Shtator 2010

MOKRA

Viti i njëmbëdhjetë i botimit, Mujore, Nr.11 (139) Shtator 2010
gazetamokra@yahoo.com Kryeredaktor: FLORI SLATINA
www.poradeci.com/mokra

1

ÇMIMI 20 LEKE

Trebinja voton më 24 tetor
Zgjedhjet për kryetarin e ri të komunës së Trebinjës do të zhvillohen më 24 tetor. Pritet një fitore e koalicionit në pushtet
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Shuhet në SHBA
Mirosh Markaj
Shuhet në SHBA, në moshën 84vjeçare dramaturgu, shkrimtari dhe
intelektuali i mirënjohur pogradecar
Misto Marko, doktori i parë i Mokrës

P

residenti i Republikës
Bamir Topi shpalli 24
tetorin, si ditën e zgjedhjeve për kryetarin e ri të komunës së Trebinjës. Siç dihet, zgjedhjet e parakohshme në këtë komunë bëhen pasi ish- kryetari i majtë

Xha Rushani
i Dunicës!
Nga Koço PIHONI

marrin pjesë në zgjedhje, pasi presin të hapen kutitë!!!. Ka shumë
mundësi që kryetari i ri të jetë nga
LSI, ashtu siç përflitet sot. Vetëm
në Pogradec LSI ka 2 komuna
(Velçanin dhe Starovën) dhe mund
të bëhen tre me kryetarin e ri. Më
shumë se punë, zgjedhja e kryetarit të ri të Trebinjës do të jetë një
test për zgjedhjet e 8 majit 2011.
Koha e shkurtër që ka ai në dispozicion nuk do t’i lejojë atij të realizojë
premtimet, por vetëm do të shtrojë
shinat për mandatin tjetër 4-vjeçar,
2011-2015.
Komuna e Trebinjës ka 15 fshatra dhe mbi 15 mijë zgjedhës, por që
nuk votojnë as gjysma e tyre. Gjithsesi i urojmë punë të mbarë kryetarit të ri që do vijë dhe të ketë fatin ta mbarojë në kohë dhe jo para
afatit mandatin që i jep populli me
votën e tij! Gjithashtu do të kërkojmë më shumë bashkëpunim me
gazetën tonë dhe më shumë transparencë me median për gjithë
punën dhe aktivitetin e tij!

Ndërtimi i hidrocentraleve në Mokër

Nga jeta në SHBA e
mokrarit Fahri Toska
ME RASTIN E 6-MUJORIT TË
NDARJES NGA JETA

Gjergji Buzo u arrestua dhe më pas
u shkarkua nga kryeministri, nga
posti i kryetarit të komunës, pas
një denoncimi për korrupsion, si
dhe kapje të tij në flagrancë, nga
strukturat antikorrupsion të Pogradecit. Gjergji Buzo u zgjodh kryetar vetëm me 15 vota më shumë
në zgjedhjet e 18 shkurtit 2006,
përballë rivalit demokrat Genci
Muço dhe e ushtroi këtë detyrë tre
vjet, gjatë të cilës nuk mbahet
mend për ndonjë gjë të madhe a
mbajtje të ndonjë premtimi, por do
të mbahet mend për aktin final,
atë të arrestimit në flagrancë dhe,
për fat ët keq, këtë njollë nuk do
ta ketë vetëm ai, por edhe e gjithë
Mokra e Trebinja, pasi do të kujtohet herë pas here si kryetari që u
arrestua për 700 mijë lekë!
Në zgjedhjet e parakohshme të
24 tetorit ende nuk janë shpallur
kandidatët që do të garojnë, por
pritet një fitore e forcave të djathta, përfshi edhe koalicionin me
LSI, pasi të majtët mund të mos

Nga Bedri BLLOSHMI
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Përsiatje etno-sociologjike

Rrëpirave të
kujtesës kolektive
Nga Bujar BALLIU

Krishterimi në
zonën e Mokrës
Nga Llazi TONA

ZEKMAN ÇUKU, NJË
PARTIZAN TRIM, PO
DHE NJË PUNTOR I PA
LODHUR NE DY
SISTEMET

Bajram Rika,
mjeku i parë
stomatolog
në Mokër
Falenderojmë nga zemra
z. Bajram Rika për
sponsorizimin e këtij numri
të gazetës „Mokra“
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AKTUALITET

TAKIM PUNE I DEGËS SË SHOQATËS ‘“PELIONI” NË POGRADEC

M

ë datën 22 korrik 2010, në
ambientet e mokrarit Nes
ti Maçolli në Pogradec, u bë
një takim pune, me degën e shoqatës
“Pelioni,, në këtë rreth. Në këtë takim
ishte sekretari i shoqatës “Pelioni ,, zoti
Zenun Fero, dhe nënkryetari i shoqatës
Istref Haxhillari. Në takim u diskutua
puna tetëmujore e degës së shoqatës ‘Pelioni,, në Pogradec.
Puna e kësaj dege për këtë periudhe
vlen për tu lavdëruar. Në vitin 2010 kjo
degë organizoi më tetë maj 2010 në Pogradec 11 vjetorin e gazetës ‘Mokra,, duke
u financuar nga antarët e shoqatës dhe
bizesmenë te zonës. Aktiviteti i anëtarëve
të shoqatës në gazetën ‘Mokra,, është në
lartësinë maksimale vlen të përmendim
anëtarët Isterf Haxhillari, Koço Pihoni,
Bujar Balliu, Nesti Maçolli e Llazar Tona.
Shkrimet e tyre kanë qënë në nivelin më
të mirë, dhe premtuan se do të rrisin më
tej nivelin dhe sasinë e shkrimeve.
Lidhur me disa probleme që dolën
gjatë takimit ishin: zgjerimi i mëtejshëm
me anëtarë të rinj i shoqatës “Pelioni,,
në Pogradec, në komunat Trebinjë,
Velçan, Prrenjas, Rrajcë, Proptisht e
tjerë. Një problem ishte edhe financimi i
gazetës “Mokra,, si një udhe rrëfyes dhe
program për vazhdimsinë e jetës normale
të shoqatës. U kërkua që të aktivizohen
më shumë gazetarë vullnetarë dhe rritjen
e cilësisë informacionit apo problemit që
trajtohet. Kjo kërkon të rritet më shumë
në komuna dhe zona të largëta të krahinës Mokrës. Gazeta të propogandohet,
shpërndahet duke u mbldheur të ardhurat e saj për të siguruar vazhdimësinë e
saj. U diskutua për të organizuar më
shumë takime dhe biseda me simpatizantë të shoqatës dhe dashamirës të
gazetës’’Mokra,, kudo që janë duke
përhapur më tej zakonet dhe traditat e
Mokrës.
Dega “Pelioni,, në Pogradec ka në programin e saj organizimin e një takimi në
Komunën e Velçanit në vjeshtën e vitit

KRIJOHET DEGA E SHOQATËS “PELIONI,, NË KOMBINAT
Më datën 5 gusht 2010 në një nga lokalet e qendrës në Tirane u bë një
takim me disa nismëtarë mokrarë të cilët kishin kohë që mendonin se duhet të
krijonin një degë të shoqatës “Pelioni” në zonën e Kombinatit . Në takim ishin
nënkryetari shoqatës “Pelioni,, zoti Zabit CUKU dhe sekretari zoti Zenun FERO.
Zoti Aris Durbaku një nga inisiatorët e krijimit të kësaj dege informoi lidhur
me aktivitetet dhe problemet e deritanishme duke shprehur dëshirën dhe mendimin në emër të nismëtarëve për të krjuar degën e kësaj shoqate në Kombinat.
Këta nismëtarë të Kombinatit kanë disa kohë që bëjnë takime dhe biseda me
mokrarë dhe dashamirës. Në këtë zone deri tani jane afëruar dhe shprehur
dëshirën për të krijuar degën e shoqatës, Aris Durbaku, nga Rodokali, Bujar
Qyrku nga Velçani, Hasan Çela, nga Velçani, Fatmir Qyrku, nga Velçani, Ismail
Qyrku, nga Velçani, Ylli Biba, nga Velçani, Skënder Mertkola, e Xhevair Rustemi nga Rodokali, Enver Gjera, nga Bishnica, Avni Kurti, nga Straniku, Ramis
Mokrari, nga Senishti, Gezim Sherri, nga Losniku, Thoma Balliu, nga
Slabinja,Petrit Gjata nga Homeshi, Eqerem Durbaku e tjerë.
Më tej zoti Aris theksoi se vazhdimisht ne realizojmë takime dhe vizita të
ndryshme tek njëri tjetri lidhur më rastet e krijuara nga secili. Këtu bisedojmë
dhe kërkojmë tek njëri tjetri që të mbajmë ndezur traditat, zakonet dhe të
ngremë sa më lart figuren e Mokrës dhe të çdo mokrari kudo që jeton dhe
punon. Për çdo muaj presim dhe marrrim e përhapim materialet që propogandon
gazeta “Mokra”. Gjatë këtij muaj mendojmë që të bëjmë edhe zgjedhjet e degës
duke ftuar që të marrin pjesë nga kryesia e Shoqatës. Me këtë rast si takimi i parë
Arizi ben thirje të gjithë mokrarëve se kudo që janë të takohen, të mbidhen dhe të
këndojnë e mos harrojnë po të ngrenë dollinë dhe dashurinë mokrarë .
Zabit CUKU, N/kryetari i shoqatës
2010. Të bëhet një program i veçantë për
një takim në Selcën e Poshtme, ‘’Pelion,,
gjatë vitit 2011. Të mblidhen dhe evidentohen sipas zonave këngët e krahinës
Mokrës, studimit të historisë së Gurit
të Kamjes, para 100 vjetorit të pavarësisë në vitit 2012. Shumë diskutantë si
Bujar Balliu, Nesti Maçolli, Koço Pihoni piktori Lame ishin për të rritur më
shumë punën e secili të japë më shumë
për shoqatën ‘Pelioni,,. Diskutimet u
mbyllën nga sekretari shoqatës zoti Zenun Fero, i cili shtroi disa detyra se nuk
duhet të ketë pritje por secili të gjejë
vëtën në profesionin që ka dhe të organizojë, të bëjë takime, pra pak e pak dhe
bëhet shumë punë. Jo pritje për takime,
e studime por secili të shohë veten duke
punuar dhe bërë diçka për të ardhmen të

cilat tu ngelen brezave njëri pas tjetrit.
Po të kishim pritur nga të tjerët nuk
do të ishte krjuar shoqata ‘’’Pelioni,, nuk
do të kishte dale dhe botuar gazeta
“Mokra,, që nga 25 marsi i vitit 1999, të
cilët janë bërë mbi 138 numura gazette.
Nuk do të ishim takuar dhe biseduar asnjë ditë dhe as sot këtu me juve të nderuar
mokrarë.
Shoqata kërkon të hapet një horizont
më i gjërë, kushte për punë, të bën të
punosh më shumë me njerëzit, e tjerë të
rinj dhe të moshuar. Me këtë rast ju uroi
më shumë suksese duke punuar dhe patur plotësisht besim tek puna që bëni ju
dhe gjithë mokrarët urime.

Zenun FERO,

Sekretari i shoqatës “Pelioni,,

DREKË FESTIVE
NË KOMUNËN E
VELÇANIT

N

ë 20 gusht 2010 në komu
nën Velçan, nga adminis
trate e kësaj komune u organizua një takim brezash, në mjediset
e pyjeve të bukura, afër rrugës automobilistike. Në këtë takim morën pjesë
kryetari i komunës Velçan, Ilir Mani, administrata e komunës Velçan, të ftuar
ishin kryetari i komunës Proptisht, Shaban Sula, sekretari i komunës, Përparim Isufi, Zini Bufi. Nga Velçani ishte
kryeplaku E’them Rrapçe, I Buzaishtës
Pëllumb Hyko, ish kryetrai kimunës
Velçan Ramazan Rrapçe e tjerë.
Ishin shumë banorë, të fshatit po

edhe shumë emigrantë, dhe ky takim
për këta bëhej që të takoheshin.
Bisedimet ishin të ngrohta, dhe shumë
miqsore, këto takime duhen, na afrojnë,
na çmallin, t’i bëjmë siç i bëjnë të gjitha
komunitet e kulturuara.

SHUHET ZYFER LEKA, ISH-KRYETARI
KOOPERATIVËS SË PROPTISHTIT E VËRRIT
Një nga njerëzit e veçantë, drejtuesit e zotë të mokrës, ish- kryetari i kooperativës
së Proptishtit e Vërritit, Zyfer Leka, u nda nga jeta në moshën 88-vjeçare. Familjarët,
miqtë, shokët e përcollën për në banesën e fundin në mesin e muajt shtator. Ai ishte
drejtuesi që mori falënderime dhe urimet për punën me ndershmëri dhe dashurinë për
bashkëfshatarët e tij. U lind në Proptisht në 19 qershor 1922. Në 1957 mori drejtimin
e kooperativës bujqësore të Proptishtit dhe më pas atë të Vërritit. Gjatë gjithë jetës së tij
si kryetar shërbeu me pasion e dashuri, duke lënë pas gjurmë dhe emrin e tij të mirë tek
të gjithë ata që patën fatin të jetojnë e punojnë me të. Në vitin 1982 doli në pension.
Pas vitit 1991 u shpërngul familjarisht në Pogradec, aty ku jetoi afro 20 vjet, derisa
mbylli sytë më shtator 2010. Ngushëllime të sinqerta familjes dhe njerëzve të tij të
dashur. Xha Zyferin do ta kujtojnë jo vetëm të dashurit e familjarët e tij por të gjithë
ata që i donte dhe e donin me gjithë zemër. Mirënjohje e respekt për Zyfer Lekën!

Në Mokër kjo traditë është future e
re , por dhuhet te fuqizihet më shumë
dhe më shpesh me takime e biseda. Emigranti Artan Çela theksoi se kumna
duhet të bëjë më shumë për raste të tilla
me takime biseda, koncerte apo aktivitete të tjera . Në vimë një herë në vit
dhe nuk duhet të shkëputemi nga njëri
tjetri, nga vendlindja e jonë.
Duhet të përmendetpunë e mirë e
guximshme e Nexhmi Mena. Ledi Mysliut, avdulla hyka,Bedri Mokrari për një
guzhinë tradicionale dhe me kulturë.
Kjo është festive dhe shumë e bukur,
dhe propozojmë që të bëhet për çdo vit,
kushtet janë. Komuna e Proptishtit ka
ku ta bëjë, në Selcën e Poshtme. Mendoi që të bëhet në maji të vitit 2011, në
kushte pranvere. Të rregullojmë infrastrukturën në Selcën e Poshtme, Pelionin e Lashtë.Të përgatisim edhe takim
brezash nga historia e Pelionit.

Përparim ISUFI

AUTORI BARDHYL BERBERI KA
NXJERRË ROMANIN MË TË FUNDIT

“NJË NATË NË ÇIKAGO,,
NJË PRIURJE E RËNDËSISHME NË
PROZËN SHQIPTARE

S

hkrimtari Brdhyl Berberi, vjen me
romanin e fundit” Një natë në
Çikago,, vjen pas suksesit të autorit me librin me novela “Tranzicion,,
romaneve “Vrasja e Shpirtit,, “Burgun e
Selanikut,, “Vrasje në Shën Valentin,,
fitues i çmimit “Mitrush Kuteli,, në vitin
2008, “Lule të vyshkura në prill. Romani
“Një natë në Çikago,, është botuar në disa
shtëpi botuese me emër në Francë, Angli, Gjermani dhe Austri, tregon se autori
pogradecar është një prurje e rëndësishme
në prozën shqiptare.
Romani është një dramë e shoqërisë
shqiptare, e një familje shqiptare, e cila
udhëton me familjen e saj drejt SHBA-së,
pasi i ka dalë llotua amerikane. Personazhi kryesor është gjykatësja Monda Marina, një grua sa pasionante po aq edhe
misterioze, që llogaritë e saj i bën në mënyrë
të çrregullt, ndërsa bashkëshorti i saj Luani është më i rregullt, për një jetë me bazë
në tokë. Ata nuk e përballojnë jetën në
SHBA, dhe secili vazhdon jetën e tij.
Është një rastësi në Çikago, pasi gati
10 vjet shkëputje nga ish bashkëshorti i
saj, ajo në SHBA, dhe Luani në Shqipëri,
është vërtet një gjyq i ri që i bëhet marrëdhënies së tyre. Alternativa se të humbësh një dashuri, në këtë jetë nuk është e
lehtë, me këtë mundohet të justifikojë
jetën Monda Marina, që të dalë nga jeta e
vërtetë, Ndërsa Luani , ish burri i saj një
inxhinier i përkushtuar ka punuar dhe
nuk del nga kornizat. Ai është personazh
me jetë të mirë organizuar, dhe është befasuar nga pabesitë e gruas së tij, si nga
veprimet korruptive në gjykatë, po edhe
nga korrupsioni shqiptar dhe tradhëtia e
saj bashkëshortore. Në roman del se Luani është i kundërt i gruas, i cili gjithçka
e arrin në rrugë të nderëshme dhe me
djersën e ballit. Personazhi Luan, si një
intelektual me këmbë në tokë, që nuk
habitet nga mrekullia amerikane, por emocionet i mban nën fre, në çdo hap që hedh,
i vjen pranë në çdo rast Shqipëra.
Ky roman është një filtër, që kthellon mendjet e gjithë kujt që ëndërron për
në SHBA, që e ndërgjegjëson për sfidat që
e presin. Secili duhet të jetë i gatshëm që
për të mbrojtur ëndërrat duhet të njohë
edhe gjërat e tjera të këqia.
Autori ka përshkruar në realizëm
gjithçka në Çikago në disa vende të tjera
të SHBA, në Evropë. Romani është me
vlera edukative, me vlera psikologjike.
Autori tenton të futet në kështjellën
ku fshihet origjina e gabimit, të familjes
Mara, rrugët e zgjidhjes e tjera.
Frymëzimi poetik i autorit Bardhyl Berberi në këtë moshë të pjekur, kapërcehet është
një frymëzim i vërtetë, i ngjan verës së vjetër
që ka një shije të veçantë të pashoqe.
Kalimi i shkrimtarit nga poezia në
prozë quhet për shkrimtarët që hedhin ato
hapa nga një kalim nga rinia e pjekur. Ky
libër duhet lexuar, është libër i mirë. Jeta
është e shkurtër, koha dhe fuqitë janë të
kufizuara. Ky roman ruan kujtesën në
letër. Në fund lë të kuptojnë se kurrë gjatë
shekujve një mjet i ri, nuk e ka zevëndësuar plotësisht të më parshmen. As vareja nuk e ka zëvëndësuar çekanin. Fotografia nuk ka dënuar me vdekje pikturën, e
kinemaja nuk e ka vrarë fotografinë,
televizioni nuk e ka eleminuar kinemanë,
treni bashkëjeton mirë me veturën dhe
aeroplanin.
Përkthimi i këtij romani
duke u botuar në disa shtëpi botuese me
emër në Francë, Angli, Gjermani, dhe
Austri tregon se ky ka vlera të mëdha ,
është një prurje e rëndësishme në prozën
shqiptare. Urime shkrimtarit Bardhyl Berberi, me botime të tjera më rëndësishme,
më të mira.
Zenun FERO
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Ndërtimi i hidrocentraleve në Mokër
Nga Zenun FERO

BILACI I MINISTRISË SË
EKONOMISË, TREGTISË DHE
ENERGJITIKËS
Në bilancin e bërë nga ministria e
Ekomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës më
16 gusht 2010, lidhur me ecurinë e koncensioneve të hidrocentraleve, theksohet
se jane mbi 20 hidrocentrale, të cilët janë
në punë e sipër, duke u ndërtuar. Disa prej
tyre kanë filluar prodhimin dhe deri në fund
të vitit 2010, do të jenë rreth 12 hidrocentrale që do të kenë përfunduar e do të vihen në punë në prodhim të energjisë.
Në këtë kuadër nga ministria e Ekonomisë u bëhet thirrje investitorëve që të
orientohen drejt sektorit energjitik dhe
potencialeve të medha që afron në këtë
aspekt vendi ynë, duke shtuar garancinë
për shitjen e energjisë e jep vetë qeveria
shqipatre. Është e garantuar me ligj nga
qeveria shqiptare me një çmim, i cili është i leverdisshëm. Ministria e Ekonomisë
fton kompanitë e huaja dhe ato shqiptare
të bëhen pjesë e programeve të veçanta të
Bashkimit Evropian për investime në
fushta e prodhimit të energjisë të rinovueshme, nga era, ujë e nga dielli, të cilët
janë inensifikuar në vijim. Deri tani janë
trajtuar 51 kërkesa për hidrocentarle të
reja dhe 8 kërkesa për parqe të prodhimit
të energjisë nga era . Nga 51 kërkesa për
ndërtime hidrocentralesh, hidroteknike
dhe 32 të tjera janë në fazën e tenderimit
dhe të negocimit të kontraktorëve.
KONCENSIONI MBI LUMIN SHKUMBIN ËSHTË I BAZUAR NË LIGJ.
Me projektin e HEC-cit mbi lumin Shkumbin, është zbatuar e gjithë procedura
ligjore që dikton ligji. Firma e ndërtimit
për ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin Shkumbin është regjistruar më 11
prill 2008 me përfaqësues Kristo Stefan
Radi. Shoqëria “LNK shpk,, me admistrator Naim Luan Kurti, me qëndër në Tiranë ka bërë praktikat e ndërtimit, të
gjitha studimet, teknike, e mjedisore, dhe
ka aftësi teknike për ndërtimin sipas standarteve ndërkombëtare .
Firma “Hidro-Poëer-Elektrik,, përbëhet
nga investitorë privatë shqiptarë dhe do
të bëjnë ndërtimin e hidrocentalit të Slabinjës, Bishnicës Nr. 2. Investitorë janë
vëllezërit Kurti, dhe Enkelejt Kurti të cilët

Nga ndërtimi i hidrocentralit te Slabinjës
kanë theksuar se do të investojnë 10 milon
Euro, vetëm vlera e për infrastrukturën, makinerinë, e pajisjen do të shkojë 1 milon Euro.
Hidrocentrail i Slabinjës, nga të dhënat
e marra nga interneti ka këto të dhëna,
gjatësia nga burimi deri në digë 8.5 km,
fuqia 9.3 megavat, fuqia 50 milon kë\orë
në vit, ka kosto financiare 10 milion Euro.
Do të përmisojë furnizimin me energji
komunat Velçan, Proptisht, dhe do të lidhet më rrjetin kombëtar. Është projekti i
parë mbi lumin Shkumbin. Disa dhjetra
kompani shqiptare kanë marrë inisjativën
për të investuar në sektorin hidroenergjitik shqiptar. Koncensionet për ndërtimin
e hidrocentraleve janë tërësisht private, ku
investitori merr rriskun e projektimit,
ndërtimit, riparimit, rinovimit të teknollogjisë si dhe të transferimit tek shteti
brenda 35 vjetëve. Koncensioni është i llojit
“BOT,, për një periudhë kohore 35 vjecare.
HIDROCENTRALI BISHNICA-2
Në teritorin e Bishnicës ishte menduar të bëhen dy hidrocentrale të vegjël,
Bishnica Nr.1 e Nr. 2. Nga dokumentat e
bëra del se Bishnica Nr.1 nuk i plotëson
standartet mjedisore , të komunitetit civil, i merret uji i pijshëm, dhe për këto nuk
u miratua për ndërtim.

Bishnica Nr. 2 u miratua për ndërtim,
dhe fillon punimet nga firmat fituese, dhe
më 18 korrik 2010, siç thekson sekretari i
komunës Proptisht Përparim Isufi, u bë
prova e parë dhe doli me sukses
Është shtrirë linja elektrike e shpërndarjes së energjisë elektyrike nga fshati
Losnik, deri në fshatin Slabinjë, deri më
20 gusht 2010. Ndërtimi i linjës ka vazhduar nga Qukësi, Proptisht dhe deri në
Slabinjë, nga një firmë nga Ohri, ndërsa
sheshet e ndërtimit, dhe betonet bëhen
nga një firmë shqiptare, me përfaqësues
Çelik Feron. Firma maqedonase kishte
shtyllat metalike me të gjitha mjetet e saj,
hekurat, mekanikën, pajisjet, motorrat
ngritës dhe fuqinë puntore të saj.
HIDROCENTRALI I SLABINJËS
Ka filluar që në vitin 2008 hapja e trasesë së kanalit të hidrocentralit që nga
fshati Losnik, deri tek ura e Tereziut, Slabinjë, me gjatësi 8.5 km dhe gjerësi 6 metra, nga kjo 2.4 metra për gjerësinë e
kanalit të ujit, dhe pjesa tjetër rrugë për
makinat, për të kontrolluar kanalin e
hidrocentralit, gjatë ndërtimit dhe gjatë
shfrytëzimit. Kanali ka përmasa të ndryshme, nga Losniku e deri tek Lëmi i Çelës
ka një gjërsi 2.2 metra dhe thellësi 2.1

Krishterimi në zonën e Mokrës
NË ILIRIKUM APO SHQIPËRI, KRISHTËRIMI NJIHET QYSH NË
SHËKULLIN E PARË TË ERËS SË RE
Nga Llazi TONA

K

rishterimi është një fe e
themeluar mbi mësimet, mbi
personin dhe jetën e Jezu
Krishtit. Bashkësia e parë e krishtere që
besonte në personin dhe mësimet e Jezu
Krishtit të Nazaretit, si profet i ri, lindi
në pjesën lindore të Perandorisë Romake,
në Jeruzalemin e Izraelit. Kisha e krishterë u përkrah në gjithë qytetet e tjera të
Palestinës, në Romë dhe në të gjitha vendet e tjera të Perandorisë Romake. Në ILIRIKUM krishtërim njihet kryesisht qysh në
shekullin e parë të Erës së Re. Qysh
atëherë Durakumi, Apollonia, Nikopoja,
Lisus, Shkodra, ishin qendra bregdetare
prej nga krishterimi u përhap në thellësi
nëpër provinca si: Epiri i Veriut, Epiri i
Jugut, Dardani e Maqedonia, etj. Nëpër
qytete, kastele, krahina u ngritën kishat
e para krishtere.
Me ndarjen e Perandorisë Romane, në
dy pjesë të lindjes dhe perëndimit, pjesa
më e madhe e Shqipërisë kalon në anën e

lindjes. Në gjysmën e dytë të Shekullit të
VIII–të krishterimit ortodoks përfshin
pjesën dërrmuese të popullit në të gjithë
Shqipërinë dhe varej nga Patriarkana e
Kostandinopojës. Në Shek X krijohet
Peshkopata e Ohrit në varësi të saj kaloi
dhe Peshkopata e Shqipërisë.
Me ndarjen zyrtare të krishterimit
(1054) territoret shqiptare u ndanë midis
dy qendrave të mëdha të botës së krishterë, Kisha Katolike Perëndimore me
qendër në Romë, dhe Kisha Ortodokse
Lindore me qendër në Kostandinopojë.
Pjesa më e madhe e të krishterëve shqiptarë
vazhdon të qëndrojë e lidhur me Patriarkanën e Konstandinopojës, por në skajin
veriperëndimore u kristalizua një enklavë
katolike me peshkopatët e Tivarit, Ulqinit,
Drishtit, e Shkodrës, që njohën autoritetin e Papës së Romës. Në mesjetë, në
Shqipëri, krijohen një vark institucione
të tjera. Më 1691, në Llungë (Llëngë), në
pozicionin që ndan Mokrën me Gorën, u
ndërtua Metropolia apo Katedralja e Shën

Marisë me emërtimin “Metropolia MokësGorë” me qendër në Llëngë mbi bazën e
planimetrisë së Patriarkanës së Ohrit. Pikturimi i Ikonostasit dhe afreskeve murore
u bë nga piktori i madh Kostandin Jeromaesku. Nga disa akte sinoide që gjenden
në një kodik të vjetër të Kryepeshkopatës
së Ohrit, del se Metropolia Mokër-Gore
me qendër në Llëngë ka pasur këta episcopë: Arseni në vitin 1691 – 1705; Serefini më 1752 -1762; Theodhosi më 1719;
Mihali më 1742; Areoni më 1763.
Nga fundi i shekullit 18-të katedralja
kalon në varësi të Metropolisë së Durrësit
dhe merr titullin “Metropolia e Durrësit
dhe Mokër-Gore” qe përfshinë Tiranën,
Kavajën, Elbasanin dhe Pogradecin.
Metropoli të tilla u ngritën në Voskopojë, Vithkuq, Gramostea, Olimp, Pindi,
Suli, Veria, Follorinë, Vlanodisera, Moluniste, Krushevea, Ternera, Makarava,
Kosturi, Prespa, etj. Krahina e Mokrës –
sipas Barletit – ishte një vend shumë i
bukur, me shumë katunde të dendura, me
popullsi. Ata ishin të krishterë.
Me pushtimin otoman dhe përhapjen
e islamizmit, krishterimi pësoi goditje të

metra dhe pas kësaj deri tek sheshi i digës
ka përmasa gjerësi 2.4 metra, trashësia 20
cm dhe një thellësi 2.1 metra. Kjo bëhet
sepse tek Lëmi i Çelës, do të sillet me tubacion uji i lumit të Çezmës, Trebinjës.
Diga e hidrocentralit në Losnik do të ketë
tre tunele, dhe në fund do të ketë një shesh
i madh, për ujin që vjen në përmasa 40x
50 metra. Diga e lëshimit do të jenë dy,
në një lartësi mbi 291 metrash. Vendi i
sheshit të hidrocentralit , po ndërtohej
gjatë muajt gusht 2010, dhe kanali i tubave të digave ishte ndërtuar.
Në gusht 2010, gjithë personeli inxhinero teknik e ndërtues ishte tek diga ,
se po behesh bentonimi i saj, e ndiqnin
me kujdes të madh, kjo ngrihesh nga dita
në ditë. Po punohesh për ndërtimin e
tunelit të Losnikut ku do të dali uji dhe
të shkojë tek diga e hidrocentralit.
Personeli tjetër është në ndërtimin e
kanalit të hidrocentralit. Ishin pesë brigada për ndërtimin e kanalit, me përgjegjës
zotin Krenar, tre brigada janë nga rrethi i
Librazhdit, një nga Slabinja dhe një nga
Pogradeci, inxhineri i punimeve është zoti
Jetnor Kurti. Fabrika e prodhimit të betonit është ndërtuar tek ura e Slabinjës, e
nje teknologjie te përparuar, me një organizim sipas rregullave dhe stanadarteve
nga më të përparuarat. Mjetet e renda bejne transportin e betonit për betonimin e
digës dhe të kanalit në çdo kohë dhe sipas rregullave. Fabrika e betonit ishte siguruar dhe ruhesh nga roja Hysni Balliu
nga fshati Slabinjë, më parë ruhesh nga
Kujtim Balliu po nga ky fshat.
Firma ndërtuese, kishte marrë masa
të plota, për sigurimin e kushteve të jetsës
dhe të ushqimit, në fshatin Slabinjë, ishte ngritur nje kuzhine e vogël me guzhiner Shaqir Sinani, i cili gatuante ushqimin
falas, për shoferat e kompanisë. Kishin
marrë një shtëpi me qera, ndërsa personeli inxhinero tekënik ishte vendosur në
qëndërn e komunës Proptisht.
HIDROCENTRALI I STRANIKUT
Hidrocentrali i Stranikut po ndërtohet mbi lumen e Stravajt, punimet kanë
filluar, por për disa arsye objektive në vitin
2009 u ndërprenë. Në vitin 2010 ato kanë
filluar dhe vazhdojnë rregullisht .
HIDROCENTRALI I NIÇËS
Ka filluar ndërtimi i tij, por nuk kemi
siguruar të dhëna, për këtë ta falin lexuesit, por do t’i informojm një herë tjetër.
rëndë dhe ngeli shumë mbrapa vendeve të
tjera evropiane, si në ekonomi, kulturë,
arsim etj. Krahina e Mokrës i rezistoi
shumë pushtimit otoman dhe islamizimit
të saj. Në bazë të të dhënave të marra nga
defterët e Turkut, Mokra më 1519 dhe 1580
ishte e krishterë (shih tabelën e poshtme).
Në shek 18-të dhe 19-të në Shqipëri ishin
islamizuar dy të tretat e popullsisë po kështu edhe krahina e Mokrës:

Defterët turq të vitit 1519 mbi familjet
kristiane:
Velçani
Goliku
Dunica
Zemça
Katjeli i madh
Katjeli i vogel
Kriçkova
Quksi
Lakteshi
Losniku
Malina
Pleshishti
Rajca
Selce e siperme
Selce e pasohtme
Slabinja
Slatina
Stravaj
Çezma e madhe
Çezma e vogll

83 familje
26
85
12
100
30
16
90
38
15
18
63
68
37
22
86
19
17
61
34
etj.
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ME RASTIN E 6-MUJORIT TË NDARJES NGA JETA

Xha Rushani i Dunicës!
Nga Koço PIHONI

I

shin ditët e para të vitit
2009, kur shkova tek bar
– kafe “Ohri”, aty te agjencia, në qendër të qytetit. Më me vend
do ishte sikur të quhej kafe “Mokra”
se, në fakt, në këtë kafe shërben e
mbesa e Maros Mokrës, e bija e Josifit. Aty lexohen më ëndje dhe
hpërndahet edhe gazeta “Mokra”.
Atje, me keqardhje, mësova se Vasil
Dengërmeni “doktori”, kështu i
thoshin atij i madh e i vogël në
Mokër, kishte ndërruar jetë, disa ditë
para Krishtlindjeve, në prag të Vitit
të Ri 2009. Me Jani Thanën, menduam t’i bëjmë një shkrin, atij burri
të nderuar, me shumë vlera e kontribute, i përkushtuar për Mokrën.
Për 50 vjet shërbeu në shëndetësi si
infermier, gati në të gjitha fshatrat e
krahinës së Mokrës, të Sipërme e të
Poshtme, që mbas çlirimit të vendit,
atëherë një mjek kishte gjithë rrethi
ynë, doktor Misto Markon.
Në Mokër xha Spirua i Pervelanit e Vasili ishin “doktorë” për atë
popullin. Më duhet të them se xha
Vasili në jetë ka qenë një njeri i respektuar, aktivist shoqëror, shok, mik
e prind shumë i mirë, karakterizohej nga humor, zgjuarsia e shpirtmirësia. Në këtë bisedë që u bë për
Vasilin ndodhej dhe Rushan Lazellari, shoku i tij, i cili me keqardhjes,
na tregoj se ishin të dy moshatarë të
datëlindjes 1929 dhe se kishin qenë
ushtarë bashkë e më pas, Vasili kish
punuar për shumë vjet infermier në
Dunicë, ku kish lënë gjurmë shumë
të mira. Në vitin 1967 në atë aksion të madh politik të detyruar kemi
marrë pjesë në prishjen e asaj KishëXhamisë së fshatit tonë të Dunicës,
që me të drejtë ajo duhej quajtur kishë
xhamia e “Shën Sofies” shqiptare,
sepse asaj i dihet vetën datën e
prishjes e nuk i dihej data e ndërtimit, mbase që në kohën e Ilirëve, aso
kohe, kur bëhej fjalë se ky vend, është quajtur “ Dragona “ dikur Principatë e Peshkopatë me shumë Kisha e
Mirtopolia “ Shën Gjergji” për gjithë
krahinën e më gjërë. Mendohet ka
qenë një nga tre principatat e peshkopatat në kohën e Enkelejve. Sipas
legjendave e gojëdhënave, ky vendbanim daton nga shek i V, më parë
para lindjes së Krishtit. Me të drejte
thuhet: “Nëqoftëse do të njohësh zakonet, traditat, doket e një populli,
shko dhe do t’i gjesh të ruajtura ato
në fshat të cilat trashëgohen e transmetohen gojë më gojë e brez pas
brezi nga ata njerëz të mençur që
natyra, Zoti, ju ka falur dhuntinë
që të jenë “homerikë”, me një mëndje e një kujtesë fenomenalë të rrallë.
Falë këtyre njerëzve, që kanë shërbyer deri më sot si “arshiva të gjalla”, duke kujtuar me mijëra faqe histori me përpikmëri, me data, emra e
vendndodhje, ngjarje të atyre anëve,
të ndodhura në shekujsh, ngatë cilët
do përmend disa prej tyre, si p.sh
Demir e Rushan Fejzollari nga Kalivaçi, xha Tekinë e Neimin e Hodo
Agollit, xha Kajanë, Gani Xhajën,
Sefedin Softin, Sherif Sherin, xha
Iliazin e Rushan Lazellarë nga Dunica, xha Pasko Gegpriftin, Josif Bitrin
nga Potkozhani, Thanas Maçollin,
Vasil Dengërmenë e Leksi Maçollin
nga Pleshishti, Nevruz Muço e Isuf

Ditën nga Trebinja, xha Nuren e
Çezmës, Nevruz Kalanxhin nga
Hondishti, Nella Pihonë, Gjorgji Zhobron nga Llënga. Nuk do le pa përmendur këtu edhe gra si Maron e
Fanën e Potkoshanit, Vaçe e Hodo
Agollë nga Dunica, gra prej që moti
burrënesha, me kobure në brez. Tashti
ju kërkoj ndjesë për këtë hyrje të zgjatur e hyj në temë, ta zë fjalën atje
ku e lashë, te biseda në kafene me
xha Rushanë të cilin e njoh prej
shumë vitesh dhe e respektoj shumë e
sot e kësaj dite që po bisedojmë bashkë, për punën e palodhur, njerzillëkun
e fisnikërinë si dhe e bëmat e tij burri.
Në bisedë e sipër i them:
“Mendon se do bëj punë të mirë
për atë shkrim që do bëj për Vasil
Dengërmenin?”
“Po, shumë mirë do bësh, por po
të ishte për mua, unë do dëshiroja të
ma bënin një shkrim sa unë jam
akoma gjallë!! I thashë xha Rushanit se arsyeja që nuk bëhen këto shkrime më të gjallë është se asnjëri
nuk do dëshironte të dëgjonte fjalë
që nuk do t’i vinte mirë.
“Jo, - më tha, - unë nuk kam fare
kundërshtim, nëse ai, shkruesi, nuk do
jetë dashakeqës, po të tregojë të vërtetën
sido që të jetë ajo”
“Dakord, - i thashë, - këtë dëshirë
po e marr unë përsipër, ta shkruaj
me vërtetësi, ashtu si thua ti?”
“Jam plotësisht dakord e kini izën
nga unë ta bësh dhe do t’ju falënderoj
shumë. Dhe ai shkrim u shkrua nga
ana ime dhe jo në të gjallë të tij, ai
shkrim po botohet sot në gazetën tonë
të dashur, shumë të lexuar nga
mokrarët mbarë, kudo ku janë.

Pak fjalë për biografinë e
Rushanit
Rushani Lazellari është i biri i
Selimit të Rushan Lazellarit, i lindur
në Dunicë, i datëlindjes 1929. Rrjedh
nga një familje fshatari të kamur që
trashëgon e sot e kësaj dite me dhjetëra hektarë tokë buke e shumë ha
livadhe në Niçë të Gorës, prej disa
brezash dhe që ruan e sot e kësaj dite
miqësinë me ta, me fiset në Nicë, si
p.sh me familjen e Piro Mëngërit e
fëmijët e tij, duke u ndjekur e sot në
dasma, gëzime e hidhërime. Po kështu miqësi kishte të trashëguar me llëngarët dhe kish mik shtëpie nga gjyshi
e i ati, Selimi, fiset Pihonat, Tonat,
Zhobrot e fise të tjerë. Kishte shumë
të shkuara me të krishterët e Potkozhanit, si me Misto Kollçakun e
Papu Risto Bitron, sikurse kishin
miqësi familjare me të gjithë. Për çdo
sebep e këmbenin vizita për Pashkë e
Barjam, dëshmi e simbol ky edhe i
bashkëjetesës midis besimeve të ndryshme fetare në Mokër. Po kështu doe-

mos miqësi kishte tërë fshatrat e
Mokrës, rrëzës e në qytet. Rushani
tregonte se i ati, Selimi, kishte qenë
për shumë vjet kryeplaku i fshatit dhe
se ai e ka sjellë kazanë e rakisë i pari
në fshat, se deri atëhere kumbullat
shkonin dëm e se “shpirtua” (alkooli) që pihej vinte nga Rusia aso kohe.
Besoj, këtu ka vend, ajo thënia e popullit, “bëmë Baba të të ngjasoj e një
pëllëmbë të të kaloj”. Përse ? Sepse
Rushani u bë më pas edhe ai fuksionar, Kryetar i Këshillit të fshatit,
Sekretar i Partie e Kryetar i Kooperativës së Dunicës. Në mjaft biseda e
rrëfime që unë kam pasur me të, për
shumë vite miqësi, më ka treguar
shumë mite e legjenda nga lashtësia,
për Kozicin e thesaret e fshehur atje,
toponimet e shumë emrave të vendeve
dhe historitë që tregohen për to. Për
Dolistet e Dedelunë, Dragotinën e
Dragojtë fluturues, Perëndeshat,
Dudovën, Kovacicën etj. Për vendin
ku qëndron i fshehur thesari i Enkelejve e trofetë e luftërave të dhëna
nga Aleksandëri i Madh për trimëritë
e treguara në beteja e luftime, të gjendur krah tij nëpër botë. Për “Kullën
e Rojes” e Cangaren e saj të ndodhura
lart në Kozicë, në Malin e Perëndive.
Për Kishat e Shën Spasit e të Shën
Kostandinit që ndodhen në Kozicë,
si dhe për varret mbi 2000-vjeçare,
me skelete të paprishur, të zbuluar
në fshat: burra me shtat mbi 2 metër
të gjetë, varre me plloça të zbukuruara të një kohe të lashtë, afërisht me
ato varre që u zbuluan në Selcën e
Poshme, në Pelion.
Më pas ai tregonte se kish parë
nga Kozici, në vitin1943, një avion
anglez, i cili përfundoi i rrëzuar në
liqenin e Ohrit tek fortesa e parë dhe
dy pilotët që mundën të parashutonin në breg e më pas ata shkuan në
Potkozhan e prej andej erdhën në
Dunicë dhe, pasi morën takim me
kryeplakun, Selimin, ju dha edhe një
shoqërues që i çoi deri në Shën Marenë,
mbasi atje ndodhej Misioni Anglez.

Kontributi e aktiviteti i
Rushanit e familjes së tij
Familja e Rushanit ka qenë e
lidhur me Luftën, pasi kanë marrë
pjesë, me armë në dorë, në radhët e
çetave partizane. Kujtoj se të tre
vëllezërit Shaqiri, Rakipi dhe vetë
Rushani morën pjesë në Luftë. Mbas
çlirimit, ai u aktivizua me organizatën e të rinjve, duke qenë një aktivist i palodhur e pjesëmarrës në aksione, në ndërtimin e herurudhës së
parë. Më pas, si shumë të tjerë, do

organizohej si anëtar i Partisë Komuniste më pas i Partisë së Punës.
Tregoi vullnet dhe këmbëngulje për
t’u lartësuar nga niveli arsimor, pashkëputje nga puna dhe gjatë jetës së
tij ka kontribuar duke kryer fuksione
relativisht të rëndësishme për kohën
e sistemin, të tilla si sekretar Partie,
kryetar i Këshillit, kryetar i Kooperativës Bujqësore Dunicë e më pas
përgjegjës e magazinier në Rezervat
e Shtetit, në Qafë të Panjës, aty ku
dhe e mbylli me nder, pasi doli në pension në vitin 1990. Ka dhënë një kontribut të madh shoqëror, mbi 45 vjet,
duke lënë pas bashkëshorten, dy djemtë,
Lutfinë dhe Lulëzimin, si dhe dy vajza; të gjithë sot në moshë madhore, të
martuar me fëmijë, efektivisht të gjithë
të ulur në rrëzë e në qytet.
Janë realisht njerëz të nderuar që
gëzojnë e të imponojnë respekt, në saj
të punës e sjelljes së tyre shembullore.
Kjo edhe si shpërblim për atë edukatë
të marrë nga familja dhe kryesisht nga
kryefamiljari i tyre, prindi shembullor,
zoti Rushan Lazellari.

Aspekte nga Jeta e tij
shoqërore e privatë!
Në ato vite, kur Rushani kishte
qenë kryetar i Pushtetit, andej nga
vitet 1960 -67, tregohej se një vit
nuk bënë farë kumbullat, mbasi u
dëmtuan që në çelje nga ngricat e atij
viti e nuk u zie asnjë kazan në fshat.
Nuk pikoi as edhe një pikë raki e, kuptohet, nuk gjendej raki as për të pushuar dhimbjen e dhëmballës, kur i thonë,
as për ilaç. Rushani ishte burrë qejfli,
ia kish qejfi të pinte ndonjë gotë, se
ishte prej atij fisi që ia kish hequr me
kohë dera. Me thënë të drejtën, dukej
sikur i ishin plasaritur buzët !
Një ditë shkoi në tërë shtëpitë e
fshatit, në mendje e tij, për të gjetur
se kush ishte ai nikoqir në fshat që
mundet të kishte raki. Më pas tha si
Arkimedi: “Eureka”. Thërret nja dy
shokë të tij e u thotë së “Neim i Hodos Agolli kishte fejuar çupën dhe se
atij ia desh puna t’i shkonte për një
urim, se dhe ai mua më është gjendur, më ka ndjekur më gëzime e
hidhërime, prandaj unë kam vendosur të shkoj për një urim. Në e keni
me qejf e ne jua do puna, hajdeni të
shkojmë bashkë për një urim!”
“Mirë e ke, o shoku Rushan, - i
thotë Arif Spahiu, - po si i bëhet që është
me mëhanë nga biografia, mos na i
ngrenë në organizatën bazë të Partisë?”
“Për atë përgjigjem unë. E marr
unë atë përgjegjësi!”

SHËNIM REDAKSIONAL !
Falënderojmë zotin Hekuran
Hoxha, kryetar i Këshillit të Komunës Hudënisht, për sponsporizimin që ai bëri për këtë
numri të gazetës “Mokra”. Ai
është nipi i të paharruarit Rushan Lazellarit, cili ka lënë gjurmë të pashlyera në shoqëri punë
e në gjithë fisin e tij. Zoti Hekuran, mësuam, se është djalë me
gjak në deje prej Mokrës tonë!
Mësuam se ka shprehur ambicien për të garuar në zgjedhjet
e ardhshme për pushtetin vendor, për të përfaqësuar një forcë politike, për pozicionin e kryetarit
të ardhshëm të komunës Hudënisht. Gazeta i uron sukses e fitore
në këtë përballje vlerash!

E muarën rrugën, u nisën e shkuan. Atje u pritën nga Neim
“Xakia” dhe e shoqja, Teleti, e më
pas erdhën edhe nga vëllazëria, Tekiu
si vëllai më i madh e disa të tjerë. Sa
kaq që po përshëndeteshin e po bëhej
kafeja, u ther kaposhi e u vu të zjejë
e skuqur më pas. Mirëpo e keqja ishte gjetkë: nuk kish raki më dynja, në
tërë fshanë e i zoti i shtëpisë rinte si i
zënë në faj. Thotë se ndjehej ngushtë
për një shishe me raki, se ajo e uruara
dolli nuk bëhej me lëng armeje apo me
dhallë! E i zoti i shtëpisë, vazhdoi të
thotë se fajin ia kishte e shoqja, “po çfarë
ti bëj, më thoni juve, ta vras? Punë që
s’bëhet ajo, apo jo, o Rushan?
“Nuk po e marr vesh, ku e ke
fjalën? - tha Rushani.
“Po ja, - thotë Neimi, - kjo
“shushka” (për të shoqen) gabimisht,
një shishe me 4-5 gisht me vajguri,
e shtiri gabimisht më domixhanë e
rakisë dhe tash ma shkoi dëm tërë
demixhanë me raki e më ka bërë të
më vijë mendja vërdallë e të turpërohem unë me shokët e miqtë, kjo është
njëra ana, ana tjetër është se nuk gjen
gjëkundi as me para se s’ka njeri,
kjo është puna, që ta kuptosh ti, o
shoku Rushan!”
“Si ore, kështu paska vajtur kjo
punë? - tha Rushani. E filloj të tregonte Rushani, se mbante mend, kur
ishin të vegjël e kishin ndonjë herë,
dhimbje a prerje barku, ajo murga
Nënë, na jepte me detyrim nga pak
gas të pinim e sa e pinim, na pushonte dhimbja e barkut menjëherë.
Dhe deri tashi vonë unë kam pirë vaj
peshku për ilaç, duke zënë hundën
me një dorë e duke futur në gojë
ndonjë copë domate turshi a ndonjë
mollë nicarkë, prandaj nxirrna një
shishe ta provojmë një herë, shembullin e jap unë i pari. Dhe ashtu u
bë, erdhi shishja me raki, Rushani e
Arifit u çelën në fytyrë, aq sa e hoqën nga një herë u mësuan me e më
pas nuk deshën të dinin për erën e
gazit, pinë e bënë dolli, s’lanë njeri,
të gjallë e të vdekur pa e kujtuar, pinë
e për gurët e sokakut, kur i thonë.
Vite më pas, nga vitet 1976- 85,
unë isha me punë disa vjet në Dunicë. Rushani, aso kohe, ishte me punë
përgjegjës në rezervat e shtetit në
Qafë –Panjë, e vinte në shtëpi në
mbrëmje dhe rinte aty ditët kur kish
pushime ose kur merrte lejën e zakonshme. Një ditë ai u ngjitet nga
shtëpia e tij, që e kish nën rrugë e
vjen para zyrave të kryesisë së kooperativës e si takohemi bashkë, më qau
“hallin”, se “kish qenë duke zier raki
dhe e kish lënë kazanë vetë se nuk e
njihte e nuk dinte sa të fortë ta linte
atë rakinë. Dhe më bëri rixha të vija
sa ta provoja dhe unë, e ti jepja një
mëndje. Dakord, i thashë e shkuam
atje. Kur vajtëm ne i bëri një zë të
shoqes i thotë se kishte ardhur ky
miku dhe ajo e mori me hall ku e
kishte fjalën Rushani dhe nuk vonoi
e përgatiti një meze dhe na i solli
aty, pranë kazanit, më një tavolinkë
të vogël. Këto që po shkruaj i kam
thënë e gjetkë dhe po e përsëris: Ne të
dy, me atë burrë, kemi pirë atë ditë,
rakinë që doli nga një kazan me
bërsi. Bëhej fjalë për një kazan që
merrte 20 kg bërsi e nxirrte 2 litra
raki kumbulle. Raki po nga ajo e
ballit të kazani aman.
Tani nga fundi, aty nga viti 2008,
xha Rushani më tha: “Koço, unë
trashëgoj një formulë nga mjekësia
(vijon ne faqen 8)
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Bajram Rika, mjeku i parë stomatolog në Mokër
Nga Sami LEKA

B

rezi i viteve 70-80-të
e mban mend shumë
mirë dentistin me duart të arta Bajram Rika. Sa e sa
dhimbje ka shëruar, sa e sa gojë
ka zbukuruar, sa e sa njerëz ka
takuar e njohur në Mokër. Ai
ishte bir i saj dhe i shërbeu asaj
për vite me radhë. Bajrami ishte stomatologu i parë i Mokrës,
mjeku i palodhur i zonës, nga
ata mjekë që nuk harrohen kollaj sepse në radhë të parë ishin
njerëz humanë, pastaj mjekë.
Bajrami u lind në Bishnicë,
në Shpella të rrethit të Pogradecit, më 30 tetor 1946.
Rrjedh nga një familje e varfër
fshatare me tradita atdhetare,
njerëz të ndershëm e punëtorë.
Familjarisht përkrahu Luftën,
por xhaxhai i tij, Riza Rika, ka
marrë pjesë në radhët e partizanëve gjatë Luftës.
Nëna e Bajramit, Selvika, u
nda nga jeta kur Bajrami ishte
6 vjeç. Vëllezërit e tjerë ishin
në moshën 10 vjeç. Atit të Bajramit, Nezirit, iu desh që të
rrisë 4 fëmijë të vegjël me vuajte dhe halle të mëdha. Nga
njëra anë të siguronte ushqimin dhe veshmbathjen për të
rritur fëmijët, por më i rëndësishëm ishte shkollimi i tyre.
Dhe këtë Neziri mundohej ta

arrinte me shumë sakrificë.
Mësimet e para Bajrami i
mbaroi në fshatin e lindjes. Në
shkollë shquhej si nxënës i
rregullt dhe i shkathët në
mësime. Shkollën e mesme
“Muharrem Çollaku” e mbaroi
në Pogradec me rezultate
shumë të mira. Si nxënës aktiv
dhe me prirje shkencore i jepet
e drejta e studimit për degën e
stomatologjisë në Universitetin
Shtetëror të Tiranës. Në qershor të vitit 1973 diplomohet
mjek stomatolog. Mbas mbarimit të shkollës së lartë,
emërohet me punë në qytetin e
Pogradecit gjatë viteve 1973 –
1974. Aty, Z. Bajram, tregon
aftësitë e tij profesionale në
shërbim të popullit: i qetë, i aftë
në pritjen e përcjelljen e
klientëve.
Në vitin 1975 transferohet
në Mokër ku punon për 15 vjet
në klinikën dentare të Proptishtit. Pas kësaj kohe, që nga viti
1987 e deri në vitin 1994 punoi
në klinikën dentare në Beragazhd të rrethit të Pogradecit. Më
vonë në Buçimas, në Pogradec
dhe sot aktualisht në qytetin e
Pogradecit. Puna e tij shquhet
dhe vlerësohet nga njerëzit që
kuron dhe u shërben në mënyrë
shkencore. Punimet e tij janë
me jetëgjatësi; Arif Alla, Nexhmi Leka, nga Verriri, Agron
Leka nga Proptishti, Ruzhdi

Fraholli nga Beragozhdi etj.
thonë se mjeku stomatolog Bajrami ka sa vlera profesionale,
aq edhe humane. Ka mbi 25 vjet
që ka bërë punime në gojën
tonë dhe s’kemi asnjë defekt. Ai

në çdo kohë është i përkushtuar dhe shërben në mënyrë profesionale, pa shkaktuar anomali në profesionin e tij. Kudo ku
ka shërbyer z. Bajram Rika është karakterizuar për devotsh-

mëri të lartë në punë. Mokra e
mokrarët ruajnë kujtimet më të
mirë për këtë mjek të përgatitur në krahinë.
Për punë të mirë z. Bajram
Rika është dekoruar me urdhrin
e “Mjekut”. Mban edhe shumë
dekorata të tjera për punë të
mirë shkencore në profesionin
e stomatologut.
Ka marrë pjesë në sesione
shkencore brenda dhe jashtë
vendit në qytetin e Shkupit,
Strugës të Maqedonisë. Bajram
Rika është edhe një njohës i mirë
i gjuhëve të huaja, veçanërisht
njeh mirë gjuhën angleze.
Në Vitin 1980 Bajrami krijon familjen e tij. Martohet me
Znj. Elisaveta Çekiçi me profesionin ndihmës-mjeke. Aktualisht Elisaveta punon si kryeinfermiere në Buçimas. Shquhet
për punë të mirë. Nga kjo martesë kanë lindur dy fëmijë të
mrekullueshëm, Geralda dhe
Jetmiri. Geralda është martuar
dhe vazhdon studimet në Belgjikë për gjuhën frënge dhe Jetmiri vazhdon studimet në Universitetin “UFO” në Tiranë,
dega stomatologji, viti i tretë.
Specialistë si Bajram Rika
janë një thesar i paçmuar për
Mokrën, që kanë punuar dhe
punojnë me ndërgjegje të lartë.
Duke përfunduar, i urojmë Z. Bajram dhe familjes së tij, shëndet
dhe suksese në punë e në jetë.

Nga jeta në SHBA e mokrarit Fahri Toska
„SHBA-ËSHTË NJË EMËR I MËDH, POR VETEM ME PUNË ESHTË BËRË E TILLË“

I

shte 14 gushti 2010, në një takim
me kolegët në Tiranë, Shqipëri,
tregon jetën e tij të re në SHBA.
Në 10 shkurt të vitit 2008, duke më dalë
llotaria amerikane u nisa me familjen
drejt SHBA, në Brooklyn NY . Natyrisht ndarja me prindërit nuk ishte e
thjeshtë po shumë e vështirë, ne po
shkonim, por a’ do të takoheshim më,
por ja që koha kaloi me të mirat dhe të
këqiat dhe më 23 korrik 2010, pas dy
vjetësh kthehet në Shqipëri, Pogradec.
Ai në këtë takim tregon:
Nisja drejt SHBA, ishte e vështirë,
me shumë dokumenta për të vërtetuar
indentitetin tonë, në çdo drejtim, shëndetësor, arsimor, financiar e tjerë. Pritja
na u bë nga Rovena Aliaj, mbesa e gruas, ishte një pritje shumë, e mirë dhe e
i faleminderit shumë. Këtë e bëjnë vetëm
njerëzit me zemër të madhe, pra ashtu
është edhe Rovena. Nga fshati Selcë e
Sipërme, Pogradec është Besnik Toska,
Behar Tosak, Luan Ademi, më shumë
këtu ka nga Pogradeci, Korçarë e tjerë.
Pas sistemimit të plotë u interesuam për
punë , duke mos pranuar ndihmë sociale. Pas tre muajsh fillova punë, për
të siguruar të ardhura për familjen.
Natyrisht duhej të përballonim shtëpinë
me qera , konsumin e përditshëm dhe
shpenzime të tjera.
SHBA ka një emër të madh, por atje
ka vetëm punë.
Vajzat e mia, Adriana, dhe Eri u përshtatën shumë shpejt, dhe janë dalluar

në shkollat amerikane. Adriana, në
klasën e tetë, e mbaroi vitin mësimor
me medalje ari, dhe tani vazhdon shkollën e mesme të përgjithshme, është
shumë mire me mësime. Edhe vajza
tjetër Eri, është shumë mirë me mësime.
Arsimi amerikan e lehtëson shkollimin
e fëmijve, librat shkollore jepen falas,
kanë shërbime në shkollë, deri ushqimin
për një vakt.
Shërbimi shëndetësor, paguhet sipas
të ardhurave që ka çdo familje, po nuk
pate të ardhura, të jepet ndihmë shëndetësore. Nga mjeksia ka kontrolle periodike, ku të thërret vetë mjeku në çdo
gjashtë muaj. Për fëmijët ka një kontroll të vazhdueshëm dhe bëjën vaksi-

nat rregullisht.
Në SHBA nuk ka dallim për punën,
për çdo punë do të testohesh dhe po e
more testin fillon punën menjëherë. Por
nga kompania, kërkohet të kesh një person që të njeh, të kesh siguri. Kriza në
vitin 2009-2010, bëri punën e saj, u
shkurtuan shuëmë vende pune, por na
u dha asistencë e mjaftueshme.
Shkolla amerikane, ka një dispilinë
për procesin mesimor. Orari i shkollës
fillon ora 8.00 e përfundon 16.30, me të
gjitha disiplinat. Në oren 8.00 shkojnë
nxënësit që kanë nevojë për konsultime,
mësim gjuhe, ndërsa mësimi fillon ora
8.45. Mësuesi ka një bashkëpunim me
prindrit, në çdo muaj ka takime me prin-

drit. Nxënësëve të shkollës së mesme
në çdo tre muaj u behen teste, ata më
të mirët i bashkojnë në një klasë, pra
nxënësit përzgjidhen, klasifikohen.
Lëndët bazë që testohen janë matematika dhe gjuha, po more këto o merr
testet.
Çdo shqiptar me llotari amreikane,
për pesë vitet e para është më kartë gri
dhe kur mbush këto bën aplikimin. Për
këtë testohet, në gjuhë dhe histori. Na
japin 100 pyetje që duhen mësuar, nga
këto ka pyetje për njohjen e historisë
së SHBA. Testimi jepet 1-2 herë, deri
sa të merret.
Deri sa të pajisesh me pashaportë,
është pak e vështirë për punë. Punët
që mund të punohet është sektori i
ndërtimit, rrobaqepsitë, sherbime në
lokale tregtie, siguria në objekte të tjera
etjera.
Për fëmijët ka ligje të veçanta, nuk
u lejohet të pijnë duhan, pije
alkolike,nën moshën 21 vjeçe. Nuk
kanë të drejtë të blejnë në dyqane, për
këtë shitësit u kërkojnë dokumenta
indentifikimi për moshën. Kryesore është patenta e drejtimit të automjetit e
cila perdoret për indentifikim dhe kudo
që shihet e nevojshme.
Vlerëson rregullin, zbatimin e plotë
të ligjit, dhe atë humanizmin njerëzor.
Është shumë i kënaqur deri tani me
familjen e tij në SHBA.
Bisedoi në Tiranë:
Zenun FERO, Zabit CUKU
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Rrëpirave të kujtesës kolektive
Përsiatje etno-sociologjike

Nga Bujar BALLIU
(vijon nga numri i kaluar)

T

ermi kryesor i dollisë është
shëndeti. Ai përbëhet nga dy
anë: urimi dhe sasia e rakisë që
konsumohet për të. Në dolli mbizotërojnë
thënie të tilla si “Të paça me shëndet e
kësmet për mikun që na ka nderuar”, “Të
rrosh me farë e fis, me degë e lis”. Rakia
zakonisht pihet sipas dëshirës e mundësisë, me përjashtim të rasteve kur për
urime të rëndësishme kërkohet nga dollibashi të ngrihen “gota me fund”. Mentaliteti i dallimit, veçimit të atij që ka më
shumë vlera, është tiparspecifik i dollisë.
Miku është maja e hierarkisë së respektit.
Në asnjë rast nuk hiqen nuk hiqen vija barazimi. Të gjithë nderohen e respektohen, por
për dikë pihet një gotë sa që kujtohet, e për
dikë tjetër pihet tre apo pesë gota.
Ka dy lloj dollish: 1- dolli me detyrim,
2- dolli sipas qefit. Dollia e detyruar është një garë e ndershme e me rregulla të
qarta, të forta, të patolerueshme, të zbatueshme me rigorozitet nga të gjithë
pjesëtarët. Ai që merr pësipër të zbatojë
këtë lloj dollie do t’i nënshtrohet garës e
do t’i shmanget çdo lloj hileje. Kush fshihet duke ndërruar rakinë me ujë, duke e
derdhur atë fshehurazi, apo mënjanohet
në mënyrë të pandershme, dënohet me
gota shtesë.
Pasi pijnë dollinë dy të parët, gota i
kalon të parit të miqve që të pijë dollinë e
ngritur nga i zoti i shtëpisë. Ai merr
“detyrën” nga pritësi i dollisë me anë të
formulës;
Pritësi:- Me urdhër të dollisë të kam
gjetur.
Miku:- Të prita e të ardhsha për gëzime! Më jep dhe mua një shok se rruga
nuk bëhet vetë.
Pritësi i dollisë së parë, ka detyrën të
ndjekë zhvillimin e rregullt të aktivitetit
rreth sofrës. Miku zakonisht dollinë me
një prej njerëzve të afërt të të zotit të shtëpisë. Ata pijnë gotat për ata persona që
kujtoi dollia.
Miku:- Ju që uruat te unë qofshi të
uruar e të gëzuar. Të gjeta, o mik, sipas
urdhrit të dollisë, - i drejtohet atij që i
caktoi shok dollia.
Ata janë të detyruar t’i kujtojnë të gjitha
urimet e ngritura nga dyshja e parë. Kështu vazhdon radha e dollisë, një mik dhe
një prej njerëzve të shtëpisë, derisa pijnë
të gjithë. Kur miqtë janë më pak , dyshet
krijohen me pjesëtarët e fisit. I fundit i
drejtohet të parit të dollisë:
-Gotat u pinë nga të gjithë. Të erdha
me gotën e fundit.
Dollibashi: - U bëftë mirë të gjithëve.
Ty,o pritës, të kam gjetur edhe një herë.
Pritësi: - Të gjetët e mira e unë të prita.
Dollibashi- Do të ngrejmë tre kujtime për miqtë që na nderuan e i paçim
sa malet!
Nga ky moment fillon mbyllja e dollies. Rikujtohen të gjitha urimet, të përmbledhura në tre gota. Pas i pinë këto, dolli-

bashi i drejtohet pritësit:
Dollibashi:- Bramb me këto tri gota.
Pritësi:- Tëbramtemira.
Ai mund t’i pijë të trija ose pin vetëm
një, ashtu si merret vesh me të parin e
dollisë dhe e kalon bramtin në atë rrugë
që ndoqi dollia. Secili është i detyruar të
mbajë mend shokun me të cilin ka pirë.
Kjo gotë shpesh quhet vërtetim i dollisë
dhe shërben si matës i aftësive të ayre që
janë në sofër. Kush ka pirë shumë e nuk
është në gjendje të mbajë mend me cilin i
ka pirë gotat, dënohet të pijë “me fund”
një ose dy gota. Pasi shkon gota te të
gjithë, i fundit i drejtohet të zotit të shtëpisë me informacionin se bramti përfundoi. Zakonisht në këtë moment i zoti i
shtëpisë, vetë, ose një nga të afërmit e tij,
ia marrin një kënge. Edhe gjatë dollisë
këndohet, por gjithmonë me lejen e
dollibashit.I zoti i shtëpisë, me gotë në
dorë i drejtohet mikut:
-Unë deri këtu e pata fuqinë, tani urdhëro e na bëj nja dy gota!
Miku: - Qofsh me gëzime! Ta pijmë një
gotë për këtë muhabet. Muhabeti shtruar, zemra gëzuar!
Pas këtij urimi, pijnë të gjithë njëkohësisht “gëzuarën”e mikut. Si sigurohet
se gota shkoi “qosh më qosh”, miku fillon dollinë e tij, së bashku me një prej
miqve të tjerë, dhe kur është i vetëm, i
zoti i shtëpisë i cakton një të afërm të tij.
Në këtë kohë në sofër vijnë ushqime të
tjera dhe mezja plotësohet me asortimente
të reja, sidomos të mishit.
Nga ky moment drejtimi i bisedës kalon te miku. Gjithçka në sofër bëhet me
lejen e dollibashit të ri. Ai bën urime për
të zotin e shtëisë, zonjën, fëmijët,
prindërit, vëllezrit motrat, farefisin etj.
Gjithë të tjerët dëgjojnë e u përgjigjen urimeve me falenderime. Kur ka një ngjarje
të veçantë për të cilën është organizuar
ceremonia, si dasmë a lindje fëmije, miku
gotën e parë e ngre për çiftin apo për fëmijën e sapolindur duke ururuar mbarësi e
jetë të lumtur. Kështu vazhdon dollia të
pihet nga dy të parët e si mbarojnë ata,
me urdhër të ngritësit vazhdon me dy të
tjerë. Ceremonitë e dollisë së mikut janë
të njëjta me ato të dollisë së ngritur nga i
zoti i shtëpisë, veçse miku ka për detyrë
që të shtojë më tepër gota se i zoti shtëpisë, por jo aq shumë sa të krijohet përshtypja e injorimit. Zakonisht miku ngre
2 ose 4 gota më shumë ,duke patur kujdes
që numri përfundimtar të jetë tek dhe gota
e fundit të pihet për flamurin.
Me mbarimin e dollisë nga dyshja e parë
e miqve, i zoti i shtëpisë i drejtohet mikut.
I zoti i shtëpisë: -Gjak e dhjamë për
ç’kujtove te unë e farefisi im.
E falenderon me respekt duke i shtrënguar dorën. Të njëtën gjë bën edhe
me pritësin e dollisë. Pas kësaj dollia e
mikut kalon te pjesëtarët e tjerë rreth sofrës. Në fillim gjendet pritësi i dollisë së
parë, me një prej miqve. Ngritësi i dollisë
së parë zakonisht lihet në fund, për ta
ruajtur, që ta marrë veten, sepse e ka
lodhur dollia. Ai tolerohet e nuk i jepen
për të pirë të gjitha gotat.
Pijnë e urojnë dyshja e dytë e tretë e
me radhë, derisa mbarojnë të gjithë Edhe
mbyllja e dollisë së mikut bëhet me një
ose tre urime, sipas dëshirës së tij. Pas
kalimit edhe të bromtit të dollisë te të
gjithë pjesëmarrësit, miku kërkon të ngrihet rakia e të shtrohet buka. Ka qenë zakon që në sofrën e rakisë konsumohej pak
meze, sepse në mbyllje shtrohej “buka”,
ku gatimi i ushqimit bëhej në respekt të

plotë të mikut
Në Mokër zakonisht ngrihen vetëm dy
dolli: të parën i zoti i shtëpisë dhe të dytën
miku. Kjo nga më të vjetrit justifikohet
me disa argumente:
1-Nderi i takon mikut, prandaj i zoti i
shtëpisë ngre vetëm një dolli ku i tregon
atij gjithë respektin e mundshëm. Edhe
mikut i takon ta respektojë të zotin e shtëpisë në të njëjtën mënyrë, prandaj ka gjithë
të drejtën e zotit të ngrejë një dolli. Çdo dolli
tjetër që synon të ketë vlerën e dy të parave,nuk
mund të jetë e vërtetë, e sinqertë.
2-Bisedat, pirja e rakisë janë nën kontroll kur janë vetëm dy dolli. Sherrxhinjtë, pijanecët, hileqarët kanë më pak fushë
veprimi.
3-Dhomat e miqve zakonisht ishin me
oxhak ku gjatë dimrit bëhej zjarri fuqishëm që ngrohte gjithë pjesëtarët. Në
dhomë njerëzit vendoseshin sipas rëndësisë e lidhjeve me të zotin e shtëpisë. Në
njërin kënd miku me të tijtë e në këndin
i zoti i shtëpisë me të tijtë. Pra oxhaku dy
rrëza ka, dy dolli ka sofra.
Dollia e tretë bëhet në raste të veçanta, kur në mes të muhabetit vjen një mik
i ri i cili duhet nderuar ose gjatë dollisë,
dikujt i mbetet qefi, mërzitet, se nuk i
është bërë respekti sipas radhës e nderit
që i takon. Pas mbarimit të dy dollive të
para i zoti i shtëpisë i kërkon të ngrejë
një dolli të tretë e cila në shumë raste
shikohet si burim sherri e keqkuptimesh,
shoqërohet me një lloj inati, mbetje hatri, pasi deri në atë kohë njerëzit kanë konsumuar shumë raki e nuk gjykojnë me
mendje të kthjellët.
Një rol të rëndësishëm në sofrën e
burrave ka ai që mbush gotat me raki. Në
Mokër quhet sak. I caktuar nga i zoti i
shtëpisë, ai shërben gjatë gjithë kohës,
duke patur kujdes të shtjerë në mënyrë të
barabartë, të ruajë sidomos dollibashët, të
mos e teprojë në mbushjen e gotës, pasi
atyre ndonjëherë ua do radha e respektit ta
pijnë gotën me fund. Saka ka rol të rëndësishëm në ruajtjen e ekuilibrave në të pirë.
Ai mënjanon, gotat e shpeshta të bramtit,
të cilat i detyrojnë të pijnë njerëzit jashtë
dollisë edhe prishin rregullin e harmoninë
e saj. Në ditët e sotme ky rol është venitur
e është drejt zhdukjes, sepse kushtet e reja
të organizimit të ceremonive, i kanë
shmangur gotat e vogla e shërbimin nga
të tjerët. Nnjerëzit shtien pijen në gotat e
tyre vetë e aq sa dëshirojnë të pijnë.
Dollia mokrare dallon nga krahinat me
të cilat kufizohet në disa elemente formale. Në krahinën e Gorës, me të cilën
kufizohet në Jug, ngrihen më shumë se
dy dolli. Secili nga pjesëtarët e gëzimit përkatës, ka të drejtë të ngrejë disa shëndete
për mikun apo për të zotin e shtëpisë. Kjo
ka rrezikun e zgjatjes pa fund të dollive.
Në Mokër fundi i ceremonisë vjen natyr-

shëm me përfundimin e dy dollive.
Në krahinën e Vërçës, me të cilën Mokra
kufizohet në Perëndim, dollia nuk pihet me
dyshe personash, por kur ngre dollinë i zoti
i shtëpisë gjithë të tjerët janë të gjetur dhe
pijnë njëkohësisht. Kështu edhe në dollinë
e mikut. Në Mokër kjo shikohet si shenjë e
barazitizmit të njerëzve. Kur dollia pihet nga
dy veta njëri pas tjetrit, krijohet hierarkia e
vlerave. Në fillim urohen miqtë që gëzojnë
status të veçantë respekti, burrat e mençëm,
më të rëndësishmit dhe në fund anëtarët e
familjes e më të rinjtë.

Risi mentaliteti
Zhvillimi i shoqërisë shqiptare, dukuritë e reja, ndryshimet demografike si në
gjithë Shqipërinë edhe në Mokër, kanë
ndikuar në strukturën mentale të
njerëzve. Kjo pasqyrohet dhe në dolli.
Dollia ka qenë karakteristikë e dhomës
së miqve ku bëhej “edukimi” me rregullat, mendësitë e traditat. Dhoma e miqve
e ka humbur rolin e saj themelor. Këtë
funksion shoqëria e realizon përmes institucioneve të tjera më të organizuara e
të përshtatura me kohën.
Të rinjtë nuk kanë shumë dëshirë t’u
nënshtrohen rregullave strikte të dollisë
dhe shpesh nuk e aplikojnë atë.
Ceremonitë e mëdha si dasmat, fejesat, zhvillohen nëpër locale. Hapësira e
madhe, numrin i madh i njerëzve, nuk
lejojnë organizimin e dollive. Tani nuk
konsumohet vetëm raki, por kanë hyrë në
masë dhe pije të tjera si birra e vera. Parimi barazisë në të pirë nën kontrollin e
dollibashit, nuk mund të realizohet.
Në festimet familjare nuk marrin pjesë
vetëm burrat, por edhe gratë. Kjo ka bërë
dollinë ekzistente vetëm në në linjat e
përgjithshme.
Pjesa më e madhe e popullsisë vitale
është larguar në emigracion apo drejt
zonave urbane. Atje ku kanë shkuar të
shumtët u janë përshtatur rregullave të
vendasve. Por kjo lëvizje nga ana tjetër, kur
ka qenë në gupe të mëdha, ka ndikuar në
përhapjen e dollisë dhe në zona të tjera të
vendit. Kështu ka ndodhur në rrethinat e
Vlorës, Elbasanit, Tiranës, Durrësit etj.
Duke mbetur vetëm si ceremoni specifike e organizimeve të vogla në familje,
dollia ka filluar të pësojë ndryshime e
rrudhje. Kështu njëri nga më të mëdhenjtë, në moshë ngre një shëndet me disa
urime dhe pijnë të gjithë njerëzit. Po kështu
dhe një tjetër i konsideruar si mik, bën të
njëjtën gjë. Ritet e tjera të hapjes, të mbylljes, apo të bramteve të shëndeteve, dalëngadalë po vijnë duke u mënjanuar. Dollia
më tepër ruhet si një relike e së kaluarës
prej së cilës njerëzve u vjen vështirë të ndahen, sepse u kujton kohët kur ajo ishte
normë e ligj në gëzimet e njerëzve.

Në vektorin e shkuar - e sotme - e ardhme
Një model i sjelljes shoqërore përftohet nga raporti i së shkuarës me të sotmen, me synimin e përcjelljes sa më
natyrshëm në rrjedhën kohore të së
ardhmes. Realizimi identifikohet përmes
funksionimit të elementëve që mundësojnë
apo pengojnë transmetimin. Model sado
koservator qoftë, nuk mund t’i rezistojë
forcës gërryese apo ripërtëritëse të kohës.
Ai, në qoftë se i shpëton zhdukjes, pasurohet në mënyrë progresive, modifikohet,
korrigjohet, transformohet. Jeta e njeriut
në pikat e saj kyçe është lubrifikuar nga
rite e zakone të krakterit pagan a fetar.
a-Lindja në familjen mokrare është
përcjellë me gëzim edhe kur ishte djalë
edhe kur ishte vajzë. Kujdesi për fëmijën
rrethohej nga mentalitete të shumta. Ai
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nuk lihej vetëm “deri sa të mbushte javët” ( 6 javë). Për ta ruajtur nga xhindet që
“mund ta rrëmbenin e ndërronin” vihej
pranë djepit një fshesë me bishtin në tokë
e majat lart. Ky rit ëshë minimizuar për
shkak të rritjes së mosbesimit ndaj ekzistencës së xhindeve apo qenieve të tjera të
mbinatyrshme. Dukuri të tilla gjallojnë
vetëm në ato familje ku autoriteti i pleqve
është i padiskutueshëm e niveli kulturor
i ulët. Me arsimimin e gjerë riti nuk ka
terren të jetojë. Transmetimi i modelit të
të kuptuarit të jetës nuk realizohet në të
gjithë komponentët e tij, sepse kushtet e
reja nuk lejojnë të gjallojnë mendimet e
mbetura në minorancë.
b- Martesa është dukuria me ritualet
më të ndjeshme ndaj ndryshimeve. Mjedisi shumë publik në kushtet e organizimit të ceremonisë kryesore në locale, e
ka zhveshur nga ritet e së kaluarës. Deri
në mesi e viteve 80 ekzistonte zakoni i
dërgimit të “rrobexhiut” ditën e enjte, i
cili çonte në shtëpinë e krushkut rrobat e
përgatitura nga dhëndrri për vajzën. Sot
kjo është mënjanuar, sepse edhe në rastet e martesave me mblesëri, djali e vajza
shoqërohen gjerësisht para martesës.
Dikur krushqit kur merrnin nusen,
nuk ktheheshin rruga që shkuan, për t’iu
shmangur magjive e yshtjeve të keqdashësve. Sot ky rit është zhdukur.
Zbukurimi i kalit të nuses me shami e
qilima, është zëvendësuar me dekorimin e
makinave që formojnë varganin e krushqve.
Nusërimi ka qenë një nga zakonet më
stërmunduese. Ai fillionte në shtëpinë atësore, por në shtëpinë e të shoqit vazhdonte pa ndërprerje deri në “mbylljen me dhëndrrin”. Sot ky rit ëshrtë minimizuar, sepse
nusja nuk ka më turp të qëndrojë ulur mes
njerëzve, të cilët i ka njohur që më parë.
Një ceremoni e veçntë realizohej kur
mbyllej dhëndrri. Shokët e tij e shoqëronin deri te dera dhe e godisnin me pëllëmbë
apo me grushta deri sa ai mbyllte derën
ku do të flinte pasi më parë kishte hyrë
nusja. Kjo ceremoni gjallëron e freskët dhe
është pasuruar me ngacmime nga më të
ndryshmet e shoqëruar me mjaft humor.
c- Vdekjen e bëjnë më misterioze vajet
e grave. Në Mokër vajtimi i të vdekurit
nga gratë shoqërohet me kujë dhe fjalë
për veprimet, arritjet në jetë dhe pengjet
mbetur të ndjerit pa realiuar. Burrat janë
të përmbajrur.
Një zakon i zbatuar prej lashtësisë,
është thellësia varreve për burrat e gratë.
Femrës i bëhet varri më i thellë, se besohet
që ajo ka bërë më shumë mëkate në këtë
jetë. Ritet e vdekjes kanë ndryshuar në
drejtim të luksit të arkivoleve, kurorave të
shumta e sidomos në rregullimin e varreve
me mermer, në dallim nga e kaluara, kur
mbi varr vendosej një gur, apo një kryq.
Në aktet e jetës së njeriut, për një periudhë mbi 20-vjeçare (1967-1990) qenë
mënjanuar përdhunisht ceremonitë fetare.
Pas viteve 90 fëmijët dhe çiftet e krishterë
pagëzohen a celebrohen në kishë. Ritualet e vdekjes kryesohen nga prifti për të
krishterët e hoxha për myslimanët. Gjatë
viteve të regjimit komunist, ishte bërë e
udhës që për të vdekurin të lexoheshin
fjalë lavdëruese para se kufoma të futej në
varr. Kjo sot është zëvendësuar me fjalë të
përfaqësuesit fetar.
Konstatim?
Nën ndikimin kulturor të urbanizimit, largimit në masë të njerëzve nga fshati drejt zonave më të populluara, streseve të perudhës kalimtare, lakmisë së
njerëzve për pasurim të shpejtë e të paskrupullt, shpërfillja herë pas here dhe e
kritereve elementare të mirësjelljes, orientimi i njerëzve ndaj një mënyre jetese
të individualizuar, plotësimi i kënaqësive
vetjake si një qëllim në vetvete dhe në
kurriz të të tjerëve, po përforcon psikozën
se vlerat morale që rregullohen përmes
kodeve zakonore, bëhen të panevojshme.
Në rrjedhën e këtyre proceseve psikokulturore është zbehur dhe ndikimi masiv i
zakonit e dokeve.
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ZEKMAN ÇUKU, NJË PARTIZAN TRIM, PO DHE
NJË PUNTOR I PA LODHUR NE DY SISTEMET

T

ë punosh e jetosh me ndersh
mëri është një domosdoshmeri
e njeriut pavarsisht të moshës
që ke. Duke bërë një vizitë miqsore e shumë
dashmirse me kushuririn, shkun e ngushtë të luftës dhe të punes së babajt tim Ahmetit , në këto ditë të nxeta gushti munda
të marr disa shënime dhe bisedoj me 85
vjeçarin Zekman Çukun.
A mund të dime për prejardhjen e
fisit Cuku dhe të jetës tuaj familjare?
Zabit faleminderit që ju më në fund
erdhët dhe të bideojmë.Unë nuk mund të
kujtojë shumë nga mosha e kaluar, por
jam shumë i gëzuar që ju takoi juve dhe le
të kujtojmë pak ato të kaluarat me Ahmetin
që unë nuk e harroi kurrë.
Rrajca ka disa fshatra dhe me një popullsi goxha të madhe mbi dhjetë mië frymë.
Neve jemi një popull puntor dhe shumë
mikpritës. Jemi për një miqësi të sinqertë
dhe mrrdhënie shumë të mira me njëri
tjetrin, po dhe me jabanxhinjtë. Kam dëgjuar shumë për trimin kohës, së turkut
Merko Bozha, të cilin Ahmeti pra babaj jot
e kishte gjyshi. Ky nuk pranoi të delte nga
burgu i vëtëm, por me 100 burrat e tjerë të
kazasë Ohrit. Emri i parë i fisit Cuku ka
qënë i krishtertë. Kam dëgjuar se është
quajtur (Klime) dhe kanë qënë dy vëllezër.
Di se fisi Cuku është i ardhur nga Radolishta e Strugës, me një mbiemër Ballkadiu, pra bëhet fjalë për plakun e parë Latif
Ballkadiu. Në fillimet e luftës ballkanike
në vitet 1913-1918 Rrajca është djegur e
shkatërruar nga pushtuesit serbë disa herë.
Ne si fis i Çukut kemi qënë në Sutaj. Aty
kanë qënë shtëpi 2 katëshe. Gruaja e Latifit ishte e madhe e shndoshë, nuk ikte dot
dhe është djegur brenda në nga serbi, sidomos në kokë dhe një pjesë e mirë e trupi. Kjo nuk njihesh fare nga fytyra kështu
u mbeti mbiemri ÇUKU. Latifi kishte tre
djem Sulën, Velinë, dhe Saliun.
Në fillim të vitit 1943 u ngrit këshilli
nacionalçlirimtar, koolektivizimi i bujqësisë filloi në Rrajcë Fushë në janar 1957,
unë jam bërë antar kooprative në vitin 1960.
Në Rrajcë një pjesë e burrave ju
përgjigjën thirjes për të luftuar pushtuesin duke u inkuadruar në Brigadën e njëzetë
sulmuese. Kjo u formua në Korçë më 20
shtator 1944, neve ju bashkuam kësaj Brigade me batalionin e tretë në fushë të Madhe në Moçal aty nga shtatori i vitit 1944.
Komandnat batlioni ishte Skënder Backa.
Nga Rrajca ishim disa, si Ahmet Cuku,
Zekman Cuku, Qemal Hallidri, Sherif
Dashi, Baftjar Laçka, Baki Rira, Sabri
Bogdani, Mehmet Ballshkashi, Zekman
Tarushi, Xhelo Rira, Nazif Cuku e tjere.
Luftimet filluan në Qaf-Thanë,Urakë, në
Qukës në tetor 1944 bëmë një aksion
kundër një autokolone gjermane. Nga
Mokra na vinin furnizime me bukë, por
ajo ishte varfëruar shumë. Na vinin dhe
armë e municione për të luftuar.
Kemi kaluar lumin Shkumbin,
megjithse ishte shumë i thellë dhe kishte
shumë vështirësi. Kemi shpëtuar pa u mbytur .Armikun e ndoqëm në Librazhd e deri
në Elbasan. Aty qëndruam gati tre javë. Pas
kësaj marrshum për në Berat. Dita e Çlirim-

NGUSHËLLIM
Para disa ditësh, pas një sëmundjeje të rëndë, u nda nga jeta në moshën
61-vjeçare Xhevat Hysen Balliu nga fshati Slatinë. Ai ishte një mik, një
dashamirës dhe lexues i rregullt i
gazetës, që në numrin e parë të saj, një
njeri me zemër të madhe. Ndarja e
parakohshme nga jeta është një humbje e madhe për familjen e tij, për gruan, dy djemtë, nipërit dhe mbesat, për
vëllanë, motrën, gjithë familjarët,
miqtë dhe shokët e tij. Redaksia e
gazetës “Mokra” ngushëllon familjen
dhe gjithë dashamirët e tij. I paharruar qoftë emri dhe kujtimi i tij!

it, 29 Nentorit ne na gjeti të organizuar në
reparte ushtarake në Gjirokastër. Një pjesë
e forcave tona vazhduan levizjen për në
drejtim të Shkodrës se atje nuk ishte çliruar akoma. Unë qënrdrova nënoficer deri nga
viti 1947. Ahmeti kaloi me forcat e ndjekjes
një brigadë më vete, me mua u nda në
gjirokastër. Ai ishte shumë trim i shkthët,
shumë i guximshëm, dhe i fuqishëm. Për
këto cilësi atë e morën me trupat e ndjekjes. Unë me Ahmetin ishim shumë
shokë jo vetëm se ishim të një moshe dhe
nga fisi Çuku por ishim të gatshëm në çdo
kohë të pa lodhur, në detyrat që na jepeshin
për veprimet luftarake. Ahmeti për vëprime
të sakta dhe zbatim të rregullave partizane
ju dha një shpërblim për 15 ditë nga komanda e brigades së ndjekjes. Kur edhi me
leje nga vjeshta e vitit 1948 ai u martua,
pra ishte ushtar kur u martua. U lirua me
kërkesën e tij se ishte djalë i vetëm nga
fundi i vitit 1949. Nga Rrajca janë tre dëshmorë Beqo Halili, Sali Halili, dhe Ali Hana.
Pas çlirimit te vendit unë erdha dhe fillova të punoj bashkë me pjestaret e tjerë të
familjes ne bujqësi dhe blektori për të krijuar familjet tona. Jeta ishte e vështirë dhe
na duhesh të punonim shumë. Ishim
familje të mëdha duhet të dëgjonim të
mëdhenjtë nga mosha dhe nga pjekuria e
nga vuajtjet që kishin kaluar dhe po kalonim. Ne ishim katër vëllezër, Isufi,
Shefkiu, Latifi dhe unë Zekamani.
Si keni krijuar familjen dhe punët
që keni bërë në vite.
Kam krijuar familjen me nje gocë nga
fisi i Tarushit me Sheqeren, nga një familje
shumë puntore, dhe e respektuar. Ju duhet
ti njihni ata se keni jetuar këtu. Kemi shtatë
femijë dy vajza Xhevairen dhe Zilijen, dhe 5
djem Astritin, Fatmirin, Mitatin Yllin dhe
Lefterin që na e varu serbi në vitin 1997. Të
gjithë punojnë, me familjet dhe fëmijët e
tyrë kam plot nipa dhe mbesa jam shumë i
kënqur me këtë që kam. Po kjo brenga e e
vrasjes së Lefterit, në moshën e re na ka lënë
peng, na këputur në mes si familje, jo vetëm
neve por gjithë fisin tonë dhe Rrajcën.
Puna që keni bërë në vite .
Pasi u ktheva nga ushtria në vitin 194849 kam punuar në inters së familjes së
madhe që neve kishim, pra me bujqësi dhe
blegtori. Pas krijimit të kooprativës bujqësore në vitin 57-58, neve u bemë antar të
saj në vitin 1960. Aty kam punuar familjarisht deri sa dola në pension në vitit
1990.Dorzuam tokën dhe bagëtinë,
punonim bashkërisht. Kjo formë nuk dha
rezultat për shumë vite. Unë kam punuar
shumë me blegtori dhe në bujqësi me

Ahmetin si edhe shumë të tjerë. Ti e ke
parë vetë se sa të ardhura merrnim dhe sa
punonim. Unë me Ahmetin punonim
mujorë dhe paguheshim fikse me ditë pune
në muaj. Po neve rrinim vetem në punë
ditën dhe natën, në shi e dëborë me
bagëtinë, në fusha e në male, pra kemi qënë
gjithmonë larg familjes dhe fëmijve. Më
kujtohet kur në Kishën e Bradhë në Kovanik, kishim baxhon që mbildhesh qumshti i gjithë blektorise Kooprativës. Aty
kishim me dhjetra kazanë me bulmet e
punonim pa shkëputje dhe në kushte jo
të mira e të lodhshme.
Si e pritet ndyshimin pas vitit 1990
Po ndyshimet dhe ardhjen e demokracisë e pritëm me një mendim tjetër, menduam se kjo formë do të ndryshojë jetën dhe
ekonominë, jetesën tonë dhe të gjithë fashtit e në përgjithsi. Do të jemi të lirë, në punë
e kudo. Unë jam 85 vjeç dhe i kuptoi dhe
nuk është e lehtë të ndyshosh një sistem që
unë i kam kaluar. Po deri tani shumë pak ka
ndryshuar, jo u bënë 20 vjet, e një llojë akoma jo nuk ecet kështu, ne po vuajmë për një
rrugë, për ujë, për pronat që nuk i marrim
dot se ku i kemi, ja fëmijët e mij punojnë të
gjithë dhe nuk kanë një ekonomi të mirë po
me zor sigurojnë jetesën normale si shumë
e shumë të tjerë në Rrajcë.
Mua më goditi shumë kjo kohë se na
vranë djalin Lefterin në një moshë të re, ai
ishte 19 vjeç, në lulen e rinisë, ishte puntor dhe për të jetuar e për bukën e gojës
lëviste si gjithë të tjerët me tregëti të ndyshme me pjesen tjetër të kufirit. Ata ishin
në lëvizje dhe ushtarët e shkaut të kufirit
qëllonin pa njoftuar dhe pa lajmëruar fare.
Unë për këto jetë të marra nga serbi, fajin
ja ve shtetit tonë, ky nuk mori asnjë masë
po lejoji këto forma dhe deri tani nuk ka
snjë lloji interesimi apo përgjegjsije për 15
viktimat e Rrajcës. Kush pyet, kush interesohet, kush përgjigjet, kush jep llogari, i thonë marrje jetësh. Pse qeveria ka
heshtur dhe hesht me viktimat nga ushtrët maqedonas duke u bere që terrori i
kufirit të kthehet në plagë kurbeti. Pse
djemtë tanë niseshin për kurbet dhe na
ktheheshin viktima apo të plagosur. Pse
kjo është jeta në demokraci, kjo është lëvizja
e lirë e njerzëve, kjo është rritja e miqënies
dhe jetës normale.Dhimbja që na është krijuar nuk mund të humbasë kurrë. Dhimbja e shkatuar në këto vite të zeza për Rrajcarët nga një vend që ne gjoja e quajtëm
shpëtimtar të jetës, për qindra familje nuk
mund të humbasë kurrë ajo është e fshehur thellë në kujtesat dhe mendejt tona.
Për të humbur mendjen merrem me punë
të shtëpisë dhe me ekeonimë e familjes sado
pak, por për moshën që kam duhet të
punojmë pavarsisht nga mosha që kemi.
Unë jam shumë i gëzuar që ti Zabit
dhe Haredin erdhe dhe bisedove me mua,
me familjen, më ke kujtuar shumë gjëra
nga e kaluara, nga jeta me Ahmetin. Ai
iku shumë shpejt nga kjo jetë. Ai mbetet
gjithmonë në kujtesën time dhe të gjithë
atyre që e njohin sepse ishte një njeri i
veçantë, nuk prishte kurrë fjalë me njeri,
po vetëm punonte dhe punonte, për vete
dhe dhe për shoqërinë ishte i veçantë.
Duhet një natë e ditë dimri të kujtosh jetën
dhe punën që kemi bere me Ahmetin
Faleminderit shumë dhe keni përshëndetjet më të mira të familjes time.
Ju presim të vini e te bisedojmë prapë.
Urime, shëndet e gëzuar ju paçim...

Bisedoi Zabit Cuku,
Haredin CUKU

Kryeredaktor; Flori SLATINA
Redaksia: Haki BALLIU, Zenun FERO, Istref HAXHILLARI,
Zabit ÇUKU, Sami LEKA, Pëllumb ZADE, Llazi TONA
Pellumb ZADE, kryetar i shoqatës “Pelioni”
Istref Haxhillari, Zabit Çuku, nënkryetarë të shoqatës
Zenun FERO, sekretar i shoqatës
Që nga numri 111 gazeta “Mokra” ka dalë në internet, ne adresën e mëposhtme:
www.poradeci.com/mokra
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Shuhet në SHBA Mirosh Markaj
Shuhet në SHBA, në moshën 84-vjeçare dramaturgu, shkrimtari dhe intelektuali i mirënjohur pogradecar Misto Marko, doktori i parë i Mokrës

P

edhe për libreret „Zgjimi“ dhe „Mira prej radeci dhe Mitrush Kuteli. Me Mitrush
Mujsit“ me kompozitor Tonin Harapin, Kutelin ka pasur edhe lidhje familjare
si dhe komedia „Vizita e Miliarderit“. pasi ishte nipi i tij. Doktor Misto ishte
Teatri Kombëtar në Tiranë ka vënë në ndër të parët që përkrahu fuqimisht
skenë pjesën e tij „Besa e madhe“ po ardhjen e demorkacisë dhe është ndër
ashtu edhe teatri i Prishtinës, në 1978, themeluesit e PD-së në Pogradec dhe
në 100-vjetorin e lidhjes së Prizrenit. seksioneve të saj në fshatra. Vitet e funMë 1982 Teatri Kombëtar vuri në dit, me emigrimin e fëmijëve, ai u venskenën „Udha e Flamurit“, kurse Estra- dos në SHBA, aty ku mbylli sytë dhe
da e Pogradecit „Vizita e Miliarderit“. Në mori lamtumirën, në tokën e ëndërruar.
Flori SLATINA
studimeve të larta. Botoi shkrime në vitin 2000 botoi romanin „Një idil i
poezi dhe prozë në të përkohshmet e aty- k ë p u t u r “ .
re viteve. Shënojmë këtu dramat „Push- M i r o s h
tonjësit“, dhe „Nata e prasme e verës“ Markaj ka
në Almanakun „Korça e re“ dhe pjesën pasur fatin
e parë të trilogjisë „Gjergj Kastriotit“ te në jetë për„Nëntori“. Këtë vepër dramatike në krah dy emvargje e kreu në 1968. U vlerësua me rave të njoMitrush Kuteli Presidenti e
çmimin e parë në dramaturgji në hur të letërnderon me “Nderi i Kombit”TIRANËkonkursin e atyre viteve. Me çmime të sisë shqipe,
Presidenti i Republikës, Bamir Topi
rëndësishme letrare të kohës u vlerësua Lasgush Podekoroi më 16 shtator me Urdhrin
"Nderi i Kombit", shkrimtarin dhe
që nuk iu nënshtruan, por e bënë
Të isha unë apo shoku Miti edhe përkthyesin e letërsisë moderne shqipe,
problem të madh atë punë. Shkrua- mundeshe, apo jo, o shoku Gani?! Dhimitër Paskon (pas vdekjes). Në cerjtën një letër dhe ia dërgojnë kryetar- Me siguri juve e keni keqkuptuar, emoninë zyrtare të dhënies së Urdhrit
më të lartë shtetëror, qenë të pranit të Komitetit Ekzekutiv në Pogradec, nuk i bën Rushani ato punë!”
shokut Avni Vërçuni. Atë letër ato e
Besoj se ato e panë se këta kishin ishëm një sërë personalitetesh të letrave
kishin artikuluar dhe e akuzonin qenë, ç’kishin qenë ustallarë të vërtetë shqipe si dhe përkthyes, studiues dhe Pasko, biri i shkrimtarit që krijoi
shokun Rushan për shfrytëzim të për ato punë. S’po dinin si të vepro- akademikë të njohur, të afërm, miq prozën realiste origjinale, të fuqishme
detyrës dhe se kishte qëllime të tjera nin. Më pas shoku Xhake ju thotë se dhe bashkëkohës të shkrimtarit të e me fantazi të jashtëzakonshme, përndaj tyre. Ndërmjet të tjerash, në letër ata e vlerësojnë atë shqetësimin dhe mirënjohur pogradecar. Pas ekzekutim- pos mirënjohjes së thellë për dhënien e
shkruanin se “ne kemi lënë familjet, njihnin vështirësitë e tyre dhe u ofroi it të himnit kombëtar dhe leximit të Urdhrit "Nderi i Kombit", shtoi se kjo
për të zbatuar porosinë e Partisë e të dhe zgjidhjen për këtë mirëkuptim. dekretit presidencial, Presidenti i Re- "i dha fund odisesë së dekorimit të
udhëheqësit tonë të dashur, shokut Ato në vitin tjetër shkollor, pas 3-4 publikës i dorëzoi Urdhrin e lartë Pan- Kutelit, çfarë është dëshiruar shumë
Enver” etj etj. Kërkonin që letra e tyre muajsh, i siguroi se do t’i transfer- deli Paskos, djalit të shkrimtarit Pas- nga populli dhe sidomos nga intelektë shqyrtohej dhe personi në fjalë të onte në rrëzë apo qytet. E pastaj ko. Presidenti Topi shprehu vlerësimin tualët e Pogradecit, të Tiranës dhe të
ndëshkohet, përndryshe “ne nuk do të shoku Xhake u thotë të shkonin në dhe nderimin më të lartë të shtetit sh- gjithë Shqipërisë". "Me gjithë "fjetjen
shkojmë të kryejmë detyrën që na ka shtëpi dhe të bënin diçka për drekë qiptar për "personalitetin e shquar në e fjalëve të pathëna në savanën e harngarkuar Partia dhe, pas 15ditësh, nëse edhe për ata të tre a katër. Më pas ata lëvrimin e artit poetik dhe modernite- rimit" që gjëma e diktaturës i hodhi
nuk merren masa ne do ta bëjmë prob- shkojnë tek shtëpia që ato ishin cak- tin e prozës shqipe, mjeshtrin e përk- në shpinë, në burgje e në kënetën e
lem, do shkruajmë më lart!”
tuar me bazë në shtëpinë e T. Xhajës, thimit të kryeveprave të letërsisë Maliqit, Kuteli arriti të mbijetojë jo
Kryetari i Kom Ekzekutiv thër- aty në afërsi në qendrës. Shtëpitë ishin botërore në gjuhën shqipe, kritikun veçse fizikisht, por edhe me artin e
ret sekretarin e Komitetit, shokun me dy kate në katin poshtë shtëpisë me stil dhe këndvështrim origjinal në tij. Qëndroi, e nuk thuri lavde për
Xhake Prifti dhe ia delegon atij atë letër ishte hashefi, qilar dhe hauri ku mban- trajtimin e shumë dukurive letrare". regjimin, por fjalë të ëmbël shqipe",
Në emër të familjarëve, Pandeli tha ndër të tjera Pandeli Pasko.
për zgjidhje, duke i kërkuar ta studiojë, te i zoti e gomari. Lart mbi të, në
të shkojë atje në Mokër dhe ta veri- një nga ato tre dhoma, banonin ato
fikoje, pra t’i ballafaqojë e të vinte të dy arsimtaret! Në kohën kur ata tre
raportonte, duke sugjeruar masa burra vajtën e po ngjitnin shkallët e
konkrete për zgjidhjen e këtij prob- asaj shtëpie, në atë moment e gjeti
lemi, më shumë zarar për kohën.
kohën, filloi të pëllasë ai gomari i
Medi Kllogjri nga fshati RashSekretari i Komitetit Ekzekutiv, lidhur në ahur në katin poshtë të asaj tan ka lindur në vitin 1887 në
pasi e studioji atë letër, i telefonoi shtëpie. Po në atë kohë, dikush një Poroçan të Gramshit. Ka vdekur
Kryetarit të lokalitetit Trebinjë, që ta djalë i hedhur mustaqe përdredhur, më 1987 në Rashtan, Prrenjas.
priste të nesërmen atë atje, të anu- që po kalonte në atë kohë në rrugë Pra jetoi 100 vite. Ka qenë një
lonte çdo punë. Të nesërmen shkon “dialogoi”, iu “përgjigj” atij veshg- njeri shumë i zoti, trim dhe i
në Trebinjë e takon kryetarin dhe sek- jatit: “E o gomar, o gomar të isha mençur, i respektuar në të gjithë
retarin e lokalitetit, shokët Miti Spir- unë në vendin tënd, nuk rrija as një zonën dhe fshtatrat për rreth.
ollari e Gani Xhaja dhe u bën të njo- minutë aty poshtë”. Ata të tri shokët
Mediu njihesh dhe respektohesh
hur problemin për të cilin ishte lodhur. që e dëgjuan ia plasën një të qeshuri
Të tre i hipin makinës “bëçënë”, e me lot! Atje ato i priten i respektuan në të gjithë krahinën e Mokrës.
shkojnë drejt e në Dunicë dhe thërra- e i gostisën si miq, atje gjatë asaj Duke patur këtë njohje ai arriti
sin Rushanë dhe kërkojnë t’i sqarojë drekës u bë fjalë që ky muhabet, të të bëjë krushqi në Velçan dhe në
me imtësi për letrën që kishin dër- mbyllet një herë e mirë, se nuk del Hondisht të Mokrës. Në shtëpinë
guar ato arsimtaret në adresë të tij asnjë i fituar. Dhe ashtu u bë, ato e Medi Kllogjrit kishte gjithmonë
dhe a ndjente përgjegjësi për shqetë- arsimtaret Marta e Tefta i pajtuan, miq nga Mokra. Nuset e marra
simin që u kish krijuar organeve të i dhanë dorën Rushanit e më pas nga Mokra ishin shumë të mira,
pushtetit e Partisë në rreth dhe sa e ngelën shokë e shumë miq. Në këm- punëtore, trime, të mençura të
ngarkonte ky problem të parin atë bim e me mirëkuptim në vitin e ri respektit e të besës, të këngës dhe tjerët: mokrare, kur neve çdo gjë
me përgjegjësi. I parë problemi më shkollor, ato u transferoheshin në të muhabetit. Nuk harrohen kur- e kemi të njëllojtë, ne çdo zakon
syrin politik ky veprim e ulte figurën qytet. Ky rast dëshmoi se burrat e rë festat që bëheshin në Plesh- e traditë. Fisi im Kollogjri ka
e njeriut të Partisë e të Pushtetit Pop- mirë e me mënd, gjejnë zgjidhje e isht me këngët dhe vallet e buku- ardhur gati 100 vite me pare nga
ullor. Ky rast ishte e një motiv që për probleme të vështira, delikate e ra të krahinës Mokrës ku për Kukuri, e Porocami i Gramshit
vajzat të mos pranonin shkuarjen e me shumë përgjegjësi. Më pas Rus- mua janë më veçantat në gjithë pra kemi qenë në perëndim të
tyre në fshatrat e Mokrës a gjetkë ku hani u zgjodh e punoi për disa vjet Shqipërinë.
Mokrës dhe tani jemi vendosur
i caktonte Partia. Rushani ishte bërë kryetar i kooperativës bujqësore
Unë jam në Tiranë prej që je- në veri lindje të saj. Kemi të
vrer e zeher, nuk e donte veten, se Dunicë. Atë kohë ishte shefi i llog- toi prej disa vitesh, e veten time njëjtat zakone, tradita, veshje dhe
nuk i kish shkuar mendija që ato ta arisë së kooperativës, zoti Vangjo e quaj mokrar, këtë e lidh me
çdo gjë është e njëllojtë, pra jemi
bënin kaq të madhe dhe kështu si e Llakmani. Ai e kujton dhe më flet jetën dhe veprat e mokrarëve të
shtronin ato e dinte Rushani ç’e priste me shumë respekt për kryetarin, për cilët janë trima të mençur, të të gjithë mokrarë, pavarësisht nga
pjesa e poshtme apo e sipërme.
atë. Po të “gërmohej” e mbështetej aftësitë e tij organizative dhe për ato
pushkës të penës e punës. Kudo
Në shumë e shumë të përajo akuzë, sipas atyre që kishin bërë marrëdhënie të mira që ai kishte me
që
shikoj
e
dëgjoj
dhe
e
them
me
bashkëta
është edhe kënga e
atë letër ankesa, masa të rënda e pris- kuadrot e ekonomisë, për respektin që
nin, si p.sh marrja e teresës, pastaj kishte masa kooperativiste për të. Ky plot gojën se vërtet janë trima dhe kënduar nga të gjithë ne si më
shkarkim a mbase burg, si të merte kale- shkrim është shkruar që në të gjallë të duhet të respektohen. Mendoj se e preferuara e krahinës Mokrës.
Që nga guri kamjes,
mi. Më pas thërrasin dhe ato arsimtaret tij dhe i është dhuruat xha Rushanit, më me forcë duhet që neve në atë
Vjen një lajm i zi
i pyesin e i ballafaqojnë më Rushanë. më rastin e 80-vjetorit të lindjes. Për zonë për ta quajtur veten me plot
O Tafil i Nënës, djalë o Medi….
Por ato nuk tërhiqeshin nga të tyret. këtë shkrim ai më falënderoi, duke e gojën mokrar. Një miku im nga
Urime dhe skusese gjithë
Atëherë shoku Xhake u thotë edhe si me quajtur këtë historinë e fundit një Dradha e Librazhdit thotë se do
të shaka atyre: “E kishin gabim ato, ëndërr të keqe, të një kohe të largët, iki në Mokër tek goca që e ka të Mokrarëve kudo që jannë.
nuk është shoku Rushan nga ata djem për të cilën u gjet gjuha e ne ngelëm martuar tek fisi im në fshatin
Rashtan. Pra ja si na quajnë të
që u ka vajtur mëndja juve.
miq për gjithë jetën. Koço Pihoni
Nuri Kllogjri, Zabit Cuku

as një sëmundjeje të gjatë, ësh
të ndarë nga jeta njëri prej in
telektualëve të shquar pogradecarë, dramaturgu, shkrimtari Misto
Marko. Doktor Misto vuante prej disa
vitesh nga një sëmundje e pashërueshme
dhe në 16 shtator ai është përcjellë për
në banesën e fundit, larg atdheut, në
tokën amerikane, nga fëmijët, nipërit,
të afërmit si dhe bashkatdhetarë të tjerë
me banim në SHBA.
Mirosh Markaj është emri letrar i
Misto Markos. U lind në Pogradec, më
1926. Shkollën fillore e ndoqi në
vendlindje, të mesmen në Korçë dhe në
Tiranë. Arsimin e lartë për mjekësi e
kreu më 1953 në Bukuresht. Ushtroi
profesionin e mjekut në vendlindje deri
në pension. Me letërsi filloi të merret
që në shkollë të mesme, por më dendur
pas kthimit në Atdhe dhe mbarimit të
(vijon nga faqja 4)
popullore prej qindra vjetësh, për
mjekimin e shërimin e ekzemave e
sëmundje të lëkurës. Meqenëse unë u
mplaka, do të ta le ty trashëgimi, pasi
je dhe i kësaj fushe”. Pastaj më tregoi
atë lloj bime si dhe mënyrën e përgatitjes së tij “mehlemi me efekt shërimi çudibërëse”. E falënderova
përzemërsisht. Me të drejtë thuhet se
gjëja më e mirë, është si ajo ëmbëlsira, bakllavaja që lihej për në fund.
Besoj i tillë do jetë e ky rrëfim që unë
lashë për në fund të këtij shkrimi.
Ka qenë viti 1962-63. Aso kohe
Rushani ishte kryetari i Këshillit e
Sekretar i Byrosë së Partisë për fshatin dhe kooperativën bujqësore të
Dunicës. Në ato vit shkollor në Dunicë ishin të emëruar arsimtare dy
vajza nga Korça, Marta dhe Tefta, të
cilat, përveç aftësisë e arsimimit të
tyre, kanë qenë dhe shumë të pashme,
të bukura. Po ta shikosh më gjykimin
e shikimin e sotëm, ato vajza kanë
qenë vërtet heroina për ato sakrifica
që bënin. Sot ato duhet të dekorohen. Mendo, në atë kohë nuk kishte
mjete transporti dhe ato çdo javë duhej
të uleshin më këmbë nga Dunica në
Pogradec e më pas të gjenin makinë
e të udhëtonin për në Korçë dhe ditën
e hënën të udhëtonin nga Korça në
Pogradec e prej aty, më këmbë, përpjetë për në Dunicë. Stinë vere a dimri qoftë, duheshin përballuar gjithë
ato vështirësi. Kishte raste, shpesh
herë që vonoheshin e ngjiteshin me
vonesë në Dunicë të Mokrës e doemos mësimin e zhvillonin me vonesë.
Rushanin, në atë kohë e vriste më
shumë ndërgjegjja se ngeleshin
nxënësit me boshllëqe në mësime. Po
besoj nuk e vriste mendjen, nuk
pyeste e nuk jua qante hallin mësueseve, për kushtet e vështirësitë me
të cilat ato përballeshin. I thërriste
në zyrë e ju kërkonte llogari. Puna
shkoi deri atje sa kryetar Rushani u
kishte prerë disa ditë nga rroga, veprim që ai mendonte se do t’ia rriste
edhe më shumë autoritetin e peshën.
Pa u thelluar e menduar fare, se më
atë pagë atyre nuk u mjaftonte për të
përballuar të ushqyerit, shpenzimet
e udhëtimit, etj! Prandaj ato u ndjenë e të fyera, sepse po përballeshin
dhe injorim e mosvlerësim të punës
dhe vështirësive të tyre. Po a ishte
kjo arsyeja e vërtetë, apo kjo histori
ngjasonte me atë historinë e “Dhelprës me rrushin”?! Këtë gjykoheni
ju, lexues të nderuar!
Rushani, sipas tyre, donte të përdorte forcën që i jepte detyra, pushteti për t’i nënshtruar, mirëpo duket
nuk i shkoi kali në urë, siç thotë populli andej nga Mokra, nuk i ndezi
“koburja”. Ato zonjushat, jo vetëm

Presidenti e nderon me “Nderi i
Kombit” Mitrush Kutelin

MEDI KLLOGJRI DHE MOKRA

