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Mendjen e ke të fortë,
por edhe këmbët i ke të forta

S

kënderbeu, shtëpinë e babagjyshit
të vet e ka pasë në Sinë. U ngrit
Skënderbeu një ditë pa zbardhë drita dhe u
nis fillikat për në Grykë Nokaj se kishte me
u takue për një punë me randësi me pleqtë
e maleve. Sa doli në rrugë, filloi të mendojë
për atë punë të shkretë dhe nuk shihte se
ku po e çonin kambët. Anima, mori zhdrak
teposhtë nëpër Zhgjerdh,1) kapërceu përroin
me arra, poshtë atyre luginave e, veç kur i
doli ujët e Drinit përpara ra në mend edhe
bërtiti:
- Hah, tahaj!...
Me mbajtë sipër bregut të Drinit, dilte në
Muhurr e me mbajtë poshtë, dilte në Arras,
kurse Gryka e Nokës i kishte mbetë mbas
shpine, nalt në mal, kufi me Lurë!
Të kishte mbajtë për shkurt, nëpër
zabelet mbi Arras, përnjëherë kishte ra
1) Kështu thirret sot nga populli Gardhi i Epërm.
Gardhi i Poshtëm quhet Va-Mëdhej.
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në Zall të Setës e aty, për 20 minuta ishte
ngjitur në Çidhën (Grykë-Nokaj). Kurse
tani, veç që kishte ecë teposhtë, nja nji orë,
i binte ma mirë t’ia mbante buzës së Drinit
për të dalë në Arras e pastaj me u ngjitë në
Grykë Nokaj. Rreth e rrotull. I duheshte me
ecë edhe 2 orë të tjera.
S’pati ç’të bëjë Skënderbeu, qeshi vetë
me vete dhe ia hyni kësaj rruge.
Prapë mendohej e mendohej, por kësaj
radhe edhe kambëve ua vinte mendjen. Kur
mbërrini, pleqtë që ishin mbledhur qysh
herët në kuvend e kishin mbetë duke e pritur
shumë të merakosur, u gëzuan kur e panë.
Kur u tregoi Skënderbeu pleqve se si
kishte menduar ta zgjidhte punën, të gjithë e
pëlqyen, por kur u tregoi se sa shumë kishte
ecë duke mendue, prifti i Nokës i tha:
- Paj ti, or Gjergj, mendjen e ke të fortë,
por edhe kambët i ke të forta!
E, qeshën të gjithë, se sak’ njikshtu ishte:
Si e kishte mendue Skënderbeu u ba lufta
e turqit u mundën. Priftit të Nokës i fali
xhyben e zezë të pashës e i tha:
- Preje, or prift, për vete, se të mban
ngrohtë për dimër!
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Gjali i gjaftë nanës
e vajza i gjaftë i babës

N

ë anë të djathtë, në breg të Setës,
ndërmjet Arrasit dhe Çidhnës së
Poshtme, aty ku kalon rruga për Grykë
Nokë, ndodhet nji shkamb i mprehtë e i
naltë, prerë përmes prej ujit të Setës.
Nji herë, turqit e rrethuen keqas
Skënderbeun, këtu, në këtë vend, bashkë
me motrën e tij Marinë (disa thonë me të
bijën) e me djalin e vet. Skënderbeut iu desh
me kapërcye shkambin, prandaj i porositi
gjalin e cucën që t’ia lanë lëshue frenin
kalit mbi shalë. Skënderbeu kaloi shkamb e
m’shkamb ene cuca kaloi, ndërsa gjali, prej
frike, e shtrëngoi frenin, kali u përplas në
shkamb e u rrukullis teposhtë copë e m’copë
e gjali i qagjuem randë shpëtoi për piskë tue
u rrokë me duer për shkambi.
Skënderbeut iu ngref lesht e gjoksit e
bërtiti:
- Cuca i gjaftë babës e gjali i gjaftë
nanës!
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Vrima në gur

Nnë kohën e Skënderbeut mateshin
ë Arras ndodhet Guri i Qytetit, ku

vajzat për martesë. Në gur ndodhet nji
vrimë, ku vajzat futnin hundën. Në qoftë se
hunda nuk mbërrinte, vajzat, nuk mund të
martoheshin.
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Legjenda e krajlit të Venedikut

KGrazhdanit.

rajli i Venedikut rrinte në kala të
Ai kishte vetëm një
cucë, Maronicën. Një ditë krali mblodhi
priftërinjtë dhe u bëri një pyetje:
- Një njeri që ka në bahçe nji dru molle
dhe ky dru ka ba vetëm nji kokërr mollë, a
asht’ e drejtë ta hajë vetë atë mollë apo t’ua
japë të tjerëve?
- Jo, - i thanë priftërinjtë, - atë mollë ai
duhet ta hajë vetë.
- Atëherë, - tha krajli, - firmoseni
deklaratën tuaj.
Priftërinjtë vunë firmën në këtë
deklaratë, për të vërtetuar se lejohej prej
fesë të ngrënit e mollës prej të zotit.
Si ua mori firmat, krajli u tha:
- Unë kam vetëm një cucë dhe grue
s’kam. Cucën time do ta marr grue për vete
e nuk ia jap kujt.
Kur i mori vesh këto fjalë, cuca u ngre e
iku me vrap. Në Vojnikë kapi një buall dhe
i hypi se ishte lodhë shumë prej vrapit. Kur
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hypi në kodër të Vojnikës, e mallkoi vendin
e babës dhe tha:
- Këtu mos u mbjelltë e mos u korrtë!
Bualli e kaloi me not Drinin. Si mbërrini
në nji vend, i thirri buallit:
- Ooksh, ooksh, - për me pushue pak
se bualli ishte lodhë. Këtij vendi, sot i
thonë: Okshatinë. Por, krali po e ndiqte me
kalorësit e tij, të cilët dukeshin në kodrat e
Vojnikës. Atëherë Maroja i thërriti përsëri
buallit oksh, oksh e ky ngau vrap. Kur kaloi
Bulqizën, bualli prej vrapit të madh, i lodhur,
u shtri përtokë dhe plasi. Këtij vendi, sot i
thonë: Qafa e Buallit. Vendet përtej Qafës
së Buallit i kishte zaptue turku. Maronica
ua tregoi të gjitha sekretet e babës së vet
turqve. Ajo u tha atyre që t’i bien kralit kur
të furfullojnë xhamat e sarajeve në kala
prej rrezeve të diellit, sahati 10 allaturka,
mbasdite, se rrezet e diellit ua marrin sytë
venedikasve e nuk shohin me shti drejt,
por u shkojnë shigjetat shtrembër. U tha
gjithashtu se, kur të mundet, të ikmen, krali
e ka nga ana e Radikës. Patkojt e kuajve
ka me ua mbathë së prapthi që gjurmët të
tregojnë se po hyn e jo se po ikën nga kalaja
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që të gënjehen turqit e të mos e ndjekin.
Këto ishin sekretet.
Si e zaptuen vendin turqit, Maroja nuk
shkoi ma në Grazhdan, por qëndroi në
Vojnikë derisa vdiq. Varrin e ka në Vojnikë,
në teqe, kurse kullën, e kishte në kodrën që
sot quhet Maronicë.

11

Nji senet i pakundërshtueshëm
Hamidit të II, një letër, në të cilën i
C
thoshte:
ar Nikolla I i Malit të Zi i shkroi Sulltan

- Më fal një copë vend nga perandoria
jote e madhe, sa të zgjerohem pak, se jam
shumë ngushtë.
- Jo, - iu përgjigj sulltani, - se më vjen
turp prej halisë (nënshtetasve).
- Nuk po të kërkoj shumë, bre burrë, veç
një lëkurë bualli vend.
- Epo, merre një lëkurë bualli vend, se ta
kam falë. Zgjidhe ku të duash.
Kur e mori këtë përgjigje, Knjaz Nikolla
u gëzua shumë. Zgjodhi në vathë një buall,
atë më të madhin dhe e theri. Mishin e
hëngri për darkë, me këngë e valle, kurse
me lëkurën, bëri një fije të hollë sa nji fije
peri. Pastaj, nguli një kunj në Tivar, lidhi
aty majën e fijes dhe e tërhoqi gjatë bregut
të detit. Rrethoi me të Ulqinin, Shkodrën e
Lezhën, pastaj e tërhoqi tutje, nëpër fusha e
male. Rrethoi Kukësin, Prizrenin, Gjakovën,
Plavën, Gucinë, Hotin e Grudën dhe tha:
Të gjitha këto toka janë të miat, se m’i ka
falë sulltani!
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Nuk i ha vezët e bojatisura

Ttë Zi i bëri vizitë për t’i uruar pashkët
honë se njëherë, car Nikollës I të Malit

një vajzë e shquar angleze, e cila ishte edhe
shkrimtare e dallohej për mendimet e saj të
paanshme. Plot fshatarë vinin për ta uruar
carin e tyre e i dhuronin nga një vezë të
kuqe. Vezët që mblidhte, cari i fuste nëpër
xhepat e brekusheve e të dollamës dhe,
mbasi i mbushi plot e përplot ato, filloi t’i
fusë ku të mundej nëpër palat e kostumit;
u rëndua kaq shumë, sa mezi lëvizte nëpër
dhomë. Shkrimtarja angleze e shikonte
e habitur. Më në fund, nuk iu durua dhe i
tha:
- Lartmadhëria juaj, përse i mbani gjithë
ato vezë nëpër xhepa? Përse nuk i vendosni
në ndonjë kanistër?
Car Nikolla, që e mori këtë si një vërejtje
për mungesë të bujarisë së tij, u turbullua
shumë nga turpi e, duke kërkuar nëpër
xhepa vezën më të madhe, u përgjigj:
- Oh, më falni zonjushe (mademoiselle),
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ju lutem, të më falni se harrova. Urdhëroni,
merreni këtë vezë! Shikoni sa bukur e kanë
pikturuar fshatarët e mi!
Atëherë zonjusha angleze nuk mundi t’i
mbajë të qeshurat. Duke e shtyrë dorën e
carit me lehtësi, i tha:
- Më falni Lartmadhëri, unë nuk i ha vezët
e ziera, sidomos kur janë të bojatisura!...
Dhe, kur car Nikolla filloi t’i flasë me
diplomaci të hollë për problemet e tij
politike, ajo i dha edhe një dackë të dytë
duke i thënë:
- Në librin që do të botoj, unë do të
shkruaj ashtu siç ma pret mendja mua, se
është më e drejtë, më e arsyeshme dhe më
me logjikë.
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Cari i vogël e cari i madh

Pderdhësh lot! - i tha cari i madh i
usho, ore! Mos qaj, se s’të ka hije të

Rusisë, carit të vogël të Malit të Zi.
- Mirëpo shqiptarët nuk po m’i japin
tokat që...
- Po bëju burrë ore, se ke me vete shtatë
krajlat dhe mbretin e Stambollit!
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Si ia mori Pira, çiflikun e
Zbinecit, Karahasanit (1844)

O

xhaku i Karahasanit në Bërzhdan, ka
pasë qenë lidhë mbas sulltanit si kau
me drithë.
Dha e mori për ta ndaluar semtin e vet,
që të mos shkojë në luftë kundra Hajredin
Pashës, por nuk ia doli. Si nuk ia doli me
fjalë, udhëheqësve luznakë e muhurrakë u
premtoi dhurata, por as kjo s’i bani pare.
Ai kishte marrë urdhër prej Sulltanit për
ta ndihmuar Hajredin Pashën, por mbasi
nuk po ia dilte kësaj pune, sepse malësorët
nuk po i bindeshin, u përpoq të paktën të
qëndrojë mënjanë dhe, mbasi nuk ia doli
me dhurata të vogla, premtoi dhurata të
mëdha, deri edhe çifliqe. Ai, thirri njërin
nga udhëheqësit kryesorë, Jusuf Pirën e i
tha:
- Do të të fal çiflikun e Zbinecit në qoftë
se e ndalon malin e Muhurrit të shkojë në
luftë kundra Hajredin Pashës!
Jusuf Pira i kishte trojet në një kodër
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të kuqe e të thatë, që quhet Gërriqna dhe
i lakmohej fort me e pasë tokën e rrafshtë,
pjellore e të vaditun në Kishavec. Por, për
të dalë prej bese e për të mos u përfaqësuar
mali i Muhurrit në luftë, turpi ishte i madh,
sa se mbante toka. Ai filloi të mendohet.
Begu, e kishte prekë mu në tel të zemrës.
- Të më japish afat, 12 orë - i tha, të
mendohem.
Begu, ia dha lejen. Ai shkoi dhe u
konsultua me plakun tjetër udhëheqës të
Muhurrit, Zenel Hoxhën.
- Begu të gënjen, - i tha Zeneli. Sa të
mbarojë lufta, ka për të ta marrë çiflikun.
- Në m’i dhashtë senetet, s’ka ç’më ban.
- Do të sjellë ushtri turke e do të të
shkatërrojë.
- Do të dal në mal. Ushtritë turke vijnë e
shkojnë, por ne, këtu, jemi të përhershëm.
Ai, pa ne, nuk mund të jetojë në Bërzhdan,
veç më dëfto si rregullohet puna, që të
mos më shajnë malet e Dibrës, se ndryshe,
vdesin mexheliset e Dibrës për mue. S’kam
me mundë të përzihem ndër dy shokë e kam
me mbetë si kau me krye në koritë.
- A e din si rregullohet kjo punë, - ia preu
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Zeneli. - Unë po baj se s’di gja e qysh tash, me
sa vetë të mundem po nisem për në luftë. Ti
qysh tash, shko e merri senetet begut. Nel
Hoxha u nis për në luftë vetëm me 7 vetë,
sa për t’u përfaqësuar si mal, prandaj në
këngën kushtuar kësaj lufte, kritikohet keq
Neli i Muhurrit:
Ne ki Muhurri qoft’ i shkretë,
Vjen Nel Hoxha me shtatë vetë.
Por Jusuf Pira, ia mori senetet Begut
dhe e bani pronë të vetën çifliku e Zbinecit.
Pa filluar lufta, ai i nxori nga toka bujqit e
Karahasanit dhe u vendos vetë aty. Edhe sot
trashëgimtarët e tij, aty banojnë.
		
		

Osman Lika, Vaj Medhej;
Sulejman Ali Pira, Kishavec
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Kodra e Ferhatit

KKarahasanit në Bërzhdan. Gjithashtu,
rejt krahina e Luznisë ka qenë pronë e

edhe Selishta, Muhurri, etj.1) Kohë më
parë, fshatarët kishin pushtuar tokat e të
mbjellave, por pyjet ishin akoma pronë e
Karahasanit dhe ata nuk mundeshin me pré
qoftë edhe një shkop dru për zjarr e jo më
të bënin trenë e furda për shtëpi. Fshatarët
e katundit Arapaj, vendosën ta pushtonin
pyllin “Hurdha e Hanit” që ndodhej sipër
shtëpive të tyre. Një ditë, ata i dolën para
druvarit të Karahasanit, i cili ishte një xhip
që quhej Ferhat dhe i thonë të dorëzojë
sëpatën e të kthehet mbrapsht. Dorëzimi
i sëpatës merrej si shenjë që Karahasanit i
pritej e drejta me pre dru tash e mbra’ n’at’
pyll. Xhipi, duke menduar se i shërbente një
beu të fortë, u soll shumë mendjemadh. Ai
jo vetëm nuk e dorëzoi sëpatën, por i shau
rëndë katundarët dhe vu gishtin në çark
1) Mali i Selishtës dhe mali i Muhurrit mblidhnin
secili nga 5 katunde.
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të pushkës. Kështu katundarët e vranë.
Mirëpo tani, kush ia mbante gjakun beut!
Ai kishte gjithë ata kllukë. Fshatarët e
katundit Arapaj u frikësuan dhe e fshehën
të vërtetën. Ata i thanë beut se nuk dihet
kush e ka vra e pse e ka vra. Mund ta kenë
vra selishtas, shtuan ata, duke dashur ta
largonin të keqen prej vetes. Beu i kërcënoi
se, po të mos gjendej dorësi, kishte për ta
djegur Luzninë e Selishtën. Filloi kështu një
grindje, ndërmjet Luznisë e Selishtës. Më në
fund, selishtas u thanë luznakëve:
- Na e leni pyllin ne, se po e marrim ne
përsipër gjakun.
Sipas kanunit, toka i takon atij që
merr përsipër gjakun. Luznakët u treguan
frikacakë e ua lanë pyllin. Atëherë, selishtas
i dërguan beut fishekun për vrasjen e
druvarit dhe se pylli, tash e mbrapa, kishte
me qenë i tyre. Shtuan se, po të guxonte
të merrte ndonjë masë kundra tyre, do të
ngjiteshin me semtin e Zogollit dhe nuk
kishin me e lënë të presë dru as në pyje të
tjera.
Karahasani u detyra me ua falë pyllin
dhe gjakun e druvarit. Qysh m’at’ ditë, ai
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pyll quhet “Kodra e Ferhatit”, n’emër të
druvarit të Karahasanit që u vra aty. Prandaj,
nga ajo kohë e deri në kolektivizim, Selishta
zotëronte gjithë ato pyje të gjera, deri tek
oborret e shtëpive të katundit Arapaj,
ndërsa këta të fundit, patën mbetur pa pyje
e kullota.
Nazif Rama, Muhurr
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Si e pushtuan tokën selishtasit?

MKarahasanit i pushtoi Hoxholli. Ky u

bas vrasjes në Spas, gjithë pronat e

soll më egërsisht se Karahasani. Verë-dimër,
kllukët e Hoxhollit rrinin nëpër katunde e
populli ishte i detyruar me i mbajtë mirë
me ushqim, duke u shtruar në sofër përherë
mish, djathë, kos e vezë. Katundarët
punonin rëndë, por nuk u mbetej gjë për
vete, se edhe taksat ishin shumë të rënda.
Djemtë e rinj shkonin sejmenë mbas begut.
Edhe gratë e shkreta ishin të detyruara të
punojnë në tokat e beut, në të mbjella e në
të korra.
Abas Koka në Selishtë, një djalë i ri, shumë
i zoti, ishte martuar atë vit e nuk e nxori
nusen në të korra. Kllukët e Dalip begut e
kapën, i mblodhën katundarët në një lëmë
dhe për t’ua futur tmerrin, ia dogjën mishin
Abazit të shkretë, duke i futur kunja pishe
ndërmjet thonjve. Më në fund, e vranë. Nji
gazepllëk të tillë të përçudshëm ndërmjet
grave e fëmijëve, selishtasit nuk e kishin
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parë kurrë me sy. Veç kësaj, atë natë kllukët
kërkuan ziafet të madh.
Katundarët i shpërndanë për darkë
kllukët në 5 a 6 konakë. Pastaj rrokën
armët, sëpatat, sakoret, thikat e ç’kishin,
e i vranë të gjithë përnjëherë. Pa u ndalur,
vrapuan në stanet e Hoxhollit, në Prat. Një
i Lleshe, ishte bash-qehaj. Ky ishte dhëndër
në Selishtë dhe nuk dëgjonte t’ua dorëzonte
gjënë e gjallë e stanin katundarëve.
Kur erdhi puna për pushkë, bash vjehrri
i tij, i hyri në stan, ia ngjeshi me një sëpatë
kurrizit dhe e la bëltuc në vend, por nuk
vdiq. Si e pushtuan stanin, selishtasit nuk e
nganë më. Bash-qehaja i Dalip beg Hoxhollit
u shëndosh, por për gjithë jetën ecte me
shpinë të kërrusun.
Kështu i pushtuan tokat e katundit
të vet selishtasit, veçse ata prapë kanë
vuajtur shumë, sepse katundi i tyre ishte
ndërmjet kufijsh dhe kanë luftuar sa me
Zogollin, me Hoxhollin, me Karahasanin e
me Allamanin.					
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Dhelpra me xhixhellëkë

M

uhurri, Luznia, Selishta dhe fushat
prej buzës së Drinit e deri në
Peshkopi ishin çifliqe të Karahasanit se, kur
ky u ba i fortë në qeverinë turke, ia zaptoi
ato Hoxhollit. Burrat ishin të detyruem të
shkojnë në luftë atje ku i kërkonte sulltani
e gratë të merren me punët bujqësore e
blegtorale dhe me angari të tjera atje ku i
kërkonte beu.
Një ditë, herët në mëngjes, Gjip Pira, u
takue ke ura e Drinit me gratë që ishin nisë
me drapinj në dorë për të korrë grunoret e
Karahasanit në Bërzhdan. Ishin nuse të reja,
vajza e plaka që mezi mundeshin me ecë.
Ato folshin një mijë të zezat, si për gratë,
ashtu edhe për burrat e Karahasanëve e disa
prej tyne qajshin:
- E ku veni, oj motra? - i pyeti Gjip Pira.
- Po shkojmë me korrë ke Karahasani.
- Këtheni prapë.
- Jo se kemi frikë.
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- Ktheni prapë, ktheni prapë, se kët’ të
keqe do t’ia mba unë Karahasanit!
- Oh, or bir, mos ia nisë kësaj pune, mor
bir se me Karahasanin nuk po ia del Hoxholli
e jo tej! - ia priti nji plakë. - Mos, or bir, se po
merr në qafë veten edhe ne!
Kur plaka fliste kështu, nuseve dhe
vajzave u shkojshin lotët çurkë.
- Oj nane, - iu përgjigj Gjipa, - kurrë, ne
njo mos mbettë e u baftë gjaku Dri! Kjo punë
nuk hecën ma kështu! Ju kthehi prapë, se
unë do mbledh do shokë e do t’i shkoj beut
në konak.
Gratë u kthyen në shtëpitë e tyne. Gjipa,
zgjedh 30 djem sokola, me pushkë në dorë
e vajt’ e hypi në kodër të Rrahmane, mbi
konaqet e Karahasanëve, e i çoi fjalë beut:
- Na sill 30 drapinj, se kemi ardhë me ta
korrë grunin!
Por dhelpra sybardhë ia ndiu erën. Ai
atëherë po hante mëngjesin. Kur ia thonë
këtë, lëshoi mbi seni copën e petullës të
ngjyeme në mjaltë dhe u ngre. Hapi pak
perden e dollapit dhe pa nalt në kodër
30 burra të armatosun, të cilët ia kishin
lëshue sytë si shkreptima dritares së tij.
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Lëshoi perden nga dora e ashtu siç ishte,
me xhixhellëkë e me nji skuje të bardhë
në kokë, vu qyrkun krahëve dhe u nis për
tek ata. I çarmatosun, pa asnjë sejmen pas,
i veshun me nji fustan, ai dukej si nji grue
e vejë. Doemos, ai e dinte se malësoret nuk
vrasin gra e burra pa armë.
- Të më falni, - u tha - Unë jam i jueji,
ju jeni të mitë. Deri sot, u ba si u ba. Tash
e mbrapa, arat do t’i punoj me hak. Pse
s’erdhët në konak? Ejani të pimë nji kafe...
- Të falem nderës, - i tha Gjipa, - qi na
lirove nga kjo angari. Me ardhë në konak sot
nuk asht siraja...
Malësorët u nisën për në katundet e
tyne e “dhelpna me xhixhellëkë” u fut në
strofkullën e vet.
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Bucela me ujë

Ue vërtetë, por edhe që midet e njerëzve
jët e Bërzhdanit asht’ i randë. Kjo asht’

nuk janë njëlloj edhe kjo, asht’ e vërtetë.
Begut të Karahasanit i pëlqente të pijë ujë nga
burimi i Delujt, në kodër të Pallamatit, mbi
katundin Arapaj të Luznisë, ndërsa hanmit të
tij, i pëlqente ujët e kroit të Bërshenit, nalt në
mal, mbi Muhurr. çdo mëngjes, herët, begut
ia sillnin me radhë bucelën me ujë burrat
e Luznisë, ndërsa hanmit, ia sillnin gratë e
Muhurrit, bashkë me disa copa akulli prej
shpellës së Bulaçit nalt në male e, ku asht
Bërzhdani, përtej Drinit, poshtë në fushë...,
hane shan, hane Bagdat! Kjo ishte një angari
sa e mërzitshme, aq edhe e mundimshme.
Ata të Luznisë e kishin një lehtësi të vogël, se
prej burimit të Delujit e lëshonin bucelën në
vijën e katundit e ajo notonte mbi ujë deri në
Arapaj. Prej këtu e ngarkonin në shpinë dhe
tue kalue Drinin, herë në va e herë në urë të
Muhurrit, ia dërgonin beut në Bërzhdan, ma
tepër se dy orë larg. Me një fjalë, të ngjitesh
prej katundit te burimi, prej burimit në
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Bërzhdan e prej Bërzhdani të kthehesh në
shtëpi, do të thoshte një ditë angarie e keqe.
I duheshte pré edhe ky ves beut!
Iniciativën e mori Korb Pira, vëllai i
Gjipë Pirës. Një ditë, ky, i doli përpara tek
ura e Drinit një nuseje të re, të cilës i kishte
ra radha me ia çue bucelën me ujë hanmit:
- E ku shkon, oj bijë? - e pyeti Korbi.
- Po shkoj me i çue ujë hanmit, ia zantë
fytin!
- A s’më jep mue me pi një pikë ujë?
- Posi.
Dhe nusja e zgjidhi bucelën dhe ia mbajti
Korbit me pi ujë, por ky i tha:
- Lëshoma, lëshoma krejt.
- Jo, asht e randë, s’mund ta mbash.
Korbi ia rrëmbeu bucelën nga duart dhe
e hodhi prej ure poshtë në Drin e ky e muer
me vete për në Shkodër.
- Prato! - briti nusja duke u qeshur, sikur
me u lehtësue prej një barre shumë të randë
ajo edhe shoqet e saj.
- Na bone kiamet!
- Kiameti ne t’bohet! - briti Korbi me
inat, - nuk rrohet kështu!
Karahasani edhe këtë shuplakë e kaloi
në heshtje, të paktën për njëfarë kohe.
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***
Truc Manuka në Arapaj të Luznisë u ba 18
vjeç. Ky asht viti që djaloshi del nga mosha
e rinisë e hyn në rangun e burrave. Sipas
zakonit, prindët e Trucit banë një gosti të
madhe sa një dasëm dhe ia ngjeshën armët
të birit. Truci ndjente një gëzim të madh,
se hyni në vallen e burrave. Por jo shumë
kohë mbas kësaj, një natë vonë, mbas darke,
ndërsa Truci po ngrohej me nanën e vet ke
votra, hyni në dhomë nji katundar dhe la në
fund të dhomës një bucelë:
- Ç’asht ajo more? - i tha Truci tue u
prishë në fytyrë.
- Nesër ke radhën me i çue ujë begut!
- Mos qofte kismet me e ba unë kët’
punë! - briti Truci dhe rroku sëpatën dhe e
bani bucelën copë-copë.
Dhelpra me xhixhellëkë edhe këtë
shuplakë e kaloi në heshtje. Hora e pleqve
të Luznisë u mblodh dhe vendosi mos me i
çue ma ujë begut. Qysh m’at ditë, begu pajtoi
një njeri me rrogë, të cilit i dha një kalë dhe
mbushte ujë te kroi i Gjurit në Dohoshisht.
Qysh m’at ditë, begu edhe hanmi pinin ujë
nga një burim dhe midet i kishin njëlloj.
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Hambarët me grunë

KKarahasani ka pasë ndërtue hambarët
e ara e Lepurit, në Arapaj të Poshtëm,

dhe kosharet për mbledhjen e bereqetit në
Luzni. Aty, në ato hambare, derdhej mundi
dhe djersa e katundarëve të shkretë. Gjithë
ai bereqet i madh, i duhej beut për të shtue
të ardhunat dhe për të mbajtë shumë kllukë,
për ta shtypë popullin.
Nji vjet, Has Toçi, i tha Has beg Karahasanit
qi t’ja linte nji pjesë të bereqetit, se ishte
kallaballëk në shtëpi e nuk i mjaftonte buka
për gjithë vitin. Ai iu lut mjaft, por begut as
nuk i hynin në vesh këto lutje, megjithëse
bahej fjalë për 2 hu grunë e 3 hu misër.
Për ta pasë kët’ bereqet, Has Toçi kishte
çelë vetë në zabel toka të reja tue shkulë
rranjët e dushqeve. Vetë e kishte mbjellë,
vetë e kishte korrë e vetë e kishte dërgue
në hambarin e begut. Kur iu sos buka, ai
shkoi e iu lut begut edhe nji herë, por prapë
begu nuk ia dha. Atëherë, Has Toçit i luejti
mendja. Nji natë, solli katër thasë me pishë
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ke hambarët dhe ua vu zjarrin. Dërrasat e
hambarëve prej pishe, krandet e thata të
koshareve dhe krejt bereqeti qi ishte në to,
muerën përnjiherë flakë e u banë shkrumb
e hi.
Këtë nuk mundi me e durue “dhelpna
me xhixhellëkë”. Ai dërgoi përnjiherë për
me e zanë Has Toçin. Por Hasani iku, humbi
e nuk dihet se ku vojt. Vonë, ai u diktue në
Kërçovë. Atje banojnë pasardhësit e tij edhe
sot dhe janë ba afër 10 shtëpi Toçe, kushërinj
me Toçët qi banojnë në Luzni.
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Pushtimi i zabeleve (1810)

Mpresin asnjë shkop dru dhe të mbjellin

uhurrakët nuk kishin të drejtë të

gja për vete të tyne në pyjet, zabelet dhe
tokat që ndodhen në anë të djathtë të Ujit të
Murrës e deri në kufi me Luzni, se ua kishte
ndalue Karahasani, i cili drurët e këtyne
zabeleve ua shiste vetëm me para atyne qi
kishin nevojë. Muhurrakët, të shtrënguem
ndërmjet Luznisë dhe Çidhnës, ndodheshin
ngushtë sidomos për mbajtjen e bagëtisë.
Nji ditë, Elmaz Lala i nxuerr gjithë pjestarët
e familjes së tij për të pré dushk për dhi në
anë të djathtë të Murres. Nji prej qehajave
erdhi dhe i tregoi shpejt Karahasanit. Ky,
përnjiherë dërgoi disa kllukë, të cilët filluan
të sillen keq me gratë qi po mblidhshin
dushk. Elmazi me djelm zu vend në nji
gropë dhe vrau tre prej tyne. Të tjerët ikën
pa shti asnji pushkë, mbasi tue mendue se
vetëm kështu mund ta fitonte kët’ luftë,
Elmazi ua pat vu pushkën në befasi, atëherë
kur ata nuk e pritshin. Mbas kësaj ngjarjeje,
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muhurrakët, për gjithë natën ndërtuen nji
kullë lufte karshi Capes së Bërzhdanit (fusha
në anë të djathtë të Drinit, poshtë katundit
Bërzhdan) dhe nuk i lijshin bujqit e begut
me punue tokat, tue gjujtë prej frëngjijave e
pusive andej përreth. Kjo gjendje zgjati mbi
4 vjet (1815). Mbas kësaj kohe, Karahasani
hoqi dorë nga pyjet e tokat në anë të djathtë
të Murres e këto u mbetën muhurrakëve.
Sipas rregullit të atëhershëm, 3 gjaqet ia
paguen begut me pare.
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Dhelpra e hoqi qyrkun

Hkeqen e Gjipë Pirrës që ia kishte ndalë

as Beg Karahasani, nuk e harronte të

gratë e Muhurrit nga të korrat, por nuk po
gjente mënyrën se si me e vra.
Tani, Gjipa po i vinte Oxhakut edhe një
njollë tjetër. Kishte ra në dashuri me vajzën
e vetme të begut!
Kjo ishte një gjë shumë e rrezikshme,
por vajza, e deshte shumë dhe nuk kishte
nga t’ia mbajë. Më në fund, Gjipa, me gjithë
trolatjen e tij, e bani zemrën top dhe çoi
shkesin për të kërkue vajzën. Begu kishte
dijeni, sepse qysh më përpara vajza i kishte
tregue nënës së vet. Ai u mundua t’a ftohë
vajzën, duke i thënë se ai ishte fukara e se
s’kishte as shtëpi për të qenë, por jetonte në
një shtëpi të vogël, në një kodër djerrë. Këto
troje, Gjipës, ia kishte falë vetë begu, porsa
Gjipa pati ardhë aty bashkë me vëllanë e tij,
Korbin, prej Kastratit të Shkodrës. Mirëpo,
vajza nuk deshte të dinte për këto shkaqe.
Ajo ishte e vendosur në qëndrimin e vet.
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Atëherë, begu i tha Gjipës të bëjë një
shtëpi dhe të hapë një pus, pastaj kishte
me ia dhanë vajzën. Ai e dinte se Gjipa nuk
kishte para e për rrjedhojë, as nuk mund të
ndërtonte e as nuk mund të hapte pus, por
ndodhi ndryshe. Shumë shpejt Gjipa mori
ustallarët, të cilët filluan nga puna.
Thonë, se vajza ia vodhi paratë babait
dhe ia dha Gjipës. Kur e mori vesh, beu u
tmerrua.
Has beg Karahasani qëndronte gjithmonë
i veshur me një fustan të gjatë grash
(xhixhellëk), si në orient. Vishej kështu, jo
vetëm nga zakoni, por edhe se malësorët nuk
i vrasin gratë dhe njerëzit pa armë. “Dhelpra
e kuqe e Bërzhdanit” e dinte mirë se një
vrasje e tillë ishte turp i madh. Pikërisht, ky
fustan, do t’i shpëtonte jetën kur Gjipa me
shokë do t’i rrethonte sarajet e beut në një
tentativë pa sukses për ta rrëmbyer vajzën
e do t’i drejtonte pushkën duke i thënë se
nuk e ndynte pushkën duke qëlluar mbi gra.
Gjipa ra viktimë e zakonit.
Begu e thërret Gjipën pas ditësh në
konakun e vet dhe vret në besë.
Kështu mori fund ky idil i shkurtër
dashurie.
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Mos ma merrni gjakun

Ttë hakmerren kundër Met-Hasanëve
urqit dhe bejlerët turkomanë deshën

dhe vranë tradhtisht djalin e tij, Tudën:
Urdhnon mbreti, urdhnon veziri.
Tre oxhaqet bajnë gili-vili,
Me vra Tudën e Met-Hasanit,
Atë bir qafiri.

Karahasani e Hysenagolli e gënjyen
Tudën, duke i thanë se Jusuf Xhilaga i vjetër
ka parë ëndërr për ta bërë byrazel. Tuda
mori Mudë Pilafin dhe shkoi te Xhilaga.
Natën, e lidhën dhe e varën në lisin e madh
te Vorret e Vincës në rrugën Sohodoll –
Deshat (lagje e Sohodollit). Në trupin e këtij
lisi, banonin kaçakë. Shokët e Tudës, në
kthim nga Deshati, e gjetën Tudën të varun
me një letër në gjoks ku shkruhej:
“Mos ma merrni gjakun, se unë e marr
gjakun n’at’dynja”!
Vëllezërit e Tudës, fanatikë, i besuan
lodrës, por Zuna, i vu pushkën Xhilagës dhe
vrau shumë prej tyne.
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Vonesa e Zunës

ZDeshat.

una kishte tokë në Vincë dhe në
Met-Hasani kishte tokat
nga Vinca e deri në kodrat e Brestit. Gjatë
grindjes së Karahasanit me Xhilagën,
Karahasani thërret Tudën për ndihmë. Ky
vonohet pesë orë. Kur shkon në Borovjan,
Karahasani i thotë:
- Pse u vonove?
- U mendova shumë, se më ka ra koburja
në zarm. Me e kapë koburen për grike, vras
veten, me e kapë për doreze, vras cullët!
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Gojëdhanë

FKbej në Bëgjaj. Edhe Kala, (Rreth e
isi më i vjetër në Muhurr është fisi

Kale) asht’ i vjetër, por i ardhun prej Zogaj
e ka qenë spahi. Mbas këtyne, të parët në
Muhurr kanë ardhë Shqefni e Marku1),
dy vëllazën prej Mirdite. Shqefnit ia preu
Mirdita 4 gjemtë e ia muer gjënë. Shqefni
ishte plak 60 vjeçësh. Si i ndodhi kjo, mblodhi
njerëz në Dibër dhe shkoi me prishë stanet
e Lajthizës e me marrë hak në Mirditë.
Një dele bani beee! Nji cucë stanare
bërtiti:
- A thue mos na ndinë Shqefni!
Shqefni i vrau stanarët dhe e muer cucën.
Me të bani 4 gjem të tjerë e nuk u shkret.
1) Fiset Lala, Mikli, Rama, Deva rrjedhin prej
Shqefnit. Hoxha, Balla, Kurti e Prethi rrjedhin prej
Markut. Shqefni e Marku, në fillim erdhën në Fushë
Muhurr, pastaj ranë në Muhurr.
Prifti Mark në Mirditë kishte qenë shtëpi plaku
kanuntar. Në Muhurr mbajti edhe të vjetrën, kanunin
edhe të renë, hoxhallikun. Mori dorë në teqe të
Bërzhdanit.
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Kurse Kbej, ishte pasanik. Ai i kishte
kullat në Bëgjaj. Kur binte kumona e derës,
ndigjohej deri ke Karahasani në Bërzhdan.
Marku (Hoxha), bani nji marrëveshje
të fshehtë me Karahasanin për ta varfërue
Kbejn se e kishin mëri. Marku dha nji cucë ke
Kbej dhe e bani mik. Kjo ia vodhi senetin e ia
dogji shtëpinë dhe tha se u dogj edhe seneti.
Mbas disa vitesh Hoxha qiti ngatërresa për
të zaptue tokën dhe nxori senetet.
Gjyqi u ba ke Karahasani dhe Hoxha
fitoi.
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Bolla e Bocevës

Kbishtin e mbante në mal e kokën në

a pasë nji bollë në Malin e Boçevës qi

Dri për të pi ujë.
U mblodh dheu t’a priste bollën. Sahati
në nandë, bolla zbriste prej mali për të pi
ujë.
Ferhat Veliu, kishte di (dy) çapa, di
langoj, di kobure, atin ene jataganin.
Bollën e vrau, por kur shkoi ke shpija, në
di sahati cofën çapat, në katër sahati langojt,
në gjashtë ati ene në tetë vdiç vetë.
Ki ka qenë Ferhat Veliu qi mirrte harxhet
ke Hoxholli!
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Dy pyetje

Nu paska shtrue dy pyetje pleqve të
jë herë në një mbledhje, Hoxholli

Dibrës. Dy pyetje për t’i zgjidhë:
1) Cila është e ambla e të amblave?
2) Cila është e idhta e të idhtave?
U dhanë shumë përgjigje, por asnjëra
nuk ishte e saktë. Vetëm një plak i fisit
Zenelaj, prej Tërnove, u përgjigj si duhet:
- Or bej. Këto, janë pyetje cullësh. E ambla
e të amblave asht’ miqësia. Nuk ka gja ma
t’ambël se miqësia, or pashë! Unë kam pak
pula në shtëpi, por grueja nuk na i jep vezët,
ka frikë se na vjen ndonjë mik. I ruan vezët
për mikun.
E idhta e të idhtave asht’ myzevirllëku
(shpifja). Kur të kap e pabamja, e paqenmja,
kur të tjerët të thonë se e ke ba nji gja, e ti,
megjithëse nuk e ke ba, s’ke si ta hedhësh
poshtë, kjo nuk durohet.
Hoxhollit i pëlqyen këto përgjigje dhe i
dhuroi dy topanxha sermi me strall. Njëra
prej tyre është ruajtur deri vonë në Tërnovë
te pasardhësit e tij.
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Vjeta e 400–shit

Qgjithë Shqipërinë u bë nji zi e madhe.

uhet kështu viti 1874. N’atë vit në

Katër javë në Peshkopi nuk doli me u shitë
kokërr misri në pazar. Më në fund, populli
ra në bukë të re dhe pazari u mbush plot
me misër, por kjo ishte java e parë e shitësit
nuk dinin çfarë çmimi t’i venë misrit.
Blerësit silleshin rreth thasëve me sy të
uritur, por shitësit nguronin të thonë një
çmim. Kjo gjendje vazhdoi deri në mesditë.
Më në fund e morën iniciativën dy vetë,
por fatkeqësisht, këta ishin dy zemërzinj:
Lam Buci, prej katundit Mustafaj e Xhepë
Limani, prej Çidhnës së Poshtme. Këta ranë
në marrëveshje vesh në vesh dhe kërkuan
100 grosh për shenik (1 shenik 15 okë). Të
gjithë shitësit e dëgjuan këtë çmim dhe
blerësit e shkretë, kudo që pyesnin, merrnin
të njëjtën përgjigje:
- Njiqind grosh! Njiqind grosh!
Duke marrë parasysh vlerën e groshit,
çmimi ishte i tmerrshëm për blerësit. I binte:
400 grosh huni! Ky çmim u mbajt për shumë
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vjet. Mallkimet e popullit për këta dy çifutë
kanë mbërritur deri në ditët tona. Ato, as
nuk kanë për t’u harruar në Dibër. Prandaj
viti 1874, quhet viti i 400-shit! Dhe kur dikush
kërkon çmime të paarsyeshme për ndonjë
plaçkë, thuhet:
- Nuk jemi në vitin e 400-shit!
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Ra Kuçi e u ngre Troci

Vhante fort mishin. Ai e përdorte këtë
eziri i Shkodrës mbante një arap që e

njeri, përveç të tjerash, edhe për të provuar
mendjen dhe trimërinë e miqve. Njëherë,
Hoxholli i Dibrës dërgoi për marrëveshje te
Veziri, Kuçin edhe Trocin. Në atë kohë, plak
malesh ka qenë në Dibër, Kuçi e jo Troci. Kur
u ulën për të ngrënë bukë, Veziri ia lëshoi
Kuçit shpatullën edhe kokën. Arapi, sipas
zakonit, e hëngri shpejt copën e vet dhe
shtriu dorën për t’ia marrë pjesën Kuçit.
Kuçi, budalla, nuk i dha rëndësi kësaj pune
edhe heshti. Por Troci, qiti kalsuren, ia vu
në kokë arapit dhe briti:
- Preke!
Arapi u tremb dhe e la copën e mishit.
Kuçi e hëngri kokën edhe shpatullën, por
humbi gradën, sepse iu ul nami dhe qysh
nga ajo kohë mbeti “qak malesh”, Troci.
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Ibrahim Velija në valle

I

brahim Velija doli në valle:
Çalla usta, çalla,
Çalla badihava.
		
		

Kollaj me u ngatërrue
Zor asht’ me u shkatërrue.
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Ne hoti, hot, ne gjoti, gjot

Asulltani për operacione në Dibër.

bdullah Pashë Çerkezin e dërgoi

Erdhi deri në Llapushnik të Lazarpuljes.
Aty i erdhi me dalë jashtë. Mbasi nuk
kishte ujë, shkepi do xheth (gjethe) për të
marrë teharret (për të bërë pastrim), por
përnjëherë lëkura iu ngrit kapuç e i dogj
fort. Kishin qenë hithra...
- Si i thonë k’tij vendi? - pyeti me inat.
- Dibër, gazasi! - i thonë.
- Allah bir belasi! Ne hoti hot, ne gjoti
gjot! (as bari bar, as njeriu njeri!). Nuk bohet
ki vend!
Ene thkej prapë pasha, nuk u fut ma
thkellë në Dibër, se dibranët ia kishin zanë
grikën e Radikës…
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Cila shtamë u thye?

Sfati për nënshtrimin e Dibrës, deshi
ulltani, duke vënë re se nuk po i ecte

të gjente një pashë të zotin për këtë punë.
Hysni pasha, me qëllimin që të fitojë nder
dhe pasuri, i kërkoi vetë sulltanit që ta
dërgojë në Dibër dhe kur Sulltani ia ngarkoi
këtë detyrë, ai u gëzua shumë, siç thuhet
edhe në këngë:
Hysni pasha na u gëzue,
Shyqyr Dibrën ma dhanë mue
Ta baj zap sikur të due!
Mirëpo, kur erdhi në Manastir, valiu i
Manastirit Avdi Pasha dhe një sheh me emër
n’atë qytet, e këshilluan që të mos nisej për
në Dibër me atë fuqi të paktë që kishte marrë
(3000 ushtarë) se do të turpërohej, por të
presë në Manastir derisa të shtohet fuqia
me ushtarë të mbledhur në këtë vilajet.
Hysniu, shumë mendjemadh, përgjigjet me
zemërim se këto fjalë ishin të kota. Shehut i
thotë se qenka myzevir (spiun, ngatërrestar,
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kundërshtar) dhe valiut i thotë se nuk do
të qëndrojë në Manastir. Me këto mburrje
ai vjen në Dibër, por dhe këtu, mytesarifi
i thotë të njëjtat fjalë. Pasha kërkon të
mbledhë xhelisin e qytetit, por nuk i vjen
askush.
- Shikoni! - u thotë i zemëruar, njerëzve
të paktë që kishin ardhur. - Ju thoni
se Arnautllëku asht’ i fortë. Kjo asht’
gënjeshtër! Më të fortë se Turqia, nuk ka në
botë. Ja, tani do të shikoni kush asht’ më e
fortë.
Në fund të dhomës ndodheshin dy
shtamba, njëra shumë e madhe, tjetra më
e vogël. Pasha, mori në dorën e djathtë
shtambën e madhe, në të majtën shtambën
e vogël dhe tha:
- E madhja është Turqia, e vogla
Arnautllëku!
Sapo mbaron fjalët, pasha, shtambën e
dorës së djathtë, me sa fuqi kish, e përplas
mbi të majtën, mirëpo, qëlloi që u thye
shtamba e djathtë, ajo e Turqisë, dhe u bë
copë-copë.
- Aaaa! Jok, jok, joktërrr! Në asnjë
mënyrë! Kjo s’mund të jetë e vërtetë! Më
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sillni dy shtamba të tjetra, dy shtamba të
tjera! - bërtiti i shastisur pasha.
- Aha, or pashë! Tani sill shtamba sa
të duash! - thërritën të pranishmit, duke
mbushur vendin me të qeshura.
Vërtet, siç tregon edhe historia, Hysni
Pashës në Dibër dhe Turqisë në Shqipëri, në
të vërtetë iu thye shtamba.
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Dy të vdekun e tre të gjallë

Nushtrinë e vet në qytetin e Dibrës,
’ato pak ditë që qëndroi i mbyllur me

Hysni pashës i hypi nji siklet i madh, që nuk
po mundej me e shtrue kët’ vend. Po nuk iu
ndanë edhe ëndrrat e këqia. Nji natë i dolën
në ëndërr dy shehlerë me mjekër, të cilët e
munduan kaq shumë, sa pasha u rrëzua nga
krevati, duke lëshuar një britmë të madhe.
Kur e pyetën se ç’kish, ai tha se dy shehlerë
me kapën për fyti e më thojshin, o ik prej
Dibre, ose do të mbysim. Unë kundërshtova
e ata deshën me m’i futë thonjtë në fyt.
Kështu, më doli gjumi.
- Andërr e trishtueshme - i thanë.
- Eh, andërr,- tha pasha,- s’asht gja.
Të nesërmen, erdhën në Dibër, të thirrur
për një takim me pashën, Salë Markja, Salë
Demiri e Mane Dema. Të mos harrojmë se
në këtë kohë, qyteti i Dibrës ishte i rrethuar
nga fuqitë dibrane. Këta ishin tre nga
udhëheqësit e lëvizjes kundra Hysni pashës.
Pasha mendjemadh filloi nga kërcënimet,
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për të pranuar nënshtrimin, për të pranuar
reformat e për të paguar taksat. Ai ua luante
kërbaçin përreth hunde dhe po i shante
rëndë turqisht, duke i prekur në sedër e në
nder.
- Tungjatjeta, or toj, thuej pashës të mos
e luej fort at kërbaç, se nderin e kemi për
vete, se qes kët’ kobure e ia shprazi në lule
të ballit, - i tha Salë Demiri, terxhumanit.
- Shif, shif,shif! - briti Mane Dema. - Ne,
nderi na u ba për pesë pare e ki flet hala për
nder!
Në këtë kohë, ai vu dorën në kobure, e
nxori nga brezi e ia drejtoi pashës. Por Salë
Markja briti:
- Prattee, ç’u ba kjameti! - E, duke dashur
të verë duart në vesh për të mos dëgjuar
krismën e kobures, e takoi Manen në krah e
plumbi ra shtrembas në mur. Pasha shpëtoi.
Kllukët hynë shpejt brenda dhe i arrestuan
të tre paritë. Të nesërmen pasha i nxori
kinse për gjyq:
- Si muerët guxim me qëllue kundra
meje, - u tha. - Unë tani do t’ju var!
- Pashë, pashë, - ia ktheu Salë Demiri.
- Ne na vjen keq që nuk të vramë ty, se
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pashallarët janë të rrallë, kurse si na, ka
Dibra për çdo derë!
Pasha deshi t’i hante të gjallë, por s’kishte
ç’të bënte, sepse nëpër lagjet e jashtme të
qytetit dëgjoheshin pushkët e ma tepër se
6000 dibranëve. Ai ua dha armët dhe i liroi,
pasi u mori fjalën për një takim tjetër në
krye të Kllëç-Babës. As këtu nuk u bë gjë
dhe kur iku, pasha tha:
- Prej dy të vdekunish e tre të gjallësh,
s’munda me e ba zap Dibrën.
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Ta pyesim edhe njëherë
Stambollin

P

osa mbërriti në Manastir, Hysni pasha
dërgoi urdhër që gjithë Dibra t’i
mbledhë armët grumbull e t’i bëjë gati për t’i
dorëzuar, po deshi të mos vuajë nga ndjekjet.
Dibra e Madhe mblodhi një grumbull
armësh në nji vend dhe kur erdhi pasha, i
gjeti gati. Por Malet bënë një mbledhje në
Dohoshisht për të biseduar nëse duheshin
dorëzuar armët ose jo. Malësorët ranë në
marrëveshje të dërgojnë një delegacion te
pasha, nëse armët mblidhen me urdhën
të Stambollit apo don me i mbledhë pasha
vetë. Qëllimi i tyre ishte që të hetojnë se
deri në çfarë grade shtrihen fuqitë e pashës:
pra, të bëjë ç’të dojë apo është dërguar me
fuqi të kufizuara.
Delegacioni i përbërë prej Dali Nokës e
Salë Markes shkoi në Dibër të Madhe dhe i
kërkoi pashës takim, por ky, nuk i pranoi,
duke thënë se ishte i zënë me punë. Të tretën
ditë delegatët i çuan fjalë pashës se kishin
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ardhë të merren vesh për punë të armëve
dhe, po nuk u pranuan sot kishin për të ikur.
Pasha i pranoi në takim. Dali Noka i tha:
- Ne na kanë çue përfaqësues Nandë
Malet për të ardhë këtu simbas fjalës tate.
Pse na ke thirrë?
- Unë nuk ju kam thirrë, - tha pasha, - ju
keni kërkue të takoheni me mue!
- Jo, jo, pashë, na keni thirrë me bisedue
për punën e dorëzimit te armëve.
- Po armët duhet t’i dorëzoni patjetër.
- Mirëpo populli nuk i dorëzon. Ai është
ba gati për luftë. Ju lutem na tregoni se si
asht’ puna, kjo gja bahet me urdhën të
Stambollit, apo si?
- Ta pyesim edhe njiherë Stambollin, tha pasha.
Delegatët u kthyen dhe i thanë popullit:
Mos i dorëzoni armët! Pasha nuk kishte
urdhën për luftë.
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Nandë male, nandë krajla

Tqë pësoi ekspedita e viti1844, sulltani,

huhet se pas shpartallimit të turpshëm

i zemëruar, Hajredin pashën e vari në
trekëmbësh në një shesh të Stambollit.
Disfata e Hajredin pashës bëri përshtypje
të madhe në popull. Tregonin kurbetçinjtë,
se turqit xhahila, që nuk i njihnin këto vende,
d.m.th., nuk kishin haber nga gjeografia,
kujtonin se nandë malet e Dibrës, janë
nandë shtete me nandë krajla të besëlidhur
që kanë ngritur një ushtri të madhe, me të
cilën sulltani nuk ia del dot dhe kot e ka që
sakrifikon (bën shehit) gjithë ata nizamë e
pashallarë.
Kalonin vite dhe sulltani nuk po gjente
një pashë të aftë për ta dërguar në Dibër.
Pashallarë kishte plot, por tek asnjeri nuk
kishte besim se do ta vinte në vend nderin e
Divanit të Lartë Perandorak, duke marrë hak
për taborret e humbura të Hajredin pashës.
Një ditë thirri sadrazemin në divanin e vet
dhe i tha:
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- Më gjej një pashë për ta dërguar në
Dibër, në mos, do të të dërgoj ty!
Sadrazemi, për të shpëtuar vetë, i
rekomandoi një, të cilin sulltani e thirri dhe
i tha:
- Ti je një pasha i zgjuar dhe trim. Do të të
jap një rytbe të lartë. Do të dërgoj mytesarif
në Dibër. Do të të jap nizamë sa të duash. Në
qoftë se ata popuj nuk binden, t’i shpallësh
fermanli të gjithë dhe t’i bësh shkrumb e hi
nandë malet e Dibrës. Tani shko! Për punët
e tjera, merru vesh me sadrazemin.
Pashai i gjorë doli nga divani i lartë
shumë i pezmatuar. Siç ishte zakoni në të
tilla raste, kur një person ngarkohet me
një mision në një vend të largët, ai vajti për
t’i bërë një vizitë lartësisë së saj, sulltanes,
gruas së sulltanit. Kur i tregoi se sulltani
po e dërgonte për të shtruar nandë malet e
Dibrës, ajo i tha:
- Por a me nandë krajla do të luftosh ti?!
A ka mundësi sulltani të matet me nandë
krajla?! Ky burri im është i çmendur! E
di ç’të bësh ti? Shko në shtëpi dhe bëju i
sëmurë, shtrihu në dyshek, more vesh! Po
të bëjë kush dyshim, do të dërgoj doktorin
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tim për të të vizituar. Kështu, bëj si të them
unë, more vesh! Ik tani!
Pashai zbatoi pikë për pikë këshillat e
sulltanes. Mbas shumë kohe, kur u sigurua
se sulltani nuk e kërkon më, filloi nga pak të
dalë në shëtitje i mbështetur në një shkop.
Ja, kështu shpëtoi pa ardhur të luftojë
me nandë krajlat e Dibrës:
- Shpëtova, - u thoshte me zë të ulët
atyre që u besonte, - se nuk ishin një e dy,
por nandë krajla! Atyre, u ardhtë belaja prej
allahut, se sulltani s’ka ç’u bën!
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Ai quheshte Tole Kapinova
nga Tomorrica e Beratit

K

ëto që thuhen këtu i tregon Dan Maksuti
në fshatin Vojnikë të Maqellarës:
“Unë kam lindur atë vit që u bë lufta
kundër Kadri pashës (1881). Kur u muer
vesht se Kadri pasha ishte nisur për të
rrethue Jusuf Sturçen, në fillim vrapuam në
katundet më të afërta dhe u futëm në Krifcë
e në Hame, thoshte kur bisedonte im atë.
Jusufi, na caktoi nëpër notka (patrulla) tre
nga tre, pesë nga pesë dhe nuk mbajti asnjë
në shtëpi të vet. Ai ishte i pushkës, por i binte
dhe çiftelisë. I bënte bejtet fap e fap dhe ishte
shumë shakaxhi. Por të gjithë Sturçellarët
kështu kanë qenë brez mbas brezi. Nëpër
dasma këndojnë plot këngë krifcane që i
kanë bërë ata. Kur e pyetën Jusufin, pse nuk
mbante njerëz për të luftuar në shtëpi të vet,
ai u përgjigj duke qeshur:
- Dua të vritem veç me gruan time!
Kur disa ngulën këmbë të qëndronin me
të, ai u tha:
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- Shkoni, more, se nuk bëhet lufta në
shtëpia te gratë. Edhe unë, atje te ju do të
vij. Malësorët sonte i kemi këtu afër, sipër
në mal dhe në brigjet e Drinit. Kadri pashës
do t’ia këndojmë teskeren (pashaportën –
d.m.th., do ta vrasim).
Kështu, njerëzit u shpërndanë nëpër
vendet e caktuara. Këto patrulla kishin për
qëllim t’u tregojnë vendet malësorëve që
vinin nga larg e të luftojnë bashkë me ta. Im
atë bënte patrullë me babën e Jusuf Goxhit
dhe të Zeqir Grazhdanit. Në ushtrinë e Kadri
pashës kishte shumë nizamë shqiptarë,
myslimanë e ortodoksë nga Berati.
Ishte natë. Nuk është turp me thanë, por
babës tim i erdhi për të dalë jashtë, prandaj
u nda nga shokët e u kërrus mbas nji ferre.
Mirëpo, nga ana tjetër e ferrës, pa pritur e pa
kujtuar i doli ballë për ballë nji nizam turk
duke qeshur me të madhe. Baba u kap gafil
(në befasi), megjithatë, përnjëherë lëshoi
dorën për të kapur pushkën, por nizami i
foli shqip:
- Bëje, more vllaçko, bëje, që ia bëfshim
sulltanit në qilaf! Pastaj eja këtu të ndezim
nga një llullë duhan se jemi vëllezër!
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Kështu, ata tre dhe ne tre, e kryem
shërbimin së bashku deri kur u dha pushka
habertare edhe krisi lufta. Bashkë me ne
ua vunë pushkën turqve të gjithë nizamët
shqiptarë. Kjo gjë Kadri pashës i ndodhi e
papritur. Ai ua mbathi këmbëve qysh në
pushkët e para, duke marrë me vete gruan
të veshur si nizam e duke i lënë turqit në
fushë të luftës, si jetimë.
- Nj’at’ herë ne jemi ngopur me pushkë e
me fishekë që ua merrnim turqve, - thoshte
baba.
Në mbramje, kur u shtrua darka me
këngë e valle te livadhet e Qernanicës, baba
e gjeti përsëri nizamin shqiptar dhe gjithë
natën bënë muhabet së bashku. Ai quhej
Tole (Apostol) Kapinova nga Tomorrica e
Beratit.
E, kur e morën vesh se si i ndodhi babës,
nëpër gjithë xheliset qeshnin me të madhe.
Kështu, Tolen e njoftën të gjithë”.
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Iku pasha me këmbët e veta

Nvitit 1881, sulltani dërgoi në Dibër
ga fundi i prillit ose fillimi i majit të

ekspeditën e Kadri pashës me serasqer
Naim bej Pohumin, për të njëjtat qëllime
për të cilat dërgoi në Kosovë ekspeditën
e Dervish pashës, d.m.th., për të prishur
xheliset (komitetet) e Lidhjes së Prizrenit,
për të arrestuar besnikët e saj dhe për të
vendosur administratën proturke. Në ditët
e para, shumë nga besniket e Lidhjes, rreth
200 veta, u arratisën në pyjet e Karaormanit
dhe prej andej, një pjesë e tyre u shpërndanë
nëpër male për të organizuar luftën
kundër turqve. Në ushtrinë e Kadri pashës
kishte edhe shumë shqiptarë ortodoksë e
myslimanë nga jugu, sidomos nga Berati, me
të cilët, kryengritësit ranë në marrëveshje
që t’i sulmojnë bashkërisht turqit.
Një ditë, në verë të atij viti, Kadri pashën
dikush e lajmëroi se Jusuf beg Sturçja,
bash udhëheqësi (taborbashi) i forcave të
armatosura të Lidhjes për Dibrën e Epërme,
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ndodhej në shtëpinë e tij në Krifcë. Për ta
kapur në befasi, pasha rrethoi po atë natë
fshatrat Krifcë e Hame. Jusufi flinte. Trokiti
porta e oborrit. E shoqja doli për të parë
kush është. Një grua fqinje i foli:
- Vide, hape derën, më jep nja dy thëngjij
prush ta ndezi zjarrin.
Si u hap porta, ajo hyri brenda dhe i tha:
- Na kanë rrethue turqit, më çuen burrat
të pyes çish të bëjmë.
Videja u ngjit me shpejtësi në dhomën e
Jusufit dhe i bërtiti e tmerruar:
- Ngreu, mor burrë, ngreu, mor i shkretë,
se të kanë sardisun (rrethuar) turqit!
- Ç’ke qi bërtet ashtu, moj grue?
- Si të mos bërtas, mër? Dashke të të
vrasin turqit në dishek!
- Bjerma legjenin të laj sejt (sytë), bile të
marr avdes ene të fal sabanë.
- Çish saba të falish mër! Dashke të të
vrasin turqit tue ra në sexhade?
- Sa të falem unë, më bën edhe nji tas me
përshesh.
- Hehee, dashke të shkojsh i nginjun në
xhenet!
- Mos ki merak, moj grue. Pasha i ka
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ujdisun natën punët e veta, por edhe ne
natën i kemi ujdisun punët tona. Sot kemi
dasëm. Në aksham do t’u biem çiftelijave,
do të kërcejmë e do të këndojmë:
Vide Hankoja kur dha britëm:
- Ngreu Sufë se na sardisën,
T’ka sardisun Kadri pasha!
- Prejt Vide, të marr avdes,
Të marr avdes, të fal sabanë,
Se i kam shokët si asllanë (në Karaormanë).
“Fyelli” i Haki Stërmillit
- Ama, çish tashti e godite kajngën? Shejf
se mos të ndodh si atij çi i këndoi nuses ni
motmot rresht ene, kur erdh puna për ta
marrë, nuk ia dhanë. Ju Sturçellarëve, brez
mbas brezi ju kanë marrë në çafë bejtet ene
çiftelia, - i tha Videja.
- Ne Sturçellarët, brez mbas brezi kemi
qenë ene për bejte, ene për pushkë.
- Po asaj grues çish ti thom?
- Thuej të dalin nëpër notka (patrulla)
ene të bajnë ashtu si u kam thanë unë.
Si i mbaroi gjithë këto punë, Jusufi nxori
kokën në dritare. Drita sa kishte zbardhur
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pak në kodrat dhe fushat poshtë konakut të
tij. Atëherë, ai qiti pushkën jashtë dritares,
shtiu një herë në drejtim të qytetit të Dibrës,
një herë në drejtim të brigjeve të Drinit dhe
një herë tjetër në drejtim të Maqellarës dhe
mbajti vesh të dëgjojë se çdo të ndodhte.
Dhe, dëgjoi një oshtimë të tmerrshme.
Dëgjoi oshtimën e Nandë maleve të Dibrës
që u kishte kallur tmerrin turqve, që u
kishte futur drithmën sulltanëve. Oshtimën
që i kishte bërë sulltanët njëri pas tjetrit të
bërtasin sa të zemëruar, aq edhe me dhimbje:
“Allah bin belaseni versen, bu debredeh!”
Gjëmonte oshtima e pushkëve fushës,
kodrave, malit përsipër dhe brenda në qytet,
e përzier me oshtimën e thirrjeve: “Hyhaaa,
a besa-besë”! Me kryengritësit u bashkuan
të gjithë nizamët shqiptarë që ndodheshin
në ushtrinë e Kadri pashës. Atëherë për
turqit u bë kiameti. Zjarri i pushkëve u vinte
nga të katër anët dhe s’dinin se ku e me kë
të luftonin. Më në fund hodhën armët dhe
grumbuj-grumbuj u strukën nëpër gropa e
nëpër trapa duke pritur të vinin t’i merrnin
jesirë (robër).
Po Jusufi ç’u bë? Mos vallë shtiu ato tre
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pushkë në dritaren e shtëpisë së tij dhe
qëndroi aty duke bërë sehir? Ai i bërtiti
gruas së vet:
- Vide, të mbëledhish të gjitha gratë e
Krifcës, ene të Hames, ene t’i mbushni të
gjithë çerepët me bukë. Do të të çoj disa
njerëz, ene të therrin qe, lopë, dhen, dhi, si
të të çoj fjalë unë, ene t’i mbushni kazanët
me mish, more vesh? Unë po iki tashti. Në
mos u kthefsha, të lënça shëndet me xhithë
cullët!
Kurse gjatë luftës, herë pas herë, duke
vrapuar andej e këndej e duke shti mbi
turqit, u thirrte shokëve si Lekë Dukagjini:
- Mtoni, bre burraa! Ta kapim të gjallë Kadri
pashën! Gjallë a vdekë ene Naim begun, ene
Sadik pashë Hoxhollin, këtë horr, këtë murtat,
këtë edepsëz! Kërkon të na bëhet mytesarif!
Vraponi në konaqet e tyne ene në hyqimet!
Merrni, merrni pushkë e fishekë sa të doni!
Mblidhni, se na i lanë turqit nëpër ara! Turqit
qi janë futë nëpër trapa mos i ngani, ne të
shkojnë ka të duen se s’u kemi faj! Ah, medet!
Më duket se na shpëtoi Kadri pasha!
Dhe kështu ndodhi. Qysh në pushkët e
para, Kadri pasha u sigurua se kjo luftë për të
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kishte dështuar. Ai do të kishte ikur aty për
aty, por në qytet kishte lënë gruan, të cilën
e kishte sjellë me vete nga Stambolli për
verim. Prandaj, e la ushtrinë në fatin e vet
dhe vrapoi në konak të shpëtojë të shoqen.
Kërkoi në komshinjtë aty afër dy kostume
dibrane, një për vete e një për gruan, duke
premtuar për çmim një me dhjetë, por nuk
i dhanë se koka e tij vlente më shumë. Koha
nuk priste. Atëhere i dha urdhër pashahanëmit të heqë fustanin e mëndafshtë dhe
të veshë një palë robe nizami të vjetra. Po
kështu u vesh edhe vetë. La aty uniformën
e bukur, futi medaljet nëpër xhepa, i la
edhe kuajt hamshorë lidhur në grazhd dhe i
bërtiti gruas: - Gjit (ec)!
Rrugë e pa rrugë, duke marrë me vete
zemrën edhe këmbët e lepurit, burrë e grua,
ua mbathën këmbëve drejt urës së Spiles
e prej aty, pa e ndalur vrapin, ecën gjithë
ditën, deri në Dobovjan të Strugës, ku pasha
hanëmi ishte rrëzuar për tokë se s’kishte
më fuqi për të ecur.
Kështu, kryengritësit, kur u futën në
konak, nuk e gjetën aty pashën, por vetëm
uniformën e tij. Kishin ikur njëri pas tjetrit
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edhe serasqeri, Naim bej Pohumi edhe
tradhtari Sadik pashë Hoxholli. Vonë, në
mbrëmje, nëpërmjet postë-telegrafës, arriti
lajmi nga Struga:
“Mos e kërkoni atje. Kadri pasha, me
gjithë të shoqen, kanë ardhur në katundin
Dobovjan. Kullukbashi i Strugës, me dy kuaj
ka shkuar për t’i marrë”.
Ajo natë për kryengritësit ishte natë
feste. Kur ka gëzime, nuk ka gjumë. Sofrat
u shtruan jashtë në natyrë: qytetarët në
livadhet e Qernanicës, fshatarët e Krifcës
e të Hames, nëpër bahçet e tyre. U ulën
këmbëkryq malësorët e Nandë maleve
dhe vëllezërit e tyre nga jugu, të cilët nuk
ishin më nizamë, ishin të lirë. “Nderet e
para mikut ma të largët”, është zakoni i
shqiptarit, prandaj në fillim hyzmetçinjtë
u shërbenin vëllezërve nga jugu e pastaj të
tjerëve. Gjithë ditën, malet kishin ushtuar
nga pushka dhe ja tani, filluan të ushtojnë
nga këngët, vallet e britmat e gëzueshme.
Këngët me çifteli, të luftërave kundër
Hajredin pashës, Hysni pashës, Abdi pashës,
etj., u përgjigjeshin këngëve me iso për Tafil
Buzin, Rrapo Hekalin, çelo Picarin, etj. Të
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gjitha së bashku, formonin një jehonë të
vetme: jehonën e kombit shqiptar.
Të nesërmen, në qytet u vendos përsëri
administrata e Lidhjes së Prizrenit dhe Jusufi
u tha qatipëve (sekretarëve të xhelisit):
- Shkrueni tash nji kartë për Abdyl
Frashërin dhe nji tjetër për Ymer efendiun,
që t’i çojmë në Prizren e t’u tregojmë si na
ndodhi.

68

Tasi i çorbës

Kshumë dibranë. Ali pasha, tue e njojtë
e Ali pashë Tepelena kanë pasë shkue

vlerën e tyne në luftë, i mbante shumë
mirë. Nji ditë, thirri për drekë paritë e tyne.
Ishin Met Dema, Met Markja, Has Krusa, e
shumë të tjerë. Kur vunë tasin me çorbë
në sofër, pasha i zgjuar, e afroi pranë vetes.
Sofra ishte e madhe e ata të largëtit, edhe
tue ndejtë në gju mundoheshin me e zgjatë
lugën me vështirësi. Met Dema i bërtiti:
- Pashë, pashë! Tasi i çorbës e ka vendin
në mes të sofrës, - dhe sakaq e tërhoq tasin
në mes.
Pasha shumë herë e kishte ba këtë provë
me të tjerë, por vetëm dibranët e vunë tasin
me çorbë në vendin e vet. Pashës iu ba qejfi.
Dibranët janë të thartë si në luftë, kudo.
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Çfarë shkruen gazeta

Nmalësinë e Dibrës edhe Grykën e Vogël.
ji radhë, Dalip beg Hoxholli e dogj gjithë

Tue ikë, ka vdekë në Qafë Mollë, plaka Hane
Sulja dhe e ka varrin po aty. Atëherë u këndue
gazeta ke Ali pashë Tepelena që Hoxholli e
dogj krejt malësinë e Dibrës. Pasha thirri Met
Demën dhe Has Kajën e kuvendon me ta:
- Or Met, me dashtë Hoxholli, a mundet
me t’prishë?
- Jo, or pashë, nuk mundet me m’prishë
se jam i fortë.
Pasha iu kthye Has Kajës:
- E si thue ti?
- Or pashë, të rren Met Dema. Ne na prish
Hoxholli se asht’ shum’ i fortë.
Atëherë pasha ua këndoi gazetën e u
tha:
- Ty Met Dema ta ka djeg Hoxholli fshatin.
Ty Has Kaja, nuk të asht’ djeg fshati, se e ka
shpëtue Cen Leka me luftë.
Pastaj, pasha çoi e thirri Cen Lekën e u
lidhi rrogë të madhe bashkë me Has Kajën.
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Këta të dy qëndruen ke pasha e luftuen
bashkë me të, deri kur ai u vra. Met Dema,
erdhi në shtëpi të vet, se e liroi pasha. Cen
Lekës e Has Kajës, Ali pashë Tepelena u pat
falë edhe nga nji top, të cilët patën qenë
në Zogaj deri tash vonë e përdoreshin për
ramazan.
Ai i shkroi edhe Hoxhollit letër, që të
mos e ngasë katundin e tyne.
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Korita e Kurt Krusës

Nguri. A e dini nga ka ardhë ajo koritë
ë çezmën e Zogajt, ndodhet nji koritë

aty? Bashkë me Cen Lekën e Has Kajën
ndodhej ke Ali pashë Tepelena edhe Kurt
Krusa. Ky deshte që të mos i harrohet
emni në fshat. Si me ia ba, qysh me ia ba?
Kur qe!....I ra sevdaja në nji koritë guri qi
ndodhej në nji çesme të Janinës. Merret
me mend se sa vuejti derisa e solli koritën
e gurit nga Janina në Zogaj, por ajo ama,
quhet korita e Kurt Krusës!
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Ngre groshë, ven groshë

Koperacione në një fshat andej nga

ur Ali pashë Tepelena ndodhej për

Delvina, në oborrin e një shtëpie fshatari
i mbetën sytë në një vajzë të bukur që
ndodhej pranë të atit dhe, nuk po i shkiste
sytë prej saj.
- Të hymë - tha, - të hamë drekë në këtë
shtëpi.
Fshatari u vuri në sofër mysafirëve të
paftuar një lengjer të madh me groshë. Si
e mbaruan këtë, solli një lengjer tjetër, por
edhe ai lengjer, edhe ai qe… me groshë.
Ali pashai mori vetëm disa lugë se priste
gjellë të tjera.
Fshatari solli lengjerin e tretë, por edhe
ky… me groshë. Atëherë pasha u zemërua
dhe bërtiti:
- Ç’është kjo?!
- Or pashë, - u përgjigj me guxim fshatari,
- të gjitha gratë njëlloj janë. Ngre groshë,
ven groshë. Gruan tënde në shtëpi e ke. Mos
i bjer në qafë vajzës time!
Ali pasha u ngrit dhe doli i turpëruar.
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Lepur në vend të dashit! (shek.XVIII)

Hkështu, sepse kishte qëndrue për nji
as Bulku, ishte prej fisit Koltrake. Quhej

kohë të gjatë bujk në tokat e Hysenagollit
në Vakuf. Ndërsa në rininë e vet kishte qenë
hismeqar ke Sheh Ibrahimi, në Borovjan.
Ai ishte shumë i varfër. Sheh Ibrahimi po
martonte të birin. Meqë nuk kishte mundësi
me i dërgue ndonji dhuratë, Has Bulku ve
kaçatoren mbi krah dhe niset me duer bosh.
Mirëpo rrugës i del para nji lepur. Shtiu dhe
e vret, por çfarë me i ba? Ai e merr në dorë
dhe drejt e në dasëm:
- Or Sheh i bekue, - i thotë të zotit të
dasmës, - qeshë tue ardhë me duer bosh. Por,
për mos më mbarue, ma qiti zoti përpara
kët’ lepur. Jalla, për hair të qoftë dasma! - i
thotë tue ja hedhë lepurin para. E të gjithë
qeshën me këtë shaka të bukur.
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Arat e Kusijave (XVIII)

KKusijave. A e dini pse? Po ua kallxoj

a do toka në Sinjë që quhen Arat e

unë. Në një dasëm në Macukull, Has Bulku
vari kaçatoren e vet, mbi kaçatoren e
Xhemal Vatës së vjetër. Po Xhemal Vata
ishte burrë me emër, kurse Has Bulku,
gjithë jetën hizmeqar. Xhemal Vata e then
kaçatoren e Hasanit. Ky s’pati ç’me i ba, veç
shkon ke kazani i mishit, rrëmben kokën,
bishtin, shpatullat dhe ikën.
Kur venë lengjerin me mish në sofër,
Xhemal Vata pyet:
- Ku janë nishanet e burrnisë (se koka,
shpatulla, bishti, në sofër quhen nishanet
e burrnisë dhe u jepen gjithmonë njerëzve
me emër)!
- I ka marrë Has Bulku - i thanë.
Xhemal Vata u idhnue shumë e i ra pre
në stan, gjithë gjësë së katundit Sinë, se prej
Has Bulkut s’kishte çka me marrë. Dhe me
e vra, prapë bëhej me turp, se do thoshin
koxha burr’ si Xhemal Vata ndyu pushkën
në nji hizmeqar.
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Po çfarë bani Has Bulku se?!
Ai i ra pre, gjithë stanit të Macukullit dhe
të Zogollit bashkë, rreth 12 000 berra dhe
nuk muerr vetëm dhent, por edhe shegjat e
kusijat. Desht’ i kishin brinjët kaq të mëdha,
sa në shkallë të Macukullit nuk mund të
kalojshin, se ishte vendi shumë i ngushtë.
Prandaj, për t’u lirue rrugën dhenve, Has
Bulku u detyrue t’i hedhë deshët për shkrepi
e poshtë. Qysh m’at kohë kësaj shkalle i
thonë “shkalla e deshëve”. Dhe sot kështu
quhet.
Kur mbërrini mbi majën e naltë të malit
të Valit, mbi Sinjë, lëshoi dy kusija teposhtë
që ta marrë vesh katundi se u prek stani i
Macukullit. Zhurma qi bojshin kusijat tue
u rrukullisë asaj shpatine të gjatë, nxuerën
jashtë gjithë katundarët dhe të gjithë tue
bërtitë e tue qeshë, shkuen te arat ku u
ndalën kusijat. Qysh m’at ditë këto ara,
quhen “arat e kusijave”. Pra, kur të shkoni
në Macukull, kah shkalla e deshëve, ta
kujtoni Has Bulkun, se e pat’ lanë me gojë
i shkreti:
“T’boni si t’boni,
Kur t’shkoni andej, të m’kujtoni!”
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I kërkoi cuca, kumbulla Pjeçe,
I duelën nuse me musteçe.

S

elim Pasha, i biri i Mustafa pashë
Hoxhollit, komandant i jeniçerëve
turq në Dibër, kërkoi për nuse cucën e Llesh
Nikollës në Lurë. Jeniçerët bënë kryengritje
dhe i thanë se edhe ata donin nuse. Selim
pasha atëherë, i kërkoi 300 cuca Lure, Llesh
Nikollës dhe 700 cuca çidhnake Jovan Nokës.
Prifti Jovan nuk ia dha dhe pasha e vrau,
preu dhe dogji gjithë Dibrën e Poshtme prej
Qenokut e deri në Grykë Nokaj.
Si i thonë fjalës, “pësimi bëhet mësim”
dhe Llesh Nikolla ndërroi taktikë. Ai i shkoi
pashës në kalanë e Grazhdanit ia shtrëngoi
dorën fort e, fjala fjalë, besa besë, ia dha 300
cucat, e cucën e vet një dhe u bënë 301. Vetëm
me një konditë: dasma të bëhej sipas zakonit
të vendit e Selim pasha t’i hiqte shpenzimet,
se populli ishte fukara. Kur i dëgjoi këto fjalë
Selim pasha, u gëzua kaq shumë, sa e hapi
gojën sa një çorape, duke qeshur e iu hodh
Llesh Nikollës në qafë nga gëzimi.
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Lleshi i kërkoi 301 dollama për nuset
dhe 300 kuaj. I kërkoi dhe 500 kuaj e 500
pushkë për krushqit që do të përcillnin
nuset. Dasma të bëhej e madhe. Të shtihej
pushkë për qejf, por pushkët të ishin pa
plumba, që të mos ndodhte ndonjë rrezik.
Dasma të bëhej në kala të Grazhdanit, ku
do të merreshin në dorëzim nuset. Selim
pasha u kënaq kaq shumë, sa, prej gëzimit,
iu lëshue Llesh Nikollës dhe e puthi në faqe.
Nuk ishte gjë me mend: kishte gjetur nuse
për vete dhe për jeniçerët e rinj që kishin
mbetë për gjynaf.
Ditën e caktueme tanë ushtria po bante
dasëm të madhe. Dasma zhvillohej në katër
vende: në kala të Grazhdanit, në Lekaç, në
sarajet e Sheh Murat Allajbegut, në Runik,
në sarajet e Selim pashës dhe në kala të
Sfetigradit. Gjithë ushtria u kishte dalë
para krushqve për t’i pritur në kalanë e
Grazhdanit, ku do të merreshin në dorëzim
nuset.
Sa zbriti krushku i parë nga kali, Selim
pasha u lëshua t’i marrë dorën, por Llesh
Nikolla, në vend të dorës, i dha dy kobure në
kraharor e, atëherë, nuset, hoqën dollamët
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e zbuluan mustaqet, vunë pushkët për syri
e vranë turq, sa asnjë nuk mbeti i gjallë.
Zaptuan kalanë e Grazhdanit dhe filluan të
tërheqin vallen:
Pritna mejrë, mor’ Selim pasha!
M’i don’nuse, a m’i don’ vasha?
Ma të holla, a ma të trasha?
I don prej malesh, a prej fushës?
Me florinjt-o rreth për gushës?
Kërkoi ruda e kanarina,
Ia dham’-o desh’ me brina.
Kërkoi cuca, kumbulla Pjeçe,
Ia dhamë nuse me musteçe,
E i ndërruem nga tri teneçe.
Selim pasha prej Stambollës
Po don cucën e Llesh Nikollës.
Merre! N’i pafsh kambët e bollës!
Selim pasha, mor hergjele,
t’mbet’ ushtria nëpër zabele,
si me ra ujku ndër dele.
N’qaf’ t’Qenokut-o tue dalë,
Llesh Nikolla thotë nji fjalë;
- Kemi ndodhun fukara,
Por sa t’kemi Dibrën vlla,
Buk’ e kripë more sa uj’ deti,
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S’ka ç’na ban sulltan Mehmeti.
Lur’ e Dibër besa-besë
Trim ma i pari kush të desë.
Trim ma i pari n’fushë t’mejdanit,
Brez mbas brezi zot vatanit.
Nji selam qi e pret sulltani:
“Preu asqerin Llesh Dibrani”
Kët’ selam po ia çojm’ na vet,
Nji selam sa nji tërmet
Mos t’vijë keq sulltan Mehmet!
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Si e kobiti mrrela bullin (1850)

LKishavec (dy katunde pranë njërilan Kaloshi në Kandër e Abaz Pira në

tjetrit, që ndaheshin prej disa pak arnive),
ishin hasëm. Llan Kaloshi, më i fortë, donte
me e shkulë Abazin e me ia zaptue tokat.
Mbasi nuk ia doli me pushkë, u mundua me
hile. I tha Abazit:
- T’i japim besën njëri-tjetrit sa për të
ndërtuar dy kulla pranë e pranë, aty ku
ndahen kufijtë e tokave tona e, pastaj, po e
fillojmë prapë shamatën.
Llani ishte pasanik. Ai kishte menduar t’ia
vinte çatinë kullës brenda 10 ditëve, pastaj
t’i vinte pushkën Abazit e, jo më ta lejojë të
ndërtojë kullën e re, por ta shkulë edhe prej
kullave të vjetra që i kishte aty pranë. Por
Abazi i kishte dy pare mend, sa me i ra në
fije këtij pazarllëku. Ai iu përgjigj:
- Mirë thue, por me kusht që unë ta bëj
më përpara, se s’kam besim. Ti i pasur e unë
fukara, ti i fortë, me meshkuj shumë e unë i
lig, s’jemi njisoj.
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- Po mirë, - i tha Llani, - kemi zanë karar.
Qe besa!
- Qe besa, ë!
Abaz Pira, pasi e mbaroi kullën, thirri
miq e shokë, ndezi zjarrin e parë në votër,
bëri një gosti të madhe me lodër e cule dhe i
çoi fjalë Llanit se i kishte dalë prej bese dhe,
po t’i shohë ustallarët e Llanit andej afër,
kishte me u vu pushkën!
- Po besa jote?
- Si ajo e jotja!
- Eueh, - efshani Llani. - E kobiti mrrela
bullin1).
		
Osman Junus Lika, 60 vjeç Va-Mëdhej

1) Mrrela - mizë në familjen e mizave shtëpiake,
por më e madhe, përfaqëson Abaz Pirën, bulli i madh,
Llani.
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Do t’i qëndroj me bukë e krypë

KSala e Ramadani, si u ngrenë prej
atër vëllezërit Kaloshë: Kaloshi, Llani,

Sinje dhe u vendosën në Kandër, shkulën
25 shtëpi katundarësh që ishin truc në nji
vend dhe ua rrëmbyen pasurinë. Njenin
prej këtyne katundarëve nuk mundën me
e shkulë, sepse kishte shtatë djem burra
dhe ishte i fortë. Por Kaloshët ia vranë me
të pabesë të shtatë djemt dhe e lanë plakun
80 vjeçar me duer në gji. Të gjitha tokat,
gjënë e gjallë, ia grabitën. Plaku mbeti në
nji kolibe të vogël që kishte veçan. Por edhe
këtë deshën me e vra e miqtë e muerrën
në Blliçe që të vdesë prej mortës së vet,
por plaku nuk deshi. Pak kohë më vonë ju
lutën Haxhi Llanit e ky e lejoi, por vëllau i
tij, Sala jo. Plaku erdhi e Sala kërkonte që ta
vrasë e t’ia marrë koliben. Ndërkohë plaku
Salë Lika qëndronte gjithnjë në dritare dhe
shtinte pa nda pushkë mbi Kaloshët.
- Ti nuk sheh me sy, ty të dridhen duert,
ti nuk mund të shtiesh drejt, nuk mund të
vrasësh njeri. Pse qet pushkë?
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- Jam zanë me Kalosh, - thoshte plaku, jam fukara për djelm e për bukë, por do t’i
qëndroj sa të jem gjallë, me bukë e krypë e
me duert e mija, si krande gardhi.
Sala e vrau plakun. E, Llani, që e kishte
pasë në besë, e vrau Salën. Kështu, grabiti
edhe pasurinë e vëllaut të vet, Salës, veç
pasunisë së plakut, se ky ishte qëllimi i tij.
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Tre Hasanët

Pnë gojën e popullit kemi edhe nji
ër bujarinë dhe “bukën e Zajmit”,

ankdotë:
“Hasan beg Zajmi, shquhej në Dibër për
mikpritjen e tij. Si e shembi në dajak Jashar
Gazi Toçin, kajmekamin turk në Peshkopi, i
doli nami në nëndë malet e Dibrës. Pikërisht
për këtë gjë e kapi cmira Hasan beg Xhilagën.
Një natë, ky ndodhej për darkë tek Hasan
beg Karahasani. Krejt rastësisht, erdhi edhe
Hasan beg Zajmi. U bënë tre Hasanë: Hasan
beg Karahasani, Hasan beg Xhilaga e Hasan
beg Zajmi. Mbasi iku Has beg Zajmi, Xhilaga
i drejtohet Karahasanit:
- Or Hasan, unë jam oxhaku ma i vjetër
në Dibër, Has Zajmi nuk asht’ oxhak. As
pasuri nuk ka sa kemi ne. Pse ta ketë namin
ma të madh se timin?!
- Has Zajmi ka sofër, or Has beg. Has
Zajmit ja ka qitë namin sofra!
Ia priti Hasan beg Xhilaga:
- Hasan Zajmi u qet miqve në sofër
përshesh me dhallë, kurse ne….
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- Po, por sofra e Hasan Zajmit asht’ ma
e madhe. Kur sofra asht’ ma e madhe edhe
namin e ka ma të madh.
- Unë do t’ia marr të gjithë miqtë Has beg
Zajmit. Do të bëj që sofra e tij të mbetet bosh.
Do t’ia thyej sofrën e bashkë me sofrën, do
të thyej edhe namin e tij!
- Provoje! – i tha Has beg Karahasani.
Si u kthye në shtëpi, Has Xhilaga filloi
menjëherë përgatitjet. Porositi në Lurë që t’i
bëjnë shtatë sofra të mira dhe më të mëdha
se ajo e Has beg Zajmit. Pastaj, pa pasur as
dasëm, as ndonjë shyqyrllëk që njerëzit të
gjenin ndonjë sebep për ta uruar, grishi në
një gosti të madhe parinë e gjithë Dibrës,
pa harruar asnjë. I erdhën gjithë bejlerët,
agallarët, shehlerët, hoxhallarët, bajraktarët,
paritë e fshatrave dhe çdo njeri që kishte
sadopak nam e njihej si burrë i mirë. Kjo
festë e padëgjuar, zgjati shtatë ditë e shtatë
net. U therën 18 krerë qe, 40 berra. Drekë
e darkë, sofrat u shtruan me çorbë, mish,
pilaf e hallvë. Shtatë ditë e shtatë net, miqtë
hëngrën, pinë, kërcyen, kënduan dhe mbetën
shumë të kënaqur. Pastaj ikën të gëzuar, duke
i uruar shëndet të zotit të konakut.
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Hasan beg Xhilaga, priti që t’i dalë nami
në Dibër, por prapë se prapë s’u ba gja. Nami i
Has beg Zajmit, ma i madh. Pas nji viti, Hasan
beg Xhilaga i thotë Hasan beg Karahasanit:
- Më shkuen gjithë ato shpenzime kot!
Prapë njerëz më shumë shkojnë ke Hasan
Zajmi. Prapë ai përmendet ma shumë se
unë. Si e harruen njerëzit kaq shpejt gjithë
atë ziafet të madh dhe nuk e përfillin fare
oxhakun tim të vjetër? Lene kët’, po edhe
më tallin e më shajnë. Disa thonë hëngrëm
e u ngopëm, kërcyem e kënduem, por nuk e
morëm vesh përse; disa thonë, jo po natën e
parë mishi ishte i pa zier, jo po natën e dytë
pilafi pa gjalpë, jo po natën e tretë hallva e
papjekun...!
- Or zotnoj, ti ja kalon Has beg Zajmit me
pasuni, po jo me bujari! Has beg Zajmi nuk
na thërret, po na shkojmë vetë, shkojmë me
bisedue me të për gjithfarë punësh se kemi
nevojë për këshillën e tij. Shumë herë Has
Zajmi qet në sofër veç bukë e krypë e dhallë,
sepse atje, populli shkon orë e pa orë. Or Hasan,
nuk asht e madhe sofra e drunit, po sofra e
bujarit ne e mentarit. Ti na thirre, na gostite,
hangrëm e u kënaqëm, të faleminderit...!
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Shqipëria do të bënetë
(Mësimi i gjuhës shqipe në Bllacë)

Kparë në Dibër, (tregon Osman Hasan
ur erdhi Abdyl Frashëri për herë të

Xheka, 88 vjeç, në vitin 1957, nga Bllaca),
mblodhi gjithë popullin dhe parinë te varret
e Shupenzës për të lidhur besën dhe për
të bërë itifak. Unë isha i vogël, nuk i kisha
mbushur as dhjetë vjet, por atje shkuan
shumë fëmijë për të parë dhe u bashkova
edhe unë me ta. Gjithë populli ishte ulur
këmbëkryq me pushkët në prehër. Vetëm
Abdyli me disa nga paritë qëndronin në
këmbë. Kur fliste Abdyli, i vura vesh, por nuk
kuptova asgjë, sepse nuk fliste si ne dibranët,
megjithatë mbajta mend disa fjalë si këto:
“të bashkohemi”, “ të lidhim besënë”, “të
lëmë hasmëritë”, “memurë shqiptarë”, “të
hapim skoli”, “ do të bënetë”, “paria e paçin
në qafë”, “do të vononetë”...“or Zejnel, ti në
ferrë ke lindur e në ferre do të vdesësh”...
Në vitet e mëvonshme flitej vazhdimisht
për mbledhjen te varret e Shupenzës;
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kështu, duke u rritur, unë pak a shumë
mësova se çfarë ndodhi në atë mbledhje e si
foli Abdyl Frashëri.
- Hej, burra dibranë, - u tha ai, - na është
dhënë e drejta, prej vilajetit të Janinës e deri
në Kosovë të sundonemi si shtet më vehte: se
rusët e mundën Turqinë, e siç e kemi marrë
vesh me traktatin e Shën Stefanit, rusët
edhe Dibrën ia japin bullgarit. Shqipërinë
do ta marrin copë-copë bullgarëtë, serbëtë,
karadakllinjtë dhe grekët e do të na vijë
erëzeza (robëria)! Prandajza duhetë të
bashkohemi të gjithë shqiptarëtë si në
kohën e Skënderbeut. Të lidhim besënë, të
lëmë hasmëritë, të bëjmë qeveri më vete,
me memurë shqiptarë, të hapim skoli që
të mësojmë të shkruajmë e të këndojmë në
gjuhën tonë shqip dhe duhetë të qëndrojmë
gati me pushkë në dorë, se ndofta do të na
duhetë të luftojmë.
Populli ishte shumë i gëzuar e i thoshte
Abdyl Frashërit:
- Të lumtë goja Abdyl beg!
- Si të thuash ti, do të bëjmë!
- Gjithë Dibrën e ke me vete!
- Ku të thuash ti, do të shkojmë!
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- Ja ku i kemi pushkët!
Po nuk ka pyll pa derra, or ti! U ngre
Zejnel Hoxha prej Gjurasi e lëshoi një llaf si
biberin mbi pilaf:
- Or beg, - i tha ai, - unë vocin tim do ta
çoj me dhoj, nuk e çoj në skoli ta baj kaur!
- Kush është ai? - pyeti Abdyl Frashëri.
- Asht’ nji katundari im, - u përgjigj
Ismail Përkoxha. Mos i ven vesh atij budalli.
Nji herë, nja dy katundarë gjetën në zallë të
Drinit një çizme të vjetër e ia prunë këtij,
Zejnelit, si më të mençurin, për ta pyetur
se çfarë ishte. Aaa, edhe këtë nuk e dini se
çfarë është, or budallenj? - u tha Zejneli. Kjo asht’ klluf për kopaçe! Mos i jep rëndësi
fjalës së Zenel Hoxhës. Ti ke me vete gjithë
Dibrën.
Popullit i shpërtheu gazi, por Abdyl
Frasahëri tha:
- Or Zenel, Zenel, ti në ferrë ke lindurë
e në ferrë do të vdesësh, por mua më vjen
keq për fëmijët tanë. Neve na u ngrys jeta
në robëri edhe në errësirë, por duhet të
mendojmë për brezat e ardhmë, që të
rriten në liri e me skoli. Mjerë neve po
të na zaptojnë karadakllinjtë, grekëtë e
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bullgarëtë! Atëherë s`do të na lënë të ngremë
kurrë më krye, prandaj, në qoftë se krerëtë
nuk bashkohenë sot me neve, e paçi në qafë
këtë popull, se Shqipëria do të bënetë, por
do të vononetë dhe do të vuajmë se do të
derdhim gjak. Prandajza, sot ka ardhur dita
dhe duhetë të bashkohemi me besa-besë.
Hej, burra dibranë, a do ta lidhim besënë?
Të gjithë sa qenë aty u ngritën në këmbë,
ngritën pushkët lart e bërtitën me një gojë:
- Besa-besë!
Pastaj zbrazëm pushkët batare, për qejf.
Abdyl Frashëri, i gëzuar i përshëndeti me
të dy duart të gjithë, mori krerët me vete e
shkoi në Dibër e prej aty, në Prizren.
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Nuk dua zjarr

Kefendi Zyhdiu, ka qenë vegël e verbër
ryemyftiu i Dibrës së Madhe Junus

e turqve gjatë kohës që zhvillonte punimet
Lidhja e Prizrenit. Kur u shpartallua
ekspedita e Kadri pashës, ai iku nga Dibra.
Vajti te valiu në Manastir e deri në Stamboll
dhe iu lut Portës së Lartë që ta transferonte
në ndonjë vend tjetër ku nuk e njihnin, pasi
në Dibër, kishte frikë se do t’i paguante me
kokë zullumet e tij. Porta e Lartë e shpërbleu
mirë për shërbimet që i kishte sjellë duke e
emëruar mytesarif në Elbasan, por edhe prej
atje, ai nuk rrinte pa u përzierë në punët
e Dibrës me anë të ndonjë miku të tij. Në
popull bisedohet se atentatin kundër Abdyl
Frashërit, si në Dibër edhe në Elbasan, ai e
përgatiti. Duke i peshuar në flori nga ana e
sulltanit për të kryer këtë krim të poshtër,
ai ua mbushi mendjen Ago beg Jegenollit,
Zejnel Camit edhe Tafë Tërshanës. Por populli
i Dibrës e dont Abdylin, siç donte lirinë,
prandaj Tafë Tërshana, duke menduar për
rrjedhimet e mëvonshme në dëm të kokës
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së tij, u shkëput nga shokët dhe i tregoi Seit
Dacit. Ai i tha Seitit se prita ishte vendosur
tek ura e Selamit, prandaj të mos e përcillnin
Abdylin nga ajo rrugë për ta kaluar Drinin tek
ura e Topojanit, por ta përcillnin nëpër rrugë
të tjera për ta kaluar Drinin tek ura e Spiles.
Po të kalonin andej, shtoi Tafa, do të dilte
edhe vetë në pritë, se u kishte dhënë fjalën e
nuk mund të ndahej nga shokët dhe “Të mos
më thuash më vonë se nuk të tregova!”
Ky qëndrim me dy faqe e zemëroi edhe
më shumë Seitin. Përveç kësaj, i vinte turp
të ndërrojnë rrugën për dy-tre tradhtarë
turkoshakë, prandaj e shau Tafë Tërshanën
me inat:
- Mor muta, mor edepsezë, ju të poshtër
qenkeni bërë hazër t’i vini në ballë një njollë
të zezë gjithë Dibrës? Provojeni dhe do të
shikoni! Në u vrafshim ne, do të vritemi
për vatan, në u vrafshi ju, do të vriteni për
tradhti! Ne, rrugën nuk e ndërrojmë!
Gjithë populli i Dibrës u ngrit në këmbë për
të përcjellë Abdyl Frashërin. Ndërsa ky ecte
hipur në kalë, i shoqëruar nga pak njerëz, të
tjerët u shpërndanë nëpër të dy anët e rrugës
dhe nëpër mëhallë duke kontrolluar çdo vend
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me kujdes. Kështu, atentatorët u detyruan të
largohen nga prita dhe u fshehën në shtëpinë
e Ago beg Jegenollit. Kjo shtëpi nuk ishte
shumë larg nga rruga. Ago begu, për të mos
humbur qesen me flori që i kishte premtuar
Ymer efendi Zyhdiu në emër të sulltanit,
shtiu një pushkë nga dritarja e konakut të
tij, pastaj, duke kërcyer nga një dritare tjetër,
iku. Plumbi plagosi kalin e Abdyl Frashërit.
Në të vërtetë, ai sa e gërvishti pak lëkurën
e tij në vithe dhe Abdyli udhëtoi po me atë
kalë. Populli vrapoi dhe u fut në konakun e
Ago begut. Pasi nuk e gjetën aty, Seit Daci dhe
Jusuf Sturçja vendosën ta djegin. Ata nxorën
përjashta fëmijët dhe gratë, duke mos i lejuar
të marrin plaçkat dhe salltanetet e tyre,
pastaj u thanë shokëve të sjellin shpejt bar
të thatë e kashtë dhe t’i shtrojnë dyshemetë
e të gjitha dhomave edhe çardakun, që të
ndizet shtëpia përnjëherë, të mos ketë kohë
të vijnë për ta fikur dhe të bëhet këtu një
zjarr i madh që ta shohë gjithë Dibra.
Abdyli, që qëndronte në një qoshe në
mes të disa përcjellësve duke pritur, pyeti:
- Çfarë bëjnë ata atje?
- Po e djegin Abdyl beg, po e djegin, se na
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lanë një faqe të zezë!
- Jo, mor djem, jo! Dibra të bardhë e ka
pasur faqen e të bardhë do ta ketë. Nuk dua
zjarr! Thuajuni të vijnë!
- Jo, Abdyl beg, jo! Edhe ata dy të tjerët
kemi për t’i djegur! Kështu e kemi zakon
ne!
Abdyl Frashëri, që nuk i vinte keq për
jetën e tij, por i vinte keq për gjëra të tjera,
më të mëdha, u përgjigj:
- Nuk dua zjarr unë! Nuk dua zjarr!
Thuajuni të vijnë dhe të nisemi shpejt!
Ky, ishte urdhër.
Deri tek ura e Shupenzës, mbi zallin e
Homeshit, Abdylin e përcollën rreth dyqind
vetë. Në fillim ishte vendosur që të udhëtonin
nëpër Bulqizë, drejt Shkallë së Tujanit, mbi
Tiranë. Por, duke pasur frikë se nga ana e
Tiranës mund të jetë organizuar ndonjë
atentat tjetër, përcjellësit e ndryshuan
rrugën. Ata u nisën nëpër Zallin e Okshtunit,
drejt Martaneshit e Qafës së Priskës. Kjo rrugë
ishte shumë më e vështirë, por Abdylin, që
kishte marrë një çështje të madhe përsipër,
nuk e lodhnin rrugët e Shqipërisë.
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Si e shpëtoi Mustafë Nikolli
shtëpinë e re

O

xhaku i Zogollit u tregua shumë i ulët në
kohën e luftës me Hajredin Pashën. Me
një fuqi të madhe ai u nis për t’u ardhur në
ndihmë turqve. Banorët e katundeve, QafëMurrë e Selishtë, ishin lënë për t’ia prerë
rrugën, por këta ishin pak e, megjithëse
luftuan trimërisht, u mundën. Mbasi i dogj
këta dy katunde, Xhelal Pasha hyri në Luzni.
Këtu i gjeti katundet me cullë e me gra,
sepse të gjithë burrat kishin shkuar në luftë
kundër Hajredin Pashës. Xhelal Pasha, dha
urdhër të digjet Luznia shtëpi për shtëpi
dhe kështu, dukej sikur gjithë mali i Luznisë
kishte marrë flakë.
Mustafë Nikolli, një plak 80 vjeçar, kishte
ndërtuar një shtëpi të re po atë vit dhe i
dhimbej sa s’ka. Të gjithë djemtë i kishin
shkuar në luftë dhe ai, kishte mbetur në
shtëpi vetëm me nuset. Çfarë bëri?
Shtroi dyshemetë e dhomave me kashtë
gruri, të cilën e lagu me ujë. Kur u afruan
kllukët e Zogollit, i vu zjarrin. Një tym i madh
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filloi të dalë për dyersh, dritaresh, oxhakut
e çatisë. Kashta ndizu e ai fik, kashta fiku e
ai ndiz, i ndihmuar edhe prej nuseve, mundi
me ia dalë në krye kësaj pune. Duke parë
prej së largu gjithë atë tym të madh, kllukët
kujtuan se shtëpia po digjej dhe ikën dhe e
lanë. Kështu e shpëtoi shtëpinë e re Mustafë
Nikolli.
Maliq Nikolli, vjeç 68, Katund i Ri
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Si ushtria e Xhavit Pashës

Ne derdhun andej këndej nëpër Rumeli
ë luftën ballkanike ushtria turke mbeti

si dhentë për bari. Në Prizren kishte mbetë
Xhavit Pasha me 10 000 ushtarë e nuk dinte
nga t’ia mbante. Më në fund, ai i lypi Elezit
rrugë, pa e dëmtue në Dibër, për Manastir
e Selanik. Mirëpo në këtë kohë, Elez Jusufi,
ishte në pritje të një lufte me serbët. Ai i
dha rrugë pashës me kusht që t’i dorëzonte
shumicën e armëve, municioneve dhe dy
topat. Xhavit Pasha ia dorëzoi këto. Kështu
filloi akti i parë i shëmtimit të kësaj ushtrie.
Rruga për në Stamboll ishte zënë nga grekët
e serbët. Kështu, ai ishte i detyruar të linte
pjesë të ushtrisë si pagesë për të kaluar më
tej. Sa më shumë Xhavit Pasha i afrohej
Stambollit, aq më e shëmtuar dukej ushtria
e tij. Deri sa më në fund vetë Xhavit Pasha,
pa ushtri fare, thanë se hyni në Stamboll me
nji palë brekushe katundarësh. Shpartallimi
i kësaj ushtrie u bë proverbial e tani përdoret
shpesh shprehja: “E pësoi si ushtria e Xhavit
Pashës”.
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Hej, bok arnaut! (1903)

MKazazi, u tregua shumë i pazoti për

ytesarifi i Dibrës, Sulejman pashë

t’i bërë terbijet “kopukët” e Sheherit. Lene
që këta tani ishin shtue shumë e punonin
si i thonë, fushës, pa frikë. Sulltan Hamiti
u shqetësua kaq shumë prej tyre, saqë dha
urdhër të dërgohet adjutanti personal i tij,
Xhavit pasha, për t’u ardhë hakut këtyre
dindushmanëve. Por, përpara se të mbërrijë
Javeri, Shyqyri beut i mbërrin një telegram
prej vëllait të tij Hamdiut, i cili ndodhej i
burgosur në Stamboll. Telegrami thoshte:
“Vjen atje, Javeri i padishahut tonë
sulltan Hamitit, Xhavit pasha, që Allahu ua
shtoftë ymrin të dyve. Ta pritni mirë, se në
këtë mënyrë rregullohet puna ime edhe me
Jusuf bej Karahasanin.
Yt vëlla Hamdiu”
Ato ditë të gjithë klubistët ranë në telash
të madh se qëllimi i ardhjes së tij ishte i
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qartë. Me ndërmjetësi të Hamdi bej Ohrit,
klubi i Dibrës, ishte përpjekë me e ba për
vete Jusuf bej Karahasanin, mbasi kishte nën
komandë një fuqi të madhe bashibuzukësh,
por ky e spiunoi Hamdiun te mytesarifi, i
cili e arrestoi dhe e dërgoi në Stamboll të
burgosur. Në telegram fjalët “priteni mirë”,
kishin kuptimin “vrajeni” dhe “rregullohet
puna ime me Jusuf beg Karahasanin” do të
thoshte se, po të vritet Javeri, do të merret
haku i tij edhe sikur ai të dënohej me
vdekje.
Duke marrë parasysh se në Dibër kishte
një fuqi të madhe turke prej 2000 vetësh
dhe se Jusuf beg Karahasanin do ta ketë në
ndihmë për operacionet, Javeri kishte sjellë
me vete 3000 ushtarë. Përveç spastrimit të
klubistëve, ai shpalli se do të mblidhte në
Dibër ushtarë e taksat e prapambetuna. Për
vrasjen e tij, klubistët hodhën short. Shorti
i ra Shaban Goles dhe Ibrahim efendiut të
Mustafçes të Osman Agollit. Shyqyriu merr
pjesë vullnetarisht. Tek ura e Selamit, mbas
Javerit, ndodheshin një grumbull oficerësh,
ndërmjet të cilëve komandanti i garnizonit
Kaso begu, nga Dibra dhe Milazim Kasem
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Sejdini, nga Elbasani. Fjala e fundit e Javerit,
tregon Kasem Sejdini ishte:
- Hej, bok arnaut!
Dhe kishte të drejtë që shau ashtu, sepse
Javeri kishte ardhë në Dibër për të vrarë e
jo për t’u vra!
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E po mirë, hikni pra! (1912)

Nfrika se mos sulmohen nga malësorët,

ë t’ikun prej Peshkopie, turqit nga

vendosin në fund të fushës së Kastriotit,
në vendin që quhet Ostush, një batalion
ushtarë me çadra, të cilët kishin për
detyrë të përgjojnë lëvizjet e malësorëve.
Malësorët, që kishin frikën e një operacioni,
u organizuan nën armë dhe i rrethuan për
t’i përzënë. Ishte pranverë. U bë një luftë e
vogël, ku u vranë disa nizamë. Komandanti
ishte bimbash Hasan Riza, me 800 ushtarë. I
dëshpëruar, filloi të qajë edhe u dërgoi fjalë
shqiptarëve:
- Aman, mos na vritni, se po ikim vetë
edhe s’keni për të na parë me tjetër ushtri
turke në këtë vend.
- E po mirë, ikni pra! - u përgjigjën
shqiptarët të gëzuar.
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Binte borë

Nshkon për vizitë ke Islam Drenova në

jë ditë Shaban Hyseni prej Ushtelenxe

Katund të Ri. Kur hyri në oborr, Shabani, e
sheh Islamin që kishte kapë nji muzat prej
brinjësh.
- E ç’don me i ba? - pyet Shabani.
- Jam tuj e shkopitë, - përgjigjet Islami.
Shabani piu kafen, rri sa rri dhe
megjithëse Islami e ndal për darkë me
gjithë zemër, nuk dëgjon të qëndrojë.
Islami atëherë, e përcjell deri në krye të
shkallëve dhe i uron udhën e mbarë, por,
kur del n’oborr miku, sheh kaun e therur që
e kishte zbardhë gjithë vendin prej dhjamit
dhe kthen mbrapsht.
- Pse ktheve? - e pyet Lami.
- Allahi kishte ra shumë vdorë n’oborr!
- u përgjigj Shabani. Ai kau yt, i kishte vu
brinjat mu në derë e s’kisha se si me dalë
jashtë.
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Trenët e shkurtra

Dreja. Për prerjen e trenëve në mal
ine Hoxha po ndërtonte do kulla të

ngarkoi Xhil Manin nga Muhuri. Ky, e kreu
kët’ punë, por kur i solli trenët, i dolën të
shkurtna! Dinja e zemrua shumë dhe u
vërsul ta rrahë.
- Avash, or aga, - i briti Sul Dika. - Le
të bojë be, se për kto e t’perëndis, asht’
mundue si për shtëpi të vet!
- Po vallahi! - bërtiti Xhili.
Dhe kështu, Sula, e shpëtoi Xhilin prej
rrahjes.
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Dy miq të ngushtë

AXhurxhi.

bdi Rina shkoi për mik te Liman

- Hej, xhidi Liman Xhurxhi hej, për 24
sahat e n’xhenet!
- Abdi, Abdi, - ia ktheu Limani, - nuk
shkohet për 24 sahat n’xhenet; tri ditë e
mish e cule!
Në këtë bisedë Abdiu i tregonte Limanit
se kishte ardhë mik për nji natë, por i
haheshte një hallvë. Limani, të cilit i
mungonte sheqeri, i thotë se e ndalte për
tre net, por vetëm me mish e aheng.
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E merr vesht për qime të hollë

Akatundit Va-Mëdhej. Ai ishte sakat
hmet Cani ishte nji burrë plak prej

nga këmbët, sa edhe në oborr duhej me e
nxjerrë prej krahësh. Por, me qëllim që të
mos mbetej gjithmonë i mbyllur në shtëpi,
djemtë kishin blerë një gomar vetëm për të.
Tani që plaku u bë me këmbë, bile, me katër
këmbë, nuk i bënte dy net rresht në shtëpi,
por kudo që bëhej gati, ose, sapo ndjente se
ndokund vinte era hallvë apo era mish (se
dhëmbët i kishte brisk), veç kur ta shihje
te porta e oborrit hipur mbi gomar. Sapo
dëgjonin trokitjen e shkopit të tij, njerëzit
vraponin ta zbresin nga gomari me gëzim,
se Ahmeti ishte plak i lezetshëm, i pastër
dhe të kënaqte me muhabet në mexhelis.
Por ka disa raste, disa rregulla, që as bujaria
e të zotit të shtëpisë, as sjellja e mirë e mikut
nuk bëjnë para, p.sh., në përviçe, numri i
të ftuarve duhet të jetë gjithmonë tek dhe
kurrën e kurrës çift, domethënë, tre, pesë,
shtatë, nëntë, njëmbëdhjetë, deri në njëzet
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e një. Ndodh, pra, që Sul Ciku në Muhurr po
bënte një gosti të madhe, sepse kishte marrë
dhëndrin në përviçe. Ahmeti e mori vesh e,
sipas zakonit të tij, vajti e i trokiti Sulës në
portë që të vijë ta zbresë nga gomari. Sula i
del përpara e në vend që ta zbresë e pyet:
- Po ti?
Ahmeti, të cilit nuk i kishte ndodhur
ndonjëherë të dëgjonte një pyetje të tillë, ia
ktheu tjetër për tjetër:
- Due me shkue deri te Bar Veshi në
Shqathë, për të marrë nji parmendë!
- A e more vesh (shkakun)?
- Në qime të hollë! - dhe:
- Ushu! Ushu! - i briti gomarit, duke i
rënë me shkop e duke u rrotulluar për në
shtëpi.
- Po ti? - e pyeti i biri kur e pa.
- Kishte përviçe, harrova me të marrë
edhe ty që të bëheshim tek!
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Kurt Laci

Pale çdo të thotë nipi im

Snjë postë në Prat të Selishtës. Një ditë,

i e pushtuan Dibrën, serbët ngulën

duke u ngjitur malit përpjetë drejt kësaj
poste, një oficer serb takon në rrugë plakun
Zenel Hoxha prej Gjurrësi. Të dy shkëmbyen
nga nji llullë duhan e ia nisën fjalës:
- E? - i thotë oficeri serb, - kush asht’ ma
i vnjeçëm, ti apo unë?
Zejneli i përgjigjet:
- Ma i vnjeçëm se yt atë, kam qenë unë,
që mbolla vreshta në Nish, i punova dhe
hangra rrush (1874-1878). Tash, ti je ma i
vnjeçëm se djali i em. Por prit pak, se kjo
mushavere s’ka mbarue, n’mos vleftë im bir,
pale ç’ka me thanë nipi im.
Me këtë, plaku Zejnel Hoxha, i thoshte
oficerit serb se Dibra është shqiptare e
kurrën e kurrës nuk ka për t’u bërë e
serbëve.
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Rroftë Selman Alia!
Poshtë Selman Alia!

N

jëri nga udhëheqësit kryesorë
të kryengritjes së Dibrës kundër
serbëve në vitin 1913 ishte Selman Alia.
Kur kryengritësit çliruan qytetin e Dibrës,
populli u gëzua pa masë. Plakat dilnin në
rrugë dhe i brohoritnin me gëzim Selman
Alisë:
- Rruofshi biro! Rruofshi çi na e çitët kët’
mort (serbët) pi këtune! çish të kërkoni do
t’u apim, xhizë, jufka, bukë! Rruofshi biro!
Qofshi me emër të gjatë! Rruoftë Selman
Alia!
Mirëpo kryengritësve nuk u eci fati, sepse
serbët sulmuan me 40 batalione e dibranët,
në pakicë, u thyen keqas. Kur serbët hynë
përsëri në Dibër, plakat bërtitsnin të
tmerruara:
- Ah, jalla, eseri mos i mbiettë Selman
Alisë! Ah, jalla, eseri mos mbettë malsorishteve të këçinj, çi na e bonë xhith kët’ zullum! Sheheri ka pasë mall të math! Medet,
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medet! Xhithë kët’ plaçkë na e muerën serbët badihava! Ah, jalla, nam e nishan mos i
mbiettë Selman Alisë!
S’ke ç’i thua, kështu e ka lufta.
Osman Kaja, vjeç 75
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Bjeri burisë

Stij në ndjekjen e patriotëve shqiptarë.
hemsi Pasha mori nam për egërsinë e

Ai ishte dërgue guvernator në Manastir,
me porosi që të pastrojë të gjithë komitët,
shqiptarë e bullgarë , të cilët të miqësuem
me njëri-tjetrin, vepronin së bashku për
të organizue nji kryengritje të madhe së
bashku. Pasha kapi shumë komitë nga të
gjitha palët, por Dervish Himën nuk e kapi
dot. Atij i mbeti merak se nuk po e fuste në
dorë Dervish Himën, megjithëse kokën e tij,
si të shumë patriotëve të tjerë, e kishte vu në
shitje. Një ditë, te porta e konakut të pashës,
në Manastir, u paraqit një qiraxhi. Ky, i tha
rojes se kishte nji fjalë me shumë rëndësi,
që nuk mund t’ia thoshte tjetër kujt, veçse
pashës gojë më gojë. Pasha kujtoi se do të
ishte ndonjë nga spiunët e tij dhe e lejoi të
hyjë brenda. Qiraxhiu i tha:
- Pasha efendi, si është e mundur që këtu,
në këtë kasaba që ka shumë asqerë e suvari,
të vidhen kuajt e nji qiraxhiu të varfër, që
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nevoja për të ushqyer kalamajtë e vet e solli
këtu mbramë nga Dibra?
- Çfarë kuajsh ishin? - pyeti pasha.
- Njeni i kuq, tjetri i bardhë, me njolla
pak si të përhimta.
Pasha thërret adjutantin dhe e urdhëron
që brenda 24 orëve të gjenden kuajt e t’i
dorëzohen të zotit në han.
Kur doli qiraxhiu në oborr, dëgjoi se në
kazermë po binte buria e alarmit. Ai shkoi
në një restorant dhe, ndërsa po ngopej mirë
me bukë, shkroi një letër, të cilën e mbylli
mirë në një zarf. Pastaj doli jashtë dhe
oficerit të parë që takoi, i tha:
- Kam një lajm me shumë rëndësi për
pashën, por unë nuk mund të shkoj atje.
Merre këtë letër dhe çoja shpejt dhe ke për
të parë se edhe ti do të fitosh ritbe, por mos
e hap se do të gjejë e zeza!
Oficeri erdhi dhe ia dorëzoi pashës letrën
vetë, me dorën e vet. Pasha e hapi letrën
dhe lexoi në bejte turqisht:
- Pasha efendi, bjeri burisë dhe mblidhe
përsëri ushtrinë në kazermë! Qiraxhiu që
para një ore u paraqit në zyrën tënde, qeshë
unë, komiti Dervish Hima. Më kishte hypë
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dëshira me ta pa surratin. Kësaj radhe nuk
të ngava. Bën mirë të kthehesh në Stamboll,
se nuk asht’ vështirë me të lëshue fluturim
nji plumb zverkut!
Shemsi Pasha, u vra në Manastir në
korrik 1908 nga xhonturqit shqiptarë.
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Unë ta mora vocin

Ddjalë, por vetëm një cucë. Ai deshi të

ali Noka në Grykë Nokaj nuk kishte

zgjidhte një dhëndër që të jetë i mençëm e i
shkathët dhe ta ketë si djalin e vet.
Dan Bushi në Renxë nuk ishte shtëpi e
parë si Dali Noka, por djalit të tij nuk i gjendej
shoku. Mbasi i kishte dëgjuar muhabetet e
Dali Nokës për punë të fejesës së vajzës, ai
provoi me lypë cucën për të birin. Dali Noka
ia dha. Në përviçe, duke dashur të tregojë
diçka të jashtëzakonshme, Dan Bushi i tha
Dali Nokës:
- Or Dali, ta mora cucën!
- Jo, or Dan! Unë ta mora vocin!
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Guri asht’ gur, biluri asht’ bilur

SAhmet Zogolli u bë ministër i Punëve

iç dihet, mbas Kongresit të Lushnjës

të Brendshme. Porsa mori fuqinë në dorë,
ky filloi të persekutojë disa nga patriotët
më të mirë. Një ndër ta ishte edhe Dervish
Hima, të cilin e arrestoi përnjëherë. Në gjyq,
mbasi e pyesin sipas rregullit për emrin e
babës, të nanës, datëlindjen,vendlindjen,
etj., gjykatësi vazhdon:
- A ke qenë dënue ndonjiherë?
- Po, bile shumë, shumë herë kam qenë
dënue me vdekje.
- Nga kush?
- Nga turqit, nga serbët, nga bullgarët,
nga esadistët, nga...
- Po pse?
- Për ato që dini ju! Për Shqipni, për
flamur! Sepse desha t’u mbushi mendjen ju
kadilerëve që të kuptoni se jeni shqiptarë e
jo turq! As gurit, as litarit nuk do t’i humbasë
vlera. Guri asht’ gur, biluri asht’ bilur.
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Gjykatësit-kadilerë, që e quanin veten
patriotë, ndërsa ditën që morën meashin
e parë nga Zogu, kishin kërkuar të ngjallin
Sulltan Hamitin, ulën kryet të turpëruar.
Dervish Hima u dënua.
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Trimnia nuk matet
me mish e me kocij (1912)

B

eqir Shiti, nji fshatar i thjeshtë nga
Gjurasi, ishte një nga udhëheqësit
e kryengritësve dibranë në luftën e
përgjakshme të Mazhicës kundra serbëve.
Ai ishte burrë vigan, me trup shumë
të madh, krahë të trashë dhe gishta të
mëdhenj. Kur ecte, dukej sikur po lëviz një
lis. Njëkohësisht, ishte i zgjuar e trim. Bëri
kërdi ndër serbë, por dinte edhe ta mbrojë
veten. Serbët ishin me shumicë. Vra, vra,
nuk soseshin. Edhe shqiptarë u vranë shumë
e u përçanë kep në kep. Në vendin e quajtur
Qafë Mollë, ai vuri re se po rrethohej prej
serbëve si miza dhe nuk i kishin mbetë ma
tepër se 30 vetë. Duke parë këtë gjendje, ai
u briti shokëve me zemërim:
- O burra, t’i harxhojmë edhe këto
fishekë, se s’asht’ gja kjo punë!
Por çfarë ndodhi?
Një fshatar tjetër i quajtur Zenel Kaziu,
me trup shumë të vogël, (duheshin tre si
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ai, për të bërë trupin e Beqir Shitit), kërceu
prej shkëmbit poshtë dhe u përzi me serbët.
Me një shkathtësi të madhe, ai po vriste e
priste majtas e djathtas. Beqiri i thirri me
za të madh që të largohet, por ai po shihte
punën me gjakftohtësi e me shpejtësi.
- Eheh! - bërtiti Beqir Shiti. - Edhe unë
jam trim, po jo kështu!
- Trimnia nuk matet me mish e me kocij,
or Beqir, - ia priti nji shok aty afër.
Sa prej Zenel Kaziut, sa prej trimave të
tjerë, serbët u shpartalluan, kthyen shpinën
e po iknin në panik zabeleve teposhtë.
Kështu fshatarët i shpëtuan edhe një herë
katundet e tyre.
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Të dy bashkë (1902)

					

Nedhe Shyqyri beu, nip i Iljaz pashës.
jëri nga kopukët e Dull Nallbatit ishte

Sulejman pashë Kazazi, mytesarifi i Dibrës,
një ditë e thirri në zyrë Shyqyri beun:
- Shiko, - i tha, - më duket se nuk po
sillesh mirë. Je çun i ri. Unë të dua se ke
pasë gjysh të mirë, por kam marrë vesh se
ti mëson arnautçe, bile, me harfe kaurrish!
Këtë ma kanë thanë njerëz të sigurt.
- Nuk të kanë gënjye, - ia ktheu Shyqyri
beu, - po mësoj gjuhën që flas vetë, gjuhën
e nanës time.
Kur i dëgjoi këto fjalë pa respekt, pasha
iu kërndez:
- Të hjedh për shkallësh e poshtë!
- Atë mos e nis, se mund të biem të dy
bashkë.
Pasha thirri me zë të lartë sejmenët
jashtë portës për ta arrestuar, por Shyqyriu
nxori koburen dhe ia vu në gjoks:
- Rixha iderem, ec përpara, ngreji duert
nalt dhe më përcill deri në nji farë vendi, se
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kam frikë mos më arrestojnë asqerët.
Mytesarifi ngriti duart lart, zbriti
shkallëve, kaloi oborrin e madh për midis
ushtarëve. Dikush nga oficerët desh t’i vijë
në ndihmë, por Shyqyriu ia afronte tytën
mu në bullsë të trunit dhe pasha tue u
dridhë, luente gishtin në erë tue bërtitë:
- Jokter, jokter (jo, jo, në asnjë mënyrë)!
Kështu, ata kaluan në rrugë përmes
popullit, hynë thellë në një mëhallë e, atje,
në një qoshe, Shyqyri beu iu kërcënue:
- Tani, këtu do të të vras!
- Aman, Shyqyri bej, unë desha me të
këshillue si baba. Nuk e kisha me gjithë
mend…
- Ik, mor qen! - ia priti Shyqyriu. - Shiko,
sakën se jep urdhën të më ndjekin, se do t’i
bëj trutë paçe!......
Me të vërtetë, Sulejman pashë Kazazi nuk
guxoi me dhanë urdhën për arrestimin e tij.
Shyqyriu fjeti rehat në nji vend ku e kishin
sigurue shokët derisa shkoi në Kovashicë te
hoxhë Meta.
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Allahbin beleseniversën,
bu Debredeh!

P

ashallarët që sulltani dërgonte në Dibër
si mytesarifë, veç prej zorit të madh
vinin në këtë vend. Dibra kishte marrë nam
në Stamboll për vrasjet e pashallarëve turq.
Nga këto kokëçarje që i sillte Dibra sulltanit,
kishte marrë emnin “Debrei inxir”, që don
të thotë “Dibra e zezë”. Sinan Adem Miftari,
nji dëshmitar viziv, 74 vjeç, nga Gjorica e
Poshtme, kur u vra mytesarifi i Dibrës ke ura
e Selamit, ka qenë ndodhë aty pesë metra
larg, brenda në furrë, tue shitë simite. Ishte
ora tre allaturka e mëngjesit. Hysni pasha,
po shkonte në zyrë. Atentatorët kishin
vu në kokë kësula të bardha dibrane, me
shqiponjën me dy krerë. Hysni pasha thirri
tre herë:
- Allah bin belaseniversën, bu Debredeh!
– dhe me këto fjalë në gojë vdiq.
I duelën në pritë Haxhi Teufiku e Shaban
Cami. E vranë klubistët.
Asht’ varrosë në xhami të Inqarit.
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Kopukët e Dull Nallbatit

Ddyqan të vogël te pazari i drithit në
ulla ishte mbathës kuajsh e kishte një

Dibër të Madhe. Edhe të parët e tij, gjyshbabagjysh, kishin ushtruar këtë profesion,
prandaj u kishte mbetur llagapi Nallbat
(mbathës kuajsh). Ai ishte një djalosh i ri
e “shereleng” (alegro) siç thoshte populli,
prandaj dyqani i tij, asnjëherë nuk qëndronte
bosh. Gjithë të rinjtë, aty e kishin takimin.
Ata bënin shaka, luanin, ziheshin kocash
dhe e bënin rrëmujë dyqanin e Dullës. Kur
lodheshin, uleshin rreth tavolinës së Dullës
e bënin muhabet. Disa prej tyne pinin
duhan e Dulla kishte vendosur në tavolinën
e tij të mbushur plot me thumba të rinj e
të vjetër e me patkoj për gomarë, mushka
e kuaj, një sallparallulle (kuti duhani) prej
bakri. Prandaj dyqani i tij kishte marrë
emrin, “klubi i kopukëve” dhe të rinjtë që
mblidheshin aty, “kopukët e Dull Nallbatit”.
Kur të rinjtë qëndronin duke bërë muhabet
rreth tavolinës në fund të dyqanit, Dulla
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qëndronte gjithmonë jashtë, duke parë
punën e vet. Ata, nuk i kishin nuk i kishin
fort me qejf policët dhe sejmenët. Kjo
kuptohet. Sa herë Dulla të shihte ndonjë
prej tyre duke u sjellë andej rreth, i binte
me shqelm kafshës së mjerë e, po të ishte
gomar, i bërtiste: ush, he derr! Po të ishte
kalë, i bërtiste: daa, he derr! Në këtë rast, si
për çudi, të rinjtë ngriheshin nga tavolina
dhe fillonin duke u zënë me grushta, duke
bërë potere të madhe. I thonin Dullës:
- Si i duron gjithë këta kopukë?
- S’kam ç’t’u baj - përgjigjej Dulla. I kam
shokë. Edhe unë jam i ri si ata.
Më në fund, këta të rinj u bënë shumë të
prapë. Atëherë u mor vesh, por ishte shumë
vonë. Kopukët e Dull Nallbatit u nxorën
telashe të mëdha mytesarifëve të Dibrës së
Madhe. Ata ia sollën çallmën vërdallë edhe
sulltanit në Stamboll. Dyqani i Dull Nallbatit
ishte një degë e klubit të fshehtë për çlirim
të Dibrës.
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Dulla asht njeri shereleng

Q

ëlloi një kohë, që shpeshherë shihej
duke hyrë e duke dalë në dyqanin e Dull
Nallbatit edhe nji hoxhë shkurtabiq, por
me çallmë. Kjo gjë ra ne sy të hoxhallarëve,
të cilët ia thanë menjëherë kryemyftiut,
bile edhe mytesarifit. Kryemyftiu e thirri
hoxhën në zyrë dhe i tha:
- Si s’ke turp për çallmën e Pejgamberit
që mban në kokë! Po më shkon e përzihesh
me ata kopukë në dyqanin e Dull Nallbatit!
- Eh, eh, - ia filloi hoxha i zanun pisk, si
lepuri në lakna, - Dulla asht’ njeri shereleng!
Kot, kot kam shkue ndonjiherë, sa për...
muhabet.
Por, qysh prej asaj dite që doli kjo fjalë,
kopukët e Shehrit ia ndaluan hoxhës ardhjen
në dyqanin e Dull Nallbatit. Të paktën nuk e
pa më njeri duke hyrë e duke dalë aty.
Ky hoxhë ishte Seit efendi Najdeni, i
mbiquajtur “hoxhë Vogli”, nga shkaku i
trupit të tij të vogël, autor i nji abetareje për
të mësuar gjuhën shqipe me shkronja latine.
Ishte mësuesi i gjuhës shqipe në Dibër dhe
mbante lidhje të ngushta me “kopukët” e
Dull Nallbatit.
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Komshiu

PBageri. Ky ishte nji burrë i shtyrë në

ranë Dullës punonte këpucari Jovan

moshë, ortodoks, nga Rininica e Rekës, por
“kopukët” e Dull Nallbatit e donin fort dhe
e përkrahnin shumë me marifetet e tyre,
sepse ulemaja, disa agallarë, bashkë me
mytesarifin, kërkonin me ia mbyllë dyqanin.
Një ditë, Jovani hyn në Dyqanin e Dullës
dhe u dha të rinjve një fletë të shkuar. Ata e
hapën dhe panë se ishte një gazetë. Filluan
të lexojnë:
Klithje mbë vëllaznit e mi!
Ngrihi gjith, or vllazën, rrokni librat n’dor,
Dhe me sa të dini, gjith’ bahi msojtor!
Vet na! Vet, ti msojm, fëmin’ e Shqipnis,
Fort mir’ e shum’ bukur, gjuhën e gjyshnis!...
Por Dulla, qi po mbathte nji gomar
përjashta, bërtiti fort:
- Ush, ush, he derr!
Dhe Jovani, të cilit po i rrihte zemra si

125

kudhër, nuk mundi me ndigjue ma tepër,
se të rinjtë e palosën gazetën dhe e futën
poshtë nën arkën e vjetërsirave. Ai doli
nga dyqani i Dullës dhe hyri në dyqanin e
vet. Kapi çekiçin dhe filloi t’i sillte fort një
këpuce të vjetër që duhej arnuar.
Ky, ishte Jovan Bageri, i ati i Josif Bagerit,
drejtorit të gazetës “Shqypja e Shqipnis”, që
botohej në Sofje dhe vjershën e mësipërme
e kishte bërë i biri.				
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(vijon)

