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Në fakt, në këtë numër të gazetës  
“Stebleva”, kisha menduar të shkruaj  
për historinë e jetës të një njeriu të 
thjeshtë, të përgatitur në shkollën 
e jetës, që ka ditur të qëndrojë mbi 
supet e të parëve e të shohë më larg, 
por edhe ti ngjajë kohës, që ka ditur 
të shfrytëzojë në interes të jetës së 
vet,  familjes, farefisit, shoqërisë, por 
edhe të fshatit,  si  edukatën (pleqtë 
tanë i thonin turqisht  tabiet) edhe 
marifetin, që ka bërë shumë miq, por 
edhe kundërshtar, që ka guxuar dhe ja 
ka dalë. Bëra gabim që i mora mendim, 
sidoqoftë atë që se bëra në vitin e 75 
të jetës  së tij, shpresoj ta bëj në vijim.  
Pse të mos shkruajmë ? 

Mendoj se e kemi detyrë për sot 
dhe për brezat ta memorizojmë 
një vlerë, ta memorizojmë një të 
vërtetë, ta memorizojmë një model, 
të memorizojmë burrat dhe gratë e 
Steblevës  që në jetën e tyre patën 
cilësi  të veçanta… Mësimi është gëzim, 
është dritë, është nevojë. Për  mua,  kjo 
është arsyeja apo motivi thelbësor pse 
shkoj me dëshirë në takime , aktivitete 
ku flitet dhe thuhet , ku debatohet, 
dëgjohet e kuptohet. Kjo është arsyeja 
që i kushtoj kohë edhe tavolinës në 
kafenetë e bashkëfshatarëve të mij 
në Tiranë e Steblevë. Natyrisht shija e 
tavolinës është muhabeti me njeriun 
që do. 

M e  s h u m ë  v ë m e n d j e  k a m 
dëgjuar tregimet, përshkrimin e 
ngjarjeve, argumentat e njërëzve 
të mrekullueshëm të Steblevës që 
jetuan pleqërinë e tyre kur unë jetoja 
fëmijërinë dhe rininë. 

(Vijon në faqen 4)
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nga nadire Buzo (nura)* 

O Zot! Shpëtoje Shqipërinë dhe 
shqiptarët. qindra e mijra vjet u luten 
dhe luftuan për to, burra të ditur dhe 
trima luftëtare që nuk kursyen asgjë për 
kombin e tyre!

Pas shume v i tesh studime, 
mbështetur nga i ati, dhe sidomos 
nga xhaxhai i tij, Kadri Lila, studimet 
e larta i kreu në Stamboll për teologji 
dhe mori titullin “Hafiz”. Në vitet më 
pas Hazis Lila, vazhdoi studimet për 
Teologji dhe Astrologji, në Egjipt. U 
dallua mbi të tjerët, pasi ai kishte veti 
të thella parashikuese, bisedonte me 
yjet dhe i lexonte saktë ato. Kur kthehej 
nga Egjipti për pushime, ai çudiste 
moshatarët e tij, duke u folur shumë 
për Universin dhe ndikimet e tij mbi 
njeriun. Pas përfundimit të studimeve 
shkëlqyeshëm, Hazisi do të fitonte një 
bursë për studime në Francë, ku studioi 
për Filozofi dhe Astronomi me rezultate 
të shkëlqyera dhe veti të rralla në këtë 
fushë. Ai ishte njohës i shkëlqyer i 
arabishtes, turqishtes, persishtes dhe 
frëngjishtes, si dhe parashikues i zoti 
në leximin e yllësisë. I riu Hazis Lila, 
ishte djalë inteligjent dhe shfaqi dhunti 
e aftësi të çuditshme gjatë studimeve, e 
mbi gjithçka ishte përparimtar i shquar. 
Në Stamboll kishte lexuar dhe mësuar 
shumë për Rilindësit Europianë dhe 
me idetë përparimtare të rilindasve 
tanë e në veçanti të Sami Frashërit. 
Në Francë morën udhë më tej idetë 
e tij përparimtare. Në mendje i kishte 
mbetur Iluminizmi Francez e sidomos 
Volteri, i cili ishte ikona e revolucionit 
francez dhe ideologu i saj kryesor. 
Duke pasur prioritet mbretërinë e 
arsyes, ndërgjegjen e kulluar dhe 
ndriçimin e mendjes, veprat e tij të 
shumta shërbyen si parapërgatitje e 
revolucionit. Volteri ka pasur dashuri 
të veçantë për punën dhe thoshte: 
“Populli më i pasur dhe më i lumtur 
është ai që punon më mirë tokën dhe 
dhurata më e bukur që Perëndia i ka 
dhënë njeriut është domosdoshmëria 
për punën.” Hazisit i pëlqenin shumë 
këto ide, të cilat ëndërronte t’i zbatonte 
në vendlindjen e tij. Ai e adhuronte 
Fransua Volterin edhe si filozof, por 
edhe si studiues i letërsisë paraardhëse 
franceze, s’mund të mos kujtonte se 
Gjergj Kastrioti dhe shqiptarët qenë 
brohoritur në Francë nga shkrimtari Pjer 
Ronsar, Mishel Montenji, Pier Brautoni, 
Amadi Zhameni. Hazisi i recitonte 
dhe i dinte përmendësh vargjet e 
Volterit, poetëve dhe shkrimtarëve 
francezë të kohës. në fushatat e tij…” 
Në veprën “Sprovë mbi zakonet e 
kombeve” (botuar anglisht në 1754), 
vepër historike-filozofike, ku vë në 
dukje heroizmin e popujve shqiptarë 
në luftën kundër pushtuesve osmanë 
dhe nënvizon… “Sikur perandorët 
grekë bizantinë të ishin si Skënderbeu, 
Perandoria e Lindjes do të kishte 
qëndruar në këmbë”, përfundon Volteri. 
Në Francë, Hazisi u dashurua me një 
franceze, e cila e deshi marrëzisht dhe 
iu lut të martohej me të djaloshit shqiptar, 
por ai kishte marrë paralajmërimin nga 
qielli Universal. Një zë i fuqishëm e 
thërriste të kthehej në vendlindjen 
e tij me bukuri përrallore, me gra e 
vajza të bukura që punonin tokën 
dhe rrisnin fëmijë të shëndetshëm. 
Kishte shumë vjet larg familjes së tij të 
madhe dhe ndjente detyrë të shkonte 
dhe të përhapte idetë përparimtare 
në vendin e tij të rrënuar nga luftërat 
dhe sundimi i gjatë i pushtuesve. 
Kthehet në Shqipëri, në moshën 

30-vjeçare, në agim të shekullit të 
ri të mbarsur me luftëra dhe histori 
të rralla. Me vete solli shumë libra 
me vlerë të madhe, nga filozofët, 
astrologët dhe teologët e mëdhenj të 
botës. Hazis Lila u emërua mësues i 
frëngjishtes në Gostivar, në Strugë e 
më pas Drejtor i Gjimnazit në qytetin 
e Dibrës. Gjithashtu, solli me vete 
mjaft libra në gjuhën shqipe dhe i 
shpërndau ato fshehurazi. Punonte me 
përkushtim. I revoltuar për mungesën 
e shkollave shqipe në krahinën e tij, 
filloi aktivitetin e mësimit të gjuhës, 
jo vetëm në xhaminë e fshatit, por 
edhe në shtëpitë e bashkëfshatarëve 
dhe në shtëpinë e tij të madhe. 
Së bashku me miqtë e shoqërisë 
“Bashkimi” përgatitën rrethanat për 
zhvillimin e Kongresit të Manastirit. 
Haxho Lila ishte anëtar dhe firmëtar 
në Kongresin ku u vendos njësimi i 
Alfabetit të Gjuhës Shqipe, përkrah me 
50 burra të shquar të kombit shqiptar 
si Luigj Gurakuqi, Shahin Kolonja, 
Gjergj Fishta, Ndre Mjeda, Mihal 
Grameno, Sotir Peci, Hilë Mosi, Mati 
Logoreci, Bajo Topulli, Gjergj qiriazi 
dhe të tjerë, ku vetëm 32 prej tyre ishin 
firmëtarë, midis tyre dhe Hazis Lila, i 
cili mbante numrin gjashtëmbëdhjetë. 
Këto ngjarje, i dhanë krahë Hazis 
Lilës për të bërë të njëjtën gjë edhe 
në krahinën e tij. Brenda disa muajve 
organizoi Kuvendin e “Bellavodës”, 
aty në fushën e Klenjës në kufi me 
Gjinavecin, në korrik dhe më pas në 
tetor të vitit 1909, së bashku me miqtë 
e tij të një ideali: Hasan Moglicën dhe 
Vasil Mlladen Pelushku dhe shumë 
patriotë të tjerë të krahinës. Këto dy 
kuvende të Bellavodës patën si qëllim 
zbatimin e programit për hapjen e 
shkollave shqipe, i cili u hartua në 
kongresin e Dibrës në Korrik të vitit 
1908, ku Haxho Lila kishte ngritur 
fort zërin për përhapjen e arsimit dhe 
diturisë në çdo fshat e krahinë. Në 
kuvendin e Bellavodës organizuan 
dhe mbrojtjen territoriale të Krahinës. 
Materiale shkollore, kryesisht libra 
dhe fletore, iu vinin nga Shoqëria 
“Skënderbeu” në Sofje dhe Shoqëria 
“Vatra” e Bukureshtit. Ai kishte miqësi 
dhe takohej shpesh me patriotin Jusuf 
Bageri dhe Dhimitër Mole. Me Jusufin 
ishin jo vetëm patriot si dibranë, por 
edhe pothuajse moshatarë. Jusufi 
me Naum Veqilharxhin ishin takuar 
kur ishte me studime në Stamboll, 
po ashtu dhe me Dhimitër Molen, që 
kishte qenë mësuesi i Josif Bagerit. 
Hazis Lila do të ishte përkrah Ismail 
qemalit më 28 nëntor 1912 në momentin 
e shpalljes së pavarësisë. Ai ndonëse 
nuk ishte firmëtar, ashtusi në Kongresin 
e Manastirit, ku kontributi i tij për gjuhën 
shqipe është i pamohueshëm, si një 
nga 50 delegatët e gjithë shqiptarizmës, 
në Vlorë përsëri roli i tij ishte vendimtar. 

Ai u emërua nga qeveria e Ismail 
qemalit si Kryetar për gjithë krahinën 
e Gollobordës. Hazis Lila kishte lidhje 
dhe miqësi me Prefektin e Elbasanit, 
Aqif Pashë Biçakun (Elbasanin). Me t’u 
kthyer nga Vlora, ai shpalli bashkimin e 
krahinës së Gollobordës me qeverinë 
e Vlorës dhe ngriti flamurin shqiptar në 
krahinë. Me ndihmën e Aqif Pashës 
ai ngriti dhe ndërtoi administratën 
e krahinës. Puna e parë ishte të 
shpërndanin Flamurin Kuq e Zi me 
shqiponjën dykrenore fshat më fshat. 
Në Steblevë u valëvit në kulmin e 
shtëpisë së Kormakajve. Aty ku Medin 
Kormaku, patrioti i kthyer nga Turqia 
krijoi në Steblevë nëndegën e Lidhjes 
së Prizrenit në kuadër të degës së 
Dibrës.

Në këto vështirësi të mëdha që 
punonin patriotët shqiptarë, jeta e tyre 
ishte çdo çast e rrezikuar. Hoxhë Lila, 
nuk ndalet. Ai ngre lart zërin e tij në 
takimin me komisionet ndërkombëtare 
për përcaktimin e kufijve. U tregoi 
komisionarëve gjendjen katastrofike 
të veriut të Shqipërisë të Dibrës dhe 
krahinës së tij, masakrat dhe krimet 
çnjerëzore të bëra nga ushtria serbe, 
e cila i kishte detyruar ata, me djegie 
e plaçkitje, vrasje dhe dëbime nga 
shtëpitë e tyre të bëra shkrumb e 
hi, të merrnin rrugët e emigrimit. Kjo 
krahinë nuk ishte aspak serbe, por në 
të kundërt ajo u masakrua prej tyre. 
Zemërthyer, ai nuk hoqi dorë nga 
veprimtaria e tij atdhetare. Luftoi me 
armë në dorë. Krahas armës punoi për 
përhapjen e diturisë dhe të vërtetën 
e Shqipërisë. Ai u shpjegonte dhe u 
tregonte krahinarëve, kudo shkelte 
këmba e tij, për Rilindësit dhe librin e 
Abdyl Frashërit “Shqipëria ç’ka qenë, 
ç’është dhe ç’do të bëhet”. Rrugën drejt 
Manastirit dhe viseve të tjera e bënte 
shpesh, gjithmonë i ngarkuar me libra 
dhe materiale të tjera për shkollat. Ishte 
trim dhe nuk e njihte frikën.

Përpjekjet vazhduan akoma më fort 
me fillimin e Luftës së Parë Botërore në 
gusht të vitit 1914, ku ushtritë pushtuese 
greke dhe italiane pushtuan jugun, 
ushtritë malazeze dhe serbe veriun. 
Ushtria austro-hungareze dhe bullgare 
veriun dhe Shqipërinë e Mesme, ndërsa 
francezët Korçën. Shqipërinë e mbuloi 
terri, ndërkohë që kontrollin e vendit 
e mori Komisioni Ndërkombëtar, i cili 
kishte dashur ta copëtonte të gjithë 
Shqipërinë, ashtu siç bëri me një 
pjesë të saj në jug dhe në veri, duke u 
bërë objekt i pazarllëqeve të mëdha. 
Megjithatë, ai nuk pushoi së luftuari 
dhe punuari kundër këtyre padrejtësive. 
Vazhdoi punën edhe në qeverinë e 
Princ Vidit, që të mbante detyrën e 
kryetarit të krahinës. I dëshpëruar për 
situatat që po kalonte vendi dhe krahina 
e tij, me luftën e egër, djegiet dhe 
plaçkitjet, vrasjet barbare dhe masakrat 
mbi popullsinë e pafajshme, serbët e 
kishin dëmtuar rëndë punën e tyre.

Aktiviteti patriotik i Hazis Lilës, 
kishte rënë prej shumë kohësh në sy të 
naçallnikëve serbë, të cilët përgatisnin 
ekzekutimin e tij barbar. Një ditë qershori, 
tek kthehej prej qytetit të Dibrës, në 
vendkalimin Miresh, aty te ura e Spiles, 
ai ndeshi me patrullën serbe. Pasi 
debaton fort me ta, Hazisi, kthehet dhe 
i bie nga krahu lindor i malit të Raduçit, 
për të ardhur në Steblevë nga Llakaica. 
Serbët i dolën përsëri përpara, duke i 
treguar kufijtë e 1913-s. Hazis Lila nuk 
pranoi të kthehej pas. Ato ishin viset e 
tij, tokat e të parëve. I revoltuar u tregoi 
stanet e moçme të Lilajve, aty pranë, 
ngjitur kufirit në “Straishe“. Ndaj ai nuk 

mund të kthehej prapa kurrsesi. Tetë 
naçallnikë serbë, të ndihmuar nga Isak 
Popi, i cili me djallëzitë e tij u erdhi në 
ndihmë renegatëve serbë. Ata bënë 
sikur do ta përcillnin mësuesin në kufi, 
për të mos i ndodhur gjë rrugës. Të 
pabesët, aty në Llakaivicë, në vendin 
e quajtur “Gozdon” të Steblevës, pranë 
livadheve të tij, më 7 qershor të vitit 
1915,e goditën me thika pas shpine. Më 
pas i prenë kokën. E bënë copë-copë 
trupin e tij dhe e hodhën andej e këndej 
e kufirit, pikërisht aty në Llakaicë, afër 
staneve të tij stërgjyshërore. Në vendin 
ku ai me trimat e tij kundërshtuan 
kufijtë e vitit 1913 dhe vendimet e 
Komisionit Ndërkombëtar të Kufijve. 
Të njëjtën gjë bënë dy muaj më vonë 
me mikun e tij Vasil Mlladen Pelushku. 
Më 7 gusht 1915, në Jabllanicë, patën 
të njëjtin fat në të njëjtën datë dhe në 
të njëjtin vit. Hazizin e masakruan më 7 
qershor 1915. Vasilin më 7 Gusht 1915. 
Të dy të masakruar barbarisht; i pari 
në Llakavicë dhe i dyti në Jabllanicë. 
Të dy miqtë e ngushtë luftëtarë të 
paepur mbetën pa varr. Trupat e tyre 
u copëtuan dhe i hëngrën bishat, 
vetëm teshat e gjakosura iu gjendën 
në kufi. Njëri hoxhë mysliman dhe tjetri 
ortodoks, miq të ngushtë, iu treguan 
serbëve se tokat dhe vendasit e këtyre 
anëve ishin shqiptarë dhe iu përkisnin 
tokave shqiptare.

Vrasjet makabër të atdhetarëve 
trima, u bënë në një rreth kohor të 
shkurtër anë e kënd Shqipërisë. Në 
17 korrik 1915, nga serbo-malazezët 
u vra komandanti i çetave çlirimtare 
të jugut të Shqipërisë, Çerçiz Topulli, 
i cili me të vëllanë Bajo Topulli, ishin 
luftëtarë dhe veprimtarë të flaktë të 
çështjes kombëtare. Vëllezërit kishin 
ardhur nga Gjirokastra në ndihmë të 
vëllezërve veriorë. Çerçiz Topulli, u 
vra pabesisht duke luftuar në Shkodër 
kundër shovinistëve malazezë.

E një ndër ata që u masakrua 
po prej tyre, ka qenë edhe Heroi i 
Malësisë së Madhe dhe i gjithë kombit 
shqiptar, Dedë Gjo’ Luli, i cili u vra 
pabesisht po në vitin 1915 dhe bashkë 
me të u shua edhe e gjithë familja 
e tij. Dedë Gjo’ Luli, mbetet simbol 
i burrit shqiptar, që për interesat e 
Atdheut bëri fli edhe jetën edhe familjen. 
Pas pak muajsh, në janar të vitit 1916, u 
vra atdhetari i shquar, një nga strategët 
legjendarë popullorë, Isa Buletini, 
pikërisht në Mal të Zi, prej dorës gjahtare 
të shovinistëve serbo-malazezë. 
Haziz Lila u përket martirëve të gjuhës 
shqipe, intelektualëve të lartë dhe 
mbrojtësve me gjak të kufijve të saj. 
Librat që kishte me vete, i dogjën. Hirin 
e tyre, era e shpërndau për t’i mbjellë 
si farën e së ardhmes, anë e kënd 
krahinës. Një gur gjigant, shkëmb i fortë, 
qëndron si lapidar në kujtim të tij, aty 
shkruhet. “Këtu Azis Lila u masakrua nga 
shovinistët serbë më 7 qershor 1915”. 
Ai s’ka varr, serbët e copëtuan për ta 
zhdukur kufomën e tij. Edhe të vdekur 
e patën frikë. Brezin e kuq që mbante në 
mes, e varën në një degë ahu të lartë. Kur 
frynte era valëvitej herë si flamur e herë 
si brengë. Atje e gjetën bashkëfshatarët, 
pas dy tre ditësh. E qanë me kuje, dhe 
u betuan se do të vazhdonin rrugën 
e tij. Nëna, dhe motra e kishin marrë 
paralajmërimin prej birit të tyre, megjithatë 
nuk e prisnin këtë gjëmë. Xhelua dhe 
Ahmedi, u tronditën shumë. Jeta e tyre 
ishte në rrezik. Ata e adhuronin xhaxhanë 
e tyre, mësuan shumë prej tij dhe donin 
të bëheshin si ai. Po tashmë shpresat e 
tyre kishin humbur.

*Shkrimtare

Homazh për atdhetarin Hazis lila
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nGa meHmet Hasani

Gjatë Luftës Nacionalçlirimtare 
Golloborda do të shënojë faqe tjetër 
lavdie e krenarie, duke u rreshtuar me 
Frontin e duke treguar përsëri ndjenjën 
e lartë të patriotizmit. Çeta e Dibrës e 
drejtuar nga Haxhi Lleshi do të gjejë 
baza të forta në Gollobordë që nga 
Viçishti, Ostren i Vogël, Radovesh te 
Istref Kurti(Radoveshi), Ostren i Madh, 
Trebisht, Drenok, Klenjë te Hysni Aliaj 
e Steblevë te Adem Bojaxhiu e deri në 
Okshtun. Në krah të tij do të rreshtohet 
Çeta e Gollobordës me komandant, 
Ahmet Cami me gradën kapiten, 
mbaruar Akademinë Ushtarake në Itali 
dhe komisar Spiro Velko, normalist 
nga Korça,në atë kohë mësues në 
Radovesh, më vonë kaloi në përbërje 
të Batalionit të Dibrës:

“ Lufton Çeta e Gollobordës,
Luftojnë trimat si luanë,
Ne palën e kuqe të Flamurit,
Pjesën e kuqe ata kanë.”(Sakip 

Cami)
Më 3 shtator 1943, forca të shumta 

italiane rrethuan Trebishtin, dogjën 
shtëpi e rreshtuan 300 burra në 
Rekë(zalli) i Trebishtit. Futën në burg 
në Dibër të Madhe mësuesit, Mustafa 
Shahinaj e Ismail Sinani.

Ishte ushtaraku qazim Kasa dhe 
kryeplaku i Çelebisë, Abdulla Kadriu 
që i shpëtuan nga pushkatimi,pasi ata 
ishin specialistë ndërtimi në shoqëritë 
italiane dhe kishin vajtur në fshat për 
festën e Bajramit.

Forca të Brigadës së parë kanë 
zhvilluar luftime në Klenje-Ostren-
Radovesh-Çerenec më 8-9 korrik 
1944, ku vritet komandanti i Batalionit 
”Antonio Gramshi’ Tercilio Kardinali, 
kurse në Klenjë vritet partizani Malo 
Malaj nga Nivica e Kurveleshit.

Në Porto Palermo internohet Vahit 
Sinani nga Trebishti. Në kampin e 
shfarosjes në Prishtinë,natën e 20 
tetorit 1944, midis 104 të pushkatuarve 
është edhe Nuredin Sinani nga 
Trebisht-Bala dhe komisari i Çetës së 
Gollobordës, Spiro Velko, emrin e të 
cilit e mbajti me nder e krenari shkolla 
e mesme e bashkuar Klenjë.

Në masakrën e 4 shkurtit 1944 
midis 80 qytetarëve të Tiranës u 
vra normalisti, Mehmet Bajrami 
nga Trebisht-Bala. Në qershor 
të vitit 1944, në Ostren të Madh 
ngrihen këshillat nacionalçlirimtare, 
si organe të pushtetit të ardhshëm 
në Gollobordë. Kryetar i Këshillit 

Golloborda përulet para bijve të saj

Nacionalçl ir imtar për Trebishtin 
caktohet, Hasan Destani(Alushi) dhe 
sekretar, Sefer Jonuzi.

Nëpër Gollobordë kanë kaluar 
Brigadat partizane: I,IV,XVIII.Në 
radhët e këtyre br igadave nga 
Golloborda u rreshtuan 500 partizane 
dhe dhanë jetën 35 dëshmorë. Vetëm 
nga Trebishti u mobil izuan 200 
partizanë dhe dhanë jetën në Çlirimin 
e Tiranës 10 dëshmorë emrin e të 
cilëve e mban me krenari,sot e kësaj 
dite, shkolla 9 vjeçare e Trebishtit: 
Bajram Kasa(delegate në Kongresin 
e Përmetit)Arif Haxhiaj, Hasan Koci, 
Memish Shevroja, Mehmet Ajazi, 
Shaqir Pupuleku, Muharem Sinani, 
Rrahman Haxhiaj, Njazi Seferi dhe 
Zenun Abdiaj. Midis të plagosurve 
edhe babai im,Zylfi Hasani dhe 
mitraljeri, Murat Veizi qe i këndonte 
gryka e zjarrit si gojë bilbili që nga 
luftimet me Haxhi Lleshin në rrugën 
Dibër e Madhe –Strugë e deri në 
Mushqeta të Tiranës.

Nga Gjinoveci u rreshtuan 12 
partizane dhe dhanë jetën:Jonuz 
Basha, Seladin Ereqi, Rrexhep Oshafi.

Nga Klenja dolën 33 partizanë dhe 
ranë dëshmorë: Sefer Seferi e Gani 
Nina.

Nga Stebleva dolën 70 partizane 
dhe ranë dëshmorë: Mustafa Hoxha 
dhe Islam Çaushi në Tamare të 
Koplikut, emrin e të cilit mbajti shkolla 
8-vjeçare Stebleve.

Nga Borova ra dëshmor, Mustafa 
Hysa,kurse nga Studna ra dëshmor,Isuf 
Gjini,emrin e te cilit mbante shkolla 
8-vjeçare Studën.

Nga Ostreni i Madh ranë dëshmorë: 
Mexhit Tola,Myslim Tola,Tefik Tola, 
Baftjar Tola.

N g a  O s t r e n i  i  Vo g ë l  r a 
dëshmor,Demir Sejdini.

Nga Tucepi ra dëshmor,Dine 

Bajrami. Nga Lejcani ranë dëshmorë: 
Mahmud Isaku e Hajdar Stojku, kurse 
nga Terbaçi, Milazim Marku.

Okshtuni ka qenë vatra dhe zjarri i 
Luftës. Dolën 40 partizanë dhe u vranë: 
Sabri Caka e Rakip Disha.

Në nëntor të vitit 1942, Baba Faja 
Martaneshi takon okshtunasit në 
shtëpinë e Zyber Kocit në Prodan.

Më 26 dhjetor 1943, në lagjen 
J a s h a r a j  v e n d o s e t  S h t a b i  i 
Përgjithshëm në shtëpinë e Mehmet 
Koçit. Enver Hoxha vendoset në 
shtëpinë e Imer Kocit.Aty qëndroi edhe 
misioni anglez me gjeneralin Dejvis e 
kolonolen,Nikolsi.

Në shtëpinë e Hamit Hoxhës janë 
strehuar anëtarë të Shtabit.Në shtëpinë 
e Arif Likës janë strehuar Baba Faja 
Martaneshi e Mehmet Shehu.

Vetëm në shtëpinë e Bilal Sulkut 
janë strehuar 27 partizane,mes të 
cilëve edhe 4 femra.Në shtëpinë e 
Isak Likës është strehuar për disa kohë 
shkrimtari, Haki Stërmilli.

Në shtëpinë e Hysen Sallakut është 
strehuar Haxhi Lleshi.Në shkurtin e vitit 
1944, gjatë kalimit të Brigadës së Parë 
në ndihmë të Shtabit të Përgjithshëm, 
në Studën, Mehmet Shehu qëndron 
në shtëpinë e Destan Tupit, kurse në 
Zabzun ne shtëpinë e Mustafa Zenelit.

Më 2 mars të vitit 1944, Gani 
Koçi nga Okshtuni shoqëron për në 
Martanesh 3 batalione të Brigadës së 
Parë.Okshtuni priti e përcolli me bujari 
bijtë e luftëtarët e lirisë.Në historinë e 
Gollobordës Viçishti zë vend nderi. 
Është fshati i martirizuar. Martirizimi 
fillon me mësuesin normalist Fasli 
Cami e më pas Ejup Cami, Mexhit 
Elezi, Musa Cami, Sefer Cami.

Më 14 maj, formohet Çeta e 
Gollobordës me komandant,Ahmet 
Cami, cili vritet në luftën e Peshkopisë 
në tetor 1943.Dëshmorë të tjerë janë: 

Mahmud Cami,Hazis Tola,Hamit Cami.

Ja disa ushtarakë të lartë nga 
Trebishti që kanë kontribuar në Luftën 
Nacionalçlirimtare: qazim Kasa me 
gradën major, mbaruar Akademinë 
Ushtarake në Itali, pranë shtabit 
të Korparmatës I, komanduar nga 
Dali Ndreu. Xheladin Sadiku me 
gradën Kapiten, mbaruar Akademinë 
Ushtarake në Itali, dezerton në luftën 
italo-greke. Ismail Driniziu, Kapiten 
artilerie,mbaruar Akademinë Ushtarake 
në Itali. Abduraman Terziu,komandant 
batalioni në Brigadën I. Hamit Destani 
në shtabin e Brigadës I, mbas luftës 
shef i Shtabit të Korpusit të Burrelit 
e më pas komandant i Brigadës në 
Librazhd.

Gjithë ky kontribut masiv,gjithë 
ky heroizëm e rreshtim në anën e 
koalicionit të madh Antifashist,g jithë 
ky gjak djemsh e gjithë këta lapidarë 
në cdo fshat,a nuk janë Visare nderi 
e lavdie?

A nuk është ky n jë Visar  i 
admirueshëm i shpirtit të madh patriotik 
i popullit të Gollobordës?

Le të jenë këngët kushtuar Luftës,një 
buqetë me lule në shenjë homazhi 
për ta. Ata luftuan me parullën:’Liri 
Popullit-Vdekje Fashizmit’.Idealin e 
parë e realizuan, kurse liria e popullit 
u cenua rëndë për 45 vite e për 
këtë nuk ka,pse të bëhen përgjegjës 
partizanët. Ata meritojnë vlerësime e 
nderime, pse janë nderi e krenaria e 
kombit. Duhet patur parasysh mbylljen 
që i bën shkrimtari i madh, Bertolt 
Brehti dramws  “Arturo Ui”: “Popuj! 
Jini vigjilent! Barku që e polli atë farë 
të keqe,fashizmin,ende nuk është 
shterpëzuar.’

Nga libri ‘Visare të Gollobordës’ 
faqe 61-65.Tiranë, më 10 nëntor 2019
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nga Hajredin Kurti

(Vijon nga faqja 1)
Edhe tani mundohem të tregoj  ku-

jdes e respekt për steblevasit, për të 
dëgjuar e kuptuar  rrëfimet apo men-
dimet e tyre, dhe me qendrimin tim të 
ndikojë që sejcili të ndihet mirë.  

Njeriu mëson gjithë jetën, e nga të 
gjithë, të arsimuar apo jo,  të mençur 
e  budallenj, të pasur e të varfër, të 
zinj e të bardhë.  Po të mësonim për 
çdo ditë nga një mendim të mirë, të 
bënim tonën një vlerë, të kujtonim një 
njeri, në fund të vitit do të kishim një 
pasuri kolosale prej 365 mendimesh 
pozitive e vlera njerëzore, një pa-
fundësi vlerash. Askush nuk mund të 
jetojë vetëm në këtë botë, prandaj dhe 
diturinë njeriu nuk duhet ta mbajë për 
vete. Ajo shtohet kur ndahet, ndryshe 
nga paraja apo të mirat materiale. Një  
ligj themelor i jetës është ligji i marrjes 
dhe i dhënies. Steblevasit kanë qenë 
të detyruar të kenë dhënie e marrje 
të natyrës materiale, por dhënia dhe 
marrja e natyrës shpirtërore, dashuri 
dhe dituri, mirësi e njerzillëk ka qenë 
mënyra më e mirë e jetësimit të forcës 
Steblevase, ka qenë lezeti i jetës në 
atë komunitet gjatë gjithë historisë së 
fshatit, ka qenë karakteristikë dalluese. 
Këdo që nevoja të jetës apo arsye të 
ndryshme, i kanë mundësuar qëndrimin 
në Steblevë qoftë edhe për pak kohë, 
ka ngelur i magjepsur nga kultura dhe 
tiparet e familjeve steblevase aq sa 
edhe nga bukuritë e natyrës.  Dua  të 
ndalem te disa prej njërëzve të thjeshtë 
e të urtë  të Steblevës. Meritojnë respekt 
pa fund ata burra e gra, sepse  nuk 
punuan për emër, as për famë, as për 
pasuri, përkundrazi  u stërmunduan për 
të siguruar jetesën, por me veprat e 
tyre kontribuan  në ngritjen e vetëdijes 
njerëzore në vendlindjen e tyre,  
lartësuan mirësinë e dashurinë mes 
familjeve, lehtësuan vështërsitë apo 
sëmundjet në jetën e bashkëfshatarëve 
e më gjërë.

Në Vorlëskë, në krye të fshatit, në 
një shtëpi të thjesht ka jetuar Hajro 
Dula.  Megjithëse kanë kaluar disa 
dekada që ai ka ndëruar jetë,  dhe  në 
atë shtëpi aktualisht  banojnë  stërnipat 
e tij, gjithmonë shtëpia e Ajros thuhet. 
Plaku i urtë me veshje shajaku të zi, me 
disa pash brez në mes, me kapele të 
bardhë në kokë, që në mëngjes herët 
e deri sa ngrysej e shihje duke punuar 
rrotull shtëpisë, apo ulur në stol në ob-
orrin para shtëpisë, të menduar, duke 
pirë duhan, erën e fortë të cilit mund 
ta ndjeje që larg… Në lesën që ishte 
porta e jashtme e shtëpisë (vazhdim i 
gardhit që rrethonte shtëpinë ) në  orë 
të ndryshme të ditës trokitnin vazhdi-
misht njerëz dhe sapo dikush dilte për 
të hapur portën, pas përshëndetjes, 
fjalia e dytë ishte pyetja, është Ajroja 
në shtëpi?... Edhe unë kur isha fëmijë 
disa herë kam qenë me porosi të gjysh-
es apo të nënës. Ngrohtësia në pritje, 
komunikimi, kujdesi, përcjellja ishin 
shembullore.  Steblevas të moshuar 
por edhe më të rinj janë dëshmitarë 
e tregojnë për bamirësitë e tij, falë  
aftësive e dhuntive të vecanta. Gjatë 
punimeve për ndërtimin e shkollës fil-
lore  ishin zbuluar eshtrat e një kufome 
femër. Punëtorët që punonin te shkolla 
( steblevas të moshave të ndryshme) të 
tronditur nga çfarë kishin parë, kur aty 
rastësisht kishte kaluar Ajroja, i kishin 
kërkuar mendim për sa kishte ngjarë. 
Ai me qetësinë që e karakterizonte dhe 
me kujdesin që tregonte, kishte parë  
me vëmendje skeletin dhe sytë i kishte 
ngulur në ballin e kafkës.  Duke tundur 

kokën, me dhimbje kishte  psherëtitur  
“paska për të hequr edhe një kusur”. 
Natyrshëm jo të gjithë vlerësuan e 
kuptuan psherëtimën e plakut të urtë.  
Në rutinën e punës së lodhshme, të 
shpërqendruar,  punëtorët nuk kanë 
vënë re disa fëmijë që duke kullotur 
qengjat e kecat, kishin ndezur zjarr 
pranë vendit ku ishin vendosur eshtrat  
e nxjerra  dhe kishin djegur edhe kaf-
kën e kufomës. Kur mësuan për çfarë 
ndodhi të prekur shumë për sa kishte 
ngjarë ata memorizuan psherëtimën e 
Ajros.   Një dhunti tjetër e këtij njeriu të 
urtë ishte aftësia për të neutralizuar me 
frymë helmin e zvaranikëve kur pickonin  
kafshët dhe njerëzit. Gjithashtu kishte 
fuqi të “ kyçte” gojën e egërsirave për 
të mos dëmtuar bagëtitë. Dihet nga të 
gjithë  dhe unë dua ta theksoj në këtë 
përshkrim të shkurtër një ngjarje të 
jetuar duke i kërkuar ndjesë familjarëve 
që i përket për dhimbjen që mund tu 
krijojë. Mitre Rajku, bashkëfshatari 
ynë, në moshë të re sëmuret rëndë ( 
dhimbje koke e padurueshme), natyr-
isht për kohën rasti është përjetuar  me 
shqetësim nga të gjithë familjet e fshatit 
, e tillë ishte ndjeshmëria e steblevasve 
në ato vite, por familja e tij dhe ai vetë 
e kishin vuajtjen  . Xha Martini shumë 
i shqetësuar e i trembur se po humte 
djalin, sepse përpjekjet e  doktorëve  në 
spitalet e vendit nuk po jepnin rezultat, 
duke shpërfillur pengesat e kohës, i 
bindur për aftësitë e Ajros, shkon dhe 
i kërkon ndihmë për hallin e madh. 
Plaku i urtë pasi ka bërë atë që duhej 
të bënte,  me bindje e siguri qetëson 
Martinin duke i thënë “Mos u bëj fare 
merak, djali do shërohet e do jetojë 
gjatë, por jeta do e përball me …..”.  
Gjithshka që tha Plaku i urtë provoi jeta. 
Edhe një here ndjesë familjes se Mitros, 
qëllim im është vetëm të memorizohet 
e vërteta, e të ndikojë sadopak që ne 
dhe  pasardhesit të behemi me të mirë, 
të dimë për njerëzit e mirë të Steblevës, 
të mësojmë sa të paditur jemi.

Në atë çka kujtoj nga fëmijëria ime, 
është e skalitur edhe mirësia e Starka 
Rexhoicës, Zejna Bande, gjyshja 100 

vjeçare e lagjes ku unë linda e u rita, 
mjeshtre e fjalës dhe veprimit të mirë. 
Ajo me përallat që tregonte, na bënte të 
ndalim frymën ne fëmijëve. Asnjëherë 
nuk mërzitej, gjithmonë na sajdiste duke 
na dhenë nga pak sheqer në dorë  me 
bishtin e lugës ose nga një fletë oshaf 
molle apo kumbulle. Nëna e katër 
fëmijëve  kishte kaluar  jetë shumë të 
vështirë, zija e bukës dhe  varfëria, fa-
tkeqësitë dhe  vuajtjet që kishte kaluar, 
e kishin bërë kaq të mire e të sigurt për 
jetën. Përveç fëmijëve të lagjes që ishim 
vizitor të përditshëm, cdo ditë Ajo kishte 
vizita nga bashkëfshatarët e farefisi . 
Starka Rexhoica përgadidte ( melhem) 
ilaç popullor me bimë medicionale që 
kishte efekte kurative sidomos për sëm-
undjet e lëkures. Në mënyrë magjike 
, me tre fije kashte , duke pare edhe 
hënë, në kryqëzim rrugësh, fëmijëve  
apo të riturve u zhdukte lythat që u dilnin 
në pjesë të ndryshme të trupit e sido-
mos në duar e sy. Mirësia e saj, kishte 
krijuar bindje e besim te njerëzit. Në 
lagje, gjithmonë ishte rregullator e fikse 
e sherreve ndërmjet grave, fëmijëve 
apo nuseve me vjerrat. Fjalët e thëna 
pa menduar e që lëndonin njerëzit,  Ajo 
i zhvlerësonte dhe minimizonte efektet 
negative “ ….Fjalët e këqia, i morri era, 
i morri era, merri enët shko mbush ujë” 
u thoshte nuseve kur vjerrat i lëndonin. 
Ajo në çdo rast ishte  në anën e së 
drejtës , në anën e së vërtetës, në anën 
e mirësisë. Kur e pyesnim për sekretin e 
jetëgjatësisë, gjyshja e lagjes  thekson-
te, pastërtia, pastërtia fizike dhe pastërt-
ia e shpirtit. 100 vjeçe, qendronte dritë 
e pastër, napa e bardhë i shkëlqente 
në kokë,dy herë në vit pastronte rrugën 
nga shtëpia e saj deri te shtëpia e Sllavo 
Torçes. Për çdo fëmijë që lindte në lagje 
apo farefis të saj, paraprakisht i bente 
gati çorapet e leshit të zbukuruara me 
motive dhe në momentin më të parë ja 
dhuronte foshnjës te djepi. Megjithëse 
i kam jetuar, i kam parë me sy mirës-
itë, i kam shijuar e ndjerë në trupin tim 
efektet bamirëse  të këtyre njerëzve, sot 
e kam të vështirë të shpjegojë e të bind 
të tjerit për atë realitet, ku në kushtet e 

varfërisë materiale e monetare kishte 
begati shpirtërore e mirësi të paima-
gjinueshme, respekt e lezet njerëzor 
pafundësisht. Më vinë të freskëta në 
mendje thëniet brilante të  Mefail  Ban-
de,  djali i madh i Starka Rexhoicës, 
komshiu ynë , burrë me plot kuptimin e 
fjalës,  i cili trashëgoi dhuntitë e nënës 
së tij, “…. do vijë dita që mendjen e 
njerëzve do e sundojë vetëm paraja e 
pasuria,  njeriu do jetë qënie pa vlerë, 
do mbisundojë vetmija e ftohja,  gruaja 
do i largohet rolit të nënës në familje, 
mësuesi do përçudnohet, lakuriqsia do 
mbulojë dheun… ju do ta arrini”. 

Mbi 50 vjet më parë , kur i vetmi 
mjet informativ që njihej ishte radioja, 
dhe të vetmet mjete komunikimi ishin 
letrat e shkruara dhe shumë rrallë te-
lefoni ,  Ai thoshte me bindje  publikisht 
“se do vijë koha që në një mjet sa pa-
keta e duhanit, do shihni gjithë botën, 
do komunikoni me njerëzit në gjithë 
botën”. Mefaili ishte i pranishëm te 
shtëpia jonë për çdo rast dhe gjithmonë 
shprehte mirnjohje për Gjysh Kapllanin 
që në kohën e Italisë e kishte mbajtur 
të fshehur për disa muaj në ahur, në 
një gropë të hapur poshtë garazhdit të 
lopës pa e ditur asnjë njeri tjetër. Tregi-
met e rëfyera me mjeshtëri, duke i vënë 
në gojën e autorëve por edhe të tijat,  
zinin vend dhe  kishin efekte shëruese 
për shpirtin e të lënduarve sikurse dhe 
shtonin gëzimin sipas rastit. Si fanatik  
i traditës, Xha Mefaili kishte disa infor-
macione që edhe  aktualisht  i bëjnë 
të mendojnë ata që i kanë dëgjuar. Te 
shkruash për Mefailin dhe mirësitë e 
tijë, për sfidat në jetën e tij duhen të 
gjitha faqet e gazetës. 

Besoj se nuk ka familje në Steblevë 
por edhe nga zona që nuk ka përfituar 
nga bamirësia e Kadri Tamizit, në 
dijeninë  time,  burrit më të madh që 
ka lindur ajo tokë. Krahas dhunëtive, 
kultura dhe dituria e Kadriut ishte dhe e 
kultivuar. E veçanta që bën diferencën 
është se  dijet  dhe largpamësinë e tij,  
i zbatoi në praktikë në interesin e përb-
ashkët. Në atë kahë pak njërëz mund ta 
përcaktonin këtë interes. Në vitet e para 
pas Luftës së   Dytë Botërore, Ai duke 
shfrytëzuar rolin që kishte, i bëri të qartë 
pleqnisë dhe kryefamiljarëve të   fshatit, 
se “pushteti që po instalohej do jetonte 
mbi 40 vjet”, dhe  “në keto rrethana na 
duhet të përshtatemi e të pastrojmë çdo 
devijancë që mund të implikojë ndonjë 
djalë apo familje të fshatit tonë, me 
qëllim që asnjë familje në fshat të mos 
jetë në shënjestrën e   pushtetit”. 

Zgjidhjet konkrete që propozoi rezul-
tuan mjaft të goditura e rezultative. Shi-
nat që shtroi ai, duke qenë funksionar 
i pushtetit të ri ishin edhe në frymën e 
qeverisjes së sukseshme të fshatit nga   
Adem Bojaxhiu e bashkëkohësve të tij 
. Kjo frymë u përqafua e u zbatua edhe 
nga të gjithë burrat e gratë Steblevase 
që koha i nxori në skenë si  drejtor, 
kryetar pushteti apo ekonomie, sekretar 
partie në Steblevë. Kjo është një vlerë e 
madhe që ndikoi drejtpërdrejt në jetën 
e steblevasve.  

Besoj se emrat që që përmenda 
më sipër  tanimë janë skalitur në sa e 
sa zemra njerëzish që kanë përfituar 
shërbime drejtpërdrejt, që kanë ndjerë 
ngrohtësinë e  frymës së  mirësisë,mi-
rëkuptimit,  paqes, diturisë, dashurisë 
- frymën e Zotit që ata përçonin. 

Me lehtësi mund të arrihen suksese 
në punë, biznes, arsimim,  lehtë bëhesh 
Profesor, Doktor,  Akademik, Gjeneral 
, por vështirë, është shumë vështirë, të 
arrihet grada më e lartë në jetë, Grada 
Njeri të cilën e kanë merituar gjysherit 
dhe prindit tanë….

mirësia, sjellje e kultivuar në familjet 
steblevase, vlerë e madhe njërëzore



5 Nr.40 / Dhjetor 2019stebleva

Kohët e fundit u nda nga jeta Zylyf Ibrahim Avdia. Ai ishte 
banor i Stëblevës dhe ishte i angazhuar me fushën e përpunimit 
të prdukteve blegtorale. Ai kishte në posedim një baxho bulmeti 
në zonë, në të cilën punonte familjarisht, Në Steblevë, thonë se 
djathi i bardhë i deles që prodhohet në baxhon e Zylyfit, është 
më i miri në të gjithë zonën. Shpesh, vijnë vizitorë vetëm për 
të marrë djath dhe bulmet nga baxho e tij. Përveç profesionit 
të baxhoxhiut, Zylyfi ka kthyer disa dhoma të shtëpisë së tij në 
dhoma për turistët, duke i mikpritur më së miri të gjithë vizitorët. 
Punën e Zylyfit e trashëgon familja e tij, punë e cila do të ndikojë 
në mbarëvajtjen e turizmit të Steblevës.

nga nadire Buzo (nura)*

Sa herë steblevasve u bie rruga 
për në “Kuçovo”, nuk do harrojnë 
të kujtojnë vendin ku u vra Mustafa 
Hoxha. “-Xha Musta”, -thoshin të 
gjithë, dhe përkuleshin para varrit të 
tij. Musta si shumë bashkëfshatarë, 
kishte migruar në Korçë, dhe kishte 
ngritur restorantin e tij të famshëm 
në të gjithë Korçën, me gatimet 
tradicionale dibrane dhe vendase. 
Aty hanin dhe porosisnin të pasur 
dhe të varfër. 

Dihej nga të gjithë, por edhe 
nga vendasit se dibranët dallohen 
për bujarinë dhe mikpritjen e tyre. 
Jo vetëm të varfër  e të pasur 
hanin në dyqanin e mbushur plot 
të Mustafait, po edhe partizanët e 
krahinës dhe drejtuesit e Lëvizjes 
Nacionalçlirimtare, që e kishin si 
strehën e tyre. 

Sa herë kalonin për në Korçë, do 
të hanin dhe do të furnizoheshin me 
ushqime tek xha Musta. Jo vetëm kaq, 
Mustafai i kishte fshehur komunistët 
dhe partizanët në hambarët me 
miell, por edhe në dengjet e qymyrit 
në bodrumet e mbushura plot, sa 

herë në Korçë kishte reprezalje nga 
ushtria pushtuese.

Por shpërblimi për xha Mustën 
ishte i hidhur. Ai ishte kthyer në 
Steblevë pranë gruas së tij Selimes, 
nga fisi i Avdajve dhe shtatë fëmijëve 
të tij të mirë. Musta kishte tre djem 
dhe katër vajza; Sadija, Demka, Saliu, 
Mehmeti, Adilja, Ança dhe Naimi, 
djali i tij i vogël. Djemtë ndihmonin 
nënën e tyre, punonin tokat dhe 
bënin punët e bujqësisë bashkë me 
motrat e tyre. Burrat, kur shkonin në 
kurbet, nuk i merrnin familjet me vete, 
sepse kishin tokat dhe bagëtitë në 
fshat. Ndodhte rrallë që të merrnin 
djemtë e rritur për ndihmë e t’u linin 
zanatin. Prindërit dhe gratë dhe 
fëmijët e vegjël qëndronin në fshat. 
E kështu, xha Musta na ishte kthyer 
ato kohë për të parë të afërmit dhe 
familjen. Merr vesh se atë ditë në 
fshat do të mbërrinte, Brigada e parë 
Sulmuese, e cila do të kalonte për në 
veri. Mustafai u gëzua sepse, shumë 
prej tyre i kishte miq dhe shokë, i 
priste dhe përcillte në restorantin 
e tij në Korçë. Dha porositë për të 
përgatitur shtëpinë, me të gjitha 
të mirat dhe niset t’i presë, duke u 

dalë përpara gjithë gëzim, për t’i 
ftuar në konakët e shtëpisë së tij. 
Ashtu siç ju kam treguar edhe më lart, 
në fshatin tonë nuk kishte xhandarë 
apo spiunë. Ndaj Mustafa

Hoxha u nis gjithë gëzim, pa frikë, 
që t’u dal përpara partizanëve në 
vendin e quajtur “Kuçovo”. Pararoja 
e partizanëve, që përbëhej nga tri 
vajza dhe dy djem, ndjeu se dikush 
po vinte me vrap drejt tyre dhe japin 
urdhër: -Ndal! Kush kalon! Ndaaal! 
Musta, të cilit nuk i pritej sa t’i takonte, 
nxitoi akoma më tepër, duke thënë 
me vete: – E kush të ndalë, unë, 
miku i tyre? Ndërkohë partizania, 
një vajzë e bëshme korçare, e 
shkrepi automatikun mbi Mustën, 
duke e shembur përdhe pa fjalë. 
Më pas nxituan, për të parë kush 
u kishte zënë pritë. Nuk dëgjuan 
asnjë zhurmë tjetër. Partizania që 
qëlloi, e njohu e para. Vuri duart në 
kokë me ulërimë, sa u dëgjua në të 
gjithë vendin, deri lart në fshat. Ra 
përmbys mbi Mustën, duke qarë, 
e nuk ngrihej dot. U afruan dhe të 
tjerët dhe nuk po kuptonin ç’kishte 
ndodhur, sepse ajo ishte korçare dhe 
s’kishte lidhje e far e fis në atë zonë. 

Me ulërima, ashtu përmbys dhe e 
gjakosur prej trupit të tij, thërriste: 
- Më vrisni dhe mua! Kam vrarë xha 
Mustën! 

-Bo, boooo!!!. Ç’paskemi bërë!! -ia 
behu komandanti i togës. -Xha Musta 
na ka mbajtur me bukë. Na ka ushqyer 
dhe na ka shpëtuar kokën disa herë. 
U mblodh i gjithë fshati, e morën 
Mustafain e shkretë dhe e varrosën 
me të gjitha nderet dhe në heshtje 
kuptuan se lufta është njësoj vrastare. 
Kështu përfundoi jeta dhe historia e 
Mustafa Hoxhës, të cilin Partia e 
Punës nuk e quajti as dëshmor, 
por e quajti viktimë të luftës… Ka 
çudira kjo botë! Historia e Mustës 
dhe të tjerëve si ai tregojnë shumë! 
Luftuan të gjorët, ashtu si shumë 
shqiptarë, deri në ditën e fundit për 
çlirimin e plotë të vendit. Por gjoksit 
i binin të tjerë dhe të tjerë merrnin 
dekorata e mburreshin tribunave.

Lufta për çlirimin e vendit kishte 
paradokset e saj, guerilet komuniste 
vranë njerëz të pafajshëm, e sidomos 
intelektualët që kishin studiuar 
jashtë vendit, të cilët ishin alergjia e 
injorantëve që pretendonin pushtetin.

*Shkrimtare

Histori të çuditshme e të patreguara më parë ndodhin 
në luftëra si ajo e njeriut të mirë, mustafa Hoxha

Homazh për 
zylyf ibrahim avdia
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nGa nexHi  BausHi 

Me mbarimin e luftës së dytë botërore  
kufijtë  u mbyllën, kështu që babai e pati të 
pamundur të kthehej sërish në vendin ku 
kishte kaluar fëmijërinë, ku ishte martuar 
e ishte bërë tri herë baba. Për të dhe 
familjen e tij fillojë një jetë e re me shumë 
peripecira. Prej atëhere e deri sa mbusha 
gjashtë vjeçe, rrodhën mjaft ujra. 

që në moshën parashkollore e deri 
në fund të adoleshencës prindërit çdo 
verë do të më dërgonin për  verim në atë 
oaz të mrekullueshm fshati dy gjuhëfolës, 
të mbushur përplot gjallëri nga zërat e 
vocerrakëve dhe të zogjve që cicëronin 
pa pushim. Jeta e njerzve në fshat do të 
niste që me këngën e parë të këndezit 
dhe lutjet e para, derisa pulat futeshin 
në qymez. Ditët kalonin sipas një riti të 
pandryshueshëm dhe mbaronin në orët e 
vona të mbrëmjes. Fëmijët ishin përherë 
të ngritur në orën shtatë të gatshëm për të 
shoqëruar deri në dalje të fshatit bagëtinë 
në kullotë e për t’ia bashkuar kopesë së 
fshatit, e më pas, pasi të kishin ngrënë atë 
mëngjes të thjeshtë por të shëndetshëm 
do t’u ktheheshin lodrave të pambarimta 
duke u kacavjerur pemëve me degë të 
rënduara nga frutet e tejpjekura e pasi 
të kishin ngrënë pak nga të gjitha, do të 
mbushnin xhepat e vegjël sa mundin për 
t’ua shpënë vëllezërve apo motrave të 
tyre më të vegjël. Disa do të shkonin në 
kasollet e barit që i kishin pranë shtëpive 
të gurta e do të hidheshin nga trarët e 
çatisë në barin e thatë që kundërmonte 
aromë bari dhe lulet e shumtë të kositur 
së bashku me barin që të shponte hundët. 
Më të rriturit do t’i drejtoheshin përroit 
në tatëpjetën e thepisur për të peshkuar 
troftë, ose për t’u larë. Unë çdo ditë do t’i 
ndiqja pas si manare e bindur, dhe gjatë 
gjithë kohës do të flisnim, këndonim e 
cicëronim si zogjër e ata shpesh do të më 
vinin në lojë për gjuhën çalamane nashki 
që flisja, e unë do të qeshja me gjithë 
shpirt kur ata më të vegjëlit do të flisnin me 
vështirësi e pa theksin e duhur shqipen 
e bukur por të vështirë. Prej tyre mësova 
nashkin, ndërsa prej meje mësuan 
shqipen. Në verimin e parë që bëra në 
fshat, pothuajse e mësova shumë mirë 
nashkin, por më doli një problem i madh, 
pothuajse kisha harruar shqipen, kur e 
kujtoj gjithmonë qesh me të madhe. Këtë 
gjë e mësova më vonë kur u rrita, sepse 
gjithmonë motrat e mia më të mëdha ma 
vinin në dukje. Fshati i të parëve të mi, 
siç e thashë edhe më sipër ishte fshat 
dygjuhëfolës, dhe si i tillë fëmijët nashkin e 
mësonin nga nënat e tyre që kur pinin sisë 
e që kur u këndonin në djep ninullat e tyre 
aq të bukura. Ata do të flisnin kështu deri 
sa të fillonin mësimet e para në shkollë. 
Më pas, në shkollë, të hutuar e me shumë 
vështirësi do të mësonin shqipen, të 
friksuar pak, por me kuriozitet e dëshirë, 
megjithëse me vështirësi do të artikulonin 
fjalët, pa le pastaj për të shkruar që vërtetë 
e kishin të vështirë. Mes këtij ambjenti 
të virgjër rritesha si lastar çdo ditë, javë 
e muaj e nxirë nga dielli, e ushqyer me 
bylmetin e misërnikun valë të sapo dalë 
nga çyreku që kundërmonte e tëra era 
gjalp e të nxiste oreksin, me patate të 
skuqura me gjalp , vezët e freskët të sapo 
bërë nga pulat majë pullazit të shtëpisë 
së gurtë, e më pas të lirë do të vraponim 
në të përpjetën e tatëpjetën e fshatit 
për të lozur e argëtuar me moshatarët 
e mi, për t’u endur lart e poshtë midis 

mbresa dhe kujtime për steblevën
faunës e florës, ku ushqeja mendjen dhe 
imagjinatën me aroma, ngjyra e shije, me 
historira të treguara nga halla e babait dhe 
motrat, me lloj lloj mitesh e përrallash që 
më tërhiqnin zvarrë ngado dhe unë me 
kënaqësi i ndiqja.

Gjatë verës një pjesë e familjeve 
të fshatit, e në veçanti ata që kishin 
shumë bagëti veronin nëpër stane që 
ndërtoheshin jashtë fshatit. Kështu ndodhi 
edhe me familjen e motrës time, që ishte 
20 vjet më e madhe se mua, dhe isha 
moshatare me fëmijet e saj, ose me 
nipat e mi. Familja e saj vendosej që në 
pranverë në stane të ndërtuara në tokat e 
tyre lart në periferi të fshatit. Në atë vend 
ndodheshin edhe zyrat e administratës së 
Stabilimentit të Sharrave dhe dyqanet ku 
shiteshin artikuj ushqimorë e industrial, 
menca dhe shkolla e natës së punëtorëve 
të sharrës. Stanet i ngrinin vetë burrat 
e familjes me hunjë të ngulur në tokë 
dhe i rrethonin me kashtë gruri, dhe 
po me kashtë i mbulonin. Stanet ishin 
të madhësive të ndryshme, në më të 
madhen gatuanin dhe hanin, ndërsa në 
më të voglat flinin. Në stanin e madh ishin 
vendosur orenditë më të domosdoshme. 
Prapa derës vendoseshin enët e baltës 
ose shtama me ujë që gjithmonë rrinte i 
ftohtë, sofra e madhe e rrumbullakët prej 
druri që vendosej kur shtrohej buka, sofra 
e vogël pa këmbë qëndronte e varur dhe 
përdorej më rrallë për të hapur petët e 
lakrorit, po prapa derës vendosej tundësi 
së bashku me dybekun që përdorej për të 
tundur kosin nga ku do të ndahej gjalpi dhe 
dhalla. Në krye të stanit vendosej vatra e 
zjarrit, sipër saj gjithmonë do të qëndronte 
pirostia ose trekëmbeshi prej metali, mbi 
të cilën qëndronte gjithmonë një kusi me 
ujë të ngrohtë ose tenxherja për të gatuar 
ushqimet e ditës. Në anë të vatrës do të 
rrinte gjithmonë në gadishmëri masha, 
për të trazuar zjarrin, për të mbledhur 
thëngjijtë që të mos fikeshin, ose për t’i 
mbuluar me hi. Kur piqej buka ose lakrori 
mbi pirosti vihej saçi që të skuqej dhe 
sipër saj vendosej prushi që mbulohej me 
hi. Pasi të ishte gatuar buka ose lakrori në 
magje shtrohej në një tavë të madhe prej 
balte, e cila vihej mbi pirosti dhe mbi të 
vendosej saçi. Të gjitha këto, sa agonte 
dita, i bënin gratë e shtëpisë, ndërsa 
unë, vështroja me kuriozitet, i thithja atë 
aromë gjalpi e miserniku të përzier me 
ajrin e ujin për t’i regjistruar në skedarët 
e memorjes. Nuk pyesja asnjëhere, pse 
bëhej ajo apo kjo gjë, kështu isha gatuar, 
në heshtje vështroja e përqëndruar pa 
lëvizur asnjë mimikë të fytyrës, pa lëvizur 
as edhe qepallat për të mësuar me rradhë 
të gjitha proçeset e punës, i bluaja në 
mendje të gjitha gjërat dhe isha e bindur 
se kështu duheshin bërë gjithmonë. Po 
me atë kuriozitet do të shihja se si gatuhej 
e se si piqej ajo bukë misri apo thekre, apo 
kur gatuhej edhe ndonjë lakror misri me të 
gjitha llojet e lakratve të egra dhe hithrave 
bio të mbledhura përqark vendit, që 
amviset dinin t’i dallonin shumë mirë, apo 
edhe perimet e mbjellura në kopështin e 
vogël (në gjuhën nashki quhej Vort), me 
perime që i kishte çdo familje. Më pas i 
gjithë içi spërkatej me kajmakun e freskët 
të sapo dalë nga tundja e qumështit dhe 
ne kënaqeshim kur ndjenim atë arome 
buke të pjekur që shpërndahej e mbushte 
ajrin përrreth duke na çpuar hundët, apo 
atë aromë të këndëshme lakrori të pjekur 
e që mezi prisnim të dilte nga nënsaci. 
E kështu të tërë ne fëmijë apo të rritur 
do të grumbulloheshim rreth sofrës e i 
gëzoheshim gjësë që do të hanim. Mezi 
prisnim që buka e nxehtë apo lakrori 
të pritej e të na ndahej në pjesë, për ta 
ngrënë e shijuar me kënaqësi atë bukë të 
pjekur misri, apo thekre, apo edhe të atij 
lakrori që në bënte të na rridhte goja lëng.

Në stan punët e përditëshme 
kryheshin sipas një rregulli të caktuar nga 
kryefamiljari të pashkruar por rigorizisht 
të zbatuar. Diku jo larg staneve ishte 
caktuar një vend për bagëtine që quhej 
Vath. Ishte e rrethuar me gardh të fortë 
sepse aty do të kalonin natën jo vetëm 
bagëtia e imët por edhe ajo e trashë si 
lopët e buajt që në moment të caktuara 
do të mpreheshin në pendë e do të 
përdorehin për të lëruar tokën. Gjyshi 
dhe burrat, të ndihmuar edhe nga disa 
gra, mëngjeseve e darkave do të milnin 
delet dhe lopët. Para se t’i milnin gratë do 

të mbushnin kusitë me ujë të ngrohtë për 
të shpëlarë gjijt e ëjtura që vareshin nga 
qumështi i grumbulluar gjatë kullotës së 
pasur të deleve, dhive e të lopëve, e më 
pas burrat do të fillonin mjeljen. I gjithë 
qumështi do të grumbullohej në një kazan 
të madh për t’u zier. Një pjesë e saj do 
të përdorej për t’u ngrënë përshesh me 
bukë nga pjestarët e familjes dhe pjesa 
më e madhe do të zihej kos e cila tundej 
në tundëse, ku ndahej gjalpi dhe dhalla. 
Një pjesë e dhallës ndahej për përdorim 
ditor dhe pjesa më e madhe vihej në zjarr 
sërish për t’u bërë gjizë, e cila mbidhej në 
qese nape shtrydhej që të dilte hira dhe 
më pas varej që të vazhdonte procesi 
i kullimit. Pasi të ishte tharë mirë gjiza 
kriposej e hidhej në fuçia druri në formë 
kace. Të gjitha këto punë i bënin gratë nën 
drejtimin e vjehrrës, e cila nuk prekte gjë 
me dorë, por vetëm komandonte. Vjehrra 
e motrës, ishte nje grua e shkurtër tepër 
sqimare dhe e shkathët, gjithmonë e 
veshur me rrobet tradicionale të fshatit që 
i rrinin krrëk në trup. Ajo me çelsat në brez 
do të ishte e kudogjendur duke dhënë 
urdhëra për punët e përditëshme që do 
të kryheshin në mbarvajtjen e punëve të 
familjes, do të kujdesej për të vegjëlit në 
se ishin të ushqyer apo duke fjetur. Më 
pas gratë do të merreshin me pastrimin 
e vendit brënda dhe jashtë stanit, do të 
përgatitnin mëngjesin për familjen dhe 
barinjtë që do të shkonin për kullotë, do 
të kujdeseshin për drekën e darkën e të 
gjitha punët që i duheshin një familje. 
Darkave e gjithë familja do të mblidheshin 
rreth vatres se zjarrit brenda stanit, pa 
guxuar të nxirrnin hundën jashtë. Gratë 
do të thurnin corape nën dritën e zbetë 
të qirinjëve të virgjër, apo të kandilit me 
vaj ose llampës me vajguri. I gjithë stani 
mbrëmjeve kundërmonte erë cvileni që 
mblidhej kur korrej bari në malin e Raducit 
e vendosej në fundet e sapeteve me 
qëllimin e vetëm që rrobet tradicionale 
e të kushtueshme të ishin gjithmonë të 
aromatizuara dhe të ruajtura nga mola. 

Burrat si zakonisht do të qëndronin 
në krye të oxhakut duke përdredhur 
mustakët e gjatë, do të nxirrnin llullën 
nga xhepi xhaketës prej shajaku, do ta 
mbushnin me duhanin të ruajtur në një kuti 
metalike, do ta ndiznin dhe do ta thithnin 
thellë atë vatër zjarri në çibuk e më pas 
do të nxirrnin nga mushkëritë shtëllunga 
shtëlluga atë fjollë tymi që do të përdridhej 
në ajër si somnambul, pa e ditur, sa e 
rrezikëshme ishte ajo për shëndetin e 
të gjithëve. Ndërsa për ne çamarrokët 
ishin rezervuar përralla që me ëndje to 
t’i tregonte më i moshuari dhe po aq me 
ëndje do t’i dëgjonim me veshët ngrehur 
mos na shpëtonte ndonjë fjalë, për 
trimeritë e burrave e grave të moçme të 
fshatit, për kafshët e pyllit e se si u kishin 
vënë leqe lepujve e drenushave, se si 
kishin mundur të gjuanin derrin e eger, për 
perandori e mbretëri, për Mujin e gjogun 
e tij që kishte bërë njëqind trimëri në lufte 
me sllavët e jugut të ardhur diku andej 
përtej humbëtirës. Nga që ishte verë e 
nuk shkonim në shkollë ne fëmijëve në 
disa ditë të veçanta na ishin caktuar disa 
detyra. Nën udhëheqjen e një bariu më të 
rritur dy nga fëmijët do ta shoqëronin atë 
për ta ndihmuar në shtegëtimin e kopesë 
së bagëtive për kullotje. Barinjtë do të 
ngarkoheshin që në mëngjes me trastat 
me ushqime të cilët do t’i vendosnin në një 
shkop që e hidhin mbi sup. Kopesë i printe 
dashi me këmborë, tingulli i të cilit është i 
veçantë nga ai i deleve dhe rreth e rrotull 
kopesë do të sillej qeni i stanit, balua, i cili 
kishte detyrën e ruajtjes së bagëtisë nga 
ndonjë sulm i beftë i ujqërve.

Meqenëse unë isha mysafire e 
ardhur nga qyteti dhe e pa mësuar me 
jetën e fshatit, dhe aq me tepër atë 
baritore, më mbanin mirë, më rrethonin 
me dashuri dhe më shikonin me kuriozitet, 
sidomos fëmijët. Madje mbaj mënd se 
për nder të vajtjes sime si mysafire nga 
kryeqyteti në fshat, për herë të parë 
në stan, gjyshi i nipave të mi, që ishte 
vjehrri i motrës, therri një qengj të vogël. 
Mua më erdhi keq që qengji u ther, por 
kështu e donte zakoni i vendit, e ky 
zakon respektohej për të madh e për të 
vogël, pa asnjë përjashtim. Ky ambjent 
i ri fshatarobaritor  po më rrëmbente pa 
kuptuar e me një shpejtësi marramendëse 
arrita të përshtatesha plotësisht e me 

shumë dëshirë. Me ankth e me kuriozitet 
po prisja radhën të bëhesha bareshë e 
të shoqëroja tufën e madhe me bagëti 
në kullotën ditore. Një natë më parë 
më thanë që më kishte ardhur radha e 
bareshës. Tërë natën nuk vura gjumë 
në sy nga gëzimi, imagjinoja se si do të 
kaloja pyje të tërë për të arritur te livadhet 
me bar të njomë e të ushqyeshëm që 
delet të kullosnin mire, e më pas kur të 
ktheheshim në stan të na lavdëronin për 
punën e mirë që kishim bërë. Kurreshtja 
ime ishte të eksploroja sa më shumë, e 
kjo sa vinte e shtohej….një kureshtje që 
me ka ndjekur gjithmonë.

-Udhëtimi nisi përgjatë përroit nën 
një panoramë çmendurisht të bukur. 
Firshëllima e ujvarave, që buronin lart nga 
malet e Raduçit e të Kallkanit shpërthenin 
tëposhtë me ushëtimë gurgulluese, 
dëgjoheshin e të mbushnin shpirtin me 
jetë.

-Për pak kohë prapa kurrizit lamë 
stanet dhe para nesh madhërishëm na 
doli Borje një rrafshnaltë e latuar, dhe e 
tëra e pyllëzuar me drurë e shkurre ku 
mezi kaloje, e ku natën, besoj, mendimet 
të ngrinin si akull nga frika e tmerri. Në 
të dalë duhet të merrnin drejtimin për në 
“Osoj” ose në “Prisoj”. Emra të çuditshëm. 
Osoj do të thotë në hije të diellit, ndërsa 
Prisoj do të thotë në ballë të diellit. Ne 
morëm drejtimin për në Prisoj, rrugë kjo 
që do të na shpinte në “Dobri Kutle”, 
“Dragan” e me pas “qarrishka Krasta”. 
Të gjitha këto, toponime sllave, që kanë 
mbetur deri në ditët tona. 

Pas një udhëtimi të gjatë nëpër 
këtë pyll ku bagëtia ecte me qejf të vet 
dhe shpesh shpërndahej nëpër pyll, 
fishkëllimat e barinjve më të mëdhej 
dëgjoheshin për të mbledhur ato dele 
të cilat ishin më larg. Këto ishin për mua 
shtigje të pashkelura ndonjëherë e me 
shkopin tim në dorë vrapoja herë majtas 
e herë djathtas për të mbledhur ato dele 
të pabindura që me dukej sikur ma bënin 
për inatë. Kur erdhi e tatëpjeta vrapoja 
si e marrë pas tyre duke rrëshqitur nga 
gjethet e shumta që binin nga era e marrë 
e atyre anëve, ngrihesha menjëhere në 
këmbë vazhdoja rrugën pambarim. Asgjë 
nga këto nuk me habiste, sepse duke 
hapur sytë në këtë vend që më dukej 
më rrënqethës i botës e kisha humbur 
aftësinë për t’u habitur. Përgjatë këtij 
udhëtimi të marrë prej mahnitjes herë pas 
here lëshoja një të tillë fishkëllimë, e cila 
jehonte aqë shumë në hapësirë sa dhe 
një kalë do të kishte hingëlluar e do t’ia 
kishte mbathur me të katra. Thirrma ime 
rrudhte hapësirën, dhe kur ngrija kokën, 
vështrimet e mia kryqëzoheshin me ato 
të nipërve të mi, dhe më pas ja plasnim 
së qeshuri me gjithë shpirt bashkërish. 
Ngrija kokën lart shihja zogjtë dhe unë me 
ëndje përhumbesha kur dëgjoja cicërimat 
e tyre, Vivaldi kishte mbritur në fshatin 
dygjuhëfolës me katër stinët e tij, me 
shtatë nota, melodia e tij e pavdekshme 
jehonte duke shpuar tejpërtej pafundësinë 
e universit me gjuhën universale të 
muzikës. Unë hapja sytë drejt qiellit që 
shndrrohej i blertë nga reflektimi i pyllit, 
duke reflektuar merrte shatë ngjyrimet, 
si shtatë notat nga cicërima e zogjve dhe 
meloditë vivaldiane. E ngazëlluar deri në 
ekstazë flisja e këndoja, këndoja e flisja 
me zë të lartë, jehona e saj përhapej 
në çdo cep të horizontit. E kthehej kjo 
jehonë serish në mua, e gëzimi ishte i 
pa imagjinueshëm, merrja frymë thellë 
e përsëri këndoja e fërshëlleja. Flokët 
të mbedhura gërshet mbrapa kokës e 
të zbukuruara me një fjongo të bardhë, 
u lëshuan nga era e marrë që ma kishte 
rrëmbyer fjongon dhe ondet e gjata 
filluan të drejtoheshin e të fluturonin si një 
kometë fluturuese.

Gazi im nuk kishte fund kur uleshim 
e pushonim. Për të bërë për vete qenin 
Balash, meqenëse e kisha shumë frikë, 
nga misërniku që kisha në trajstën prej 
lëkure, fillova t’i hidhja herë pas here copa 
prej tij, ai hidhej për ta pritur, e kjo gjë më 
argëtonte pa masë, dhe si pa e kuptuar 
i tërë misërniku përfundoje në stomak të 
Balos. Kështu që mbeta pa bukë, dhe 
nuk më mbetej gjë tjetër vetëm t’u kërkoja 
pak misernik nipave të mi barinj, që ta 
shoqëroja me gjizën e dhallën që ishte 
tundur gjatë rrugës e kishte nxjerrë edhe 
disa kokriza gjalpi.
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Pak memorje
 
Në fund të vitit 1969 dhe në fillim të 

vitit 1970-të një virus gripal ra thuajse 
në tërë territorin e Shqipërisë. Virusi 
mbeti i panjohur, por nga vështirësia e 
tij u quajt si një lloj i Gripit Spanjoll të 
kohës së Luftës së parë Botërore. Por 
duke ditur se sëmundje të ndryshme 
e kanë shoqëruar njerëzimin që nga 
fillimet e tij e deri në ditët tona, në ato 
kohë dhe ky virus ishte një gangrenë 
e madhe, por që dukej se mjaft mjekë 
dhe punonjës të shëndetësisë kishin 
një zemër të madhe dhe një iniciativë 
konkrete të bënin maksimumin e 
mundur. Në shumë raste prej tyre 
viruset gripale ishin vënë nën kontroll, 
ose ishin reduktuar plotësisht, pikërisht 
falë disa njërëzve pasionantë si doktor 
arif Hasani, që ishin akoma në hapat 
e para të mjekësisë. Doktor Arifi që e 
dinte se mjaft sëmundje, ishin akoma 
të tmerrshme në forcën e plotë të tyre, 
do të bënte të pamundurën t’u gjendej 
njerëzve të tij, të afërmve dhe miqve, 
madje të shkonte deri në Poliçan të 
Skraparit të bënte sa “detyrën” e tij 
mjekësore, aq dhe shëndetësore.

E aty me ndihmën e një figure të 
nderuar të mjekësisë shqiptare, dr 
ajli alushani, ai bashkërisht do të 
ndërhynte dhe në infektimin virusal të 
tim Eti, që në atë kohë drejtonte punimet 
e Zonës “D”. Kështu që nga vitet 1970, 
kur dihet se janë më shumë se 20 
sëmundje, të panjohura më parë, për 
të cilat ende nuk është identifikuar një 
trajtim i plotë dhe efektiv, puna e Doktor 
Arifit e bënte atë që të merte jo vetëm 
vlerësimin e Doktorit Alushani, që më 
pas u bë dhe Ministër i Shëndetësisë, 
por dhe të fitonte respekt të gjerë në 
mjaft familje shqiptare, e sidomos 
familjeve dibrane.

Doktori Arifi me qetësi, kulturë 
e maturi shpjegonte se “Raste të 
aspekteve virusale shihen në çdo 
vend të botës, mjekësia po monitoron 
zhvillimin dhe po përpiqet çdo ditë 
e më tepër ta kufizojë përhapjen e 
sëmundjeve të tilla, si dhe të zbulojë 
vaksina e kura të reja, pa përmendur 
këtu zhvillimet më të fundit në progres: 
si inxhinieria gjenetike, zbulimi i plotë 
i gjenomit njerëzor (harta e gjeneve), 
manipulimet cito-molekulare e deri te 
nanoteknologjia e kohëve të sotme 
që i vjen në ndihmë të mjekësisë. Sot 
gjërat kanë ndryshuar dhe vetë Doktor 
Arif Hasani, duke vëzhguar udhëtimin e 
tij nga pas, nga ato kohëra të vështira, 
e di se disa prej këtyre sëmundjeve, të 
cilat janë ndër më të rejat, të cilat sjellin 
frikë te ekspertët e mjekësisë si dhe në 
mbarë popullatën, kërkojnë përkushtim, 
dëshirë për të qenë human dhe mbi të 
gjitha angazhim profesional. Kjo e bëri 
atë, pikërisht djaloshin e lindur në një 
familje me një baba të edukuar, dhe që 
kërkonte nga fëmijët e tij vetëm shkolla, 
të mbetet j thjesht një emër, por një 
respekt Kombëtar.

 
jeta e vrullshme e specialistit
 
Arifi Hasani u lind në 27 tetor të 

vitit 1947 në fshatin e largët Trebisht 
të Gollobordës, në një familje të varfër 
dhe me plot fatkeqësi shëndetësore. 
Babai i Arifit, Sefedin Hasani, ishte i 
përkushtuar ndaj fëmijëve të tij. Duke 
spikatur zgjuarsinë e të birit, pas 
mbarimit të shkollës 7-vjeçare në fshat 
e dërgon në Tiranë në Politeknikumin 
Mjekësor për ndihmësmjek, të cilin e 

Dr arif Hasani, një hero i denjë për një 
film me titullin “Kur hapen dyert e jetës”

përfundoi me rezultate të shkëlqyera në 
vitin 1965. Djaloshi i ri, gjithë energji dhe 
pasion filloi punën në fshatin e lindjes. 
Punoi aty për 3 vjet dhe në vitin 1968 
ndoqi fakultetin e Mjekësisë në Tiranë 
deri në vitin 1973. Pas mbarimit të 
fakultetit emërohet mjek i përgjithshëm 
në Peshkopi. Të njëtën gjë, i ati Sefedini, 
bëri dhe me fëmijët e tij të tjerë në fakt, 
ku djalin tjetërHajredinin e dërgoi dhe e 
specializoi për Stomatologji.

Në lidhje me rrugëtimin mjekësor të 
Dr Arif hasanit, kemi dhe një përkujdesje 
mjaft profesionale nga kirurgu irfan 
jashari. Dr Jashari, duke parë aftësitë 
e mëdha të Dr Hasanit, e përzgjodhi 
atë për ta dërguar dhe specilizuar në 
fushën e kirurgjisë dhe më pas për ta 
pasur koleg në sallë. Dhe rrugëtimi i Dr 
Arif Hasani mori dimensione të mëdha 
respekti. Punoi dy vjet në Peshkopi 
dhe tri vite të tjera në Bulqizë. Në vitet 
1982-2006 ka punuar sërish në spitalin 
e Peshkopisë. Në vitin 1991 zgjidhet me 
votë deputet i Gollobordës në Kuvendin 
e Shqipërisë. Ka qenë edhe anëtar i 
Këshillit Bashkiak të Dibrës në vitet 
1992-2006. Në vitet 2007-2015, derisa 
doli në pension, punoi në shërbimin e 
kirurgjisë në spitalin rajonal të Durrësit.

 
Qytetar nderi i dibrës

 
Dr Arif Hasani shkurt dhe thjesht 

mbahet mend për fjalët e tij ndërsa 
bëhej qytetar Nderi i Dibrës “Unë e 
desha shumë profesionin e mjekut 
e specialitetin e kirurgjisë. I desha të 
sëmurët që ishin bashkëfshatarët dhe 
bashkëqytetarët e mi. U shërbeva ditë 
e natë, u qëndrova dhe u mbajta dorën 
pranë shtratit. U shërbeva atyre pa as 
më të voglin dallim. Ata për mua ishin 
të barabartë, barazi që u buronte nga 
sëmundja e tyre që kërkonin shërim 
e kujdes nga unë. Atyre u dhashë 
shërbim, gjithmonë të shoqëruar me 
shumë dashuri, e ata ma shpërblyen 
me respekt dhe me mirënjohje të thellë. 
Për këtë, unë u jam borxhli ndaj tyre dhe 
mirënjohës për të gjithë jetën dhe do u 
shërbej sa të kem frymën”. Çaste gëzimi 
dhe duartrokitjesh, si ato kur titullarë të 
qarkut dhe Këshillit Bashkak të Dibrës, 
u ngjitën në skenë dhe i dhanë dr. Arifit 
titullin qytetar Nderi i Dibrës janë ndjerë 
në mjaft raste në dhe në mjaft zona nga 

Dibra në Durrës, nga Berati në tiranë 
e më gjerë në mjaft zona të tjera, ku 
doktori mbante bluzën e tij të bardhë, 
gjithnjë me vete. Madje nuk ka dasëm, 
nuk ka gëzim tjetër, ku Dr Arifi të mos e 
ketë veshur bluzën e tij të bardhë, për 
të bërë atë që mungonte shpesh herë 
dhe për të shpëtuar jetë njerëzish. Por, 
jo vetëm kaq, ka bërë dhe “operime” 
të vështira dhe në kushte mjaft të 
vështira, që në fakt doktorin e filmit 
artistik shqiptar, që operon në kushte 
të vështira dhe me telefon do ta kishte 
lënë disa herë në klasë.

Doktor Arif Hasani ka treguar vetë 
më parë se si ka bërë 42 operime 
të paligjshme në sallën e spitalit të 
Bulqizës gjatë viteve 1979-1982. 
Lidhur me këtë shkruhet se “Ndonëse 
salla e kirurgjisë në Bulqizë nuk ishte e 
aprovuar nga Ministria e Shëndetësisë, 
kirurgu, i shtyrë nga misioni human dhe 
ambicia për profesionin, ka mundur të 
sfidojë edhe frikën. Varfëria e madhe 
e banorëve të zonës së Peshkopisë e 
Bulqizës, paragjykimet dhe bestytnitë 
e ndryshme, kloni i kufirit me Dibrën 
e Madhe kanë qenë sfidat me të cilat 
janë përballur për shumë vite bluzat e 
bardha në veriun e vendit. Doktori ka 
treguar se shërueset popullore kuronin 
më së shumti me kripë, thëngjij të shuar 
në ujë, bukë dhe në ndonjë rast të rrallë, 
tek ndonjë plakë me më shumë përvojë, 
përdorej ndonjë bimë mjekësore e 
grumbulluar në kohë vere në malet që 
rrethonin Trebishtin. Kirurgu tregon se 
përdorej çaji i malit dhe ishte shumë i 
mire, por për një të sëmurë me ethe, 
bajame, dhembje të veshkave, të ftohur, 
çaji nuk kishte asnjë efekt shërues, 
për të mos përfshirë këtu rastet e 
helmimeve, dhembjet e veshkave etj. 
Ndihmësmjeku që më pas do të bëhej 
kirurg shumë i njohur në Peshkopi, 
vendosi t’i merrte gjërat me ngadalë 
duke synuar të futej me shumë kujdes 
si ndihmësmjek në shtëpitë e fshatit të 
qetë. “Mua më donte fshati, por si Arif jo 
si ndihmësmjek. Ata besonin tek plakat 
dhe shërbimi i tyre”, - thotë Hasani. Të 
moshuarat merrnin në prehër fëmijën 
e sëmurë dhe pasi shuanin thëngjij në 
ujë ia jepnin fëmijës ujin për ta pirë të 
bindura se u ulej temperatura dhe u 
largohej e liga. Në një rast tjetër merrnin 
kripë dhe pasi ktheheshin me kurriz nga 

zjarri e hidhnin kripën në zjarr që nga 
këmbët dhe lëviznin buzët me idenë 
se kështu largonin të këqijat nga trupi 
i të sëmurit. “Kur dola ndihmësmjek 
mësova shumë gjëra në fshatin tim që 
nuk i dija edhe pse isha lindur e rritur 
aty”, - thotë kirurgu.

 
doktori i jetës

 
Këto e mjaft kujtime të tjera e 

shpien rrugëtimin me bluzë të bardhë 
të Dr Arifit dhe në një udhë me kolegët 
e tij, kirurgët e njohur Shaban Dedej, 
Ismet Balla dhe Osman Dafku. E 
shpien në kujtime të tilla si në rastin kur 
22-vjeçarit Naim Keta nga Vajkani, që 
kishte vetëm pak kohë që ishte liruar 
nga ushtria, i shpëtoi jetën, kur ishte e 
vetmja mënyrë për të ndërhyrë. Mjeku 
duhet të jetë profesionist, por edhe të 
marrë vendime të prera dhe në kohë. 
Dhe këtë Dr Arifi e bëri mrekullisht. 
Sot ai ka hyrje e dalje të rregullta me 
familjen e tij. Dhe natyrisht emocionet 
shkojnë më tej kur vetë Dr Arifi shton: 
“I dhashë gjak dhe në raste të tilla 
njerëzit bëhen vëllezër. Në çdo rast 
unë jam i pranishëm tek shtëpia e tyre 
dhe ata në shtëpinë time. Raste të tilla 
kam pasur shumë.”

Në karrierën e tij si kirurg atë e ka 
ndihmuar shumë edhe literatura në 
gjuhë të huaj. Studionte në frëngjisht 
e anglisht dhe njihte edhe serbishten. 
Për këtë ai tregon: “Një herë më 
vjen një pacient. quhej Ashim Basha 
dhe ishte 44 vjeç. Kishte pësuar 
infeksion kalbëzues rreth uturakut. 
Në gjuhë mjekësore infeksioni quhej 
Flegmona Foirnioer. Shkak ishin bërë 
mikrobet anaerobe (qeliza që jetojnë 
pa oksigjen). E ndeshja për herë të 
parë. Infeksioni kishte përparuar duke 
arrirë në pjesën e pasme nga shpatullat 
deri në gropat e gjurit, kurse para nga 
gjinjtë deri tek gjinjtë. Shpina, kofshët, 
kërthiza të gjitha të ënjtura. Lëkura i 
kishte marrë ngjyrë kafe në të errët, 
rridhte lëng me ngjyrë plehu dhe erë 
shumë të rëndë. Kur e mjekoja duke ia 
prerë lëkurën e kalbur me gërshërë të 
gjithë pacientët e pavijonit dilnin jashtë, 
në oborrin e spitalit. Testikujt i qenë 
zbuluar plotësisht, pasi lëkura qe rrjepur 
e gjitha. Kërkova ndihmë por nuk gjeja 
asnjë mundësi për ta diagnostikuar. 
Iu futa librave mjekësorë në frëngjisht 
dhe pas shumë përpjekjeve e gjeta. 
Duhej që me gërshërë t’ia prisja lëkurën 
disa centimetër në trupin e shëndoshë 
me qëllim që kur të vinin mikrobet të 
ndeshnin në oksigjen dhe të ngordhnin. 
Pra duhej bërë i njëjti veprim si në rastet 
kur bie zjarr në pyll: hapet kanali disa 
metër larg nga vatra e zjarrit për ta 
izoluar. Për tre muaj m’u desh të luftoja 
për ta mbajtur këtë pacient në jetë. Ia 
dola. Disa vite më pas, teksa unë po 
ngjitesha në Sauk për tek senatoriumi 
në Tiranë dikush më thërret në emër. 
U ndala dhe pashë një çoban që zbriti 
kodrën dhe m’u afrua. Ishte pacienti me 
sëmundjen e rrallë që e kisha kuruar në 
Peshkopi. Më tha se ndihej mirë dhe se 
nuk i ishte shfaqur më ajo sëmundje.”

 
Konkluzion

 
Ndoshta fjalët janë të pakta, ndoshta 

kujtimet s’kanë fund, por ai dhe emri i 
tij janë të lidhura me të gjitha nyjet me 
jetën dhe respektin ndaj Njeriut. Ja pra 
ky është Doktor Arif Hasani, ndoshta 
një hero i denjë për më shumë se një 
film me titullin “Kur hapen dyert e jetës” 
(Marrë nga: www.fjalaelire.com)
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