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Botim i Shoqatës Kombëtare të Pyjeve Komunalë, Tiranë (Viti i tetë i botimit)

RRUGA DREJT KRIJIMIT TË SHOQATËS
KOMBËTARE TË PYJEVE KOMUNALË
bashkëpunimi me degën e SNV-së në Peshkopi, e cila mori përsipër të organizonte
Federatën Rajonale për qarkun e Dibrës
dhe me pas për atë të Kukësit dhe të Korçës.
Në vazhdim, ShKPK, për shkak të mungesës së mbështetjes dhe largimit të disa
anëtarëve të grupit nismëtar, pothuaj nuk pati
aktivitet. Ndërkaq, SNV-ja në Peshkopi
vazhdoi mbështetjen dhe punën e nisur për
krijimin e forcimin e Federatës Rajonale të
Dibrës, si dhe të anëtarëve të saj, që janë
kryesisht shoqatat e përdoruesve në shkallë
komunash.
Ishte përsëri SNV-ja, që në fillim të këtij
viti ofroi mbështetje për riorganizimin dhe
forcimin e kësaj shoqate, por edhe të fede-

Zjarret në kullota - Problem i ditës

kushtet e përshtatshme për zhvillimin e
bimëve.
Atëhere, a duhet të digjen kullotat dhe kur?
Janë raste të veçanta, siç parashikon edhe
Ligji, kur digjen kullotat. Gjithmonë vënia e
zjarrit bëhet konform legjislacionit, pavarësisht nga lloji i pronësisë dhe i kontolluar,
duke zbatuar me përpikmëri masat mbrojtese, për të parandaluar përhapjen e zjarrit.
Për permiresimin e punës kerkohet
ndergjegjesim i komuniteteve, blegtoreve,
se kullotat jane pasuri e madhe, qe duhen
trajtuar, mbrojtur e permiresuar. Kjo kerkon
që nga fermerët të paguhen tarifat e
kullotjes, se vetem keshtu sigurohen fonde
per permiresimin e tyre.
Nisur nga situatat e vështira që po kalojme
në shfaqjen e zjarreve në kullota, është e
domosdoshme që gjithë blegtoret të tregojne
kujdes të veçante në levizjen e tyre, të eleminojne çdo rast ndezje zjarri, të eleminojne
çdo shfaqe të mundshme të tij nga persona
të tjerë.
Drejtuesit e pushtetit vendor, në bashkpunim me strukturat e specializuara të DSHP
në rrethe dhe organet e MNZ në qarqe, lypset
të rrisin gatishmerinë dhe të rishikojne
programet e hartuara, në perputhje me
situaten e krijuar.
Blegtorë: Djegia e kullotave është e dëmshme
teknikisht dhe e dënueshme ligjërisht.
Agr. SAMI CENKO
Përgjegjes i Sekt. të Kullotave, në DPSHP,
Tiranë

PSE NUK DUHEN
DJEGUR KULLOTAT
Në ligjin për kullotat dhe livadhet, përcaktohet qartë: Ndalohet djegia e kullotave
dhe livadheve. Në raste të veçanta mund të
lejohet djegia e tyre, me autorizim të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Pyjor. Në
zbatim të këtij Ligji, Udhezimi i Ministrit të
Bujqësisë dhe Ushqimit shprehet se djegia e
kullotave dhe livadheve është në dëm të
prodhimtarisë së tyre. Vetëm në raste të
veçanta, kur në to ka infeksion të bimësisë
së dëmshme dhe mbetje floristike që
dëmtojnë kullotën e livadhin, lejohet djegia e
tyre dhe pasi të merren masa mbrojtëse nga
zjarri. Pra, dispozitat përkatëse ligjore
përcaktojnë qartë e prerë rastet e veëanta
kur mund të digjen kullotat.
Argumente teknike për disa nga dëmet që
sjell djegia e kullotave janë:
Djegia ul prodhimtarinë e kullotave, zhduk
barërat e dobishme shumëvjeçare dhe u jep
mundësi zhvillimi barëravet të këqija dhe
helmuese.
Digjen farërat e bimëve të dobishme shumëvjeçare në tokë dhe pengohet ripëritja
natyrale e tyre.
Prishet struktura e varfërohet toka dhe
favorizohet erozioni.
Pakësohet lenda organike, zhduken mikroorganizmat e tokes dhe, për pasojë, mungojnë

Vijon në fq. 2

Prof.as. Dr. AHMET OSJA

- Kalimtar, mos e shmang
Alpet, një hapesirë e veçantë, që
vështrimin
tënd nga bukuritë
shtrihet në pjesën më veriore të vendit,
shquhen për bukuritë e papërsëritshme
e Alpeve Shqiptare dhe pasuritë shumë të çmuara, që fshihen në gjirin e tyre. Klima dhe ndertimi tar dhe me shume interes, ai patjeter
gjeomorfologjik kane krijuar kushte per duhet te nisë nga Alpet (mendoni verritjen dhe zhvillimin e shume lloje tem Eposin e kreshnikeve, mitet, lebimësh, kafshësh e shpendësh, qe kane gjendat, gojedhenat ...). Në këtë haaty truallin dhe çatine e tyre. Kjo pasuri psirë gjenden shume monumente të
natyrore ka terhequr vemendjen e mjaft natyres e kulturës. Aty, për gjate gjithe
shkencetareve te huaj e te degjuar, si: vitit, për shumë kafshe e shpende nuk
Antonio Baldaçi, J. Dorfier, F. Nopca, mungon ushqimi: bari, gjethi e deri
Mark Graf, E. Durham, etj., por jo me frutat (luleshtrydhet e boronica), farërat
pak i jane kushtuar edhe studiuesit e bimeve, kërpurdhat, zhardhoket ...,
vendas, si Rrok Zojzi, Shan Pici, Gaspër me vIera të larta ushqyese.
Ekuilibri biologjik ka sjelle në jetese
Jakova, Gjovalin Gruda, Kolë Progni,
edhe kafshet mishngrenese, duke ruaspeleologu Gëzim Uruçi, etj.
Vlen te shenohet se ne kete hapsire jtur atë barazpeshe, që bën më së miri
prej 2242 km2 rriten mbi 1600 lloje vetë natyra.
bimesh, disa prej te cilave endemike, si:
Vijon në fq. 5
Alchemilla albanica-Rothm,
Ligusticum albanica - Jav,
Viola dugadjinica, Wulfenia baldacci - Degen,
Ranunculus hayekii Dorfier. Po ashtu, kane gjetur
“strehim” derri dhe dhia
e eger, ariu, ujku e çakalli,
rrëqebulli, dhelpra, kunadhja, dosëza, macja, vjedulla, ketri, nuselala e iriqi,
si dhe shqiponja, skifteri,
thëlleza, pellumbi e gjeli i
egër, etj. Kështu, në nje
mjedis natyror te tillë
Publikimi i Kurorës së Gjelbër
krijohet pershtypja e nje
mundësohet me Asistencën
parku zoobotanik madhëteknike të “SNV/Orgnizata
shtor. Ketu jane te gjitha
Holandeze për Zhvillim”
mundesite te shpallet nje
Ndihma financiare për publikipark nderkufitar midis
min e Gazetës është dhënë nga
Shqiperise Malit te Zi dhe
"SIDA/Agjencia NdërkombëKosoves. Zgjimi i Alpeve
tare Suedeze për Bashkëpui bën mire jo vetem vendit
nim dhe Zhvillim"
tone, por gjithë rajonit.
Nëse duam të kemi SIDA dhe SNV kanë një program të përbashkët bashkëpunimi
për mbështetjen e rritjes dhe forcimit te kapacitetit të aktorëve
turizëm me te vertete eli- kryesorë në Pyjet dhe Kullotat Komunale në Shqipëri
Të nderuar lexues,

Në brendësi
KALIMI I PRONAVE PUBLIKE NJËSIVE TË QEVERISJES
VENDORE, PROCES QË LYPSET PËRKRAHUR

Faqe 3

INXHINIER ZAFER YPI PRIND E SPECIALIST SHEMBULLOR

Faqe 4

Edhe Llogaraja pritet në besë

Faqe 6

Burri që mbillte drurë

Çmimi 20 lekë

Alpet
shqiptare

nga FERDIN LIÇAJ

Shoqata Kombëtare e Pyjeve Komunalë (SHKPK) e nisi rrugën e krijimit të
saj në janar të vitit 2003, me dëshirën dhe
nismën e një grupi specialistë pyjesh e drejtuesish të shoqatave të përdoruesve të
pyjeve dhe kullotave komunale, nga disa
komuna të vendit. Një hap i tillë lindi si
kërkesë e realitetit të krijuar pas një pune 6
- 7 vjeçare për transferimin dhe menaxhimin
e pyjeve dhe kullotave në kornizën
administrative të komunave.
Qysh në hapat e pare, me mbështetjen
e Projektit të Pyjeve dhe FAO-s, shoqata
filloi veprimtaritë sensibilizuese për organizimin e fedratave në disa rajone, si në
Elbasan, Shkodër, etj. Nga ana tjetër, për
të përshpejtuar procesin, u vendos një linjë

Nr. 56 Gusht 2005

1

Faqe 7

Gazeta “Kurora e Gjelbër”, që nga Nr. 55 i saj, ka hyrë në vitin e tetë
të botimit.
Tashmë ajo do të jetë botim i SHKPK dhe do të trajtojë gjithçka ka të
bëjë me pyjet dhe mjedisin e veçanërisht me pyjet komunalë.
Botuesi dhe redaksia e Gazetës ftojnë të interesuarit, të bashkëpunojnë
me shkrime e foto, me pyetje për çka atyre u lypset në punën e përditshme.
Duke ruajtur traditën e mirë të kësaj Gazete, por duke shtuar edhe
elemente të rinj, në përshtatje me kohën, faqet e saj le t'i shërbejnë
zhvillimit të mëtejshëm të pyjeve e veçanërisht atyre komunalë.
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RRUGA DREJT KRIJIMIT
TË SHOQATËS
KOMBËTARE TË PYJEVE
KOMUNALË
Vijon nga f. 1
ratave në rajonet Korçë e Kukës. Në këtë
kuadër, një grup i përbashkët pune, zhvilloi
një sërë veprimtarish për hartimin e statutit
dhe rregullores së brendshme, si dhe
përgatitjen e mbledhjes së përgjithshme për
zgjedhjen e organeve drejtuese të SHKPK,
hapa këta të domosdoshëm, që do të
përfaqësojnë e mbrojnë në mënyrë të
ligjshme të drejtat dhe interesat e anëtarëve
të saj në shkallë kombëtare.
Mbledhja e Përgjithshme, në saje të punës së grupit të bashkëpunimit, u bë me 22
korrik 2005 në Qëndrën Shalom, Tiranë, ku
përfaqësuesit e zgjedhur nga federatat e
rajoneve Dibër, Kukës e Korçë, si dhe të
grupit nismëtar të Shoqatës Kombëtare, mbi
baza demokratike, zgjodhën Këshillin
Drejtues prej 9 anëtarësh dhe Kryesinë e
përbërë nga Kryetari Haki Kola, nënkryetari Ferdin Liçaj dhe sekretari Zef Ymeraj.
Në kushtet e tanishme, ku në përgjithësi
problematika politike, ekonomike dhe
sociale e shoqërisë sonë ka mjaft hapësira
dhe boshllëqe, që duhen mbushur, edhe në
sektorin e pyjeve, për të cilin ne dëshmojmë
drejtpërdrejt, ka mjaft të tilla. Por, nuk mund
të themi kurrësesi se po dalim në skenë
për të zgjidhur të gjitha problemet që hasen
në këtë sektor. Orientimi ynë i qartë kanë
qenë dhe mbeten dy çështje themelore, dy
parime bazë, që do të përbëjnë edhe shinat
mbi të cilat do të ecë Shoqata Kombëtare
e Pyjeve Komunalë. Ato janë:
E para: Përfaqësimi dhe mbrojtja e
interesave të anëtarëve të saj, që janë
Federatat Rajonale në shkallë kombëtare,
duke e lidhur këtë me edukimin e atyre që
përdorin pyjet, kullotat e ujërat, si burime
kryesorë të natyrës, për nevojat e tyre
jetike. Jemi të bindur se vetëm me përdorues të edukuar në fushën e njohjes dhe
zbatimit të ligjit dhe të trajnuar teknikisht,
mund të sigurohet një të ardhme ndryshe e
pylltarisë shqiptare, me synimin e vetëm që
të bëhemi pjesë e integrimit të përgjithshëm
evropian, me vepra e jo vetëm me fjalë.
Natyrisht, ky parim është detajuar në
Statutin e Shoqatës, me të cilin janë njohur
të gjithë anëtarët dhe kanë bërë vërejtjet e
reflektimet e tyre. Megjithatë, theksojmë
se misioni i edukimit të një sjelljeje qytetare
tek ata që përdorin këto burime natyrore
me vlera të shumëfishta, nuk është punë
që fillon e mbaron në kuadrin e një programi
që zgjat një apo disa vjet. Por, mendojmë
se na takon dhe duhet ta fillojmë këtë rrugë.
Nënvizojmë se këtë proces nuk mund ta
zbatojnë ata që nuk janë vetë të edukuar
dhe aq më pak ata që nuk mund të
edukohen kurrë, për shkak të interesave të
ngushta që kanë demonstruar vazhdimisht

në drejtim të pasurisë kombëtare pyjore.
Përvoja ka treguar që në krye të shoqatave
të Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave
Komunale kanë ardhur edhe njerëz pa asnjë
ide, që e kanë quajtur këtë si vend pune,
nga mund të nxirren të ardhura, duke u
sorollatur. Këto janë dukuri që e bjerrin
qëllimin dhe misionin tone, prandaj duhet të
jemi vazhdimisht syçelë e mëndjehollë …
E dyta lidhet me ndikimin dhe rolin e
SHKPK në formulimin e politkave që
udhëheqin sektorin pyjor. Ky parim do të
bëjë të mundur mishërimin e mendimit të
kualifikuar, që bazohet në përvojat e pasura
dhe arritjet konkrete shkencore, në hartimin
e ligjeve, rregulloreve apo vendimeve që
merren nga institucionet shtetërore. Në këtë
kuadër, synohet lufta e papajtueshme që
ndërmerr Shoqata Kombëtare e Pyjeve
Komunalë kundër korrupsionit dhe që e
zbaton nëpërmjet mjeteve demokratike.
Shoqata Kombëtare e Pyjeve Komunalë tashmë ka edhe tribunën e saj, gazetën e
mirënjohur “Kurora e Gjelbër”.

Hapat e parë
Për vitin në vazhdim, kryesia, që u zgjodh
nga Këshilli Drejtues i SHKPK, do të
vazhdojë punen e nisur për forcimin e
strukturave të saj, duke patur dhe mbështetjen e asistencën e SNV, me synim
mbështetjen dhe krijimin e federatave në
rajone të tjera, si në Elbasan, Tiranë, Lezhë,
Shkodër, etj. Në këtë vështrim, SHKPK,
me këtë mbështetje do të ecë me shpejtësi
drejt formësimit të plotë të saj në fundin e
këtij viti. Në këtë vazhdë pune, të gjitha
ndryshimet e natyrshme që do të vijne, do
të pasqyrohen edhe në formacionin
vendimmarrës të Shoqatës, dmth Këshillit
Drejtues, i cili do të rritet brenda një kornize
numerike të miratuar.
Mendojmë se një organizim i shëndoshë
i SHKPK, si nga ana strukturore dhe nga
ajo funksionale, do të jetë garanci për
funksionimin e saj nga qëndra në bazë dhe
anasjelltas. Ky objektiv, natyrisht kërkon
nga të gjithë anëtarët e Shoqatës të kenë
së pari bindjen se vetëm kështu do të arrihet
qëllimi i madh, që i ka vënë vetes kjo Shoqatë
dhe se vetëm kështu do të kemi se ku të
shprehim vullnetin tonë, të themi fjalën tonë
të lirë dhe të japim ndihmesë të gjithanshme
për orjentimin e drejtë të politikës shtetërore
në spektrin e burimeve natyrore.

Hapat e mëtejshëm
Hapat që do të ndërmerren në vazhdim,
kanë të bëjnë me pjesëmarrjen e SHKPK
në veprimtaritë që lidhen me menaxhimin
e drejtpërdrejtë të gjendjeve të reja, që krijohen në vendin tonë në fushën e burimeve
natyrore të pyjeve, kullotave e ujërave. Në
këtë koncept, shoqata do të bëjë përpjekje
të vazhdueshme që të marrë pjesë si partenere aktive dhe mjaft e besueshme në
komponentët e rëndësishëm që do të zhvillojë projekti i ri për zhvillimin e burimeve
natyrore, i cili, siç dihet, ka objektiva të qarta
në drejtim të sensibilizimit dhe edukimit të
përdoruesve të këtyre burimeve për një menaxhim ndryshe të të gjitha terreneve që
ata kanë, me qëllimin e përhershëm të mbrojtjes dhe zhvillimit të tyre, për nxjerrjen e
përfitimeve të gjithanshme ekonomike dhe
shoqërore.

Takimi për Zonat e Mbrojtura,
Konventa mbi Biodiversitetin
Përgatiti: GENTI KROMIDHA, Drejtor i Zonave te Mbrojtura

(Pjesëmarrës në takim)
Në datat 13-17 Qershor 2005, u zhvillua në Montecatini, Itali, Takimi i Parë i
Grupit të Posaçëm të Punës për Zonat e Mbrojtura. Në takim morën pjesë përfaqësues
të qeverive që janë palë të konventës, si dhe vëzhgues nga organizmat e Kombeve të
Bashkuara, agjenci të specializuara, Konventa të tjera, shoqatat ndërkombëtare, etj.
Takimi u drejtua nga Z. Letchumanan Ramatha (Malaysia), në emër të presidentit
të Konferencës së Palëve të Konventës së Biodiversitetit.
Në seancën e parë plenare, përshëndetën edhe përfaqësues të Qendrës për
Trashëgiminë Botërore dhe Konventës për Ruajtjen e Llojeve Migratore të Kafshëve të
Egra. Në emër të grupeve rajonale përshëndetën Ghana, në emër të Grupit Afrikan,
Panamaja, në emër të Grupit të Amerikës Latine dhe Karraibeve, dhe Hollanda në emër
të Bashkimit Europian bashkë me Bullgarinë dhe Rumaninë. Gjithashtu, përshëndetën
edhe përfaqësues të shoqatave jo qeveritare dhe komuniteteve lokale dhe indigjene.
Duke folur mbi temën “Zonat e mborjtura: çështjet kryesore për zbatimin e
programit të punës”, Z. Lopoukhine u shpreh se ekziston një lidhje e fortë midis krijimit
të zonave të mbrjtura dhe zbutjes së varfërisë. Megjithatë, sfida për të ardhmen mbetet
bindja e burimeve financuese që krijimi i zonavetë mbrojtura kontribuon në plotësimin
e nevojave të njerëzve. Aktualisht ka një rënie të fondeve për zbatimin e programit të
punës për zonat e mbrojtura dhe donatorët duhet të rrisin mbështetjen e tyre për këtë
qëllim. Gjithashtu, ai paraqiti edhe disa zona prioritare për krijimin e zonave të mbrojtura
detare përtej kufinjve shtetërorë.
Në seancën e parë plenare u vendos që Byroja e Konferencës së Palëve të
shërbejë edhe si Byro e takimit. Pjesëmarrësit në këtë senacë miratuan programin
(axhendën) e takimit dhe zgjodhën drejtuesit e punimeve dhe raportuesit e nën-grupeve
të punës. Në këtë kuadër u vendos ngritja e dy nën-grupeve të punës: Nën-grupi i
parë, nën drejtimin e Znj. Karen Brown (Kanada) do të shqyrojë, sipas programit,
çështjet 3.1 (Mundësitë e bashkëpunimit për krijimin e zonave të mbrojtura detare
përtej kufinjve shtetërorë) dhe 3.3 (Zhvillimi i mëtejshëm i mjeteve për identifikimin,
shpalljen, menaxhimin, monitorimin dhe vlerësimin e sistemeve kombëtare dhe rajonale
të zonave të mbrojtura), dhe; Nën-grupi i dytë, nën drejtimin e Z. Orlando Rey Santos
(Kuba) do të shqyrojë, çështjet 3.2 (Mundësi për mobilizimin e burimeve financiare
për zbatimin e programit të punës për zonat e mbrojtura nga vendet në zhvillim dhe
vendet me ekonomi në tranzicion) dhe 4. (Rishikimi i zbatimit të programit të punës për
zonat e mbrojtura). Takimi i grupit të punës u shoqërua nga një numër i madh aktivitetesh
anësore në të cilat u pasqyruan në mënurë më të detajuar arritjet e vendeve dhe
oragnizatave të ndryshme lidhur me menaxhimin efektiv të zonave të mbrojtura.
Në sesionin e tij të parë nën-grupi i punës I, mori në shqyrtim pikën 3.1 të programit
“Mundësitë e bashkëpunimit për krijimin e zonave të mbrojtura detare përtej kufinjve
shtetërorë”, dhe diskutimi u bazua në dokumentacionin e përgatitur nga Sekretariati i
Konventës së Biodiversitetit (UNEP/CBD/WG-PA/1/2) dhe disa dokumente me
informacione shkencore mbi biodiversitetin (UNEP/CBD/WG-PA/1/INF/1) në zonat
detare përtej kufinjve shtetërorë, aspektet ligjore (UNEP/CBD/WG-PA/1/INF/2) dhe
raste studimore (UNEP/CBD/WG-PA/1/INF/3) për krijimin e zonave të mbrojtura
detare përtej kufinjve shtetërorë.
Në sesionin e dytë, përfaqësuesi i Hollandës, në emër të Bashkimit Europian,
Bullgarisë dhe Rumanisë, paraqiti disa kritere të mundshme ekologjike dhe praktike
për identifikimin dhe përzgjedhjen e zonave të mbrojtura detare në det të hapur. Në
sesionin e 3-9, grupi i punës shqyrtoi disa rekomandime të propozuara nga kryetari i
grupit të punës, mbi disa opsione për bashkëpunimin për krijimin e zonave të mbrojtura
detare përtej kufinjve shtetërore. Pas diskutimeve të gjata e të frutshme nga një numër
i madh përfaqësuesish të palëve të konventës, grupi i punës venbdosi që ti paraqesë në
seancë plenare rekomandimet e miratuara (UNEP/CBD/WG-PA/1/L.6).
Grupi i punës I, mori në shqyrtim “Zhvillimi i mëtejshëm i mjeteve për identifikimin,
shpalljen, menaxhimin, monitorimin dhe vlerësimin e sistemeve kombëtare dhe rajonale
të zonave të mbrojtura”. Diskutimet në këtë pikë u bazuan mbi një dokument të përgatitur
nga Sekretariati i Konventës së Biodiversitetit mbi mjetet për identifikimin, shpalljen,
menaxhimin, monitorimin dhe vlerësimin e sistemeve kombëtare dhe rajonale të zonave
të mbrojtura (UNEP/CBD/WG-PA/1/4). Në sesionin e parë, grupi i punës II, mori në
shqyrtim pikën 4 të programit të punës “Rishikimi i zbatimit të programit të punës për
zonat e mbrojtura”. Diskutimet në këtë pikë u bazuan mbi një dokument të përgatitur
nga Sekretariati i Konventës së Biodiversitetit mbi vlerësimin e procesit për rishikimin
e zbatimit të programit të punës për zonat e mbrojtura (UNEP/CBD/WG-PA/1/5). Në
këtë dokument përfshihen edhe propozime mbi proceset dhe udhëzuesit për rishikimin
e zbatimit të programit të punës. Pas diskutimeve intensive dhe të frutshme nga një
numër i madh përfaqësuesish të palëve të konventës, grupi i punës venbdosi që ti
paraqesë në seancë plenare rekomandimet e miratuara (UNEP/CBD/WG-PA/1/L.3)
Grupi i punës II, mori në shqyrtim “Mundësi për mobilizimin e burimeve financiare
për zbatimin e programit të punës për zonat e mbrojtura nga vendet në zhvillim dhe
vendet me ekonomi në tranzicion”. Diskutimet në këtë pikë u bazuan mbi një dokument
të përgatitur nga Sekretariati i Konventës së Biodiversitetit mbi mundësitë për
mobilizimin e burimeve financiare për zbatimin e programit të punës për zonat e mbrojtura
(UNEP/CBD/WG-PA/1/3). Pas diskutimeve intensive dhe të frutshme nga një numër
i madh përfaqësuesish të palëve të konventës, grupi i punës venbdosi që ti paraqesë në
seancë plenare rekomandimet e miratuara (UNEP/CBD/WG-PA/1/L.4)
Në kuadër të takimit të tetë vendeve më të industrializuara të botës dhe Rusisë
(G8), që do të zhvillohet në Gleneagles, Angli, grupi i punës i kërkoi Presidentit të
Konferëncës së Palëve që ti përcjellë Kryeministrit Italian një mesazh të posaçëm për
këtë takim.
Në përfundim të takimit pjesmarrësit miratuan raportin përfundimtar të takimit si
dhe rekomandimet e dhëna në nën-grupet e punës. Në takimin e ardhshëm synohet të
hidhen hapa të tjerë përpara për përmirësimin e punës në menaxhimin efektiv të zonave
të mbrojtura në nivel botëror.
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KALIMI I PRONAVE PUBLIKE NJËSIVE TË QEVERISJES
VENDORE, PROCES QË LYPSET PËRKRAHUR
nga ZEF YMERAJ

Kalimi i pronave publike
njësive të qeverisjes vendore
është një proces shumë i rëndësishëm, por edhe i vështirë. Nisur
nga rëndësia e madhe e tij, me
mbështjen e SNV/Organziata
Holandeze për Zhvillim, në kuadrin
e programeve të saj për zhvillimin
ekonomik dhe decentralizimin, u
organizua një takim informues për
transferimin e pronave publike në
njësitë e qeverisjes vendore.
Vëmëndje e veçantë në takim iu
kushtua bazës ligjore të këtij procesi dhe eksperiencave të fituara
deri tani në disa njësi të veçanta
të pushtetit vendor. Komuna e
Gjinarit, Elbasan, e cila ka realizuar
fazën e parë të procesit, u cilësua
si shëmbull i mirë.
Pjesëmarrës në takim ishin
përfaqësues të pushtetit lokal të
Gjinarit, përfaqësues të Agjencisë
Shtetërore të Kthimit të Pronave,
përfaqësues të Drejtorsë së Përgjithshme të Shërbimit Pyjor, specialistë të pyjeve dhe kullotave nga
Projekti PZHBN (Projekti për
Zhvillimin e Burimeve Natyrore)
i Bankës Botërore, si dhe Drejtuesi
dhe disa Këshilltarë të SNV në
Shqipëri.
Çështjet kryesore që u diskutuan në takim ishin:
Baza ligjore e procesit të kalimit të pronave publike në
pronësi të komunës, fazat e
zbatimit dhe informimi publik
mbi këtë çështje.
Tipet e pronave që do të transferohen, duke u përqëndruar
më shumë në pyjet dhe kullotat komunale. Shpalosja e
ecurisë së deritanishme në
këtë drejtim dhe problemet që
ndeshen.
Kriteret e menaxhimit, bashkëpunimi midis aktorëve
dhe hapat e nevojshëm në të
ardhmen.
Shefi i Agjencisë Shtetërore
të Kthimit të Pronave, Avni
Mustafaj, bëri një përshkrim të
shkurtër të kuadrit ligjor, si dhe të
ecurisë së deritanishme. Inventarizimi i pronave, tha ai, bazohet në
dy ligje kryesorë: Nr 8743, dt.
22.02.2001 ”Për pronat a paluajtshme të shtetit” dhe nr. 8744, dt.
22.02.2001 ”Për transferimin e
pronave të paluajtshme publike të
shtetit në njësitë e qeverisjes
vendore”, si dhe në vendimin e
KM nr. 500, dt. 14.08.2001 ”Për
inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transformimin e pronave në njësitë e
qeverisjes vendore”.
Palë pjesëmarrëse në këtë
proces janë:
Institucionet e pushtetit
qëndror

Njësitë e qeverisjes vendore
AITPP
ZQRPP dhe zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në rrethe.
Për sa i përket procesit, pranë
MPVD janë ngritur strukturat, si
dhe degët e tyre në qarqe. Procesi
është rrugë e gjatë, e cila kalon
nëpër disa faza:
Iventarizimi:
Krijimi i komisionit të inventarizimit në NjQV;
Iventarizimi i pronave dhe
miratimi i listës paraprake të
inventarit nga KM.
Transferimi:
Afishimi i listës paraprake,
Reflekim i vërejtjeve dhe
kundërshtive nga institucionet
përkatëse apo persona privatë;
Miratimi i listës përfundimtare të transferimit nga KM.
Regjistrimi:
Registrimi fillestar pranë
zyrave rajonale të regjistrimit,
Zgjidhja e proceseve gjyqësore,
Kalimi i së drejtes së pronësisë.
Inventarizimi i pronave publike ka përfunduar në të gjitha
institucionet e pushtetit qëndror.
Në këtë kuadër, ka përfunduar
edhe inventarizimi i pyjeve dhe
kullotave, i cili ka kohë që është
dorëzuar në Agjencinë e Inventarizimit dhe Transferimit të pronave
publike nga DPSHP. Procedurat
për miratimin e listave të inventarit
kanë përfunduar për 20 institucione të pushtetit qëndror dhe 85
njësi të qeverisjes vendore.
Deri tani vetëm Bashkia e
Kuçovës ka përfunduar të gjithë
procesin (Bashkia Kuçovë nuk ka
pyje dhe kullota, ashtu sikurse dhe
shumë bashki të tjera).
Gjatë vitit 2005 po punohet
për të realizuar kërkesat e VKM
Nr.500 për kryerjen e procedurave të miratimit të listës së
inventarit për 60 njësi të qeverisjes
vendore, miratimin e listës paraprake të pronave, që transferohen
për 40 njësi të qeverisjes vendore,
miratimin e listës përfundimtare të
pronave për 20 njësi të qeverisjes
vendore. Në këtë procedurë
përfshihen dhe pyjet shtetërorë e
komunalë dhe kullotat. Agjencia
mendon se ky proces do të përfundojë për gjithë vendin rreth
fundit të vitit 2008.
Parimisht, pyjet dhe kullotat
komunale transferohen së bashku
me asetet e tjerë të komunës. Kërkesat e tjera të qeverisjes vendore
për t’i transferuar vetëm pyjet dhe
kullotat, deri tani nuk janë marrë
parasysh nga Agjencia. Kërkesat

më të shumta në këtë pikë kanë
qënë nga njësitë e qeverisjes
vendore të rretheve Dibër, Mat,
Përmet, Kolonjë e Skrapar.
Për të lehtësuar procesin,
Agjencia orienton se të gjitha
komunat që aplikojnë duhet të
plotësojnë dokumentacionin për të
gjitha llojet e pronave që ndodhen
në territorin e tyre, si ndërtesa,
rrugë, troje, sisteme ujijtjeje, pyje,
kullota, etj. Deri tani këtë orientim
e kanë zbatuar të gjitha komunat,
me përjashtim të atyre të rrethit
Dibër, të cilat kanë plotësuar
vetëm pjesën e pyjeve, prandaj
atyre iu është kthyer përgjigje
zyrtare se kjo nuk është e mundur.
Përfaqesuesi i Agjencisë
sqaroi se ligji nuk e përjashton
mundesinë e aplikimit të pjesshëm,
por Agjencia nuk ka pranuar të
marrë në shqyrtim aplikime të
pjesshme, sepse kjo është e
pamundur për ngarkesën e madhe
të punës.
Për plotësimin e tabelave mbi
pyjet dhe kullotat komunale,
komunat kanë përdorur planet e
mbarështimit, të cilat kanë lehtësuar mjaft procesin. Drejtoritë e
Shërbimit Pyjor të rretheve gjithashtu kanë qenë të përfshira në
verifikimin e dokumenteve të
paraqitura.
Për sa i përket pyetjes nëse
ka kufizime në transferim, u
sqarua se në ligj janë përcaktuar
qartë se cilat prona mund të
transferohen në pronësi dhe cilat
në përdorim.
Po ashtu, DPSHP duhet të
përcaktojë kritere më të sakta për
tipet dhe sasinë e pyjeve që
transferohen në përdorim apo në
pronësi. Mëgjithatë, në përgjithësi
komunat kanë të drejtë të aplikojnë për të gjitha pyjet dhe
kullotat që janë në territorin e tyre.
Asnjë limit nuk është përcaktuar.
Kritere duhet të vendosen për
pyjet dhe kullotat që janë në
përdorim nga komunitetet.
Çfarë do të aprovohet për
transferim do të bazohet në
reagimin e komentet, që do të
pasqyrohen më pas nga institucione të ndryshme. Megjithatë,
akoma nuk është e qartë nga
Agjencia e transferimit se si
komunat mund të kontrollojnë këtë
proces dhe si mund të ankohen,
në qoftë se ata nuk janë dakort
me vendimin.
Problemi më i madh që
Agjencia e Kthimit të Pronave ka
ndeshur deri tani është se
kryetarët e komunave nuk janë
shumë të interesuar në këtë
proces. Kjo Agjenci ka bërë disa
tryeza të rrumbullakta dhe seminare informuese, por përsëri

interesi duket se është i pamjaftueshëm. Nga ana tjetër, shoqëria
civile dhe pushteti vendor kanë
theksuar se informacioni është
shumë i pakët dhe mundësia për
të gjetur asistencë në këtë proces
gjatë realizimit të tij është akoma
dhe më e vështirë. Edhe marrja e
informacionit nga zyrat e kadastrës nuk është gjë e lehtë për t’u
realizuar. Pushteti vendor dhe
shoqëria civile në rajone të
ndryshme kanë komentuar se
zyrat e Agjencisë së kthimit të
pronave publike pranë qarqeve
nuk japin mbështetjen e duhur te
pushteti vendor për të finalizuar
këtë proces. Ata kanë dëshmuar
që pushteti lokal duhet të bëhet më
aktiv dhe më i ndërgjegjshëm për
këtë çështje.
Përfaqësuesi i komunës së
Gjinarit dha eksperiencën e tij në
realizimin e fazës së parë, që
është iventarizimi i pronave dhe
deri ku kanë arritur ata me
procesin e kthimit të pronave.
Zoti Mustafaj sqaroi komunën e Gjinarit se sipas ligjit komuna
mund të bëjë kërkesë për transferim edhe të pronave të tjera,
që nuk janë përfshirë në kërkesën
e parë. Përfaqësuesit e Komunës
Gjinar në kërkesën e tyre të parë
kanë kërkuar pyje dhe kullota
sipas pasqyrave të planit të
manaxhimit, hartuar për pyjet dhe
kullotat komunale, që i kanë në
përdorim sot. Ata nuk e bënë që
në fillim kërkesën për kthimin e
plotë të pronave pyjore e kullosore,
sepse nuk e kishin informacionin
e nevojshëm nga Agjencia apo nga
DPSHP. Tani, kryetari i bashkisë
ka shprehur interes për më shumë
pronësi pyjore, pasi në realitet këta
janë pyje publikë të cilët përdoren
aktualisht nga komuniteti.
Një çështje shumë e rëndësishme, që u diskutua në takim,
ishte parashikimi ose jo me ligj i
mirëmbajtjes së pronave pas
transferimit të tyre në njësitë
vendore. Z. Mustafaj sqaroi se kjo
nuk është parashikuar dhe se
shqetësimi është shumë i drejtë.

Sipas ligjit të transferimit akti 16.3.
është theksuar se transferimi
duhet të shoqërohet me fonde për
mirëmbajtje. Lidhur ngushtë me
këtë problem është edhe roli që
do të luajnë institucione të ndryshëm në shkallë kombëtare, si dhe
fakti se çfarë do t’i jepet si kriter
pushtetit lokal, për të patur në
administrim edhe strukturat e
ndryshme institucionale (arësimi,
shëndetësia, etj). Nëse pushtetit
vendor i jepet një pronë dhe nuk i
jepen fonde të mjaftueshme për
ta mirëmbajtur e shfrytëzuar atë,
ky proces nuk do të shkojë si
duhet.
Problem tjetër shumë i
rëndësishëm, që mbetet për t’u
diskutuar me pushtetin qëndror,
është manaxhimi dhe drejtimi i
pronave, konform strukturave
përkatëse institucionale. Nëse
drejtimi vazhdon t’i mbetet
pushtetit qëndror, lind pyetja se cili
është në këtë rast kuptimi i të
paturit të diçkaje në pronësi. Nga
ana tjetër, pushteti vendor duhet
të bëjë përpjekje të vazhdueshme
për rritjen e kapaciteteve të tij, me
qëllim që të marrë mbi vete të
drejtat dhe përgjegjësitë që lindin
nga të qënurit pronar.
Procesi i transferimit të
pronave njësive të qeverisjes
vendore, siç u theksua edhe më
sipër, është i gjatë e i vështirë, për
vetë natyrën e objektit, procedurat
dhe aktorët që përfshihen në të.
Prandaj, pjesëmarrësit në takim
mbetëm në një mëndje me idenë
se është shumë e nevojshme që
njësite vendore në rajone të
ndryshme të vendit kanë nevojë
të ndërgjegjesohen, të shkëmbejnë informacion dhe të shikojnë konkretisht se çfarë është bërë
nga kolegët e tyre në rrethet e tjera
dhe se si ata mund ta përdorin këtë
përvojë. Në këtë drejtim, SNV
mund të japë një kontribut të
vlefshëm, duke organizuar seminare në rajonet ku ajo operon.
Fillimisht në Dibër e më pas
ndoshta dhe në rajone të tjera.
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INXHINIER ZAFER YPI PRIND
E SPECIALIST SHEMBULLOR
Mbresa e kujtime, disa ditë pas ndarjes nga jeta
Disa ditë pas ndrjes nga jeta, për të ngushëlluar familjen, për të ndarë sadopak dhimbjen
për vdekjen e Zaferit, bëmë një vizitë në familjen
e tij. Ndonëse të trondituar nga vdekja e papritur,
të pikëlluar thellë, në familje donin të shpreheshin
sa më shumë dhe të kujtonin njeriun e tyre të dashur, Zaferin. E, ndër ato që mund të mbeteshin
në mendjen tonë, të thëna nga nëna, bashkëshortja dhe vajza, mundëm të përmbledhim.
Vjeshtë e viti 1956. Pikat e shiut dhe lotët
mbulonin fytyrat e trishtuara të grupit të fëmijëve
të shkollës “Misto Mame” në Tiranë. Papritur,
me urdhër nga lart, nxënësi i shkëlqyer 12-vjeçar
po ndahej nga shokët dhe mësuesit, që e adhuronin. Nisi kështu kalvari i gjatë i
vuajtjeve dhe persekutimit të Zaferit dhe familjes së tij. E ëma, me një çantë të
madhe, të zezë, i bënte me shenjë të shpejtonte, djalit te vetëm, sepse edhe
hallet e telashet nuk prisnin. Zaferi i vogël tërhoqi pas vetes portën e rëndë,
duke shtrënguar në dorën tjetër valixhen e librave, miqtë e tij të pandarë për
gjithë jetën. U tha lamtumirë shokeve, shkollës..., i tha lamtumirë njëherë e
përgjithmonë, fëmijërisë!
E kush nuk e njohu Zafer Ypin dhe nënën e tij, zonjën Leman, në qytetin
mikpritës të Kavajës, familje e nderuar dhe e respektuar nga të gjithë, ndonëse
ata i përplasën haureve e bodrumeve ..., ndoshta këtu Zaferi mori dhe atë
astëm, që e shoqërori deri në vdekje.
Zaferi po rritej, u përgjegjësua shpejt, që të përballojë një jetë të
stërmundimshme. Ai studionte shumë, ishte nxënës i shkëlqyer i gjimnazit “Medar
Shtylla”, të cilin e ndiqte paradite, ndërsa pasdite ai ishte punëtor i palodhur i
kripores së Kavajës. Zaferi punonte, zhytej në ujë deri në shpatulla, për të
siguruar bukën e gojës. Punonte të ndihmonte nënën për të përgatitur pakot
dyjavore të ushqimeve, që do t’i çonte për në burgun famëkeq të Burrelit. Ai,
sebashku me nënën, rrugën për në Burrel e përshkoi për 14 vjet rresht, për të
takuar të atin, Asllanin kur vuate dënimin, i dënuar për ide socialdemokrate.
(Asllani, avokat, i diplomuar ne Paris, ishte biri i ish-kryeministrit Xhaferr Ypi).
Puna e rëndë fizike dhe persekutimi i vazhdueshem nuk e shuajten kurrë
etjen për dije dhe vullnetin për të vazhduar studimet e larta. Në moshën 18vjeçare, Zaferi mbaroi shkëlqyeshëm gjimazin, duke njohur mirë frëngjshten,
italishten e rusishten. Zaferi u dallua si nxënës me intelekt të veçantë në
olimpiadat e matematikës, fizikës, kimisë, gjatë vitit të fundit të gjimnazit. Kjo i
lehtësoi mësuesit, dashamirësit dhe ata që e çmonin, të kapërcenin rreziqet e
kohës dhe ta ndihmonin për të përfituar të drejtë studimi në degën e inxhinierisë
së pyjeve. Në Fakultetin e Pyjeve, Zafer Ypi spikaste ndër studentët më të
mirë; ai mbaroi me rezultate të shkëlqyera. Me vullnet e këmbëngulje, përveç
punës në profesion, ai fillon të botojë artikuj, filloi të merrej me punë shkencore
për kultura të ndryshme pyjore, etj. Por, për fat të keq, biografia dhe ashpërsimi
i luftës së klasave nuk do ta lejonin të hidhte hapa të mëtejshëm në botën
akademike, duke e detyruar shpejt të përballej me përgjegjësitë e punës së
rëndë në fshatrat Bardhor, Synej, Shkozet e Rrushkull, ku zbatoi shumë projekte
pyllëzimi e punime të ndryshme pyjore. Kolegët kujtojnë përkushtimin e tij në
kryerjen e detyrave, deri në sakrificë, ndershmërinë në punë, nivelin e lartë
profesional, që e shoqëroi kudo.
Pas vitit 1990, Zaferit iu krijuan hapsira të reja dhe ai shpalosi ato cilësi të
larta, të fituara në atë jetë me shumë vuajtje. Atij iu besua drejtimi i ndërmarrjeve
të mëdha, si Alb-Plantexi e Porti Detar i Durrèsit, ku fitoi respektin dhe besimin
e bashkëqytetarëve për t’i përfaqësuar në Parlament gjatë viteve 1996-1997.
Në vlerësim të nivelit profesional, atij iu besua posti i këshilltarit të ministrit të
Bujqësisë dhe Ushqimit; mori pjesë në konsulenca në projekte të ndryshme të
Bankës Botërore e donatorëve të tjerë për një periudhë pesëvjeçare. Kudo u
vlerësua puna cilësore, bashkëpunimi dhe mënyra e komunikimit me kolegët e
Zaferit.
Megjithatë, pasuria e vetme, që fëmijët trashëguan nga eksperienca
shumëvjeçare e babait të tyre në poste të lakmuara, ishin pak fjalë përgjigje
atyre që qortonin ndershmërinë e tij: “Nuk ka thesar më të madh se një ndërgjegje
e pastër”. Eshte kjo, thënia lapidar, të cilën fëmijët e tij e kanë të ngulitur thellë
në qënien e tyre. Për Lean dhe Lanin (fëmijët e Zaferit) janë të pazëvendësueshme marrëdhëniet aq njerëzore e intelektuale. Ai ishte prindi, ishte njëherësh,
vëlla e shok. Këshillat, asnjëherë autoritare, shakatë, asnjëherë të rëndomta,
janë ato që tashmë kanë ndikuar në formimin e fëmijëve të tij. Vjollcës
(bashkëshortes) do t’i mungojë dashuria dhe mbështetja 30-vjeçare e një
bashkëshorti të devotshëm. Për nënën e tij, zonjën Leman, nuk do të mbyllet
ndoshta kurrë plaga e hapur nga humbja e birit të vetëm, shokut të një jete plot
vuajtje, që nuk e braktisi kurrë, deri në ditën e fundit të jetës së tij.
Nga Zafoja mbetet tani kujtimi. Kujtimi i dhimbshëm i një njeriu të mirë, që
jetoi një jetë të denjë të quhej e tillë, një jetë me plot kuptim. Zafer Ypi mbetet jo
vetëm në memorjen e familjes dhe të dashurve të tij, por edhe të kolegëve
pylltarë, gjithë atyre që e kanë njohur e punuar me të.
MIHALLAQ KOTRO, GJON FIERZA

Kur i shmangesh provës
Të bësh gjëra të lehta nuk do të thotë se ke
bërë dhe gjëra të zgjuara.

Nëse nuk arrin të shtrydhë të paktën njërën
nga këto, ai është shejtan e, si i tillë, i duhet
patur frikë.

Kur shpërdorohen vlerat
Thesit që i është derdhur mielli, zor t’i fusë
kush dorën.

Kur nuk arrin të njohësh të vërtetën
Shoqëria njerëzore gjatë gjithë kohëve ka patur
e do ketë vetëm një gjë të barabartë - 24
orëshin e ditë-natës. Gjithësaherë që ndihesh
i pakënaqur në ecurinë e jetës, dije mirëfilli
se fajin e ke vet; me siguri nuk ke arritur ta
shfrytëzosh me efektivitet 24 orëshin tënd,
këtë pasuri njësoj për secilin.

Ngjitje në shkollë
Nuk je i humbur kur jep ato që di, për të
marrë ato që nuk di.
Kur kërkon siguri
Ajo që di është shkalla më e sigurtë për të
arritur atë që nuk di.
Euforia
Kulmi i humbjes së logjikës është kur fillon
të presësh degën ku qëndron vetë.
Kur duam t’u shmangemi gabimeve
Ne, si pjesëtarë të shoqërisë njerëzore, jemi
të dënuar të punojmë në grup. Vetëm kur
punojmë në grup besohet që i njohim e i
konsumojmë në shkallë të lartë problemet.
Kështu bëhet e mundur që të gabojmë,
mundësisht afërsisht plotësisht pak.
Kur pranon të vihesh në provë
Njeriu në jetën e tij vihet në provë. Për këtë
ti o duhet të shtrydhë mendjen o këmishën.

Kur këmbëngul të jesh dikushi
Sot, për secilin do ishte e nevojshme të
aplikojë. Duke aplikuar mund të konkurosh.
Kjo e fundit, si të thuash, është një “luftë” e
pa luftë nuk ka pushtet. Vetëm duke ushtruar
pushtetin tënd bëhesh i dobishëm. Kështu
bëhesh dhe i besueshëm e i qëndrueshëm,
pra i dobishëm.
Ç’mund të mësojmë nga kërmilli
Kërmilli del nga guacka sa ndan ditënata,
nxjerr antenat, merr informacion e ushqehet
dhe, sa fillon të avullojë vesa, rikthehet përsëri
në guackën e tij. Por, tani i ushqyeër e i
mirëinformuar.
A. OSJA

Vlerat dhe përdorimi
Lule vila
Inxh. VASIL SHQAU
i qepës

Q

epa, me emrin shkencor Allium cepa, është
një nga perimet kryesore, shumë e përdorshme në kuzhinë. Ajo e ka origjinën nga Azia
e Vogël. Eshtë bimë shumëvjeçare (2 dhe 3
vjeçare). Në vendin tonë gjen kushte shumë të
përshtatshme rritjeje dhe zhvillimi, prandaj mbillet
në të gjitha zonat.
Qepa konsiderohet perime nga më të lashtat.
Asaj i kanë kushtuar piktura murale në varret e
egjiptianëve të viteve 300 p.e.s. Vlerësohej aq
shumë sa egjiptianët vinin dorën mbi qepë dhe
betoheshin për to. Sipas Plinit nderohej si hymn.
Po ashtu, betoheshin edhe grekët e romanët; për
të thurnin lavde, përdoreshin për të paguar qiranë
dhe si dhuratë në raste dasmash.

Qepa ndikon sëtepërmi në rritjen e rezistencës
së trupit, ul dhe normalizon tensionin e gjakut,
largon stresin. Specialistët që pohojnë këto, shtojnë
se qepa forcon zemrën e hap oreksin dhe lëngu i
saj ngordh bakteret që ndodhen në organizëm. Qepa
është e dobishme edhe ndaj anemisë; ajo ngordh
parazitët që ndodhen në zorrë dhe ndihmon
jashtëqitjen.
Dobi të tjera të qepës janë: nxjerrja jashtë trupit
e të gjitha lëndëve të dëmshme, pakëson lodhjen
e trurit, normalizon të rrahurat e zemrës,
parandalon sëmundjen e prostatit, ndalon kollën
dhe pastron bronket. Shumë e dodishme eshte
në krizat e astmës dhe ul sasinë e sheqerit në
gjak. Ngadalëson plakjen, zgjeron enët koronare
të zemrës. Po ashtu, qepa e pjekur pritet dhe
vendoset mbi plagën e qelbëzuar dhe ndihmon
në daljen e qelbit. Me qepë shëroheshin skllevërit
që ngrinin piramidat në Egjiptin e lashtë.
Qepa përdoret e njomë, e thatë dhe e
konservuar. Nuk mund të kuptohet gjellë në
kuzhinë pa qepën.
Qepa përmban 8 - 10 % karbohidrate, 3,5 - 4
% proteina, etj.
Në vëndin tonë ka shumë ekotipe qepësh, të
cilat kultivohen me qepujka ose me fidanë. Ndër
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ule vila është bima më
e madhe me
lule në botë.
Emrin shkencor e ka Vistaria sinensis L.
Ajo e ka origjinen nga Kina. Një bimë e
tillë është mbjellë në SHBA, në vitin 1892.
Atje ka arritur gjatësin mëse 150 m dhe
dha mëse 1.5 milionë vila.me lule.
Estë bimë zvarritëse, që kapet në
drurë e kangjella. Degët i ka të zeza, me
qime të argjendta. Gjethet e këmbyera
janë të përbëra nga 7 - 13 gjethëza.
Lulet janë të grumbulluara në lulesë,
që quhet vile. Ato kanë ngjyrë manushaqe
dhe gjatësi 20 30 cm. Fryti është 10 - 15 cm i gjatë
e me shumë fara.
I është përshtatur më së miri klimës
sonë të ngrohtë detare. Do tokë mesatare,
por rritet edhe në ato të varfëra. Megjithatë, është pak e përhapur në vendin
tonë, ndonëse është nga më të bukurat.
Në Tiranë rritet në këndin e lojërave te
rruga e Elbasanit, në lulishten “1 Maji”, në
Kopshtin Botanik, etj.
Zakonisht shtohet me përpaja (dega
përkulet dhe mesi i saj tutet në tokë, pa e
prerë, derisa të zërë rrënjë. Vitin tjeter
ndahet e mbillet si bimë e re). Shtohet
edhe me farë ose me copa. Mund të
vendoset rrëzë mureve, kangjellave, etj.,
duke e veshur mjedisin me blerimin e
fuqishëm dhe !ulëzimin e këndshëm.

qepët më të dëgjuara (të thata) janë: qepa e
“Mirasit”, qepa e kuqe e “Dishnicës”, qepa
e “Bënjës”, qepa e “Rehovës”, qepa e
“Beratit”, qepa e “Linit”, qepa e “Peshkopisë”, qepa e “Drishtit”, si dhe shumë
hibride të huaja, si “Herkules”, “Shtudgarden”, etj. Ndërsa për qepë të njoma janë
përdorur më shumë ato të bardha (“Pjata e
Majit “, “Sukthi”, etj.), ndërkohë që tani kanë
hyrë shumë hibride, që plotësojnë më mirë
kërkesat e tregut, sepse kanë edhe aftësi më
të lartë prodhuese.

Kurora e Gjelbër
Vijon nga fq. 1

Alpet
shqiptare

Cilido që viziton për here te pare
keto Alpe mbetet i mrekulluar … Aty
gjenden pranë e pranë ngjyra e gjelbër
e barit dhe e gjethit, e kaltra e ujit dhe
e bardha e dëborës, deri gria e veçantë
e shkembinjve, si mozaikë nën çatinë e
qiellit marramendës. Nga masivi i tyre
ngrihen shumë maja malesh, 13 nga
të cilat në lartësi mbi 2500 m, të prira
nga Jezerca, që arrin 2694 m, ku nuk
mungojne liqenet me ujin kristal dhe
gjallesat e rralla bimore e shtazore. Pamja që ofrojnë këto maja, është e veçantë. Nga qendra e Alpeve
zenë fill disa
lugina, si ajo e
Shalës, e Valbonës, e Vuthajt, e Pultit,
e Nikçit, e Vermoshit, etj.,
nëper te cilat
gjarperojne lumenjtë, që
ushqehen me
ujin e burimeve përjetesisht të
pashtershëm e perjetësisht të pandotur
(ujë, si ai, - thonë). Kjo bukuri e pasuri
është më e veçanta në të gjitha alpet
dinarike. Në shpatet e këtyre luginave
janë vendosur shtëpitë e bardha të malësorëve, sa të pashëm aq edhe punëtorë e të besës, të cilat, siç thonë vendasit, “janë të Zotit dhe të mikut”, duke
iu drejtuar këtij të fundit me shprehjen
“hajde, bujrum”. Pasuria e veçantë shpirtërore, për çka flasin edhe gojëdhënat,
legjendat e mitet, u njoh e u përjetësua

Bimë mjekësore të Qarkut Shkodër

Dëllinja e kuqe
(Juniperus oxycedrus L.)

(Juniperus Fructus – frutat)
Përshkrimi botanik: Në gjuhën
popullore quhet dëllinjë, dëlli, dëlli
e egër, dullinjë, dullinjë e butë.
Eshtë shkurrore. Gjethet i ka të
qëndrueshme dhe të vendosura në
qerthuj tre nga tre. Ato kanë
formën e halave të forta, mbarojnë
me maja të mprehta dhe kanë dy
vija të bardha përsipër. Dëllinja
është bimë dioike; lulet mashkull
janë vendosur në boçe të vogla. Po
në boçe janë vendosur edhe lulet
femër. Luspat e lulës femër mbajnë
në anën kurrizore vezëza të ngritura
përpjetë. Fruti i dëllinjës është i
rrem, i tultë, me ngjyrë të kuqe.
Piqet në vjeshtën e vitit të dytë.
Lulëzon në prill - maj.
Përhapja: Dëllinja e kuqe rritet
deri 4- 5 m e lartë dhe gjendet
kryesisht në zonën mesdhetare të
vendit tonë. Ka përhapje të zakonshme në zonat e Pukës, Shllakut,
Dukagjinit, Malësisë së Madhe, etj.
Takohet kryesisht në zonën e ahut
dhe atë të dushqeve e më rradhë
poshtë këtyre zonave. Në Theth
gjendet në vendet e quejtura Mulliri
i Ndrejajve, etj. Takohet edhe në
Postribë.
Përbërja kimike: Kokrrat e
dëllinjës përmbajnë sheqer, acid

aq mirë në veprat e birit të kësaj treve
Martin Camaj. Gjithë kjo pasuri përbën
eposin me vlera të mëdha etnokulturore.
Resurset natyrore, si kashnjetet e
gështenjave, kryesisht ai i Tropojës, me
mëse 2000 ha, pylli i Vermoshit, me
mbi një milion m3 lendë drusore, pa
permendur pasuritë e shumta minerale,
ujërat, bimët mjekësore, kullotat alpine,
ofrojnë mundësi të çmuara për rritjen e
nivelit të jetesës së banorëve të kësaj
treve. Në lartësinë mbi 2000 m gjendet
një bimësi mahnitese, që formon
livadhet alpine, të cilave u japin gjallëri,
deri edhe ngjyrime, bagëtitë e shumta,
që verojnë çdo vit. Llogaritet që në alpet
tona mund të verojne mbi një milion të
imëta. Këto kullota, si edhe kujdesi e
perkushtimi i banoreve, kanë çuar në
tipizimin e deles Shkodrane dhe asaj
Bardhoke të Tropojes; dhise se Kapres,
Brajës, Kozhnjes e Bogës.
Mbi këto kullota gjenden kope
dhish të egra, të cilat sikur krenohen
me shkathtësine e tyre, tek kalojnë greminave. Në atë qiell të paster shihen të
fluturojnë shqiponjat e malit, ku kanë
edhe foletë “Rupat”, siç i quajnë vendasit, ndërsa poshtë, në ujërat e lumenjve, vezullojnë kurmet e tyre troftat,
peshq aq të shijshëm e të veçantë.
Poshtë, shpateve të maleve, shtrihen brezaret dhe arat e sistemuara, të
mbjella me bimë të ndryshme bujqësore.
Në këto treva kane rritur shtatin dhe
lavdine e tyre burra të urtë, trima e të
besës, si Nik Leka i Kelmendit, Mic
Sokoli i Tropojës, Mehmet Shpendi i
Shalës, Dedë Gjo Luli i Hotit, por jo me
më pak zë janë edhe gratë trimëresha,
si Nora e Kelmendit, Tringa e Grudës,
Nora e Hotit, të cilat luftuan krah burrave për mbrojtjen e vendit të tyre.

Të veçanta
janë vendet që
ofrojnë turizmin,
te cilat tashmë
përbëjnë emra të
dëgjuar, si Razma,
Boga, Thethi, Valbona, Vermoshi,
Qafa e Perdelecit,
etj.
Pjesa më e
veçantë e Alpeve
është hapsira e
Bjeshkëve të Nëmuna. Për këtë
rajon në Alpe mund të thuhet se është
krejt i veçantë, por pak i njohur. Këtu
fillojnë të formësohen mitet, arketipet
më të njohura të epikës sonë legjendare. Duket se vetëm ai që i njeh mirë
Alpet arrin të shpjegojë se pse kanë
jetuar si të gjalla në memorjen e
malësorëve figurat e zanave, shtojzavalleve, dragojve, etj.
Natyra nuk është kursyer, duke
ofruar “stadiume natyrore” për ski në
Vermosh, Veleçik, Valbonë, etj., ku bora qëndron për rreth 120 ditë. Alpinistët
kanë mjaft punë për të pushtuar gjithë
ato maja, që paraqesin mjaft vështirësi,

malik, acid formik, acid piruvik, vaj esencial. Gollogungat e pjekura
përmbajnë më
shumë vaj se
ato jeshile. Vaji
esencial i dëllinjës së kuqe
është lëng pa
ngjyrë ose i verdhë në të gjelbër, me aromën karakteristike të
kokrrave. Vaji esencial përmban
kadinol, kadinen, beta-kariofilen,
cedren e fenol.
Vetitë mjekuese: Në mjekësi vaji
esencial përdoret kundër parazitëve,
por më tepër përdoret si antiseptik,
kundër sëmundjeve të lëkurës dhe
në bronkite e reumatizëm. Në mjekësinë popullore frutat e saj përdoren
kundër kollës. Sasia dhe mënyrat e
përdorimit, si për frutin edhe për drurin, është njëlloj sikurse dëllinja e
zezë. Me kokrrat e saj përgatitet pija
freskuese hardiç. Gjethet e dëllinjës
kosiderohen baktericide. Gollogungat janë ngacmuese, nxitëse, sidomos të urinës; urina nën ndikimin e
tyre merr erën e manushaqes. Ky veprim i kushtohet kryesisht vajit esencial, që është një nga diuretikët më
të mirë. Ato kanë, gjithashtu, veti
karminative, sudorifike, emenagoge.
Në doza të mëdha, ato mund të
shkaktojnë iritimin e rrugëve urinare
dhe hematuri.

Dëllinja e zezë
(Juniperus communis L.)
(Juniperus Fructus – frutat)
Përshkrimi botanik: Në gjuhën popullore njihet edhe me emrat dëllinjë,
dëlli, dulli, dëllinjë e egër, dullenjë. Eshtë
bimë shkurrore, që rritet në lartësi 1-6
m, në varësi të vendit ku rritet dhe
ushqimit. Ka gjethe të forta, të holla e
me një brazdë të bardhë në mes. Gjethet
dalin nga tri e tri bashkë, në të njëjtën
pikë të kërcellit e të degëve, të cilat në
majë bëhen si gjëlpëra. Lulëzon nga shkurti në prill. Fruti i saj është i rremë, i
tultë dhe kur piqet merr ngjyrën e zezë.
Përhapja: Dëllinja e zezë takohet
kudo, si në fushë edhe në male, por
më shumë takohet në zonën e ahut
dhe atë të dushqeve. Me shumicë gjendet në malet e zhveshura me natyrë
gëlqerore. Gjendet në zonën e Pukës,
Shllakut, Dukagjinit, Malësisë së
Madhe, Postribës, etj. Në Theth gjendet në vendin e quajtur afër Shkollës.
Përbërja kimike: Frutat e dëllinjës
përmbajnë sheqerëra të infertuar, vaj
esencial (rreth 50 % terpineol, rreth
25 % alfa-pinen, etj.), yndyrë, lëndë
albuminoide, lëndë regjëse (taninë),
goma, flavonoide, rrëshirë, acide
organike, lëndë të hidhura, juniperinë,
kripëra minerale, etj. Degët përmbajnë
lëndë nxitëse për urinim, lëndë pastruese të organizmit, duke eleminuar helmet.
Vetitë mjekuese: Frutat e dëllinjës,
në saje të lëndëve që përmbajnë, kanë
veti të nxisin urinimin dhe të pengojnë
zhvillimin e rritjes së mikrobeve në
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por njëherësh edhe kënaqësi. Disa qindra shpella janë “të gatshme” për t’u
eksploruar, shumë prej të cilave janë
vendbanime të hershme; nuk mungojnë
edhe mjaft vendngulime të vjetra, si
Marshej, Ballexa, qyteti i Dakajve,
Boksi, Rosuja, etj.
Shumë liqene shpalosin bukuritë
e tyre të rralla, që mbesin gjatë në
kujtesën e vizitorëve.
Edhe veshjet, këngët, dasmat, gëzimet, vallet, zakonet mortore, jane disa
nga pasuritë e etnokulturave të veçanta,
që ruhen e përcillen brez pas brezi në
këto lugina e shpate malesh.
Njohja me këto vende e gjithçka
që ruhet këtu, kërkon më shumë
punë nga institucionet tona të
profilizuara. Bashkëpunimi me
organizma e shoqata ndërkombëtare mundëson studime dhe propagandimin bashkëkohor të këtyre pasurive, duke i bërë të njohura edhe
jashtë vendit, sidomos nga bashkatdhetarët tanë kudo ku janë, duke
patur kështu një mundësi më shumë për t’ua rritur krenarinë për këto
vlera, që atdheu ynë i ka me shumicë.
rrugët urinare. Ato
janë diuretike, që
ndihmojnë në jashtëqitjen e klorureve
dhe të azotit në formën e uresë. Frutat
këshillohen edhe në
bronkitet katarale
dhe në sëmundje që
vijnë nga të ftohtit,
sepse ndihmojnë në
nxjerrjen e gëlbazës
dhe në lehtësimin e kollës. Veprimi
balsamik, diuretik dhe diaforetik i gollogungave të dëllinjës së zezë njihet
që në kohë të lashta. Në formë preparatesh të ndryshme farmaceutike ose
popullore përdoren shpesh për të
luftuar sëmundje të aparatit të frymëmarrjes ose të aparatit gjenito-urinar.
Përdoren, gjithashtu, kundër reumatizmit kronik. Në formë preparatesh të
posaçme (pomadë, tretësirë alkoolilke,
vaj, tym i djegies) përdoren mjaft kundër
reumatizmit muskular, dhëmbjeve të
përgjithshme të trupit, etj. Në formë
kompresash dhe banjash, frutat përdoren në sëmundjet e lëkurës dhë
kundër reumatizmit muskular. Përdoret
edhe në industrinë e pijeve alkoolike.
Mjekësia jonë popullore këshillon
përgatitjen e fruteve në këtë mënyrë:
Një kg fruta zhyten në 10 litra ujë. Pas
disa ditësh (4-5), kur merr erën e dëllinjës, uji pihet me gota, disa herë në
ditë, si diuretik dhe në çrregullime të
aparatit tretës. Lëngu që hiqet nga ena
zëvendësohet me ujë. Kjo vazhdon deri
sa kokrrat e dëllinjës të bien të gjitha në
fund të enës. Në këtë rast nuk hidhet
më ujë dhe lëngu pihet derisa të mbarojë.
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Edhe Llogaraja
pritet në besë
nga Prof.as. Dr. SAZAN GURI

Besoj se pak mund ta dinë se e
vetmja pikë kontakti fizik me Evropën
është qafa e Llogarasë. Është realisht
kështu. Sepse në këtë zonë, të paktën
prej disa miliona vjetësh, malet e
Italisë, përfaqësuar me Karaburunin,
janë takuar miqësisht, pa luftra e pa
gjakderdhje, me malet e Shqipërisë,
përfaqësuar me Çikën, duke i shtuar
hijeshinë njëri - tjetrit. Për të qenë të
sigurtë, pyesni gjeologët vendas e të
huaj. Në këtë qafë bashkohen vlerat
monumentale nga ana gjeologjike,
morfologjike, gjeografike, pedologjike,

arkitektonike e pyjore të të dy zonave,
që dikur kalonte një det në mes të tyre.
Me pak kujdes, ju mund të kapni dukuri
nga më të skajshmet, që i dallon dhe i
bashkon këto male. Ndaj dhe Llogaraja është e papersëritshme në llojin
e vet. Ajo e ka dhe ta imponon bukurinë. Ashtu, e rendë, ajo edhe të tremb
ndonjëherë. Shpesh të duket sikur nuk
matesh dot me të. Magjepsja e saj
buron nga thellësitë e të dy maleve.

Imagjinoni, që pylli i Llogarasë me
pishën e saj të zezë, e kombinuar
shumë bukur me bredhin, nuk është
mbjellë nga dora e njeriut. Ashtu si
merimanga ndërton rrjetën e vet,
ashtu si bleta mbledh frutet e veta edhe
kjo (Llogaraja) ka ngritur pyllin e vet,
me pisha të zeza, me bredhin, tisin,
me panjë …, me ujqër, me kaproj e
pambarim si këto, për t‘i thënë njeriut
se nuk ke të drejtë të më presësh, të
më vrasësh apo të më dëmtosh. Edhe
pse unë të fal çlodhje, kënaqësi, edhe
pse unë shëroj më mire se një mjek,
me klimë, me ujë, me ajër e me diell
të purpurt. Me shekuj, kjo marrëdhënie
është ruajtur; atë që s‘mund ta bënte
mjeku për njerëzit me sytë e lodhur,
me zemra të vrara, me mushkëri cope
- copë …, e bënte Llogaraja.
Madjè, edhe në vitet e zeza të
Shqipërisë (‘97), ajo përsëri u mbajt.
Nga trembja apo nga respekti, ajo u
ruajt. Kurse sot, njeriu shtet, është i
pari që e pret në besë atë. Dhe çfarë?
Në mënyrën më të paskrupullt! Dhe
si? Në mënyrën më foshnjore! Sot, në
Llogara, shkoni e shikoni se si po
ngrihen ndërtime të betonuara disakatëshe, me lejen e shtetit, sigurisht!?
Betoni, kjo gangrenë e tranzicionit,
duket sikur të kujton bunkerët e
dikurshëm. Ka të ngjarë ta kemi këtë
sëmundje psiqike, ashtu si njeriu i
varfër, i uritur apo i ushqyer keq në
vogëli, nuk ngopet edhe kur ka një
qëngj përpara. Ai tashmë nuk ha, por
shqyen. Shkoni dhe shikoni si hapen
miniera sipërfaqësore (gurore) dhe
lihen si lopa bajgën në kuptimin e keq
të kësaj shprehjeje, pa marrë asnjë
masë për rikuperimin e saj. Sepse, në
kuptimin e mirë, lopa e lëshon ashtu,
që të plehërojë tokën, pra i merr barin
e i jep plehun, që të rritet ai bar. Pra,

nuk mjafton që fitohet nga afërsia e
shfrytëzimit, nuk mjafton që e merr të
gatshëm nga natyra, por kërkon të
fitosh edhe duke mos e paguar natyrën. Kjo është çmenduri! Kësaj i thonë
merr dhe vetëm merr. E gënjen
mendja të ziun njeri dhe nuk e di se
natyra kur mërzitet me të ia merr me
shtëpi e katandi.
Dhe marrëzia vazhdon … Shkoni
e shikoni se si ngrihet një linjë ajrore
elektrike nga dora e shtetit, me leje të
shtetit, nga ndërmarrjet e shtetit. Pa e
bërë qejfin qeder, nëse linja bie mbi

pishën e zezë, asaj i pritet koka, nëse
bie përbri panjës, asaj i priten degët,
nëse bie fiks mbi pemë, asaj i pritet
trungu. Çudia vazhdon e do të vazhdojë!!! Nëse pemët do të rriten nuk do
të lëvizë linja, sepse ajo është e
shtetit, është fikse, por do të priten
pemët, sepse fajin e kanë vetë ato, që
rriten, zhvillohen, zbukurohen. Mirëpo,
bukuria i vret ca njerëz, prandaj dhe
më mire e vrasin këta të parët.
Llogaraja, veç të qenurit Park
Kombëtar, fsheh e shfaq nga gjiri i saj
edhe monumente të kulturës, të
natyrës, si pisha flamur, që të mahnit
sa here e sheh, që ka të ngjarë të jetë
qysh nga koha e ilirëve apo pellazgëve,
për të monumentuar flamurin shqiptar.
E po sot e tutje nuk do të ketë më pishë
të zezë flamur. Ajo do të bashkëjetojë
me një shtyll betoni, jo si vëlla siamez,
por si një çiban femër kanceroze, që

do t‘i pijë gjakun e do t‘i marrë frymën.
Ajo do të bashkëjetojë me dhjetra fije
elektrike, që do t‘i marrin energjinë e
hijeshinë, që reflektonte. Me këtë rast,
u lutemi gjithë fotografëve, gjithë
amatorëve të apasionuar pas natyrës,
që të ruajnë filmat e fotot, me pamje
për pishën flamur, ashtu të pastër, të
virgjër, hijerëndë e tunduese, sepse sot
e këndej, ajo nuk do të jetë më, sikundër ishte. Po pse mos të ndodhin këto.
Kur një tabelë për të treguar se këtu
ka një pjatë prej disa centimetra katrore me mish të pjekur për “njerëz”,
është më e madhe e më e bukur se
tabela që tregon se këtu ka një zonë
me mijra metra katrorë me pisha, me
dru panje, me drure shekullorë bredhi,
me kafshë miqësore (ketra, kaproj,
lepuj, pëllumba, etj.).
Dhe çudia në mjediset shqiptare
nuk ka të sosur. Ai që dëmton natyrën
e ngre tabelën mbi vetë natyrën, mbi
drurë, mbi trung pishe, etj. Ai që mbron
natyrën (tabela e shpalljes së Llogarasë Park Kombëtar) e fsheh pas
trungjeve të natyrës, mundësisht të
mos duket ose të duket si një paçavure,
e palarë, e shkrojtur keq, e pistë, me
gjysma fjalë, në mënyrë që të mos
lexohet e të mos shihet. Pra, ai që flet
për vlerën e një pjate me mish të pjekur,
e bën tabelën sa një pyll, ai që flet për
vlerën e një pylli, e bën tabelën sa një
pjatë. Me një fjalë, edhe Llogaraja u pre
në besë, ajo po fillon e rënkon …

Kurora e Gjelbër
Shëim i redaksisë:
Nga ky numër e në vazhdim do të
botojmë pjesë nga novela e famshme
“Burri që mbillte drurë”, e autorit
francez Jean Giono (1895-1970)
Ilustrimet HARRY BROCKWAY

Rreth 40 vjet me parë, unë shkova
në këmbë në një udhëtim të gjatë, në
mes malesh, të panjohura nga turistët,
në rajonin e lashtë, ku Alpet zgjerohen
drejt Provencës.
Terreni kufizohej në jug e juglindje
nga rrjedha e mesme e lumit Durance,
ndermjet Sisteronit e Mirabeusit; në jug
nga rrjedhja e sipërme e Dromesë, që
nga burimi i tij deri në Die dhe në perëndim nga fushat e Comtat Venaissin
dhe nga këmbët e kodrave te Mont
Ventouxit. Ai përfshinte tërë pjesën veriore të grupit te Alpeve–Basses, jugun
e Dromes dhe nje enklavë të vogël të
Vancluses.
Kur unë vajta në marshimin tim të
gjatë midis këtij rajoni të shkretuar, në
mes 1200 - 1300 m mbi rrafshin e
detit, rruga kalonte në një kaçubishte
monotone të zhveshur. Të vetmet bimë
që gjallonin ishin disa lavandula të egra.
Vendosa ti bie kryq e tërthor tërë
zonës në pjesën e saj më të gjerë dhe,
pasi kisha ecur për tri ditë pa pushim,
e gjeta vetveten në një peizazh komplet
të izoluar. Ngrita kampin pranë skeletit
të një fshati të shkretuar. Kisha dy ditë
pa ujë dhe më duhej të gjeja. Megjithëse
shtëpitë, ashtu të grupuara, si ndonjë
fole e vjeter grenxash, ishin tashmë
thjeshtë gremina, pamja e tyre më bëri
të mendoj që duhet të ishte ndonjë burim apo pus në afërsi. Dhe, në të vërtetë, ishte një burim, porse i tharë. Pesë
a gjashtë shtëpi, çatitë e të
cilave ishin hedhur tutje nga
era e shiu dhe
një kishëz më
kullën e rrëzuar,
dukeshin sikur
të ishin në një
fshat të banuar.
Por, në ta nuk
kishte mbetur
jetë.
Ishte një ditë e bukur qershori, plot
me diell, por në këto lartësi të zhveshura, të hapura drejt qiellit, era frynte
mizorisht. Fishkëllimat e përplasjes së
saj me germadhat e shtepive, ishin si
kltihmat e kafshëve të egra kur i shqetësojnë, ndersa ato kanë ndër thonj
prenë e tyre.
Unë duhej të lëvizja. Por, pasi kisha
ecur për mëse pesë orë, përsëri nuk
kisha gjetur ujë dhe, një zot e dinte se
për ku po nisesha e ku do të gjeja.
Kudo e njëjta tokë e tharë, të njëjtat
bimë të vogla e të ashpra. Diku larg,
në të djathtë, papritur m’u fanit një
figurë e zezë, e vogël. E mora atë për
trungun e një druri të vetmuar. Por,
kur shpresat më kishin shteruar, u nisa
drejt tij. Ishte një bari. Nja tridhjetë dele
kullosnin në tokën e pjekur përreth tij.
Ai më dha një gllënkë ujë nga faqorja e
tij dhe, pastaj, pak më vonë, më drejtoi
për në strehëzën e tij, që ishte e fshehur
në një vrimë. Ai e merrte ujin, që ishte
shumë i shijshëm, nga një pus natyror
shumë i thellë, nga ku e nxirrte me një
cikrik tepër të vjetër.

JEAN GIONO
Përkthyer nga Haki KOLA
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Të shohësh një qënie njerëzore, që nxjerr në pah cilësi realisht të jashtëzakonshme, duhet
të jesh në gjendje të vëzhgosh aktivitetet e tij për shumë vite. Në qoftë se këto aktivitete janë
komplet bujare; nëse ideja që e motivon është unike në madhështinë e saj; nëse është krejt e
sigurtë që ata kurrë nuk kanë parë për ndonjë shpërblim apo dekoratë dhe në qoftë se për më
tepër ata kanë lënë gjurmë të dukshme në botë - pastaj gjithësecili mund të thotë, pa patur
frikë, se e ka gabim, që në këtë rast është i pranishëm një karakter i paharrueshëm.

Fliste shumë pak. Kjo është e zakonshme për njerezit që jetojnë në
vetmi, por siguria dhe besimi i tij në
vetvete, ishin të habitshme në mes të
asaj humbëtire. Shtëpia ku ai jetonte
nuk ishte një kolibe, por një shtëpi reale, e ndërtuar me gurë: mezi dukeshin
gjurmët e gërmadhës që kishte qenë
më parë. Çatia ishte e fortë dhe e mbante mirë shiun. Era në tjegulla, zhurmonte si deti në breg.
Brenda, shtëpia ishte e pastër, e
larë, dyshemeja ishte dritë, pushka e
varur diku në mur, ishte e pastruar dhe
e vajisur. Tani vura re që ishte i sapo
rruar dhe të gjithë kopsat ndrisnin në
vendin e tyre dhe rrobat ishin arnuar
aq me kujdes, sa ishte vështirë të
dalloheshin gjurmët.
Nguli këmbë që të ndante me mua
supën e tij dhe, pak më pas, kur i afrova
kutinë e duhanit, më tha që nuk e pinte.
Qeni, i qetë sa dhe i zoti, ishte miqësor
e nuk ndjehej fare.
Që në fillim kishim rënë dakord që
unë do e kaloja natën aty: Fshati më i
afërt ishte mëse një ditë e gjysmë më
këmbë. Për më tepër, unë tashmë e
dija se si ishin fshatrat, tepër të rrallë e
të braktisur, që vështirë t’u gjendeshin
ortakë në botë. Nja katër a pesë syresh
ishin të shpërndarë sipër këtyre
shpateve, futur në mes të lisave, atje
ku rruga mbaronte.
Banorët e këtyre fshatrave janë
kryesisht qymirxhinj. Jeta atje është e
rëndë. Familjet, të grumbulluara në një
klimë të ashpër, si në verë e në dimër,
vlonin nga konfliktet egoiste. Ambicia
ishte mufatur në proporcione të egra
midis tyre, dëshpërimisht e paepur ishte
dëshira e tyre për t’u larguar.
Burrat ngasin kamionët për në qytet
me qymyrin e tyre dhe pastaj kthehen
përsëri. Edhe karakteri më i qëndrueshëm do të bëhej thërrime në këtë kontrast të vazhdueshëm. Gratë qëndrojnë
në shtëpi dhe përkundin mërinë. Çdo
gjë është subjekt i grindjes dhe rivalitetit
të pamëshirshëm, që nga shitja e qymirit
e deri tek një stol në kishë, që nga
veset e veçanta në garë me njëri - tjetrin,
deri në përzierjen
e vesit me virtytin.
Dhe, kurrë ndonjë
pushim. E, mbi të
gjitha këto, erërat
që fryjnë papushim, shkatërrojne nervat e secilit.
Ka epidemi vetvrasjesh, shumë raste çmendurie dhe
vrasje pa prerë.
Bariu që nuk e tymoste, shkoi e
solli një trastë të vogël dhe zbrazi në
tavolinë një grumbull me lënde dushku.
Pastaj filloi t’i kontrollojë me shumë
vëmendje, duke i ndarë të mirat nga të
këqijat. Unë mbarova llullën,.i ofrova
ndihmën time. Ai tha se kjo ishte punë
për të. Duke e parë sa me kujdes puno-

nte, unë nuk insistova. Kjo ishte gjithë
biseda që bëmë.
Dhe, kur ai kishte zgjedhur një
grumbull të madh
me lënde të mira, i
ndau ato në grupe
të vogla me nga
dhjetë në secilin. Në
këtë proces ai hoqi
të voglat dhe ato që dukeshin difektoze, duke i ekzaminuar me shumë
vëmendje. Pasi kishte përzgjedhur në
mënyrë perfekte njëqind lënde, ai e la
punën dhe shkoi në shtrat.
Ishte një gjë shumë paqësore të
ishe në shoqërinë e tij dhe, mëngjesin
tjetër unë e pyeta nëse mund të rrija
edhe ca. Atij kjo iu duk shumë e
natyrshme ose mua më dha përshtypjen që asgjë nuk e shqetësonte.
Nuk kisha nevojë për të pushuar më,
jo, absotulisht, por më ishte ngjallur
kureshtja dhe doja të dija më shumë.
Ai e nxorri kopenë
nga vatha dhe u
priu për në kullotë.
Para se të linte
shtëpinë, mori thesin e vogël, në të
cilin kishte futur
lëndet e numëruara
e të zgjedhura me
aq kujdes dhe i zhyti
në një vedër me ujë.
Vura re që në vend të shkopit
mbante në dorë një shufër hekuri me
trashësine e gishtit të madh dhe rreth
një metër e gjysmë të gjatë. Eca në një
shteg, paralel me të, duke krijuar përshtypjen se isha thjesht për një shetitje.
Ai i udhëhoqi delet drejt një fushëgrope
dhe i la të kullosnin atje, nën kujdesin
e qenit. Pastaj erdhi drejt meje. Unë u
tremba se mos e shqetësonte prania
ime, por jo. Ai, thjeshtë po kalonte dhe
më ftoi të shkoja me të, nëse nuk kisha
ndonjë gjë më të mirë për të bërë.
Kur arriti për ku ishte nisur, ai filloi
të bënte gropa në tokë me shkopin e
tij, fuste ne secilën prej tyre lënden dhe
e mbulonte me dhè. Ai po mbillte lisa.
E pyeta nëse ishte toka e tij. M’u përgjigj
që nuk ishte toka e tij. Ai mendonte që
kjo duhej të ishte tokë kolektive ose

ndoshta u përkiste njerëzve që nuk ishin
të interesuar për të. Atij nuk i interesonte të dinte se e kujt ishte toka. Dhe,
kështu, me shumë kujdes, ai i mbolli
të njëqind lëndet.
Pas ushqimit të mesditës, ai filloi
të zgjidhte lënde të tjera, për t’i mbjellë.
Duhet të kisha qenë shumë këmbëngulës në pyetjet e mia, pasi ai thoshte
që dhjetë mijë lisa do të rriteshin në një
vend ku më përpara nuk kishte asgjë.
Ndërsa fliste, po hamendësoja se
sa vjeç mund të ishte. Dukej mbi
pesëdhjetë. Pesedhjetë e pesë, më tha.
Emri i tij ishte Elzeard Bouffier. Ai kishte
qenë pronar i një ferme në fushë. Atje
kishte kaluar jetën. Por, ai kishte
humbur në fillim djalin e tij të vetëm e
më pas të shoqen. Pas kësaj, erdhi
këtu, që të rrinte vetëm, për t’iu gëzuar
ekzistences së tij të zvargur me delet
dhe qenin e tij. Por, ai u godit rëndë
ndërsa shihte që kjo pjesë e vendit po
vdiste nga mungesa e drurëvë, duke
mos patur ndonjë gjë tjetër të rëndësishme për të bërë, ai vendosi t’i rregullonte gjërat.
Ndërsa mua për vete, megjithëse
në lulen e rinisë, më terhiqte vetmia në
këtë kohë, kjo më bënte t’i simpatizoj
ata që ishin si unë dhe te tregohesha i
vëmendshëm me ndjenjat e tyre. Por,
unë bëra një gabim me të. Meqë isha i
ri, natyrisht e mendoja të ardhmen me
kutin tim, duke supozuar që kështu duhet ta shihnin të gjithë. Kështu, unë fillova të filozofoj se sa madhështore do
të dukeshin këto dhjetëmijë lisa pas
tridhjetë vjetësh. Ai u përgjigj krejt i qetë
që nëse Zoti do e kursente atë, ai kishte
për të mbjellë aq shumë drurë në këto
tridhjetë vjet, sa që dhjetëmijë lisat do
të dukeshin sa një pikë në oqean.
Ai po studionte shumëzimin e ahut
dhe, ngjitur me shtëpinë, ishte një
fidanishte me fidanë që vinin nga
farërat e ahut. Ai kishte ngritur një
gardh përreth tyre, për t’i mbrojtur nga
delet dhe ata përbënin tani një model
të mirë. Ai po mendonte edhe për
mështeknat, për vendet e ulëta, atje
ku sipas tij kishte një farë lagështie,
pak metër nën sipërfaqen e tokës.
Mëngjesin tjetër unë u largova.
Vijon

Pyjet në botë
Sipas FAO-s, pyjet në botë mbulojnë 4.3 miliardë hektarë, e barabartë me gjysmën
e sipërfaqes së dheut që qëndron mbi ujë.
Sasia e anhidridit karbonik, e fiksuar çdo vit përmes fotosintezës, në gjithë
biosferën vlerësohet e barabartë me 70 miliardë tone karbon. Sasia gjithpërfshirëse e
karbonit, e trupëzuar përmes fotosintezës, në sheshet e gjelbëruara, gjatë gjithë
historisë së tokës është e barasvlershme me rreth 1/50 e peshës së gjithë globit.
Nga ky karbon, rreth një milion miliard tone është endè i pranishëm në formën e
kompostove organike fosile (qymyr, naftë e skisteve organike).
Rezerva e oksigjenit në atmosferë (rreth 21 %) është siguruar e mbajtur në
pjesën më të madhe nga fotosinteza klorofilike. Ekosistemet pyjore paraqesin, në
tërësinë e tyre, “përdoruesin” natyral më të madh të energjisë diellore, që transformohet
në biomasë dhe gjithashtu faktorin më të efektshëm të ekuilibrit mjedisor të biosferës.
Në pemë, energjia diellore magazinohet gjate dhjetra vjeçarëve në formën e
drurit në këmbë, duke përbërë kështu një vijimësi me vlerë të madhe strategjike për
baraspeshën e biosferës edhe në periudhat e mundshme të krizave veçanërisht të
mprehta energjetike.

Përgatiti: llir Bala
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The way towards
Communal Forests National
Associations Setting up
FERDIN LIÇAJ

The Communal Forests National Associations (SHKPK)
began its path towards setting up in January 2003 at will and
initiative of one forest specialists group, heads of forest users
and communal pastures associations as well from home
communes. Such a step has been undertaken as a demand of
reality created after a 6-7 years work in transferring and managing
the forest and pastures to the administrative frame of communes.
Since the first steps, with support of Forest Project and FAO,
the Association began sensitizing activities to organize the
federations in same regions as in Elbasan, Shkodër ect.. On the
other side, to speed up the process, it was established a
collaboration line with branch of SNV in Peshkopi, having
undertaken the responsibility to organize the Regional Federation
of Dibra district and later on that of Kukes and Korça. It was
again SNV that at the beginning of these years did offer support
in reorganizing and strengthening this association, including here
and federations of region Korça and Kukës. In this context, a
joint working group carried out a range of activities in compiling
the statute, inner regulations and general meeting preparing as
well to select the head organs of SHKPK, as necessary steps
representing and protecting legally the rights and interests of its
members on national scale.
The general meeting, due to the collaboration group, was
held on July 25, 2005 at the Center Shalom, Tirane, where the
elected representatives from the federations of regions Diber,
Kukes, Korçe and the initiative group of National Association
on the democratic bases elected the board of 9 members and
chairman. Presidency with chairman Haki Kola, deputy chairman
Ferdin Liçaj and secretary Zef Ymeraj. The Communal Forest
Association has now and its newspaper, the known “Kurora e
Gjelbër”!
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Transferring public properties
to local authority units, a
process to be supported
ZEF YMERAJ

Transferring public properties to the units of local authority is a very important
process, but very difficult.
Seeing its big importance, with
support of SNV/ Dutch Organization for Development in the
context of its programmes for
economic development and
decentralization, it was orga-

nized an informative meeting
on transferring the public
properties to the units of local
authority. Special attention in
the meeting was given to the
legal bases of this process
and to the experiences gained
up to now in some special
units of local authority. The
communes of Gjinar, Elbasan,
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The Alps, special space
being situates in the northern part of the country are
known for their rare, magnificent beauty and precisions
fortune hidden in their bossom.
Climate and geomorphologic structure have created
conditions for growing and
developing variety of plants,
animals and poultry, having
there they’re ground and
roof. This natural property
has drawn the attention of
many known foreign scientists as, Antonio Baldaçi, J.
Darfier, F. Nopca, Mark
Gtraf, E. Durham ect. and
the home ones, as: Rrok
Sojzi, Shan Pici, Gaspër Jakova, Gjovalin Gruda, Kolë
Progni speciolog Gëzin Uruçi
ect.
Everybody that visits for
the first time these Alps
remains amazed… One may
find there, quite close to
each other all the colors, the
green of grass and leaf, the
blue of water, the white of
snow up to the special gray
of rocks, as the mosaics
under the roof of dizzy sky.
From their massif rises a
range of mountain peaks, 13
of which at the 2500 m
that have realized the first
phase of this process, were
qualified as the best example.
The participants in this meeting were representatives of
local authority of Gjinar, of State
Agency of returning properties,
of General Direcion of Forest
Service, forest and pastures
specialists from dhe Project
PZHBN (Project for Natural
Sources Development) of
World Bank, head and advisers of SNV in Albania as well.
The process of transferring
the properties to the units of

above the sea level, with
highest one the Jezerca,
being up to 2694 m, where
aren’t missing the lakes of
crystal clean water, rare
plants and animals. The
landscapes offered by these
peaks leave an amazing,
magnificent and breathtaking impression on visitor.
Along the Center of Alps
are situated some valleys as
those of Shalë, Valbona,
Vuthaj, Pulti, Nikçi, Vermosh ect., through which
the rivers meander, being
fed by forever inexhaustible
and forever clean water of
sources (As this water they say).This beauty and
riches is the most special
in all dynaric Alps. In the
sides of these mountains
are built the white houses
of highlanders, of these
handsome, hard working

local authority, as it was stressed out, is a long and difficult
one for the nature of object
itself, the procedures and
actors being included in it.
This is why the participants
in meeting remained of the
same idea in mind that is
much necessary for the local
units in various regions of the
country to be conscious of
their work, to exchange information and to see concretely
what is done by their colleagues in other districts and how
to profit from this experience.

Prof.As. Dr. AHMET OSJA

and so reliable men, whom
houses are told to be of
“God and friend”, that is
why they are addressed to
friend “Come, bujrum”.
This rare spiritual riches
having been raised to legends, myths, was known and
became immortalized so nice
by the son of this region,
Martin Camaj. All this riches
forms the epos of great
ethno cultural value!
Page 1, 5

In this direction SNV should
give a valuable contribution
organizing seminars in districts, where it’s being operating. Firstly in Dibër and later
on may be in other regions.

Dear Friends!
The journal “Kurora e Gjelbër”, with the number 55 of it start the eighth
year of the edition. Now it will be issued by SHKPK and will be always the
journal for the forest, environment and regional forest problems.
The department of the Journal is grateful to the SNV/ Douche Organization
for the Development, and SIDA/ International Sweden Organization for the
Development and Collaboration, which supported the journal and we hope
that it will be in the edition for a long time.
Are invited all the interested people, organizations to collaborate with
reports, photos, questions and every think related with the every day work.
The pages of this journal will be in service of the development of the forest
specially of this communal.

