikur dhe keq të shkonin me 
njëri-tjetrin, nuk e “shisnin” dhe ishte e vështirë të kuptoje se si 
shkojnë.

MUHURRAKU ISHTE TRIM. Ndryshe nga zonat tjera, këtu ka 
marrë nipi hakun e dajës (në kohë të herëshme, zakonisht i takonte 
dajës me marrë hakun e nipit, pas njerëzve të vet).

Në MUHURR NUK MUNGONTE ZGJUARSIA NATYRALE. 
Konkretisht, në vitet ‘80 kishte pak kafe (jepej një pako për familje 
në muaj).

Një plak i vjetër nga Reçi, vinte nga Selishta dhe kalon në Shqath 
(fshat). Gjen një brigadë të kooperativës në punë.

Këtij i pihej kafe dhe pyet disa të rinj:
-Or djem, ku i keni vorret e miqve nëse ju vdes një mik?!
Njëri nga djemtë, i përgjigjet: - Këtu tek të tjerët.
Pa e zgjatur më tej kalon në fshatin ngjitur, Hurdhë Muhurr. I 

bën të njëjtën pyetje një personi tjetër, e ky i thotë: Bjer poshtë tek 
një shtëpi dykatëshe, tek Xhil Çiku.

Bie plaku nga Reçi, takon Xhil Çikun dhe i tregon për pyetjet që 
u kishte bërë djemve në Shqath dhe këtij tjetrit në Hurdhë Muhurr.

Xhili, pa e zgjat i thotë gruas, vene gjeshmen 6 filxhanshe për 
kafe.

Plaku nga Reçi piu kafen e parë shpejt, piu dhe të dytën. Kur i 
hodhën të tretën i tha: u banë shumë or mejk…

-Këto janë vorret e miqve, i thotë Xhili…
MUHURRAKU ISHTE SHUMË BUJAR. Bujarinë e shoqëronte 

me marifetin. Edhe me gjendje ekonomike jo të mirë të nxirrte të 
kënaqur. Ajo që është e rëndësishme, të jepte bukë pa interes.

Unë, nga 700 ekonomi familjare që kishte kooperativa e 
Muhurrit, në rreth 95 % të tyre kam ngrënë bukë, apo kam pirë kafe 
ose dhe një gotë ujë apo dhallë. Më shumë desha të njoh gjendjen 
e hallet që kanë. Mua, gota e ujit të muhurrakut më dukej si mjaltë.

Në punën time kam patur mbështetje nga të gjithë pa 
përjashtim, por nuk mund të rri pa veçuar disa, si:
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 në Muhurr e Fushë Muhurr: Xhemal Berisha, Halit Laci, 
Hysen Xhani, Adem Xhani, Gani Mziu, Xhetan Ismria, Hidër 
Rama, Demir Voka, Dan Lala etj;

 në Vajmëdhej: Dine Doda, Han Lika, Xhemal Lika, Riza 
Meta, Dan Rina me vëllezër etj; në Rreth-Kale: Bajram Lleshi, 
Selim Lleshi (ish-kryetar i Këshillit të fshatit), Islam Dishi, 
Hamit Lala etj;

 në Shqath: Zenel Leka, Han Çiku, Fali Çiku, Adem Veshi, 
Xheladin Mani, Ismail Mani, etj;

 në Bulaç: Ali Losha, Demir Lleshi, Halim Bushi, Xhemal 
Zhuzhi, etj;

 në Hurdhë Muhurr: Nuk harroj ndihmën e bujarinë e Mexhit 
Prençit, Hysen Devës, Nezir Ramës, Xhil Çikut, Shefki Devës 
etj….

Përmeda disa emra, tek të cilët, jo se kam qëndruar, apo se kam 
ngrënë e kam pirë më shumë tek këta, por sepse më kanë qëndruar 
gjithmonë afër, prandaj të më falin të tjerët, se me përshtypjet e 
mia nga Muhurri e për muhurrakët më duhet të shkruaj një roman, 
duke radhitur 700 emra...e midis tyre edhe ish-kryetarin e Këshillit 
të Bashkuar Selman Balla e sekretarin e Byrosë së Partisë (jo 
funksionar) Nazmi Menga nga Brezhdani (që sot nuk rrojnë) me të 
cilët patëm bashkëpunim shumë të frytshëm.

Bashkë, në gëzime e hidhërime

Gjatë periudhës prej 5 vitesh më ka rastisur të marr pjesë në 
shumë gëzime por edhe në hidhërime, kur kam ndarë bashkë me 
njerëzit si gëzimin edhe hidhërimin.

Nuk po zgjatem me gëzimet se ato janë për mirë, por nuk 
harrohet vdekja e djalit të Demir Lleshit (Mediut), vetëm një javë 
pasi ishte martuar. (Shkon në Bulqizë tek Drejtori i Gjeologjisë, 
Hasan Hajdari dhe i kërkon ta transferojë në Muhurr, pasi këtu 
kishte një ekip gjeofizike. Drejtori i premton se do të japë urdhërin 
e trasferimit, meqë ishte martuar). Pas dy ditësh, ditën e fundit që 
do të punonte në Bulqizë (që qe dhe dita e fundit e jetës së tij, 11 
shtator të vitit 1978) e zë galeria dhe vdes në vend. Lajmin e hidhur 
ma dha mua drejtori i Gjeologjisë dhe m’u lut që t’ia bëja të ditur 
babait të tij, Demir Lleshit. Kufoma do të vinte të nesërmen, ora 11. 
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Varrimi po atë ditë, ora 16. Vjen edhe shefi i kuadrit të Gjeologjisë, 
Selim Isaku dhe bashkë me të shkojmë në Bulaç për t’i dhënë 
lajmin e hidhur Demir Lleshit. Pritëm kufomën, bëmë varrimin dhe 
qëndruam atje dy ditë.

Përshtypja: Qëndrim burrëror i Demir Lleshit, pjesëmarrje më 
e madhe se kudo në atë ceremoni mortore lamtumire që la mbresa 
në gjithë zonën.

Kam dërguar edhe kufomën e Afrim Zhuzhit, djalit të Riza 
Zhuzhit në Rreth- Kale, i cili vdiq nga një atak i papritur, duke kërcyer 
në dasëm tek Xhemal Zhuzhi në Bulaç. Afrimin e kisha normist në 
kooperativën bujqësore.

Po kështu kam përcjellë edhe kufomën e vajzës së Dan Balliut, 
nga një vdekje tragjike.

Të më falë lexuesi se veçova vetëm tre raste, se për mua kanë 
qenë tragjike dhe shumë të rinj. Por në këto tre rastet kam parë 
qëndrimin burrëror të prindërëve që patën fatkeqësitë.

...E mbylla periudhën pesë vjeçare si kryetar kooperative 
në Muhurr dhe kërkova largimin me kërkesën time, për arsye 
familjare. Mu bë qejfi se drejtimin e kooperativës bujqësore Muhurr 
ia dorëzova një shoku shumë të mirë, Idajet Lahit. Ekonomia pati 
rritje, por dëshira ime ishte për më shumë.

U largova nga Muhurri me përshtypjet më të mira për popullin, 
kuadrot, deri tek blegtorët e mekanizatorët. Shkova me frikë në 
Muhurr dhe u largova shumë i kënaqur…
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Hidajet Lahi: Muhurri, “hambar” 
i prodhimeve bujqësore, me histori të 

ndritur e personalitete të spikatura

Hidajet Lahi, ish-deputet i Kuvendit 
Popullor për tri legjislatura (1978-1990) 
shpreh mirënjohje të thellë për popullin e 
Muhurrit. Ai e quan fat periudhën katër 
vjeçare (Shkurt 1982- Nëntor 1985) kur 
ishte kryetar i Kooperativës Bujqësore 
Muhurr. Në këtë funksion të rëndësishëm, 
ai erdhi pasi kishte kryer për gjashtë vjet 
detyrën e Kryeagronomit e kryetarit të 
Kooperativës Bujqësore –Sllovë, si dhe të 
drejtorit e kryeagronomit të ndërmarrjes 

Bujqësore – Dibër.
I diplomuar në Institutin Bujqësor, Fakulteti Agronomi (mbrojtja 

e Diplomës për kulturat dru -frutore) në vitin 1972, Hidajet Lahi do të 
kryente gjithashtu funksionin e Kryetarit të Kooperativës Bujqësore 
Kastriot rreth një vit, për të kulmuar më pas në karrierën e tij si 
sekretar i Komitetit të Partisë të rrethit Dibër për bujqësinë.

Me ndryshimin e sistemit ka punuar në Ndërmarrjen Ushqimore 
e në Drejtorinë Rajonale të Bujqësisë e të Ushqimit Dibër, deri në 
daljen në pension në vitin 2008.

Në përgjigje të ftesës për të qenë pjesë e këtij libri me opinionin 
e tij, Hidajet Lahi, jo vetëm shprehu gatishmërinë, por pёrcolli edhe 
vlerësimet më pozitive për Muhurrin dhe muhurrakët. Më poshtë vjen 
opinioni i tij:

* * *

Punova në Kooperativën Bujqësore të Muhurrit me dëshirë 
dhe autoritet të padiskutueshëm, pasi vija nga një ndërmarrje me 
fuqi të madhe ekonomiko-financiare, nga më të mirat në rreth e në 
shkallë vendi.
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Kjo përvojë e imja krijoi besimin tek populli i Muhurrit, për të 
punuar me pёrgjegjёsi në këtë trevë që është më e dallueshme se 
zonat e tjera, nga tradita, historia e kultura e jetës, e ajo bujqësore. 
Por niveli ekonomik dhe financiar i kooperativës ishte i dobët.

Më vjen mirë, për optimizmin e krijuar nё popull se vetёm nё 
njё rast tё tillё ekziston mundësia për ndryshim pozitiv ekonomiko- 
finaciar.

Muhurri ka ndjeshmëri, ka ditur të bëjë dallimin e të shkuarës 
me të sotmen, dhe orientimin e ka patur gjithnjё nga e ardhmja. 
E kisha kuptuar se duhej njё zgjidhje e afërt për problemet 
ekonomiko-financiare, rritjen e të ardhurave për frymë e për 
familje si dhe probleme të tjera sociale.

Kjo zgjidhje do realizohej nga një drejtim më efikas, me anë 
të njohjes së problemeve ekzistuese e zgjidhjes së tyre nëpërmjet 
aksioneve e aktiviteteve që do të kryheshin.

Po ashtu ishte i domosdoshëm krijimi i një grupi të veçantë 
pikërisht për këtë qëllim, por që të ishte i kualifikuar për kryerjen e 
studimeve e zbatimin e tyre në kushte të çdo sektori.

Të angazhuar për kryerjen e studimeve ishin specialistë të 
lartë, njerëz me përvojë, si: Ali Lica - kryeagronom i Kooperativës, 
Besnik Xhani - Shef i Planit, Agropedologu në degën e prodhimit 
Z. Zenel Mani, Avni Prençi e Rasim Mëziu, specialistë agronomë 
të lartë; Z. Xhemal Lika (Përgjegjës i organizimit të Kuadrit) si 
dhe ekonomistët e lartë Ramiz Çiku e Bashkim Sina; specialistët 
e mesëm Setki Dobi, Selman Kurti, Kamber Kbej, Destan Çiku, 
Ilmi Sina, Alltane Dishi, Aqif Lala; Përgjegjësit e sektorit Shefki 
Mani, Hilmi Dishi, Sulltane Doda etj.

Ndërkohë u organizuan edhe specialistët që punonin jashtë 
Kooperativës, si Zaim Rina (Specialist shumë i aftë si agronom), 
sidomos për pemёtarinë e fidanishten dhe Xhevdet Rina.
Për blegtorinë spikatnin: Kryezotekniku Faik Prençi, Kryeveterineri 
Asllan Xhani, Ilir Çoka, Mexhit Ciku, Faik Veshi etj.

Disa nga aksionet dhe rezultatet e tyre

U kryen aksionet si më poshtë:
-Aksioni për rritjen e të ardhurave, rritjen e përmirësimit të 

aftësisë ujitëse për zonën kodrinore - malore të Fushë-Muhurrit. 
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Në një periudhë shumë të shkurtër përfundoi kanali ujitës, zgjatimi 
i kanalit kryesor të Fushë-Muhurrit deri në Griçan (në fshatin Sheh–
Vajmëdhej). U montua dhe u vu në shfrytëzim stacioni i pompimit 
në Griçan.

U kaluan vështirësi të mëdha, duke filluar nga volumi i madh 
i dherave dhe i shkurreve, deri te pengesat në piketimin e kanalit, 
për shkak të keqkuptimeve e qëndrimit ndaj pronës, etj. Megjithatë 
u bë e mundur që të futen nën ujë e të përmirësohen mbi 50 ha tokë. 
Meqënëse këto punime, përballoheshin nga shteti (ndërmarrja e 
ujërave), u siguruan vlera të mëdha të ardhurash.

-Aksioni për zgjerimin e rrugës ekzistuese (me krahë e me 
mjete mekanike) pati ndikim shumë pozitiv, pasi filloi normalisht 
transporti i lëndës drusore, të druve të zjarrit dhe i gëlqeres së 
prodhuar.

-Aksioni për sigurimin e ujit të pijshëm nё Hurdhë Muhurr dhe 
Fushë- Muhurr, nëpërmjet të cilit u montuan tubat e ujësjellësit për 
furnizimin me ujë të lagjeve të fshatit.

-Sipas një programi të hartuar për punën me farnat, për 
prodhimin e farës cilësore të grurit, u mboll grurë me gjeneracione 
shumë të larta, për të prodhuar farë me gjeneracion të I-rë, të II-
të dhe të III-të, që do të përdorej për mbjellje në shkallë të gjerë 
brenda kooperativës. Kurse në Rreth – Kale ku drejtonte Haki 
Lleshi, u mboll 1 ha lakër kokërr për prodhim fare. U dorëzuan në 
degën e farërave 10 kuintal fara, duke ndikuar ndjeshëm në rritjen 
e të ardhurave në shkallë kooperative.

Për punën e bërë në zbatimin e këtyre aksioneve shpreh 
mirënjohjen për mbështetjen e dhënë nga ish Kryetari i komitetit 
Ekz. KP të Rrethit të Dibrës, Z. Skënder Dema, i cili aktivizoi të gjitha 
ndërmarrjet shtetërore si: Ndërmarrjen e Ujërave, Pyjoren, Uzinën 
Mekanike, Përpunim- Drurin, SMT-në, Entin e Farërave, duke na 
mbështetur e dhënë ndihmën e duhur, me specialistë, bazë materiale, 
transport etj. Ndihma ishte efikase. Gjej rastin të falenderoj 
gjithashtu specialistin e Ndërmarrjes së Ujërave Z. Dali Gazidede 
si dhe grupin e topografëve, të cilët së bashku me specialistin 
e Kooperativës Z. Ymer Mëziu, kryen një punë të kujdesshme 
profesionale me piketimin dhe përcaktuan volumet e punës sipas 
kategorive, deri në fund të kanalit. Falenderoj gjithashtu Sektorin e 
Ndërmarrjes së SMT-së me punonjësit shembullorë: Agim Këbej e 
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Selman Xhani, që shfrytëzuan në maksimum makineritë e traktorët 
e vënë në dispozicion, duke ndikuar në përfundimin e aksionit në 
një periudhë të shkurtër.

Kryerja e aksioneve u realizua duke përqëndruar forca pune të 
shumta nga të gjithë sektorët e brigadat. 

Mirënjohje popullit të Muhurrit, përgjegjësve të sektorëve e 
brigadierëve të dalluar

Me mirënjohje kujtoj të gjithë popullin e Muhurrit, kujtoj 
gjithashtu punën e bërë edhe nga të moshuarit (që nuk jetojnë 
më) si: Selman Farruku, Xhetan Ismria, Dan Lala, Rexhep Balliu, 
Adem Xhani, Abaz Xhani, Qazim Çoka, Jashar Lleshi, Aziz Rama, 
Mudë Kaleshi, Han Lika, Osman Lika, Xhavit Sina, Sul Mani, Gani 
Mëziu, Bajram Lleshi etj…, që ndihmuan në heqjen e pengesave për 
pronësi mbi tokën dhe të kufizimit midis lagjeve, që në atë kohë 
ishin pengesa serioze në përfundimin e projekteve.

Në këto aksione, vendimtare ka qenë disiplina e shtabeve të 
sektorëve e të Brigadave, siç ishin ato që drejtoheshin nga Shefki 
Mani e Ilmi Dishi, të cilët zgjidhën e lehtësuan punën e brigadave në 
pjesëmarrjen e njerëzve në aksion.

Përgjegjësi i gatrrit të Kroit të Zi, Z. Mexhit Prençi (një burrë i 
zgjuar e me autoritet të fituar me punë e drejtësi), si dhe Z. Shefki 
Deva, Rakip Losha, Hysen Dida, Mud Veshi, Shefki Krreçi, Kapllan 
Mziu etj., bënë një punë për t’u admiruar. Brigadat që drejtonin 
Lazam Losha, Xhavit Çoka, Shaqir Balliu, Rakip Tanushi, Rustem 
Xhani, Haki Lleshi, Sherif Kulla, Dilaver Hoxha, Lutfi Doda, Flutura 
Çiku i plotësuan objektivat e caktuara.

Puna e përkushtimi i tyre e bënë edhe më të njohur Muhurrin, 
që për vetë pozicionin gjeografik, kishte toka pjellore. Jo vetëm 
lugina e Drinit të Zi, por edhe pjesa kodrinore-malore mund të 
konsiderohet si “hambar” i prodhimeve bujqësore e blegtorale.

Vëmendje të veçantë sektorit të blegtorisë

Në sektorin e blegtorisë dhe për përmirësimin e strukturës së 
foragjereve, puna u përqendrua në mbjelljen e misrit për silazh, 
jonxhë, lakër etj., në tokat nën ujë, po sidomos në afërsi të stallave. 
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Nga ky përmirësim i strukturës ushqimore, prodhimi i qumështit 
dhe rendimenti për çdo krerë-lopë u dyfishua.

U krye përmirësimi dhe mbarështimi i kullotave për 
shfrytëzimin e tyre gjatë verës, e sigurimin e barit të thatë, si dhe u 
ndërtuan lerat e ujit për grumbullimin e ujit për blegtorinë.

Në sektorin e blegtorisë, ndonëse ka patur ndonjë mangësi 
krahasuar me objektivat e caktuara, u krijua siguria dhe përvoja e 
përparuar në prodhimin e qumështit të dhisë. Kështu, në disa tufa 
për të cilat kujdeseshin barinjtë Zyber Bushi, Adem Bushi, Nezir 
Mani etj, u arrit mbi 300 l qumësht për çdo krerë. Edhe në dele një 
tufë arriti mbi 150 l për krerë. Në tufat e tjera nuk u plotësua ky 
objektiv. Nuk u zbatua projekti për grumbullimin e qumështit të 
dhisë e përpunimin e nënprodukteve, sidomos të djathit të dhisë 
nga raca autoktone, P.sh. nga “dhia e Bulaçit” që është një racë 
produktive. Atë që nuk e plotësuam ne atëherë, e plotëson tashmë 
Z. Selman Voka (punonjës i pasionuar), i cili në kushtet e ekonomisë 
së tregut, grumbullon qumështin e dhisë në zona dhe prodhon 
djathë shumë cilësor, i kërkuar tashmë nga tregu i brendshëm dhe 
i jashtëm.

Muhurri, “hambar” i prodhimeve bujqësore
 
Në zbatimin e objektivave për prodhimin e drithërave të bukës 

në Fushë – Muhurr, Vaj-Mëdhe, Rreth – Kale, u plotësuan rendimente 
të larta si në grurë ashtu edhe në misër. Në Fushë- Muhurr, Lazam 
Losha arriti rendimente të larta, jo vetëm në tokë fushore, por edhe 
në atë kodrinore, me një mesatare në misër mbi 80 Kuintal për ha 
dhe në grurë 40 kuintal për ha. Po kështu edhe Rustem Xhani arriti 
rezultate të larta. Në Vajmëdhej, Xhavit Çoka në pjesën fushore 
arriti 90 kuintal për ha misër dhe në grurë 45 kuintal për ha. Në 
Rreth-Kale, Sherif Kulla e Haki Lleshi arritën mbi 50 kuintal për ha 
misër e 40 kuintal për ha grurë.

Me nostalgji kujtoj kontributin e dhënë nga të moshuarit e 
pensionistët, emrat e të cilëve u përmendën më sipër, për marrjen 
në patronazh të ngastrave, për kujdesin në kryerjen e shërbimeve, 
sidomos të ujitjes e tё ruajtjes së pronës. Nga rezultatet shumë të 
larta që u arritën, u bënë shembull e u përgjithësuan në të gjithë 
Kooperativën.
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Muhurri me histori të ndritur dhe personalitete të spikatura

Krahasuar me zonat e tjera, populli i Muhurrit ka një histori më 
të veçantë. Po citoj një shprehje të Faik Konicës: “Për të gjykuar një 
njeri në histori, duhet të gjykojmë, jo sipas mendimeve të kohës 
së sotme, por sipas kohës kur vet është rrit e u suall e rrojti”.

Historia e popullit të Muhurrit është e lidhur ngushtë me fisin e 
shtëpinë e madhe të Dine Hoxhës. Në shtëpinë e tij organizoheshin 
kuvende me pjesëmarrje të gjerë edhe në shkallë vendi, e merreshin 
vendime të rëndësishme me përmbajtje kanunore, shoqërore, 
politike e ekonomike, si dhe vendime për shtetin në kohën e Ahmet 
Zogut.

Për të nxjerrë anën pozitive apo negative të tij, këtë mision le 
t’ua lëmë intelektualëve e historianëve.

Por në këtë kontekst, edhe në kohën e sotme, në Muhurr si 
për inertësi, si vazhdimësi nga e kaluara, problemet dhe vendimet 
e marra zbatohen me një forcë të madhe realizuese. Pasardhësit, 
njerëzit e këtij fisi (lagjeje), edhe pse kanë qenë nën ndikimin e 
luftës së klasave, për shkak të traditës dhe zgjuarsisë së tyre kanë 
qenë pa paragjykime, kanë qenë gjithmonë në unitet së bashku me 
gjithë popullin e Muhurrit dhe së bashku janë integruar në shoqëri, 
në sistemin kooperativist apo atë shtetëror. Kanë mbajtur qëndrim 
shumë të mirë ndaj punës dhe pronës, duke punuar në sektorin e 
perimeve, të frutikulturës e në brigadën e ndërtimit.

Në Muhurr gjithmonë ka patur e do të ketë njerëz të ditur e të 
zgjuar, intelektualë që në çdo rrethanë kanë zgjidhur e zgjidhin çdo 
problem, i kanë rezistuar dhe i rezistojnë kohës.

-Xhemal Berisha ishte shumë i avancuar në njohjen e traditës. 
Nuk ishte vetëm njeri i mirë, mësues dhe drejtues i mirë i shkollës 
në arsim, por ishte person që kishte kulturë të gjerë e njohuri të 
thella për historinë e trevës, ishte edhe historian.

-Sami Doda, një intelektual, mësues e drejtues shkolle në atë 
kohë, falë aftësive të tij arrinte të ishte i pavarur në mendime, kurse 
tani është edhe krijues.

-Xhemal Lika ishte një intelektual me një pregatitje të lartë 
profesionale. Fjala e mendimi i tij dëgjoheshin me kujdes e kishte 
përkrahje në subjekte të ndryshme apo në grupe shoqërore.
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-Kamber Faruku e Munir Sina, megjithëse nuk kanë punuar 
në Muhurr, reputacioni i fituar me shembullin pozitiv personal dhe 
të familjeve të tyre, ishte në çdo kohë në Muhurr. Ata punuan në 
rrethin e Dibrës dhe në shkallë kombëtare, në detyra e funksione 
të rëndësishme, duke dhënë kontributin e tyre maksimal. Janë 
intelektualë të hapur e kritikё dhe kanë dhënë shumë në kulturën 
demokratike në rreth e në qendër.

-Fehmi Mikli ka patur një kulturë të përgjithshme shumë të 
lartë. Ai ka punuar si mësues i edukimit fizik në shkollën e mesme 
të Muhurrit. Vlerësohet në fushën e sportit në nivel zone, por edhe 
në rrethin e Dibrës.

-Rexhep Gjoci, është i njohur jo vetëm në Muhurr, por edhe 
më gjërë në rrethin e Dibrës si një intelektual i formuar dhe me 
ekuilibër.

Janë të dalluar shumë intelektualë të tjerë nga zona e Muhurrit, 
që punojnë në ditët e sotme të shpërndarë në komunitete e rrethe 
në të gjithë Shqipërinë me funksione të ndryshme, si ekonomistë, 
financierë, oficerë rendi e në ushtri, inxhinierë, pedagogë, 
biznesmenë etj, e disa prej tyre punojnë në detyra të larta në shtetin 
shqiptar.

Ka edhe disa të tjerë, që nuk kanë kryer shkollën e lartë, por 
klasifikohen si njerëz që kanë bërë emër në fshat e në zonë. 

-Dine Doda, edhe pse me shkollë të mesme, nga personaliteti e 
zgjuarsia e tij do të mbahet mend gjatë në Muhurr. Ndikimi i tij nuk 
ishte vetëm në zonën që i përkiste, por edhe në zonat e tjera. Në çdo 
takim, mbledhje e ballafaqim që merrte pjesë, mendimi i tij ishte 
shumë i rëndësishëm në zgjidhjen e problemeve.

-Halit Laci, ka qenë kryetar i Këshillit Popullor të fshatit Fushë- 
Muhurr. Kishte rol pozitiv në organizimin e aksioneve, aktiviteteve 
në fshat (një nga fshtatrat më të mëdhenj në Muhurr), si në 
ndërtimin e ujësjellësit, urbanizimin e fshatit, përqendrimin ndaj 
punës dhe pronës. Ishte autoritar dhe i zgjuar, korrekt dhe ndikues 
në zbatimin e rregullave e ligjeve në fshat.

Në të gjithë fshatrat kishte njerëz të tillë të drejtë që u shkonte 
fjala, si në Vajmëdhej, Sheh-Vajmëdhej, Hurdhë Muhurr, Bulaç, 
Shqath, Sharakan, Rreth- Kale, Mëzez, etj. Emrat e disa prej tyre u 
përmendën më sipër. Autoriteti dhe personaliteti i këtyre njerëzve 
e bënë fshatin më të qëndrueshëm, dhe kështu pushteti vendor e 



Halil Rama662

kishte më të lehtë zbatimin e rregullave e vendimeve.
Në aktivitetin ekonomiko – financiar e organizativ, nga shkurti 

1982 – nëntor 1985 që kam punuar në kooperativën Bujqësore 
Muhurr, për katër vite, në përgjithësi kam patur arritje, sidomos 
në dy vitet e para, kur në sajë të zbatimit të masave për rritjen e të 
ardhurave për familje, u shtua vlera e ditës së punës me 9 lekë për 
ditë pune (rezultat i paarritshëm në 10 vitet e fundit në atë kohë).

Ndonëse në vijueshmërinë e viteve 1984 deri 1985 ka patur 
rritje progresive që vlerësohen të vogla, si në drithërat e bukës, 
blegtori, qumësht e në aktivitete të tjera, efektiviteti i të ardhurave 
ka qenë më i vogël, për arsye të tejkalimit të shpenzimeve e 
marrëdhenieve me bankën, ku mbingarkesa me kreditë e marra, 
bëri që të ardhurat neto për ditë pune të realizoheshin më pak se 
objektivi.

Në analizën e fundit të asamblesë së Ish - Kooperativës 
Bujqësore, për sa përmenda më sipër, populli më kritikoi, por nuk 
më kritikoi për aftësinë, as për ndjenjën e përgjegjësisë për punën, 
as lidhur me drejtësinë e ndershmërinë time në marrëdhënie 
ndaj njerëzve, e prandaj nuk u cënua imazhi për vazhdimësinë e 
karrierës sime.

Unë jam shumë i nderuar e i lumtur, e ndjej veten krenar që 
kam punuar në këtë trevë, pasi kam fituar përvojën time. U jam 
mirënjohës të gjithë muhurrakëve dhe i meritojnë plotësisht 
vlerësimet e mia.
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Dr.Idajet Dura: Dibra në tërësi dhe Muhurri 
në veçanti për mua qenë një universitet i dytë

Në vitet ’80-të aplikohej dërgimi i 
mjekëve të sapodiplomuar për të shërbyer 
në zonën Verilindore të vendit, ku kishte 
mungesë personeli mjekësor, por edhe 
për të kalitur vullnetin e personalitetin. 
Kështu ndodhi edhe me mua, mjekun nga 
Tepelena. Sapo u diplomova në Fakultetin 
e Mjeksisë në vitin 1987 më emëruan të 
bëja praktikën në spitalin Peshkopisë 
dhe pas një viti mjek të përgjithshëm në 
Qendrën Shëndetësore Muhurr.

Kur u nisa për herë të parë për këtu, 
nuk e dija Peshkopinë, as Dibrën. Kisha 

dëgjuar gjyshin tim, për karakterin e veriorëve, pasi kishte shërbyer 
shumë vite në Shkodër, në kohën e Zogut. Nuk e harroj udhëtimin 
e parë për në Peshkopi me skodat e kromit. Po ashtu dhe fjalët e 
shoferit, kur sapo u futëm në Shkopet: “Doktor, mos u shqetëso nga 
natyra e ashpër!”. Por mua nuk më bënte shumë përshtypje se vija 
nga malësia e Tepelenës.

Akoma ruaj në kujtesë mbresat nga pritja e ngrohtë e miqve në 
hotel “Korabi” (Turizmi i Peshkopisë), model i asaj kohe.

Praktika njëvjeçare në spitalin e kompletuar të Peshkopisë, 
me mjekë të nderuar profesionistë, si Rr.Gjika, A.Shahinaj, H.Lleshi, 
Q, Cadri e shumë e shumë të tjerë, qe vërtet efektive, por dhe 
mbresëlënëse.

Pas një viti më emëruan në zonën e Muhurrit. Ishte nder për mua 
të shërbeja në këtë zonë vërtetë turistike, me Drinin mespërmes e 
me bjeshkët e bukura të fshatrave të Malësisë, por dhe me resurse 
njerëzore të jashtëzakonshme.

Njoha këtu njerëz bujarë e të zgjuar. Në Muhurr, Fushë-Muhurr, 
Vajmëdheji, Rreth-Kale, Bulaç, Hurdhë Muhurr e Shqath takova 
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njerëz bujarë, disa edhe të varfër por me zemër të madhe.
Puna në Qendrën Shëndetësore Muhurr më dha kënaqësi. Ishte 

një qendër model, me personel shumë punëtor, të kualifikuar e të 
papërtuar, si ndihmëmjeku Sabri Çuni, mamitë Farie Xhani (Zhuzhi), 
Ganie Losha, Kujtime Berisha, Zene e Fike Xhani etj. Disa prej tyre, 
punonin në kushte të vështira, por gjithnjë të papërtuara. Ishte 
sakrificë të shkoje nga Fushë-Muhurri në Bulaç, Hurdhë Muhurr e 
Shqath për t’i shërbyer komunitetit të këtyre fshatrave të malësisë, 
por ata asnjëherë nuk nguruan për të shkuar në këto fshatra. Së 
bashku i shërbyem atij komuniteti në vështirësi të mëdha.

Kujtoj nënat e shumta, mes fukarallëkut, me fëmijët të 
mbështjellë me plasmas, por të pastra e të rregullta.

Nuk mund të harroj zakonet e bukura dibrane, mikpritjen, 
bujarinë dhe pastërtinë. Në Muhurr e në gjithë Dibrën njoha njerëz 
të arsimuar, shumë të tjerë edhe pa shkollë, por të ditur, me zgjuarsi 
natyrale për t’i patur zili.

Dibra në tërësi dhe Muhurri në veçanti për mua qenë një 
universitet i dytë. Do t’u jem mirënjohës për jetë muhurrakëve dhe 
dibranëve, sepse në moshën më të re si mjek fillestar, ndjeva se po 
maturohesha në Dibër.

Muhurri dhe Peshkopia janë pjesë e paharruar e jetës sime.
Më pas transferohem në Kavajë, ku shërbeva si epidemiolog. 

Këtu u përballëm me epidemi të rrezikshme si Colera e Polimeliti.
Shumë nga kolegët e Kavajës kishin punuar në Dibër. Vlerësimi 

i tyre ishte se kush ka punuar në Dibër ka ardhur me “diplomën” e 
një universiteti tjetër me vlerë.
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Baftjar Gazidede - “Mësues i Merituar”: 
Sukseset në drejtimin e shkollës ia 

dedikoj popullit të Muhurrit

Një nga kuadrot që ka dhënë kontribut 
të madh në fushën e arsimit në Muhurr 
është Baftjar Gazidede, i cili nga janari 
1986 deri në shtator 1992 ka punuar si 
drejtor i Shkollës së Mesme të Muhurrit 
dhe suksesin e tij gjatë atyre viteve ia 
atribuon pikërisht muhurrakëve….

Ja si shprehet ai: “Për mua, kjo 
periudhë ka qenë më e suksesshmja 
në mbi 40 vjet punë shtetërore deri në 
daljen në pension. Gjatë bisedave që 
bëjmë shpesh në familje e me kolegët 

jam shprehur që këto suksese ia kam dedikuar popullit të Muhurrit. 
Këtë e kam theksuar edhe gjatë kohës kur shërbeja në Muhurr, por 
edhe tani.

Në kohën që isha drejtor në gjimnazin e Peshkopisë më 1998, 
organizuam 35-vjetorin e kësaj shkolle, ku ndër të ftuarit ishte 
edhe profesori im më i vlerësuar për punën e tij si mësues, Ismail 
Erëbara. Pasi shprehu kënaqësinë për ftesën, ndër të tjera ai solli në 
vëmendjen e pjesëmarrësve tre aspekte nga përvoja e tij jetësore:

“Marangozi në mbrëmje, pasi mbaron orarin e punës ndjen 
kënaqësinë për punën e bërë; bujku në vjeshtë, pasi mbush kosheren 
me misër e sheh dhe vlerëson rezultatin e punës së tij disa mujore; 
ndërsa mësuesi, duhet të presë 40 vjet për të parë produktin e tij…

Ja pra, pas kaq vitesh unë shoh rezultatin e punës time, pasi 
nxënësi im i viteve ‘60-të drejton me aftësi gjimnazin e Peshkopisë”, 
- u shpreh prof.Erëbara..

Edhe unë, kur bëj vlerësimin për popullin e Muhurrit, sigurisht 
që këtë vlerësim e kam marrë, kur shoh që ish nxënësit e atyre 
viteve janë bërë kuadro me shumë vlerë dhe me arsim të lartë. 
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Vazhdimisht marr telefonata me rastin e ditës së mësuesit, për 
raste festash, por organizojmë edhe takime kur kthehen nga jashtë, 
ata që kanë emigruar.

Rasti im ka një të veçantë tjetër që më ka stimuluar për të 
ideuar projekte të vështira, që zor se mund të arriheshin në ndonjë 
vend tjetër.

Pikërisht për këtë falenderoj autorin e këtij libri që më krijoi 
mundësinë për të përshëndetur me këtë rast të gjithë banorët e 
Muhurrit që më kanë pritur me respekt, më kanë qëndruar afër, më 
kanë inkurajuar dhe kanë kontribuar në çdo investim të bërë në 
shkollë.

Pse hezitova të pranoja emërimin në Muhurr

Ishte rastësi emërimi im drejtor i Shkollës së Mesme Muhurr në 
fund të semestrit të parë të vitit shkollor 1985-‘86.

Në nëntor 1985, drejtori i Muzeut Historik Peshkopi Zabit 
Lleshi, me rastin e largimt të tij, më propozoi që unë ta zëvendësoja 
në këtë detyrë, meqënëse gjatë dy-tre viteve të fundit isha 
aktivizuar në muze si i jashtëm. Për këtë ishte marrë mendimi edhe 
i institucioneve të tjera. Nga mesi i dhjetorit 1985, një ditë kur po 
zhvilloja mësim në shkollën e Kastriotit, më njoftojnë që të shkoja 
urgjent në drejtorinë e shkollës, sepse më kërkonin në telefon. Ishte 
Mytrezan Rena që punonte në Seksionin e Organizimit në Komitetin 
Ekzekutiv. Shkurtimisht ai u shpreh: “Pas gjysmë ore mblidhet 
Këshilli i Rrethit dhe do miratojë emërimin tuaj si Drejtor i Shkollës 
së Mesme Muhurr. Të mora vetëm për të të njoftuar”.

Mbeta i habitur dhe i fyer prandaj e kundërshtova, se nuk isha 
fare dakord. I thashë të anullohet emërimi sepse nuk do ta pranoj 
këtë vendim. Meqë ai nuk mund ta bëntë këtë ndryshim, i kërkova 
që për gjysëm ore të paraqitesha në Komitetin Ekzekutiv për t’u 
sqaruar. As këtë variant ai nuk e pranoi. Si përfundim, më emëruan 
Drejtor të Shkollës së Mesme Muhurr. Në fakt unë e kisha shumë 
të vështirë të shkëputesha nga profesioni i mësuesit, por mënyrën 
se si u veprua nga drejtuesit e Komitetit Ekzekutiv, pa marrë 
mendimin tim, e përjetova shumë keq dhe ndjehesha shumë i fyer. 
Do ta kisha pranuar pa hezitim, nëse do të më kishin kontaktuar më 
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parë të paktën. Kjo qe arsyeja që nuk e pranova afër tre javë këtë 
vendim dhe kështu deklarova edhe në Seksionin e Arsimit kur më 
komunikuan vendimin.

Pas tre javësh, ishte Shefi i Seksionit të Arsimit Ramiz Lela që 
më shoqëroi në shkollën e Muhurrit dhe bëri prezantimin tim para 
kolektivit të mësuesve të kësaj shkolle.

Tre avantazhet e punës si drejtor shkolle në Muhurr

Për një kohë të shkurtër, me sa vrojtova në këtë mjedis të ri, 
arrita në konkluzionin që, pranimi nga ana ime për të ardhur në 
Muhurr kishte qenë zgjedhja e duhur, në kohën e duhur dhe në 
vendin e duhur.

“Ishte zgjedhja e duhur” për faktin se aty gjeta një kolektiv që 
të krijonte mundësi për rezultate të larta. Pata fat si drejtor, sepse 
në kolektiv kishte mësues të talentuar dhe të përgjegjshëm në 
kryerjen e detyrave profesionale.

Vështirësitë që kisha vuajtur në shkollat tjera si mësues, këtu 
në Muhurr nuk ekzistonin për vetë punën e mirë e serioze të 
mësuesve të kualifikuar të ciklit të ulët. Edhe më pozitivja ishte 
fakti që mësuesit e rinj ishin tepër të vëmendshëm ndaj përvojës 
së mësuesve të kualifikuar. Edhe në arsimin 8-vjeçar, edhe në atë 
të mesëm kishte mësues të kualifikuar, korrekt dhe bashkëpunues, 
gjë që më bënte optimist për projektet që do të ndërmerrnim në të 
ardhmen për forcimin cilësor të shkollës. Sigurisht, në një kolektiv 
të tillë, ka edhe elementë që nuk ecin me hapin e shumicës.

Optimizmi im që në fillim lidhej edhe me faktin se në shkollën e 
Muhurrit gjeta zv/drejtor Sami Dodën, një mësues i dalluar dhe një 
drejtues korrekt, bashkëpunues dhe shumë këmbëngulës.

Kut them “në kohën e duhur”, kam parasysh kontributin e 
organeve të larta të arsimit në rreth dhe në Ministri. Për mendimin 
tim, në gjithë aktivitetin e shtetit tonë në atë kohë, vetëm në 
drejtimin e arsimit pati organizim dhe rritje cilësore.

Nga ana tjetër, në rrethin e Dibrës, gjatë kësaj kohe Seksionin 
e Arsimit e drejtuan Ramiz Lela dhe më vonë Elmaz Lala, ndër 
drejtuesit më cilësorë të Seksionit të Arsimit në Dibër gjatë 
periudhës së pasçlirimit.
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Ndërsa për Muhurrin, pati ndihmë konkrete në furnizimin me 
bazë materiale dhe nga ana tjetër, sollën në shkollën e Muhurrit 
mësues me përvojë si Sabri Pira, Dine Sina, Esat Sopoti, Bujar Kaziu 
si dhe specialistët: Arif Mata, Aqif Bodi, Kapllan Pira etj.

Hapja e gjimnazit qe gjithashtu një avantazh për Muhurrin, për 
arsimimin e ardhshëm të fëmijëve.

Isha gjithashtu “Në vendin e duhur” sepse familja ime ka 
patur lidhje me fisin “Kurti” të Muhurrit dhe në përgjithësi e njihja 
zonën dhe zakonet e tyre.

Muhurrakët në përgjithësi janë familjarë të rregullt. Në Muhurr 
ndodhej Parku “Dine Doda” ku vinin nga Tirana e qytete të tjera të 
Shqipërisë për të shijuar këtë ambient të mrekullueshëm turistik. 
Por, ishte rast i rrallë që të shihje një muhurrak të hante drekën në 
Park. Ata ishin të lidhur me familjen dhe shumë kërkues ndaj vetes, 
familjes e fëmijëve të tyre. Duke qëndruar në çdo kohë me fëmijët 
e tyre, prindërit dinin çdo detaj edhe për nivelin dhe mangësitë 
e fëmijëve të tyre në shkollë dhe për çdo problem komunikonin 
me mësuesit dhe drejtorinë. Nuk largoheshin nga shkolla pa e 
zgjidhur drejt problemin. Këtë veçori të muhurrakëve do ta veçoja 
si risi për mësuesin që është i preokupuar për mbarëvajtjen dhe 
forcimin cilësor të shkollës, ndërsa për mësues që abuzojnë në 
punë, ky është detyrim. Por kurrë nuk ka patur rast që mësuesi të 
përgojohet në familjen muhurrake, pasi ata ishin të drejtpërdrejtë 
në marrëdhënie me mësuesin.

Im atë, kur fillova për herë të parë punën si mësues në Obok të 
Maqellarës, ku ne si fshat nuk kishim patur lidhje, ishte i shqetësuar 
për mua nëse do të krijoja marrdhënie të mira me ta apo jo. Më 
këshillonte shpesh të isha i kujdesshëm dhe më thoshte: “Nëse don 
të dish se si të vlerësojnë në fshat, shiko me kujdes nxënësit në 
shkollë. Kur fëmijët të shikojnë drejt në sy, në ato familje folet mirë 
për ty...”.

E përmenda këtë rast, për të treguar se gjatë gjithë kohës që 
kam shërbyer në Muhurr, nuk kemi patur raste të konfrontimit të 
nxënësve me mësuesit, gjë që do të thotë se prindërit nuk flisnin 
keq për mësuesit. Ndonjë vërejtje që kishte për ndonjë mësues e 
zgjidhte vetë prindi me mësuesin. Ky ishte një avantazh tjetër, për 
ato 7 vjet të punës sime në Muhurr.
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Muhurrakët, kontributorë në çdo investim për shkollën

Banorët e fshatit Muhurr ndjekin me vëmendje çdo investim 
që bëhet në dobi të shkollës. Ata janë aktiv dhe të gatshëm për të 
dhënë ndihmën e tyre.

Kur së bashku me mësuesit vendosëm të sistemonim oborrin 
e shkollës, shumë nga banorët pyesnin për gjithçka dhe jepnin 
mendimet dhe ndihmën e tyre konkrete.

Xhetan Prençi, Dan Lala e Hysen Xhani ndërhynë që në vend 
të pishave të mbillnim shelgje lotues, sepse janë më estetikë për 
lulishten, dhe ashtu u bë.

Dan Lala ka harxhuar më shumë se tre javë në Gur të Kuq për të 
prerë një bllok mermeri për çezmën e shkollës që do furnizohej me 
ujin që vinte nga Gurra e Kumbullës. Në fund gjeti dhe automjetin 
dhe e solli bllokun e mermerit në shkollë, madje edhe eskavatorin 
për ta vendosur bllokun në vendin e caktuar për çezmën.

Në oborrin e shtëpisë së tij kishte shkurre dekorative dhe ai 
ishte i gatshëm t’i sillte të gjitha në lulishten e shkollës.

I gatshëm u tregua edhe Selman Xhani për të sjellë trëndafila e 
urthe për të veshur muret rrethues të lulishtes.

Shpëtim Rama mori përsipër për të vendosur bordurë çimentoje 
në rrugicat e lulishtes dhe në hapësirat e zëna me stola. Ka punuar 
mbi tri javë pa pushuar dhe e përfundoi me sukses detyrën që mori 
përsipër. Për ta përfunduar në kohën e duhur u detyrua që disa ditë 
të ndalet edhe nga puna e tij në NB.

Specialistët Sami Hoxha, Gani Mziu e Demir Voka u treguan jo 
vetëm të gatshëm për të përfunduar me sukses brenda afatit murin 
rrethues të shkollës dhe bazamentin e shatërvanit, por treguan 
kujdes për cilësinë e punës dhe shprehën gatishmëri për çdo 
problem që do të ketë shkolla. Dhe këtë gatishmëri e treguan në 
çdo rast.

U punua me shumë cilësi në ndërtimin e tre kabineteve (dy 
kimie e një biologjie), ndër të parët kabinete në Dibër, pas detyrës 
së caktuar nga Seksioni i Arsimit.

Hidrauliku Fali Mëziu, çdo ditë paraqitej në shkollë për të 
kontrolluar shatërvanin dhe ujin e çezmës.
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Elektricisti Sami Sina vinte shpesh në shkollë për të kontrolluar 
rrjetin elektrik.

Shoferët Avni Mikli, Ismail Farruku, Ferit Tanushi e ndonjë 
tjetër, që punonin në Parkun Automobilistik Peshkopi me detyrë 
furnizimin e qytetit të Peshkopisë me dru zjarri, për çdo shtator 
vinin vet në shkollë, për të caktuar datën kur do të sillnin drutë e 
zjarrit. Këtë shërbim ata nuk e kishin detyrë dhe as nuk paguheshin 
për të, por e bënin thjesht për të krijuar kushte në mbarëvajtjen e 
shkollës.

Ndërsa marangozi i kooperativës bujqësore Selim Mziu, atë ditë 
që vinin drutë e zjarrit, çmontonte sharrën, e vendoste në oborrin e 
shkollës (zakonisht të dielën) dhe sharronte të gjitha drutë e zjarrit, 
që pastaj ne me nxënësit i stivonim në një dhomë të katit të parë. 
Dhe e gjitha kjo bëhej nga ata me kënaqësi dhe pa pagesë.

Shkolla, promotore e aktiviteteve kulturore

Në vitin 1988 (tetor), si zakonisht shtëpitë e kulturës në çdo 
kooperativë Bujqësore organizonin grupin folklorik të fshatit. 
Drejtoritë e shkollave në këto raste ndihmonin shtëpitë e kulturës, 
ndonëse nuk e kishin detyrim.

Muhurri, që prej vitesh nuk organizonte grupe të tilla, atë vit 
nuk u paraqit në konkurim. Shefi i Seksionit të Arsimit Ramiz Lela 
erdhi në Muhurr për këtë problem dhe ma ngarkoi mua këtë detyrë, 
me bindje se unë, po të doja, do ta ringrija grupin folklorik. I shpreha 
gatishmërinë shefit të arsimit që unë do ta bëja punën time, por nuk 
i dhashë garancinë se do ta realizoja.

Për ngritjen e grupit folklorik ndihmën e parë e mora nga Fije 
Lleshi, ekonomiste pranë Këshillit të Bashkuar Muhurr, ish-nxënësja 
ime në Kastriot dhe pjesëmarrëse dy herë në Festivalin Folklorik të 
Gjirokastrës si valltare. Ajo, jo vetëm që shprehu gatishmërinë por 
dha ndihmën më të madhe edhe në njohjen e elementeve femra si 
valltare. Për këtë, në fillim futëm gjithë mësueset e shkollës në grup 
dhe pastaj kërkuam edhe ish-nxënëset tona që kishin përfunduar 
shkollën e mesme në fshat.

Është për t’u theksuar fakti se, zona e Muhurrit, pikërisht për 
mospjesëmarrjen e femrave, prej vitesh nuk organizonte grupin e 
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saj folklorik. Pasi evidentuam në fshat vajzat që do t’i tërhiqnim, 
ne dërguam mësuesit e shkollës në familjet e tyre. U jam shumë 
mirënjohës atyre prindërve që nuk i penguan vajzat. Veç vajzave 
grupit folklorik iu bashkuan Xhemal Berisha ish drejtor i shkollës 
(që kishte dalë në pension) dhe Dine Doda, përgjegjës i tregtisë 
Muhurr, i cili u angazhua si instrumentist dhe këngëtar. Përgatitjen 
e grupit e mori përsipër Fadil Doda.

Ndonëse u bënë përgatitjet për një kohë fare të shkurtër, me 
përkushtimin e tërë grupit pjesëmarrës, arritëm të zëmë vendin e 
dytë në rreth, pasi Zall Dardha që zuri vendin e parë kishte talente 
në nivel kombëtar, që ishin pjesëmarrës të përhershëm në Festivalet 
Folklorike të Gjirokastrës.

E solla këtë fakt për të evidentuar rolin e atëhershëm të shkollës 
së Muhurrit edhe si promotore e aktiviteteve kulturore-artistike.
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Lavdrim Shehu: 12 vitet e punës në Muhurr 
më kanë lënë mbresa të pashlyeshme dhe 

i kujtoj ato me nostalgji

Në mars të vitit 1979, pas një 
konflikti verbal me sekretarin e Byrosë së 
zonës të Fushë-Alies, më transferojnë me 
punë nga Grykë Noka në Hurdhë Muhurr. 
Drejtor shkolle ishte Xhemal Berisha dhe, 
meqë më jepet rasti, doja të shpreh disa 
vlerësime për të.

Më priti shumë mirë dhe më siguroi 
mbështetjen e ngrohtësinë e duhur. Si 
shumica e muhurrakëve, nuk shprehte 
asgjë nga lufta klasore me njerëz që 

kishin probleme politike në atë kohë. Përkundrazi, sillej si shok a 
mik i zënë prej kohësh.

Aty gjeta edhe kolegët e mi të mirë Nebi Xhembulla, Njazi Zebi 
dhe Shahin Gjuti. Hurdha e Muhurrit ishte një fshat shumë i varfër 
si gjithë Malësia e Muhurrit, por me njerëz të mirë, të thjeshtë e 
mikpritës. Aty jetonte edhe Mexhit Prençi, një autoritet i vërtetë në 
gjithë Muhurrin. Atij i kishte ardhur një letër plot me akuza ndaj 
meje nga sekretari i byrosë së Fushë - Alies, por ai jo vetëm që nuk 
u ndikua fare, përkundrazi më demonstroi të kundërtën, më siguroi 
besimin dhe ngrohtësinë e duhur duke më thënë: “Nëse do të 
mbetesh vonë apo do të jetë kohë e keqe, nuk do të shkosh askund, 
vetëm në shtëpinë time”. Kështu u bëmë miq të mirë me Mexhitin, 
që në atë kohe ishte dhe zëvendës sekretar i byrosë së partisë.

Kisha shumë energji e pasion për të punuar, për ta çuar më 
përpara nivelin arsimor të atyre vocërakëve të varfër, por të zgjuar 
nga natyra. Meqë ishim një kolektiv i vogël krijuam shumë lidhje 
me atë komunitet gjithashtu të vogël.

Na donin dhe na respektonin shumë. Nga ajo shkollë, gjatë afro 
5 viteve që shërbeva, dolën nxënës shumë të mirë si: Bukurie Bushi, 
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Petrit Bushi, Zabit Bushi, Zahide Losha, Mustafa Zhuzhi, Hysni Dida, 
Agim Deva, Bashkim Çiku, Ramazan Lleshi etj, (dhe të më falin të 
tjerët se është një kohë shumë e gjatë dhe s’mbahen mend).

Në ato vite zhvilloheshin konkurse në gjuhë-lexim letrar mes 
shkollave të rrethit dhe shkolla jonë zuri vendin e parë, duke 
mundur edhe shkollat e qytetit të Peshkopisë. Për hir të së vërtetës 
duhet thënë që shumica e nxënësve të mirë vinin nga fshati Bulaç, 
ku shërbente Rexhep Hoxha, një nga mësuesit më të talentuar që 
kam njohur në jetën time. Jua them me siguri se mësues si Rexhep 
Hoxha, formimi shkencor e profesionalizmi pedagogjik i të cilit 
ndërthurej në mënyrë perfekte me përkushtimin e disiplinën, i 
gjeje rrallë, jo vetëm në Dibër, por më gjerë.

Me 1984 u transferova në shkollën e mesme të bashkuar 
Muhurr, ku shërbeva deri më 1991. Mësuesit dhe drejtori i shkollës 
Gafur Zoto përpiqeshin dhe kishin arritur të vendosnin rregull e 
disiplinë.

Muhurrakët i vlerësonin dhe respektonin mësuesit që punonin, 
sidomos mësuesit e ardhur. Na krijuan një mjedis të ngrohtë pune. 
Edhe kur gabonim ndonjëherë në qasjen ndaj nxënësve, na e falnin 
me dashamirësi. Ishin bujarë e mikpritës dhe kishin një mënyrë 
jetese të përparuar për atë kohë. Me gjithë kushtet e vështira të 
kohës, ato shprehnin institucionin e mikpritjes e të respektit për 
të huajt.

Kujtoj me respekt pritjet te familjet e Mexhit Prençit, Beqir 
Çikut, Ali Hoxhës në Hurdhë dhe të Rexhep Hoxhës, Hysni Mëziut, 
Myrteza Lalës, Mudë Lalës, Fehmi Miklit, Halit Lacit, Xhemal 
Berishës në Muhurr, Dine Dodës në Vajmëdhej, Ilmi Dishit në Rreth-
Kale, etj.

Shkolla e Muhurrit u bë nga me të përparuarat në Dibër e 
kjo për meritë të kolektivit arsimor të përgatitur dhe sidomos 
të drejtuesve Gafur Zoto e Baftjar Gazidede. Baftjari zotëronte 
aftësitë pedagogjike e organizative të ndërthurura me artin e 
bashkëveprimit me mësuesit, nxënësit e prindërit. Ai ia ndryshoi 
krejtësisht pamjen shkollës, duke u fokusuar te mjedisi i kulturuar 
dhe i gjelbër. Në sajë të tij dhe me ndihmën e pakursyer të Ulvi e 
Natasha Shehut, u ngrit në Muhurr një nga bibliotekat më të mira 
në Shqipëri.
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Nuk mund të lë pa përmendur këtu edhe nxënës të tìllë si: 
Ardian Balliu, Rushit Tanushi, Ismet Voka, Manushaqe Ismria, Lirie 
Lleshi etj, që bënë emër në fusha të ndryshme të jetës.

Zgjuarsia, humori fin, mikpritja, respekti për njerëzit e punës 
e vlerat morale, intuita e nuhatja drejt zhvillimeve shoqërore, ishin 
disa nga karakteristikat e muhurrakëve.

12 vitet e punës në Muhurr më kanë lënë mbresa të pashlyeshme 
dhe i kujtoj ato me nostalgji.
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Skënder Murrja: Muhurri, me njerëz të zgjuar, 
arsimdashës, bujarë e punëtorë

Përshtypje nga puna në Muhurr 
(16.08.1970 - 18.11.1970 dhe 4.12.1972 - 29.08.1975)

E dija që për shumë kohë Muhurri 
ka qenë qendër e rëndësishme 
administrative. Shumë intelektualë 
nga vende të ndryshme kanë punuar 
në Muhurr në sektorë të ndryshëm të 
ekonomisë, shëndetësisë, arsimit dhe 
kulturës. Shumë muhurrakë kanë punuar 
në ndërmarrje shtetërore në qytetin e 
Peshkopisë e më gjerë. Për këto arsye e 
të tjera, Muhurri ishte me nivel ekonomik 
dhe shoqëror më të mirë, prandaj e prita 
mirë emërimin në shkollën 9-vjeçare 

“Nexhat Agolli”, Muhurr, si mësues matematike.
Një ditë kur po udhëtoja për në shkollë, rastësisht takoj në 

rrugë në fshatin “Katundi i Ri”, plakun Sulë Muliu, i ati i mësuesit 
Aqif Muliu. Pasi u përshëndetëm më thotë se kishte dëgjuar se 
kisha filluar punë në Muhurr. Po i thashë. Më këshilloi të punoja 
mirë e mos t’i turpëroja se “Nusen e mirë e njeh djepi kurse djalin 
e mirë e njeh kurbeti...”. Këto fjalë më shoqëruan tërë jetën në punë 
se pasqyra e njeriut është puna që ka bërë.

Në shkollën ku nisa punën, gjeta një mjedis mjaft pozitiv. Secili 
mësues kishte sensin e të ndihmuarit. Në mbledhjet e këshillit të 
mësuesëve trajtoheshin probleme edukative e mësimore me nivel 
të lartë pedagogjik, në përputhje me nevojat që kishin nxënësit, 
mësuesit e prindërit. Kjo përvojë pedagogjike ndikoi në formimin 
tim profesional.

Veprimtaritë edukative e mësimore në shkollë ishin mjaft 
cilësore e aktive. Puna me nxënësit, veçanërisht me ata me 
vështirësi në të nxënë apo me më cilësorët, realizimi me nivel të 
lartë i veprimtarive kualifikuese, aktivitetet artistike e sportive etj, i 
jepnin punës në shkollë një frymë pozitive e motivonin çdo mësues 
që të ngrihej në lartësitë e kërkuara.
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Prindërit e nxënësve ishin shumë arsimdashës, prandaj 
dhe bashkëpunimi me shkollën ishte mjaft i frytshëm. Shumë 
mësues pasuronin kabinetet e tyre me mjete didaktike në sajë të 
bashkëpunimit me prindërit.

Janë të shumtë mësuesit që kanë dhënë kontributin e tyre në 
këtë shkollë, por dua të veçoj ndonjë, si p.sh: Mud Lala, Elez Balliu, 
Haziz Kurti, Nazmi Mëziu, Ali Muça, Femi Mikli, Gëzim Baboçi, 
Qemal Disha etj.

Mbresëlënëse ka qenë puna mësimore me nxënësit e mbrëmjes 
në minierën e Gurit të Kuq. Punëtorët pas punës, në mbrëmje, 
uleshin në bankat e klasës. Mes tyre kishte mjaft të moshuar. Ishin 
sistematikë, të ndiqnin me vëmendje dhe përpiqeshin që të vinin 
sa më të përgatitur në mësim. Ishin mjaft entuziastë për vazhdimin 
e shkollës. Kur ktheheshin në shtëpi, bashkëbisedonin me fëmijët 
për mësimet duke i nxitur që të kuptonin se shkolla ishte parësore 
për ata.

Ishin të shumtë nxënësit që bënin përpjekje për mirëshkollimin 
e tyre, por veçoj: Sulë Jangulli, Rustem Sula, Ramadan Çera, etj.

Shërbimi social për punëtorët ishte shumë i mirë. Dalloheshin 
për përkujdesje ndaj punëtorëve: Sadik Hoxha, Selim Leka, Xhetan 
Xhani etj. Realizimi i objektivave në punë, mësimi, fjetja, ushqimi, 
koha e lirë etj, plotësonin më së miri të gjitha nevojat e punëtorëve 
nga ndërmarrja me drejtor Besim Sadikun.

Për të gjitha arritjet e punës në shkollë, rol të veçantë ka patur 
puna e drejtorisë së shkollës me drejtues Xhemal Berisha e Maliq 
Hasi. Te Xhemali si drejtues, dilnin në pah cilësitë për vizionin, 
përkushtimin, kërkesën e llogarisë, udhëheqjen me shembullin 
personal, mbështetja e mësuesve, krijimi i hapësirave argëtuese 
etj. Aftësitë e tij drejtuese e profesionale bënin që secili aktivitet 
që zhvillohej në shkollë të motivonte nxitje në punën me nxënësit.

Puna me nxënësit, marrëdhëniet e ngrohta me kolegët dhe 
drejtimi me nivel të lartë i punës në shkollë, ndikuan në formimin 
tim për të punuar në të ardhmen me sukses në të gjitha nivelet e 
arsimit parauniversitar.

Nga Tirana, duke u kthyer shumë vite pas, bashkë me 
bashkëshorten që njoha në Muhurr, Nadire Xhani, kujtojmë me 
nostalgji të veçantë Muhurrin e bukur buzë Drinit te Zi, ata njerëz 
të zgjuar, bujarë e punëtorë.
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Hamedan Ashiku: Në Muhurr kalova vitet 
më të bukura të jetës sime

Në Muhurr kam punuar 9 vjet, në 
vitet 1980-1989. Kam punuar si mësues 
në ciklin 8 -vjeçar dhe atë të mesëm dhe 
e them me plot gojën se kanë qenë vitet 
më të bukura të jetës time. Muhurri është 
një zonë shumë arsimdashëse. Fëmijët 
e muhurrakëve e donin arsimin, kishin 
etje për dije. Dëshirën për arsim, zona 
e Muhurrit e kishte shfaqur që herët. 
Dëshmi e kësaj dëshire ishte hapja  e të 
parës shkollë shqipe në fshatin Muhurr 
në vitin 1926, me mësues jabanxhinj, të 

ardhur nga zona të ndryshme të Shqipërisë, duke vazhduar kështu 
deri në vitin 1939 me pushtimin fashist të vendit.

Menjëherë pas çlirimit filloi hapja e shkollave në të gjitha 
fshatrat e zonës, ku paralelisht me çeljen e shkollave vazhdonte 
edhe lufta për zhdukjen e analfabetizmit.

Burrat, djemtë e vajzat e Muhurrit, kryesisht të moshës së 
mesme, të etur për dije e arsimim, mësonin shkrim e këndim, kurse 
fëmijët i dërgonin rregullisht në shkollat e zonës. 

Me kalimin e viteve filluan të dalin edhe kuadrot e zonës si 
mësues, mjekë, agronomë të përgatitur në shkollat e mesme, dhe 
më vonë edhe të larta, si në institutet dhe universitetin shtetëror të 
Tiranës, i hapur në vitin 1957.

Në vitin 1974 çelet në Muhurr shkolla e mesme pa shkëputje 
nga puna dhe  në vitin 1983 u hap edhe shkolla e mesme bujqësore 
me shkëputje nga puna, ku nxënësit e zonës me shumë zell merrnin 
dijet e nevojshme.

Më vonë u hap edhe gjimnazi, ku ndoqën mësimet shumë 
nxënës banorë të Muhurrit dhe të zonave përreth.
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Ishin vitet kur në Muhurr përveç arsimit gjallëronte edhe 
jeta kulturore artistike. Shtëpia e kulturës gumëzhinte nga grupet 
artistike me këngëtarë e valltarë virtuozë.

Nga zona e Muhurit kanë dalë kudro shumë të aftë që kanë bërë 
emër në fusha të ndryshme, brenda e jashtë rrethit.

Gjatë viteve si mësues në Muhurr, punova me shumë përkushtim 
edhe për historikun e zonës, duke vjelur kujtimet e pleqve, mbi 
bazën e të cilave ngritëm muzeun e Muhurrit. Më vonë muzeun e 
pasuruam me gjetje arkeologjike, si: enë prej balte, monedha etj.

Sa i përket historisë, Muhurri njihet si një zonë me një histori 
të veçantë. 

Historia e Muhurit e ka fillin që në kohë të hershme dhe shfaqet 
dukshëm sidomos në kohën e Skënderbeut, me mbështetjen që dy 
vëllezërit Nikollë e Dhimitër Berisha i dhanë atij në betejat kundër 
osmanëve. Muhurrakët kanë marrë pjesë masivisht në luftë kundër 
pushtimit turk deri në shpalljen e pavarësisë.

Më vonë Muhurri ka marrë pjesë në luftë kundër pushtimit 
serb për krah forcave patriotike të udhëhequra nga Elez Iufi e Dine 
Hoxha.

Në këto luftëra kanë rënë në fushën e betejës shumë muhurrakë, 
të dekoruar me titullin “Dëshmor i atdheut”. 

Një faqe të re të historisë, Muhurri shkroi me pjesëmarrjen në 
Luftën Nacionalçlirimtare, ku pati dëshmorët e tij të rënë në këtë 
luftë të lavdishme.

Sa i përket traditës, Muhurri ka si traditë bujqësinë dhe 
blegtorinë.

Kjo traditë favorizohej nga toka pjellore që dispononte dhe 
malet, kodrat me kullota që e rrethonin. 

Ndër bimët që kultivonin ishin misri, gruri, thekra, fasulja dhe 
perimet, si qepa, speci, domtja, lakra, trangulli, kungulli, etj.  

Ndër pemët frutore përmendim mollën, dardhën, kumbullën, 
arrën, pjeshkën, ftoin, kajsinë, zerdelinë, vreshtat, etj.

Një vend të veçantë zë hardhia, e cila kultivohet në formë 
pjergullash dhe në fomë vreshti, dhe shquhet për rendimente të 
larta.  

Në blegtori muhurrakët merreshin me mbarështimin e gjedhit, 
deles, dhisë etj. 
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Muhurri kishte si traditë edhe përpunimin e bulmetit
Në traditën e Muhurrit ka qenë e përhapur edhe zeja e 

përpunimit të drurit. 
Një vend të veçantë zinte tradita e bletarisë, peshkimit dhe 

turizmit veror në plazhin e lumit Drin.
Sa i përket peisazhit të Muhurit, ai është për t’u admiruar. 

Muhuri ka një peisazh shumë të bukur. Shtrirja e tij përgjatë luginës 
së lumit Drin, në anën perëndimore të tij krijon një bukuri të rallë. 
Fusha e Muhurrit, me sistemimin e bërë nga banorët e zonës të jep 
pamjen e një qylimi të bukur shumëngjyrësh, shtrirë për së gjati. 
Një pamje të veçantë i japin peisazhit kodrat e buta përrreth tij, që 
krijojnë një amfiteatër natyror të rrallë. Në anën lindore të Drinit, 
të bie në sy një bukuri tjetër e krijuar nga kodrat përballë, siç është 
kodra e Gjaricës, e cila në kohën e monizmit ishte shumë e gjelbëruar. 
Kjo bukuri e rrallë fillon e shfaqet kur vjen nga Peshkopia dhe kalon 
tek kodra me emrin “Kepi i Kaleshe”. Peisazhin e zonës e bën edhe 
më tërheqës gjelbërimi i mrekullueshëm dhe bimësia e harlisur.



Halil Rama680



Muhurri, histori dhe personalitete 681

XVII

KOHË PËR T’U KUJTUAR...
NË VETËN E PARË
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Shpjegimi im për lumturinë e njeriut më 
shtyn drejt supersticionit, drejt Zotit...

Nuk i sjell dot nëpër mendje gjithë të mirat 
që kam bërë në jetë, sa njerëzve ua kam 

ndryshuar rrjedhën e fatit pas ndërhyrjeve 
këmbëngulëse për një të drejtë punësimi a 
studimi në master e doktoraturë, për një 

vizë në Amerikë, Gjermani e Greqi, për t’i 
botuar një artikull një veterani,  sa herë e 
kam ndezur harenë nëpër festa familjare...
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Katër ngjarje kulmore në “sitën” e kujtesës

Kur i jam afruar kapitullit të fundit e libri po më zvarget nëpër 
duar, dhe kur më duhet të bëj një sforcim që ta mbyll patjetër në 
60-vjetorin e ditëlindjes sime, në kujtesë më vërviten shumë ngjarje 
e episode të këtyre gjashtë dekadave. Por, nëse do të më duhej për 
një mëtim analizues të përcaktoja katër ngjarjet apo pikat kulmore 
të jetës sime, ato do duhej të përzgjidheshin me “sitën” e mirë të 
kujtesës, siç thonë furrtarët.

Dhe ja, teksa e “vras” mendjen, si të tilla veçoj: formimin tim 
gjuhësor-letrar, formimin kulturor, publicistikën dhe angazhimin 
në politikë.

Për formimin gjuhësor e letrar…

Nga largësia e viteve, kujtoj fare mirë zellin si nxënës i fillores, 
kur mësuesi i paharruar i klasës së parë Din Greva, më mësoi abc-
në dhe më dhuroi si “peshqesh” kaliografinë perfekte të shkrimit të 

Në klasë e IV, me mësuesin e paharruar Hazis Kurti.
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dorës, të perfeksionuar edhe më tej nën përkujdesjen e mësuesit të 
klasës së katërt, të të paharruarit Hazis Kurti.

Fillimisht nga mësues Hazizi, dhe në vitet e mëvonshme edhe 
nga mësuesit e gjuhës e leximit letrar: Gjyzel Hasani, Gëzim Baboçi 
e Agim Serani në tetëvjeçare, si dhe ata që më inkurajuan e nxitën 
talentin letrar, mësuesit e letërsisë në të mesmen, Aqif Doku e 
Lavdrim Shehu, mbaj mend se si përzgjidheshin hartimet, vjershat 
e esse-të e mia për t’i recituar para klasës e për t’i afishuar në këndin 
letrar të shkollës. Nga këto krijime, Hysni Bruçi, një tjetër mësues 
i talentuar që falë këtij talenti në vitin 1970 emërohet redaktor 
letrar i gazetës lokale “Ushtima e Maleve”, përzgjodhi dhe botoi 
në këtë gazetë dy vjershat e mia, që atë vit, kur isha veçse 10 vjeç, 
botim ky që më lumturoi pa masë dhe nxiti më tej fantazinë time 
krijuese. Por ai që ma injektoi dëshirën për të shkruar e lexuar qe 
mësues Xhepa, (Rexhep Hoxha), njëkohësisht edhe regjisor amator 
i aktiviteteve të shumta kulturore që zhvillonte shkolla dhe shtëpia 
e kulturës Muhurr.

Gjithmonë kam menduar se mënyra më e mirë për të pohuar 
ose mohuar është qasja ndaj shembujve. Së paku kjo më duket më e 
fisme sesa vërdallosja nëpër citate apo huazimi i ideve të të tjerëve, 
që s’është hiç më pak se sa plagjiaturë. Në këtë kontekst, me modesti 
do të kujtoja ato vite të fëmijërisë sime, kur mësues Xhepa më nxirrte 
në skenë, jo vetëm për të recituar vargje nga “Nënë Shqipëri” të të 
madhit Dritëro, por edhe për të luajtuar në skeçe me të ndjerët Dine 
Doda e Rifat Kbeji, në shfaqje estrade, jo vetëm në Muhurr por 
edhe në takimet zonale në Peshkopi, kur përherë fitonim vendin e 
parë. Ndërkohë do të veçoja shoqërinë e fisme, pa interes të viteve 
shkollore me bashkëmoshatarët e mi: Liman Berisha, tre Shefqetët 
(Mikli, Xhani e Tanushi), Haki e Xhelal Xhanin, Hazbie Sinën e 
Hasie Tanushin, Aqif Miklin, Demir Ramën e Femi Ballën, Flutura 
Kurtin e Meribane Hoxhën, Llan e Zyber Çikun, Liman e Vebi Rinën, 
Ibrahim Dodën e Marie Balliun, Maliq Lleshin e Basri Zhuzhin, por 
edhe më të mëdhenjtë në moshë si Avni e Rustem Xhani, Dalip e 
Selim Mëziu, Mirushe Lala, Vaide Rama e Davë Mëziu. Veçanërisht 
mblidheshim bashkë për të konsultuar teoremat e gjeometrisë e 
ushtrimet e algjebrës, të shpjeguara aq mirë nga mësuesit tanë të 
matematikë-fizikës: Bashkim Gazidede e Skënder Murrja, Mentor 
Domozeti, Qemal Dishi, Sami Doda e Sinan Tanushi.
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Por në kujtesën tonë kanë mbetur të pashlyera pasdarkat e 
shumta të viteve ‘70 - ‘80-të, kur mblidheshim në shtëpitë e Selman 
Xhanit, Hysni Miklit, Mudë Lalës, Halit e Myrteza Miklit, Medi e 
Tahir Mëziut (të parët që arritën të blejnë nga një televizor bardhë 
e zi të asaj kohe “Iliria”, Adriatik” e “Lura”), ku ndiqnim me interes 
të jashtëzakonshëm filmat serialë “Oktapodi”, “Në çdo kimometër”, 
“Ne zhelanët”, “Skllavia Izaura”, “Herkuli” etj., e ku në shumë raste 
na zinte edhe gjumi të shtrirë në çilimat e odave të mëdha të këtyre 
shtëpive me kryefamiiljarë bujarë e zonja shtëpie fisnike.

Më shumë se katër dekada pas këtyre viteve, kur po iu kthehem 
kujtimeve e përjetimeve të mia, është, njëra që m’u duk se është më 
e thekur dhe parashikuese, të cilën kam dëshirë ta sjell në memorie. 
Ka qenë fillim qershori i vitit 1974, kur mësuesi i algjebrës dhe 
gjeometrisë, Sinan Tanushi, për të përmirësuar imazhin dhe për të 
dalë sa më mirë nga një kontroll i ekipit të Ministrisë së Arsimit në 
pragun e provimeve të lirimit të vitit 1974, ndonëse isha në klasën e 
shtatë, institoi që të futesha një vit para afatit në ato provime…Dhe 
sado që përpiqem të jem modest, nuk i shpëtoj dot nostalgjisë së 
asaj kohe, qoftë edhe kur kujtoj emocionet e dhënies së komandës: 
“Pionierë, në luftë për çështjen e Partisë e të Popullit të jeni gati”, tre 
vjet radhazi, për çdo mëngjes para fillimit të mësimit, pasi kishim 
bërë gjimnastikën e mëngjesit, kur isha përzgjedhur si i tillë nga 
ish drejtori brilant i shkollës, dishepulli i dijes dhe kulturës 
kombëtare, Xhemal Berisha, në rolin e komandantit të çetës së 
pionierëve të shkollës 8-vjeçarë “Nexhat Agolli”.

Sërish, duke zhveshur petkun e modestisë, më duhet të 
kujtoj orët e lëndës së historisë, kur mësuesi vyrtuoz. Xh.Berisha 
(njëherësh edhe drejtor shkolle), pasi e kishte shpjeguar vetë 
lëndën me atë mënyrën e tij brilante, do të më nxirrte për çdo rast 
mua që t’ua përsërisja shoqeve e shokëve të klasës.

Përkushtimi ndaj kulturës

Një kurs regjisure pranë Shtëpisë Qëndrore të Krijimtarisë 
Popullore në Tiranë, në vitet 1979-1980 që ma mundësoi Hysni 
Bruçi, ish inspektor i kulturës në Komitetin Ekzekutiv të rrethit Dibër, 
më shërbeu, jo vetëm për t’u njohur e miqësuar me personalitete të 
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artit e kulturës së atyre viteve, si regjisorët e aktorët e mirënjohur 
Vangjel Myzeqari, Kosta Kamberi e Agim Bajko, por edhe për të 
mësuar prej tyre mjeshtërinë e krijimit të një paltforme regjisoriale 
për pjesë teatrale apo estrade. Pa mburrje, këto njohuri do t’i 
jetësoja në vitin e mëpastajmë si përgjegjës i Shtëpisë së Kulturës 
Muhurr, ku me grupet artistike të saj, në të cilët qenë angazhuar 
aktorë e këngëtarë amatorë si: Fadil Doda, Agim, Antike e Kimete 
Berisha, Fatmir Kurti, Mejreme Çiku, Farie Sula, Kapllan Rama, 
Sadik Dida, Xhafer Kaleshi (e ndonjë tjetër, të më falë që s’po ia 
kujtoj emrin) inskenuam pjesë teatrale e të estradës, konkuruam 
dhe fituam çmim të parë në takimet zonale në Selishtë e Peshkopi. 
Janë vërtet të paharruara interpretimet dinjitoze të Fatmir Kurtit 
në rolin e fshatarit, që mashtronte kuestorin me shportën e vezëve 
e të Kapllan Ramës në rolin e kuestorit të mashtruar, tek komedia 
“Në kuesturën italiane të fshatit”, ashtu si dhe interpretimet e tyre 
në skeçet e paroditë ku stigmatizoheshin fenomenet negative 
të kohës, si ryshfetet e parazitizmi, nga të cilat gajaseshin qindra 
spektatorë që mbushnin sallën e shtëpisë së kulturës. Dhe jo vetëm 
bashkëfshatarët e mi muhurrakë, por edhe jabanxhinjtë, inxhinierët 
e gjeofizikës së Tiranës, Osman Lika, Mond Shahini e Maks Husi, 
si dhe mësueset e ardhura këtu nga Tirana, Rajmonda Gorenca e 
Sanie Valisi, për të cilët shtëpia e kulturës konsiderohej si shtëpi 
e dytë. Madje ato ishin frekuentuesit e saj më të mirë në mbrëmjet 
tematiko-dëfrimi që organizonim shpesh, si dhe në kampionatet 
botërore e europiane të futbollit, që këtu ndiqeshin në mënyrë të 
organizuar.

Dhe, duke e shtrydhur kujtesën për ngjarje, episode e 
personazhe, nuk mund të lë jashtë saj intrumentistët virtuozë 
popullorë Sadik Dida e Nazmi Rama, rapsodët e mirënjohur Fadil 
Doda e Agim Berisha e veçanërisht ata që i dhanë emër Muhurrit 
në rang kombëtar, vëllezërit kërcimtarë Gani e Hamit Rama, që 
shkëlqyen deri në Festivalin Folklorin Kombëtar të Gjirokastrës 
me grupin e Dibrës.

Brenda shtysës për një vlerësim real e objektiv të ngjarjeve, 
episodeve e personazheve të asaj kohe, nuk mund të lë pa 
përmendur piktorin autodidakt mjaft të talentuar Islam Voka, jo 
vetëm si skenograf e dizenjator, ndër më të mirët e rrethit të Dibrës, 
por edhe për drejtimin që i bëri Shtëpisë së kulturës Muhurr në 
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vitet e mëvonshme. Po ashtu, le të shërbejnë këto radhë edhe si 
homazh për të ndjerin Qamil Mëziu, që si i pari teknik i riparimit të 
radiove e televizorëve, qe bërë mbështetësi kryesor i veprimtarive 
të shtëpisë së kulturës, me foni të improvizuara prej tij, por që 
ndikonin dukshëm në cilësinë e tyre.

E ndërsa sjell në memorie ato kohë vërtet të arta të rinisë sime, 
për një metaforë, më vjen përqasja me lumenjtë, Drini e Murra 
që përshkojnë fshatin tim dhe ku unë që 5 vjeç mësova notin. Ato 
mund të rrjedhin në shtratin që e kanë hapur vetë prej shekujsh, por 
edhe mund të futen në shtratin që ua hap njeriu. Në jetë gjithkush 
përpiqet ta hapë këtë shtrat. Pak a shumë kështu më ka ndodhur 
edhe mua. Ndërsa intrigat e kohës më larguan nga funksioni i 
përgjegjësit të shtëpisë së kulturës Muhurr, kur sapo kisha arritur 
suksesin e duhur, (ndonëse vite më parë, me përkrahjen e insistimin 
e aktorit e regjisorit të njohur dibran Stefan Roçi, që ishte para meje 
përgjegjës i Shtëpisë së kulturës Muhurr, kisha kontribuar edhe në 
ngritjen e funksionimin e vatrave të kulturës në fshatrat Rreth-

Me prof. dr. Bujar Kapexhiu - “Nderi i Kombit”
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Kale, Vajmëdhej e Hurdhë Muhurr), me shumë përpjekje, mezi zura 
vendin e punonjësit socialkulturor në Minierën e Mermerit, falë 
mbështetjes së ish-drejtorit të saj Hekuran Domi, të cilin sigurisht 
që nuk e zhgënjeva.

Në ato vite, jeta e të gjithëve ishte më e lehtë dhe kjo nuk është 
thjesht nostalgji. Duke parë dhe analizuar ngjarjet nga largësia e 
viteve, më duhet të pranoj se shkaku ishte mbivlerësimi që kishim 
për mundësitë tona, por që në të vërtetë ishin mundësi reale. Brenda 
këtyre mundësive, falë dhuntisë dhe talentit tim, por dhe ndihmës 
së pakursyer të Drejtorit të Bibliotekës së Peshkopisë Z.Ylvi Shehu 
dhe Drejtorit të Arkivit të Rrethit Dibër, Z.Luan Kaba, arrita të krijoj 
një bibliotekë dhe një Zyrë Arkivore model në Minierën e Mermerit, 
po ashtu edhe vatrën e kulturës, që për atë kohë ishte moderne dhe 
mbahej si stolia më e bukur e asaj qyteze minatore. Veprimtaritë 
këtu do të kulmonin me montazhin muziko-letrar dhe koncertin 
festiv që organizuam në 20-vjetorin e kësaj miniere.

Ndoshta edhe nga rastësia, pjesëmarrja në ato veprimtari 
festive e ish Drejtorit të Minierës së Kromit “Todo Manço”, të të 
nderuarit Thanas Deda, i cili i emocionuar pohoi se veprimtari të 
tilla cilësore nuk zhvilloheshin as në qytetin minator të Bulqizës, 
“fjala” e tij tek organi i emertësës, do të ndikonte që po atë vit unë të 
shpërgulesha për në këtë qytet, me misionin fisnik të metodistit të 
punës kulturore në Shtëpinë e Kulturës së ushtarakëve të Divizionit, 
që përfshinte tre rrethe: Burrelin, Bulqizën dhe Librazhdin.

Nuk jam aq tendencioz sa t’i përflas, sepse di mirëfilli që çdo 
njeriu t’i jap vendin që meriton në bashkëpunimin dypalësh, por 
për atë kohë, si të tillë qenë Demir Rusi (shef i Shtëpisë së Kulturës 
së ushtarakëve) dhe Hajri Mandri (Drejtor i Kinoklubit “Minatori” 
të Bulqizës), bashkëpunim ky që kulmoi me përzgjedhjen dhe 
inskenimin e dramës “Bregdrinasit”, kushtuar Gjeneralit me shajak, 
Elez Isufi, me autorësinë e Hajri Mandrit, me të cilën u paraqitëm 
dhe zumë vend të parë në takimin kombëtar të teatrove amatore të 
ish shtëpive të ushtarakëve. Në këtë arritje të asaj kohe kanë vendin 
e tyre aktorët amatorë Naim Muça, Lime Murra, Mirela Peti, etj, si 
dhe skenografi Azem Teta.

Tridhjet vjet më vonë, ndërsa ishim ftuar nga mësuesja e talentuar 
e letërsisë Fabjona Shahini (Isaku) në një takim me talentet e reja 
të shkollave të Bulqizës, bashkë me mikun tim, bashkëudhëtar 
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të këtyre katër dekadave, poetin e dramaturgun Hajri Mandri, u 
mrekulluam me inskenimin që i kishin bërë “Bregdrinasit’ dramës, 
e cila ruan origjinalitetin prej vitesh. Interpretuesit e vegjël të kësaj 
shkolle i kishin qëndruar besnik linjës së patriotizmit që ajo përçon 
tek shikuesit.

Në median e shkruar...

Ndërsa po përveçoja fillesat e mia në publicistikë, mendova të 
bëj një sentencë që t’i përshtatej gjendjes sime të kësaj kohe: Mos 
thuaj kurrë ç’të bëj me këtë lloj jete, por si ta bëj më të bukur këtë 
lloj jete... E që ta arrish këtë duhet ta çmosh çdo ditë të jetës, ajo nuk 
të vjen dy herë… Kështu ka ndodhur edhe me mua...Ndërsa kisha 
shkruar e botuar me dhjetëra reportazhe, skica, kronika e fejtone në 
gazetën lokale “Ushtima e Maleve”, në fillimmajin e vitit 1992, kur 
Bulqiza sapo ishte shpallur rreth më vete, më shkrepi në mendje që 
të themeloja gazetën periodike me të njëjtin emër. Dhe pse të mos e 

Rrahman Parllaku - Hero i Popullit, Demir Rusi, Halil Rama, 
Bashkim Lami dhe Destan Doçi.
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bëja?! Përvoja nuk më mungonte, përderisa kryeredaktori i “Ushtima 
e Maleve” Velo Cfarku dhe redaktorët e nderuar Kamber Faruku, 
Fadil Meha, Abdurrahim Ashiku e i ndjeri Garip Troci, më kishin 
mbajtur afër për vite të tëra, duke më mësuar deri dhe sekretetet 
e planifikimit të faqeve, redaktimin e korrekturën e materialeve. 
(Asokohe gazetat shtypeshin në shtypshkronja me plumb, dhe jo si 
në këto modernet e sotme dixhitale, dhe materialet shkruheshin në 
makina shkrimi e jo me kompjuter, ndërsa për internetin as që mund 
të imagjinohej). Por një shkollë gazetarie më vete për mua ka qenë 
edhe bashkpunimi i ngushtë me pena të mprehta të gazetarisë 
shqiptare, si: Qemal Sakajeva, Namik Dokle, Nadire Karadaku, 
Xhevdet Shehu, Irfan Velçani, Tomor Peza, Demokrat Anasatasi, 
etj, në harkun kohor të viteve ‘80-‘90, kur botoja artikuj problemorë, 
por edhe reportazhe e skica letrare në gazetat e asaj kohe si: “Zëri 
i Rinisë”, “Bashkimi”, “Puna” e “Luftëtari”, si edhe më vonë (‘’92-96) 
si korespondent i Radio “Tirana” për rrethin e Bulqizës, i atashuar 
nga kolegu e miku i ngushtë, ikona e gazetarisë sportive Defrim 
Methasani, që më kishte njohur me gazetaren e redaktoren e 
spikatur Zamira Koleci, e cila më mbështeste e më jepte gjithë 
hapësirën e nevojshme në këtë Radio, mjaft të ndjekur në atë kohë.

Me kolektivin e gazetës “Ushtima e Maleve”
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Kështu natyra ime optimiste i vinte në gjumë rreziqet e 
pritshme…. Dhe nuk thonë kot se “fillimi i mbarë është gjysma e 
punës”. Sapo e hodha si ide në rrethet intelektuale e krijuese të 
Bulqizës të sapo shpallur rreth me vete (deri atëherë në juridiksionin 
e Dibrës), piktori Azem Teta bëri logon “BULQIZA” që u pëlqye 
nga i ashtuquajturi kolegjium i gazetës. Pastaj nisëm me vrull 
punën, bashkë me Hajri Mandrin, Sakip Camin e Meleq Beqirin 
dhe me mbështetjen e kryetarit të këshillit të rrethit Bulqizë, 
Bashkim Lami e të deputetit të zonës Safet Zhulali, ish-Ministër 
i Mbrojtjes që bëri dhe përshëndetjen e radhës, të cilën e botuam 
në vendin e editorialit. Më 5 maj 1992 nxorëm numrin e parë që u 
mirëprit nga publiku. Me rubrika të larmishme: ekonomi&sociale, 
traditë&kulturë&letërsi&art, etj, botuam 56 numra në mënyrë 
periodike për çdo muaj, deri në fund të ‘96-tës, për ta rihapur sërish 
pas 19 vitesh (2015 e në vazhdim), tashmë si ide e projekt i Shoqatës 
“Bulqiza” në Tiranë, me mbështetjen e z.Edmond Isaku si Drejtor i 
saj, njëherësh themelues dhe Drejtor i Tv “Bulqiza”. Gazeta vazhdon 
të botohet online në website: www.gazetabulqiza.com dhe ka hyrë 
me dinjitet në tregun mediatik shqiptar.

Dhe ndërkohë që përgatisja dhe botoja gazetën mujore 
“Bulqiza”, gjatë viteve 1992-1996 punova si shef i Administratës së 
Këshillit të Rrethit, në kabinetin e ish-kryetarit Bashkim Lami, i cili 
e drejtoi këtë rreth në një situatë tejet të vështirë të problematikave 
të shumta, varfërisë e papunësisë, të trashëguara nga e kaluara dhe 
të krijuara edhe në atë fillim tranzicioni të tejzgjatur..

Përfaqësues të elitës intelektuale dibrane gjatë një darke të shtruar 
nga biznesmeni i suksesshëm Latif Miha
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…..Gjithë sekreti i jetës së jetuar, pa e përfillur vuajtjen, besoj 
se është aftësia që, për asnjë çast të mos biesh pre e mendimeve të 
zymta, pesimiste…. Kur sa po mbyllej viti i mbrapshtë ‘97, (kujtojmë 
rebelimin që shkaktoi tumori i piramidave, që kishte lëshuar 
metastazat pothuajse në çdo familje) unë, pasi kisha lënë te “VEFA” 
250 mijë lekët nga shitja e apartamentit tim në qytetin e Bulqizës, 
familjarisht jetoja në një banesë tejet të papërshtatshme, afër 
Breglumit të Tiranës. (Me kalimin e viteve atë banesë e shëndrrova 
në vilë dykatëshe, të hipotekuar sipas ligjit). Miku im Bejdo Malo 
kishte nisur botimin e gazetës së përditshme “BULEVARD”. Më ftoi 
edhe mua në stafin e saj si gazetar e redaktor i politikës. Punuam 
bashkë me gazetarët e njohur Agim Deva, Xhuli Boja, Ilir Bushi, 
Xhevair Osmani e ndonjë tjetër duke nxjerrë në treg një gazetë që 
për nga shitja dukej si më e preferuara. Por nuk e pati jetën të gjatë, 
pasi e gllabëroi e famshmja “ALBANIA” e Ylli Rakipit. E ndërsa gjithë 
kolegët e mi u atashuan menjëherë në stafin e saj, unë ngurova, 
duke qëndruar muaj të tërë në pritje, derisa ma mbushi mendjen i 
ndjeri Sokol Olldashi, ish-zv/kryeredaktor i saj. 

Pa ia mohuar të drejtën vetvetes që nga largësia e viteve të 
ripohoj apo të qortoj atë që kam thënë e bërë në kohën që po analizoj, 
në një kapitull kryesisht kujtimesh të një libri si ky, mendova se 
është një shenjë e mirë sinqeriteti, nëse do sjell diçka të veçantë 
nga ato që kam shkruar e botuar në shtypin e kohës. E pikërisht në 
këtë këndvështrim, po sjell si të veçantë vitin 1998 që do të mbahet 
mend si viti i Kushtetutës.

Si një nga gazetarët aktivë të atij viti, nga kryeredaktori i 
gazetës të madhe “ALBANIA”, z.Lutfi Dervishi m’u besua të pasqyroj 
me objektivitet gjithë opinionet për Projekt Kushtetutën. Me bindje 
mund të them se atëherë më shkrepi një yll fati. Qe fat për mua 
të njihja nga afër e të intervistoja personalitete të spikatura të 
jurisprudencës shqiptare, si konstitucionalistin Rustem Gjata e 
juristët e mirënjohur Kudret Çela, Spartak Ngjela, Ardian Nuni, 
Qazim Gjonaj, Avni Shehu, Kreshnik Spahiu etj, (intervista këto, 
që po t’i mbledh e rishkruaj mund të botoj me to një libër të veçantë, 
duke bërë edhe oponencën time, tashmë si jurist e avokat, dhe duke 
e ballafaquar me problematikën që sollën amendimet e vitit 2008 e 
2016), të cilët në faqet e gazetës, thuajse çdo ditë ishin oponentë 
të Projektit të Kushtetutës. Dhe, ndonëse opinionet e oponencat 
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e tyre qenë nga më të ndryshmet, unë gjithnjë kam menduar se 
vendit gjithësesi i duhej një kushtetutë moderne, e standardeve 
të larta demokratike. Kjo edhe për faktin se kishte dhe nga ata që 
na pandehnin ne në gjendjen e Zululandit, siç thoshte Konica, që 
mendonin e shfaqeshin hapur në publik, se mjafton që Kushtetuta 
të plotësojë disa parametra të njohur që ne ta marrim e ta shijojmë 
si simite të furrës.

Tani, nga distanca e kohës, edhe në pozicionin e juristit 
e të avokatit, mund të them se Kushtetuta e ‘98-ës ka pasur 
përgjithësisht një rol pozitiv, sado që nevoja për rishikim, për disa 
amendamente është bërë çdo ditë e më e dukshme, e për këtë jam 
krenar që dhashë kontributin tim gjatë gjithë atij viti me artikujt e 
intervistat e botuara në “Albania”.

Dy vjet më vonë, tashmë reporter i politikës në të përditshmen 
“Rilindja Demokratike”, e them me bindje se më shkrepi sërish një yll 

Në 1-vjetorin e Gazetës “Bulqiza”, maj 2016.

Me kolegët 
Beqir Sina dhe 
Mustafa Lami, 

Bronx, New 
York, 5 nëntor 

2000.
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fati. Pikërisht, pasditen e 28 Tetorit 2000, kur sapo kisha festuar me 
familjen 40-vjetorin e ditëlindjes, me ftesë të Federatës Panshqiptare 
“VATRA” të Amerikës, që ma kishte mundësuar kolegu im Beqir Sina, 
u nisa për të asistuar si vëzhgues në zgjedhjet presidenciale Bush-
Algor të atij viti. Dy javë nga më të paharruarat e jetës sime, kur pata 
rastin të takoja ish Kryetarin e kësaj Federate, Agim Karagjozi, një 
patriot i madh e intelektual erudit, si dhe personalitetete tjera të 
diaporës shqiptare në Nju Jork, Jonuz Ndreun, apo dhe mërgimtarët 
e rinj, Mal Berisha me shokë, që sapo kishin formuar një degë të PD-
së në SHBA. Përvojën e atyre dy javëve e kurorëzova me editorialin 
(me bashkëuator Beqir Sinën) me titull: “Sot flet historia: Bush 
apo Algor”, që u botua ditën e zgjedhjeve presidenciale të SHBA më 
7 Nëntor 2000, në të përditshmen “Bota Sot”, e cila vetëm në Nju Jork 
botohej në tirazhin 38 mijë kopje (botohej dhe vazhdon të botohet 
edhe në Zyrih, Zvicër e në Prishtinë).

Më vonë, për 13 vjet punova si reporter i politikës e si redaktor 
i rretheve dhe i sektorit të arsim-kulturës në gazetën e përditshme 
“Rilindja Demokratike”, ku bashkëpunimi me kryeredaktorët Astrit 
Patozi e Bledi Kasmi si dhe me kolegët gazetarë të njohur: Sami 
Neza, Shemsi Peposhi, Artur Kopani, Zef Lleshi, Mujë Buçpapaj, 
Ramiz Gjini, Migen Demirxhi e Brikena Kamenica, Ndrekë Gjini, 

Në ceremoninë e dekorimit të Kryetarit të OBVL Myfit Guxholli 
në Presidencë, 8 qershor 2020.
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Rexhep Polisi, Drita Çokaj, Dorina Azo e Kreshnik Mersinllari, 
ishte vërtet një përvojë e vyer në publicistikën time.

Pas më shumë se shtatë viteve që jam larguar nga kjo gazetë, kur 
po u kthehem kujtimeve e përjetimeve të mia, është një, të cilin kam 
dëshirë ta sjell në vëmendje. Është gjysma e parë e vitit 2001, kur 
bashkë me gazetaren Mimoza Picari intervistonim Ridvan Boden, 
si ish-kandidat i PD-së për kryeministër, tre herë në javë në TV 
Shijak. Megjithë alternativat bindëse të Bodes, që unë të nesërmen 
e intervistës në TV Shijak i zbardhja e i botoja në “RD”, kam patur 
bindjen se në atë kohë manipulimesh zgjedhore (kur u shpik edhe i 
famshmi DUSHK i Lushnjës), PD në opozitë nuk mund t’i fitonte ato 
zgjedhje e kështu edhe z.Bode nuk do të bëhej kryeministër.

Po në fushën e gazetarisë, krahas botimit të opinioneve, 
reportazheve e dossierëve në gazetat e përditshme “Panorama”, 
“Gazeta Shqiptare”, “Koha jonë”, “Telegraf”, “Dita”,“Standard” e në të 
përjavshmen kulturoro letrare “Nacional” (të thelemuar e drejtuar 
me kompetencë e profesionalizëm nga miku im Mujë Buçpapaj), 
një përvojë më vete është drejtimi si kryeredaktor prej 18 vitesh, 
i gazetës periodike “VETERANI”, botim i Organizatës së Bashkuar 
të Veteranëve të LANÇ, në të cilën kam përcjellur për opinionin 
publik fakte e ngjarje të dëshmuara nga personalitete të spikatura, 
si gjeneral Rrahman Parllaku-Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit, 
Liri Belishova, Edip Ohri, Myfit Guxholli, Skënder Malindi, etj. Madje 
kjo gazetë më ka shërbyer si lëndë kryesore për librat e mi: “Një 
legjendë në kufirin e dy kohëve” (me bashkëauror Sakip Camin), 
“Testamenti i atdhedashurisë”, “Memoria historike e kombit” e “Në 
panteonin e vlerave”.

Si më “rrëmbeu” politika?!

Të gjithë jemi robër të kohës që jetojmë. Thyerjen e parë 
të besimit se jeta do të ecte në normalitetin e zakonshëm dhe 
se pakënaqësia e pesimizmi do të vinte duke u zbehur, e pata në 
gushtin e vitit 1991. Shtëpia e Kulturës e Ushtarakëve Bulqizë ku 
punoja si metodist kulture, u mbyll (nga reformat e saponisura të 
sistemit të ri pluralist) e mua m’u desh të rikthehesha në fshatin 
tim të lindjes, Muhurr, pa asnjë shpresë për të ardhmen. Por siç 
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thotë një shprehje e urtë “e keqja dhe e mira, të vijnë kur nuk i 
pret!”. Pikërisht në një prej atyre ditëve të trishta, më telefonon 
nga Bulqiza miku im i ngushtë Hajri Mandri dhe më thotë: Kthehu 
urgjent se të kemi emëruar sekretar të komitetit ekzekutiv pluralist 
të qytetit! U shashtisa nga kjo e papritur e këndshme….I deleguar 
nga Tirana kishte ardhur Maqo Lakrori, i cili kishte miratuar edhe 
emrin tim për këtë pozicion të ri, si përfaqësues i PSD-së. Kjo ishte 
së pari befasi për mua.

Nuk jam aq tendencioz sa t’i përflas miqtë, sepse di mirëfilli 
që çdo njeri ka të drejtë të ndryshojë bashkë me kohën, por 
sinqerisht nuk e prisja këtë të mirë nga z.Mandri, i cili ende pa u 
krijuar PSD në Bulqizë, më kishte propozuar mua si përfaqësues 
të saj në Komitetin Ekzekutiv të këtij qyteti, ndërsa vetë ishte 
emëruar Sekretar i Komitetit Ekzekutiv të Rajonit Bulqizë. Kështu, 
dashur pa dashur, miku im i mençur e i vyer H.Mandri, si pinjoll i 
një familje të madhe dibrane, në atë zheg përvëlues (jo vetëm të 
motit por edhe të politikës) më tërhoqi sërish në Bulqizë, duke 
më imponuar që bashkë me dr.Skënder Bucin, ing.Afrim Çengën, 
ing.Hashim Devën e Destan Prençin të krijonim degën e Partisë 
Socialdemokrate për Bulqizën. Nga afër njihja vetëm njërin prej 
udhëheqësve të qendrës së kësaj partie, Lisen Bashkurtin, me të 
cilin më kishte takuar miku jonë i përbashkët Baftjar Rusi, në kohën 
që ishte Sekretar i Komitetit të Rinisë të rrethit Dibër.

Me ish-kryetarin e BLD Teodor Laço dhe Sekretarin e Përgjithshëm Shaqir 
Rexhvelaj, gjatë një konference për shtyp.
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Nga kjo hyrje spontane në Partinë Socialdemokrate, dy vite më 
vonë, do të gjendesha me eksponentë të njohur të kësaj partie, të 
kryesuar nga politikanët e njohur Teodor Laço, Arian Starova e 
Shaqir Rexhvelaj, të cilët drejtuan grupin e shkëputur nga PSD, 
që mbështeti Projektkushtetutën e 94-ës, për të krijuar një vit më 
vonë (1995) Bashkimin Socialdemokrat. Nga ajo kohë, Laço do të 
më evidentonte, nga një takim intelektualësh të qytetit të Bulqizës, 
për të më tërhequr në Tiranë, fillimisht në pozicionin e shefit të 
organizimit të BSD (parti kjo që në 2002 ndryshoi emrin në BLD-
Bashkimi Liberal Demokrat, duke arritur deri dhe krijimin e një grupi 
parlamentar) dhe më vonë anëtar kryesie e deri nënkryetar i kësaj 
partie funksion që e mbajta deri në janar 2015, kur fitova statusin e 
nëpunësit civil në Bashkinë e Tiranës.

Ndonëse është e vështirë t’i ndaj përjetimet e mia politike nga 
ato letrare, po kuturis ta bëj këtë, sepse e di që çdo njeri i letrave, 
kur hyn në politikë, ka mall për atë kohë kur nuk ishte i dyzuar dhe 
i kushtëzuar për të bjerrur dëshirat nëpër ravgime të largëta. Për të 
qenë besnik i jetës që bëj, adresimet e mia në ditar, që do t’i quaja 
më intime, po i sjell në kursiv….

Laço, një personalitet i letrave dhe i politikës më besoi “arsenalin 
e tij krijues” në këto fusha për afro dhjetë vjet (1995-2005), duke 
qenë i pari lexues i tyre, e duke ia kompjuterizuar, jo vetëm fjalimet 

Me kryetarin e BLD Arian Starova dhe bashkëpunëtorët Hajri Mandri, 
Shaqir Rexhvelaj, Neshat Ndreu, Skënder Cala. 



Halil Rama698

por edhe tregimet, romanet e dramat e tij të shkruara në këtë hark 
kohor (si: “Valsi i hënës”, “Mjegull”, “Gropas ‘67”, “Bashkëjetesë me 
kohën” etj. Kjo kohë shërbeu vërtet si një shkollë për formimin tim 
si letrar e publicist, por edhe për afirmimin në politikë, ashtu si edhe 
bashkëpunimi i mëvonshëm intensiv me politikanin, diplomatin e 
politologun e shquar Arian Starova e me personalitetin e kulturës e 
të politikës shqiptare Shaqir Rexhvelaj.

E ndërsa kuturis në këtë “livadh” të stërmadh të politikës, 
ku politikanët aktualë të të dyja krahëve kanë humbur dukshëm 
besimin e qytetarëve për shkak të lidhjeve të dyshimta me krimin 
e korrupsionin galopant, gjithnjë e më shumë më tërheq Muhurri, 
fshati im i lindjes, tashmë me vila dy e tri katëshe, me fasada të 
sovatuara e të lyera me ngjyra të ndryshme. Shtëpia e fëmijërisë më 
tërheq me një forcë magnetike të pamenduar kurrë…. Zemra më 
rreh për vendlindjen time, ku tani kanë çelur lulet e kumbullave e 
kajsive, që janë edhe të stolisura me të bardhë dhe nisin të formojnë 
frytin, duke shpërndarë petalet mbi barin e mezhdave si një pjalm 
dëbore. E ndërsa kuturis kësisoj, sërish mendja më fluturon tej rrëzë 
Rrunjës e matanë saj në Pllajë, kur në fëmijërinë time, bashkë me 
shokët e shoqet mblidhnin lule zoje… atje te Kroi i Zi e në gryka të 
thella malesh, në thepisjet e të cilave dukej se gremiseshin fatthënat 
për t’u copëtuar e thërmuar nëpër thepa gurësh ose për t’u prehur 
qetësisht përfund malit… Atje ku ngjyrat feksnin ose mugeshin, me 
të gjitha ngjyrimet e ylberit.

Shpjegimi im për lumturinë e njeriut më shtyn drejt 
supersticionit, drejt Zotit... Nuk i sjell dot nëpër mendje gjithë të 
mirat që kam bërë në jetë, sa njerëzve ua kam ndryshuar rrjedhën 
e fatit pas ndërhyrjeve këmbëngulëse për një të drejtë punësimi a 
studimi në master e doktoraturë, për një vizë në Amerikë, Gjermani e 
Greqi, për t’i botuar një artikull një veterani, sa herë kam dhënë borxh 
dhe kur e kanë harruar të ma kthejnë nuk ua kam kujtuar, sa herë e 
kam ndezur harenë nëpër festa familjare. Tani që po i kujtoj, po mëtoj 
t’i lë të shkruara. Kjo mund të tingëllojë si mburrje, si autolëvdatë. 
Ndoshta mund të gjykohet kështu edhe prej unit tim të dytë, që më 
qorton. Ngasja për t’i kujtuar ka një origjinë tjetër: dëshira për të 
shpjeguar lumturinë. Dhe atëhere më vjen në mendje “Behari i vogël 
i një Forsajti” i Gollsuorthit, paçka se si ogur s’më pëlqen...
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Atdheu fillon tek familja……

Kur sapo kam përfunduar së lexuari romanin e Naim Berishës 
“Zëri i malit të Shënmërisë”, e gjej me vend ta perifrazoj prozatorin 
e mirënjohur, pikërisht aty ku... “atij, befas iu kujtua një thënie e 
njohur: Atdheu fillon te familja!”.

Në faqet e para të këtij romani kur enigma për fatin e dy të 
rinjve të dashuruar, sa vjen e shtohet, as që mund ta mendosh 
atdhedashurinë si linjë tërësore të këtij produkti krijues të shokut 
tim të fëmijërisë, njëherësh dhe nip i babait tim.

Por duke iu përbajtur sentencës së moçme sa vetë shoqëria 
njërëzore “Atdheu fillon nga familja”, pasi shtron pyetjen retorike 
“Po ku është familja ime”, N. Berisha e shtjellon atë sipas filozofisë 
së tij, të një intelektuali mendjendritur, i cili në mërgim është bërë 
më produktiv.

Dhe ndërsa Naimi e gjen qetësinë shpirtërore teksa i falet 
Malit të Shënmërisë, ndërmend më vjen madhështia e këtij mali 
në prehërin e një mali tjetër edhe më të lartë të vendlindjes time, 
Runjës hijerëndë e kreshnike.

Prindërit e mi, Hidër dhe Mide Rama (Hoxha)
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Pikërisht Muhurri, vendlindja ime e shtrenjtë, që shtrihet në të 
dyja anët e Drinit, vetëm 10 km poshtë qytetit të Peshkopisë, Korabin 
dhe Runjën ka për lindje dhe perëndim të diellit të gjithësisë.

Vendlindja! Gjëja më e shtrenjtë! Vendi ku u lindëm e u rritëm, 
ku morëm mësimet e fëmijërisë, ku jetuam gëzimet dhe hidhërimet 
tona. Aty u formuam, 
hodhëm hapat e parë dhe 
nisëm rrugën e jetës...

Vendlindja është kjo 
tokë, këta gurë e drurë 
që në çdo moment na 
kujtojnë origjinën e 
familjes.

Lavdia e të parëve 
është dritë për pasard-
hësit! Është thirrja e kohës 
për të njohur vendlindjen 
dhe kushtrimi i të parëve 
për të dashur atdheun.

Po kush është familja 
ime?

Gjithkush do dëshi-
ronte ta niste që në 
gjenezë përgjigjen e kësaj 
pyetje, ndërsa mua si 
epilog të këtij libri më 
mjafton t’i përmbahem familjes time biologjike.

Gjyshja, Hane Rama (Kaziu), është një memorie e udhërrëfyes 
për mua, dy vëllezërit, Selmanin e Selimin, dhe sidomos për motrën, 
Bajden. Nga ajo trashëguam virtytin më të shtrenjtë njerëzor, 
pastërtinë fizike dhe shpirtërore. Se në të vërtetë, nuk ia gjeje 
shoqen në tërë krahihën tonë të Muhurrit, Luznisë e Katër Grykëve, 
si pastërtore e rrallë. I ndrisnin xhupa e pushterka si dhe këmisha e 
bardhë si bora, edhe kur gatuante petën me hithra, edhe kur thurte 
për ne triko e çorape me spikë... edhe kur na merrte për dore për 
tek dajë Ibrahimi (Kaziu) në Arap të Poshtëm, ku kalonim shumë 
këndshëm pushimet dimërore dhe një pjesë të pushimeve të verës.
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Edhe babai ynë, Hidri i ngjante të ëmës, pra gjyshe Hanes, të 
paktën për nga dashuria njerëzore, besnikëria e ndershmëria, veti 
këto që i demostroi me devotshmëri gjatë gjithë jetës së tij. I ruajti 
këto si veti të karakterit të tij, dhe nuk i shfrytëzoi për lavde e poste, 
ndonëse gjatë viteve të Luftës Nacionalçlirimtare shpëtoi nga një 
atentat Dylbere Bylykbashin, kur ai ishte me shërbim në Tiranë. As 
kartën e saj dhe as atë të Haxhi Lleshit, që ia kish shkruar pasi e 
kishte shoqëruar për në Hurdhë Muhurr në një situatë të vështirë, 
dhe e kishte porositur që ta përdorte në vitet e mëvonshme të 
pushtetit, babai nuk i nxorri kurrë....Na rriti me vështirësi të shumta, 
duke punuar me orë të zgjatura, si rojtar pylli në Kamëz (në vitet e 
para të pas çlirimit), në 
Ndërmarrjen Tregtare si 
teknik i pijeve alkoolike, 
në ish fermën e Zdojanit 
e në ish kooperativën 
bujqësore të Muhurrit. 
U rropat vetë, që ne 
fëmijët e tij ta kishim të 
hapur rrugën e dritës dhe 
diturisë.

Ndërsa nëna ime, 
Mide Rama (Hoxha), 
mbesa e klerikëve të 
shquar të Reçit, Sheh 
Ymeri e Sheh Velija, si 
dhe motra e imamit të shquar të Zall Dardhës, Selman Hoxha, e 
mendjendriturit Nuredin Hoxha dhe e Riza, Zenel e Haxhi Hoxhës 
(po nga Zall Dardha), do të qe modeli ynë në punë dhe në jetë... Një 
shtëpiake e denjë për një familje tradicionale si e jona, që asnjëherë 
nuk u gjunjëzua, as nga sëmundja e rëndë që e shoqëroi thuajse 
gjithë jetën e saj dhe as nga hallet e shumta.

Në harmoni të plotë me babë Hidrin ajo bëri gjithçka që ne 
fëmijët e tyre të shkolloheshim e të bëheshim të denjë për veten, 
familjen e shoqërinë.

Vlerat e familjes tonë kanë qenë gjithnjë ato që na kanë mbajtur 
të qëndrojmë në këmbë me krenari e dinjitet. Ky ka qenë sekreti i 
qëndresës sonë në përballimin e vështirësive që s’na i kurseu fati 
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dhe kështu ka për të qenë në jetë të jetëve. Familja është vlerë e 
shenjtë, e paprekshme! Dhe këtë shenjtëri e rriti ndjeshëm më i 
madhi i fëmijëve të familjes tonë, Selmani. Ai është ndër të parët 
intelektualë të zonës së Muhurrit që mbaroi arsimin e lartë ushtarak. 
Falë dhuntive të tij, i zellshëm për të mësuar, korrekt në shoqëri e 
në familje, Selmani u bë nderi dhe krenaria e familjes tonë. Njohës i 
mirë i historisë dhe bartës 
i modestisë intelektuale 
që karakterizon të diturit, 
zotërues i thellë i fushës jo 
vetëm nga librat, por edhe 
nga rrugëtimi i një kariere 
të gjatë, nisur si fëmijë i 
një familje të varfër nga 
Veriu në derën e shkollës 
së mesme ushtarake 
“Skënderbej” për të 
vazhduar e mbaruar më 
pas studimet në Shkollën 
e Lartë të Marinës në 
Vlorë, Selmani, që nga 
rinia e tij e deri sa mbylli 
sytë përgjithmonë, do të 
shquhej për kontributin 
e tij maksimal në dobi 
të familjes. Dhe jo 
vetëm kaq, por duke e 
konsideruar familjen si 
embrionin e çdo shoqërie 
dhe të çdo qytetërimi, 
ai ishte shembull dhe 
burim frymëzimi edhe për 
motrën, Bajden, vëllain Selimin (që edhe sot ruan me nder e krenari 
traditën e familjes tonë në Muhurr, vendlindjen tonë të shtrenjtë) 
dhe për mua më të voglin. Si rrallë kush, vëllai ynë i madh Selmani, 
vuri “veton” për shkollimin e motrës, Bajdes, duke e dërguar në 
Shkollën e Mesme Mjekësore “Jani Minga” të Vlorës, duke ia paguar 
vetë paratë e “gjysmës së bursës”, dhe duke ndikuar po vetë ai në 
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punësimin e saj në Maternitetin e Durrësit, ku “hallë Bajdja”, siç e 
thërrasin të gjithë, punoi me devotshmëri e përkushtim në shërbim 
të qytetarëve durrsakë, për katër dekada, deri sa doli në pension.

Të njëjtën përkujdesje tregoi vëllai ynë i madh Selmani edhe 
për mua e Selimin, duke ndarë për çdo muaj pjesë nga rroga e tij, që 
të na mundësonte ecuri të mbarë në mësime.

Familja është shoqëria në miniaturë. Familja fillon me fëmijët. 
Familja është mjedisi i parë, ku njeriu duhet të mësohet të 
krijojë mirësi. Kështu ka ndodhur edhe me mua e bashkëshorten 
time, Kimete Rama (Berisha). Për katër dekada jetë intensive 
bashkëshortore ia dolëm të sfidojmë vështirësi të shumta, sa në 
Muhurr, në Bulqizë dhe Tiranë për të krijuar një familje solide, me 
dy djemtë tanë, Bledarin e Arlindin, nusen e Bledit, Zanën dhe dy 
mbesat e bukura si dy yje, Keida dhe Alesia dhe me bashkëshorten 
e Arlindit, Nertila (Ceka), një vajzë e shkëlqyer, bijë e një familjeje të 
nderuar nga zona e Funarit, fshati Mollagjesh, Elbasan, e diplomuar 
në të gjitha nivelet për drejtësi, e përkushtuar për familjen dhe 
punën.

Dhe padyshim, në ndërtimim dhe konsolidimin e familjes time, 
bashkëshortja, Kimetja ka luajtur rol parësor. Në këtë rrugëtim të 
gjatë prej më shumë se katër dekada, ajo ka mbajtur në konsideratë 

Familja Rama gjatë një ekskursioni në Dajt.
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kërkesat e kohës duke konfirmuar marrëdhëniet e saj ndaj vlerave 
shpirtërore të njeriut. Si e tillë ajo nderohet e respektohet edhe nga 
shoqe e shokë të ish kolektivave të saj të punës në Bulqizë e Tiranë, 
ku ka 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.

Si përfundim, kjo përvojë familjare dëshmon para së gjithash 
paprekshmërinë e familjes si garanci për sigurinë e shoqërisë së 
madhe njerëzore.

Çdo doktrinë sociale, që përpiqet të rrënojë familjen është 
e papranueshme dhe përveç kësaj, e pazbatueshme. Të formosh, 
rritësh dhe konsolidosh një familje vërtet të shëndetshme, ky është 
suksesi i sukseseve.

Familja është baza e një shoqërie. Atdheu fillon tek familja. Pa 
familje të shëndoshë nuk ka atdhe. Nuk mjafton ta duash atdheun 
me deklarata dhe fjalime. Atdheun e mbajnë familjet e shëndosha 
shqiptare kudo që janë, në Muhurr, në Dibër, në gjithë Shqipërinë 
dhe në botë, edhe pse janë larg... .

Familja Rama gjatë një eventi familjar.
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Halil Rama dhe jehona e vendlindjes

Nga Dr. Hajri Mandri

Publicisti dhe shkrimtari i talentuar, mjaft produktiv dhe me 
një përvojë të gjatë, Halil Rama (autor i 16 librave me monografi, 
kritikë letrare e publicistikë të zgjedhur), i mbyllur në pranverën 
pandemike (2020), udhëton 
me imagjinatën e tij nga Tirana 
ku jeton prej dekadash, për në 
vendlindjen e tij, Muhurri i Dibrës. 
Kjo prirje romatike e autorit 
të shëtit në gjërësinë vendore, 
në thellësinë historike, dhe në 
kujtime brezash që filtrojnë 
leitmotive dashurie dhe krenari 
për vendlindjen.

Libri i ri i tij “Muhurri, histori 
dhe personalitete” si monografi 
etnokulturore dhe historike, 
është një dhuratë e këndshme për 
banorët dhe brezat që do të vijnë 
në këto anë. Autori zhvillon me një 
qëndrim ideoemocional, figurën 
kontekstuale të vendlindjes së 
tij, duke u fokusuar në vlerat që 
Muhurri ka krijuar në historinë e 
tij të largët dhe të afërt, me bëmat 
e njerëzve të shquar muhurrakë, 
që bënë emër në Dibër dhe në shkallë kombëtare, në mënyrën e 
jetesës dhe sjelljen e njerëzve të thjeshtë dhe plot mençuri e dinjitet, 
duke u ringritur si vlerë përballë kontekstit historiko-kulturor 
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dhe duke u kundërqëndruar me fisnikëri rrethanave politike që 
diktonte koha.

Halili është një mjeshtër i profilit, duke krijuar personazhe si 
shembëlltyra që të mbeten në kujtesë. Tërë publicistika në 16 libra 
është në një linjë vetëpërmbushëse ku autori me mjeshtëri di të 
përveçojë protagonistë të veshur me detaje, që vetëm syri i mprehtë 
dhe mendja pjellore i shpërfaq aq mjeshtërisht.

Edhe në këtë monografi si dhe në librat e shkruara dekadën 
e fundit nga ky autor, zbulohet thelbi i marrëdhënieve njerëzore. 
Jetët e personazheve realë, janë të mbushura me pasione dhe 
emocione të pandalshme, drejt sfidës së jetës, drejt suksesit. 
Shkrimi i tij depërton thellë në shpirt dhe zbulon botën delikate të 
intelektualëve muhurrakë, strukturën e tyre si njerëz të matur që 
të veprojnë në kontekst duke marrë prej tij, maksimalisht suksesin. 
Ashtu siç është edhe vetë në jetë autori Halil Rama, personazhet 
realë që përshkruan, janë karaktere që bartin dashuri dhe buonsens, 
veti të qenësishme inteligjence. Në fushën e të shkruarit dhe në 
disa institucione ku ka punuar, këmbëngulja dhe vullneti i tij për 
të studiuar, për të mbledhur burimet parësore, për të mësuar nga 
përvoja e tjerëve janë pjesë e stilit të punës kërkimore të tij. 

Halili e formoi personalitetin e tij, jo vetëm në praktikën krijuese 
voluminoze por edhe me studime të integruara formale universitare 
për drejtësi, çka i ka dhënë një ndihmë në interpretimin e dukurive 
shoqërore dhe ngjarjeve pikante të historisë.

Prehistoria e krahinës së Muhurrit jepet me të dhëna të 
qëmtuara me finesë nga zbulimet e derisotme shkencore. Tradita 
etnokulturore dhe qëndresa e mbijetesa e këtyre banorëve është 
shembull sakrifice dhe vetmohimi për të jetuar me nder e krenari.

Është mbresëlënëse gjenerata e vonë e intelektualëve të 
Muhurrit, jo vetëm në shumësinë e tyre por dhe në impaktin 
publik që ato patën dhe vazhdojnë të kenë në shoqërinë shqiptare. 
Me mençuri ata kanë ditur të adaptojnë qëndrime dhe sjellje në 
përputhje me rrethanat e kohës, duke përzgjedhur qëndrime 
perspektive e duke u bërë të dobishëm e me vlera kombëtare dhe 
shoqërore.

Halili i vendos intelektualët që nuk jetojnë dhe ata që jetojnë 
dhe kontribuojnë ende, secilin në vendin dhe piedestalin e merituar. 
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Dashuria dhe ngrohtësia me të cilat ai i mbështjell ata, janë shprehje 
e humanizmit dhe shpirtit patriot, demokrat e liridashës të autorit.

Libri lexohet këndshëm nga përdorimi me mjeshtëri i mjeteve 
gjuhësore dhe stilistike, ngjyrimeve emocionale që fitojnë ngjarjet 
dhe personazhet, nën talentin dhe profesionalizmin e Halil Ramës.

Ai sjell jehonën e vendlindjes së tij të bukur dhe të dashur, si 
shembëlltyrë e jehonës që vjen nga e shkuara tek e sotmja dhe na 
zgjon të gjithëve e na thërret, për më shumë humanizëm, dashuri e 
dinjitet.

Së fundi, le t’i lëmë radhë lexuesit të shijojë drejtpërdrejtë 
nokturnet dhe romatikën që shpërfaqen në libër, i cili, i shkruar me 
një stil të rrjedhshëm, ngjan me një ese të gjatë liriko-epike, si një 
databazë e plotë e vlerave të Muhurrit, duke plotësuar harmonishëm 
tablonë gjigande dibrane të njerëzve të ditur, të urtë e patriotë.

Gjatë promovimit të librit të 15 të autorit H.Rama, “Skënder Cala, në gjerdanin 
e artë të kulturës kombëtare”
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PASTHËNIE

“Edhe unë jam nga Muhurri!”

Prof.Dr.Bujar KAPEXHIU
“Nderi i Kombit”

Vendlindja, trualli që gjymtyrët prekin për herë të parë, ku për herë 
të parë thithin ajrin e kësaj toke, ku lëshon pikën e parë të lotit dhe 
ku zëri lajmëron vazhdimësinë e jetës, duke përcaktuar që prej atij 
çasti emrin e këtij trualli që do e ndjekë pas gjithë jetën, deri në 
përjetësi. Fjalët e bukura e të ndjera janë në nderin dhe fisnikërinë 
e atij që di të respektojë e të falënderojë këtë tokë që e priti.

Nuk ka krahinë në Shqipëri me më shumë tituj librash, të 
shkruar e të botuar nga autorë dibranë. Kjo më bën të shpenguar, 
të sigurt e bindës kur them: Nuk është e rastit që fjala Dibër rimon 
bukur me fjalën Libër. DIBËR - LIBËR. Askund tjetër nuk e gjen këtë 
lidhje. Vërtetësinë e këtij përcaktimi, me këtë togfjalësh e përforcon 
dhe shkrimtari e publicisti dibran Halil Rama, që deri tani ka botuar 
16 libra... E sa e sa të tjerë pas këtij libri. Vetëm ai e di... Ne, si lexues, 
presim.

Përkushtim, seriozitet, dinjitet, dashuri, mall, respekt, mburrje, 
nostalgji, krenari, të gjitha së bashku këto ndjesi, si një gjerdan gurësh 
të çmuar në gjoksin e Halil Ramës, japin shkëlqimin dhe meritën e 
të suksesshmit që çdo muhrrak e çmon dhe e vlerëson këtë punë, 
që duke mbledhur germë pas germe, ashtu siç milingona punon, ka 
ngritur me pasion këtë kështjellë kryelartë, të pakrahasueshme të 
Muhurrit.

Mbasi vështrimi shkëputet nga rreshti i fundit i librit dhe 
gishtat me delikatesë mbyllin kopertinën, për një çast kupton që, 
me njohuritë që ke marrë për historinë e vjetër dhe të re, ngjarjet e 
personazhet, me hollësitë e pafund të fshatit, vetvetiu të mbështjell 
një ndjesi e brendshme krejt e veçantë, deri aty sa edhe ty të ngjan 
vetja si të jesh një banor i hershëm i Muhurrit. Edhe kjo meritë e 
autorit, në kohën kur sot fshatin po e braktisin, me leximin e këtij 
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libri duket sikur fshati shtohet me banorë të tjerë të rinj, që e njohin 
aq mirë Muhurrin, edhe pse në formë virtuale.

Një privilegj për muhrrakët, se kudo, në çdo cep të botës që 
të jenë do të kenë pranë vetes malet, fushat, lumin, lulet, shtëpitë, 
komshinjtë, familjen e gjithë të njohurit e dashur e të shtrenjtë të 
vendlindjes, për të mos i harruar kurrë. E nëse një ditë, larg, aty ku 
je, të merr malli e i thua vetes po shkoj në fshat, tani e ke më të lehtë, 
se bën dy hapa dhe fshatin e ke të gjithin në raftin e bibliotekës, si 
një dhuratë të çmuar nga bashkëfshatari yt, tashmë aq i njohur për 
krijimtarinë e tij, Halil Rama.

Mbas leximit të librit edhe unë, si dibran, tashmë jam i bindur 
më mirë, më saktë e më hollësisht për vendin, ngjarjet me njerëzit. 
Njoh Muhurrin. E kështu, me plot gojën, nuk gaboj kur them se unë 
jam nga Muhurri! Nuk beson? Më pyet për gjithçka e jam gati të të 
jap përgjigjen për të gjitha e me hollësi.

Në faqet e këtij libri, midis rreshtave, si në një pasqyrë, çdo 
muhrrak do të shohë veten dhe do të arrijë në përfundimin se në 
këtë pasqyrë të krijuar nga mendja dhe dora e Halilit duket më i 
mirë, më trim, më punëtor, më i bukur e më i mençur, dhe thellë 
nga shpirti do t’i dalë urimi për këtë krijues të veçantë, unikal: 
Faleminderit Halil, krenari e Muhurrit! Paç uratën!
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