Albora Kacani

15 Tetori është shpallur nga Asambleja e
Kombeve të Bashkuara në vitin 2007 si
dita Ndërkombëtare e Grave Rurale. Kjo
ditë është një mundësi për të njohur rolin
dhe kontributin e grave rurale në shtimin e
prodhimeve bujqësore dhe zhvillimin

rural, përmirësimin e sigurisë së ushqimit
dhe zhdukjen e varfërisë. Megjithëse gratë
dhe vajzat në zonat rurale luajnë role të
rëndësishme në familjet e tyre dhe
komunitetet ku jetojnë, ato ...
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aleminderit zoti Pjetër Dema! Kjo është një
thirrje në mes të ditës si për Kryeministrin ashtu
edhe për trupën diplomatike të vendeve demokratike...

...Vijon nga numri i kaluar
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Pjetër Dema

Fotoja që shihni është e Don GIOVANNI
FIOCCHI, i cili punon si famullitar në
Kishën e Shën Kollit, Kcirë, PUKË. Erdhi
nga Roma në vitin 1999 në moshën 39
vjeç për të punuar si famullitar në këtë
kishë. Në fillim kontaktoi me komunitetin
e besimtarëve për të përcaktuar kufijtë e
pronave të kishës nga ku dolën plot 40
hektarë pyll, shkurre, kullotë dhe tokë
djerrë. Për 18 vjet rresht arriti ta
transformojë këtë pronë, duke e
shndërruar në pyll të vërtetë me shumë
lloje drurësh, si: lis amerikan; në pemtore
me disa lloje pemësh frutore, si: arrë,

lajthi, gështenjë marrone, qershi, etj. Apo
një sipërfaqe të konsiderueshme e zuri me
disa lloje të bimëve mjekë-sore. Vit pas
viti investoi për ndërtimin e disa godinave
që shërbenin për përpunimin e produkteve
bujqësore,
blegtorale,
pijeve
dhe
produkteve të tjera ushqimore, si: mjalti,

liko, reçel, likerna, raki, sallam, etj. Rezultatet shumë mbresëlënëse: prona mori
pamjen e një mikroferme me 16 të
punësuar gjithëvjetor, e cila gjithashtu u
dha një përvojë të mrekullueshme fermerëve të komunitetit të besimtarëve të
kësaj famullie, por dhe më larg, se si mund

të arrihen suksese dhe të ardhura të dobishme për rritjen e mirëqenies edhe në zona e terrene të thella e të vështira, kur
punohet me mend dhe përkushtim!

FKPKK
vijon nga faqja 1
… të botës, që po pajtohen me politikat
shaktërruese të mjedisit shqiptar. Vërtet
një model tepër i goditur, të cilin një njeri
që e do tokën shqiptare e bën publike, gjë
që do të ishte e udhës ta bënte televizioni
publik shqiptar. Urimet më të mira për
modelin e krijuar. Një ekspozitë e mrekullueshme që flet për potencialin e tokës
kur asaj i kushtohet mençuri e përkushtim.
Kjo që zoti Pjetër Dema ndau me ne, të
bën të reflektosh për atë që po ndodh me
pjesën tjetër të pyjeve shqiptare. Me pak
presion që u bë për Vjosën dhe dy ministra u nisën për të frenuar tragjedinë,
ndërsa tragjedia e pyjeve u takon të
gjithëve dhe askush nuk ndihet! Pyjet po
priten e digjen dhe toka po humbet, çka të
kujton historinë e tragjedisë së të përbashkëtës. Kryeministri ndjehet mirë në këtë
qetësi, kur tragjedia luan aktin e saj final.
Të shohim se si do shfajësohet në fushatën
e ardhshme zgjedhore. Ajo që duam të
bëjmë është t‟i tregojmë që ka zgjidhje, të
cilat rezultojnë në mbrotje të tokës, shtim
të të ardhurave e punësim të popullatës
vendore. Në 40 hektarë tokë pyjore Kisha
ka punësuar 16 malësorë/e të Pukës.
Përfytyro mundësinë e një milionë e

katërqind mijë hektarëve që disponon
Shqipëria. E shkruar mrekullisht nga Garrett Hardin në 1968, Tragjedia e së përbashkëtës e merr temën te një kullotë që
shfrytëzohej nga banorët, ashtu si
Shqipëria sot, pa ligje, rregulla apo norma
për ta përdorur atë. Ajo, ashtu si edhe pylli
shqiptar është e hapur për të gjithë banorët. Ashtu si barinjtë shtonin vazhdimisht
delet në kopetë e tyre, shteti shqiptar kur i
duket e arsyeshme e mbyll me moratorium
dhe e kthen në vend kultivimi të
narkotikëve, duke shtuar nga viti në vit
veprimtarinë kriminale dhe tokën e djegur.
Ashtu si ndodhemi ne të pa bashkërenduar në përpjekjet që bëjmë në këtë
shurdhëri të qeverisë, me një qeverisje të
kombit të pandërgjegjshëm për efektet e
politikave dhe veprimit të tyre dhe me një
shkujdesje të frikshme kolektive, ne
shqiptarët po e shkatërrojmë tokën tonë
pyjore. Plotësisht e mundshme për një
histori se si mund të pasuroheshin të
gjithë, nëse shteti do e ligjëronte këtë
model që i jep Kisha, që në rastin e
Shqipërisë kjo është shndërruar në në një
histori varfërie. Fermerët – jo të fortët – që
nuk kishin guxuar të shfrytëzonin këtë
mall pa zot që përbëjnë shumicën, pritet
që shpejt të mbeten me gisht në gojë, e të

jetojnë në një vend që ka autorë të
shkatërrimit qeverinë që e votoi vetë
populli. Ajo që tregohet nëpërmjet
fotove dhe përshkrimit është një ekspozitë e mrekullueshme që flet për potencialin e tokës kur asaj dikush i del zot
dhe i kushtohet mençuri e përkushtim.
Pyjet e kanë potencialin që ta trefishojnë
fermën ekzistuese mikroskopike shqiptare. Këtu do të ishte e domosdoshme që
të organizohej një vizitë nga parlamenti
dhe të gjithë anetarët e qeverisë, për t‟u
bërë thirrje që të reflektojnë lidhur me
politikat aktuale pyjore që e lënë pyllin
jetim dhe tokën pyjore në shkatërrim.
Dilema është nëse jemi apo nuk jemi në
gjendje t‟i dalim zot truallit ku jetojmë.
Duket sikur diçka ka humbur në
gjysmën e shekullit të kaluar apo kurrë
nuk e kemi pasur: Kur nuk janë të rregulluara të drejtat e pronësisë, qofshin
këto formale apo informale - rregullatori
i vetëm i përdorimit të këtyre burimeve
të brishta natyrore, mbetet spontaniteti e
gara e vjeljes së produkteve apo djegies
së tyre, veprimet njerëzore çojnë në
mënyrë të paevitueshme në pakësimin
dhe shkatërrimin e atyre që natyra kishte
investuar në shekuj e na i kishte ofruar

për jetesë. Ky – që Pjetri na tregon –
është modeli që do ishte realizuar në të
gjithë Shqipërinë, sikur politikë bërësit
të kishin synim Evropën dhe ligji të
kishte hapur rrugë dhe njëjtë si Kisha
ashtu edhe familjet autoktone shqiptare
të kishin marrë përgjegjësinë e të ishin
zbatuar rregulla për të administruar të
përbashkëtën. Përfytyroni çdo familje
shqiptare malësore me përgjegjësinë për
të menaxhuar trefishin e tokës që ka aktualisht, sa do rritej punësimi e të ardhurat dhe sa do ishte mbrojtur toka. Këtij
modeli do i hapet rruga për t‟u zbatuar
kur qeveria të ketë ligjëruar transferimin
e këtyre burimeve tek çdo familje
malësore, ashtu siç ka bërë kisha, e çdo
familje t„i ketë regjistruar këto pasuri.
Nëse kjo ndodh shpejt, mund t„i hapë
rrugë stadit të rehabilitimit e prodhimit,
kur tregjet do kenë evoluar bashkëveprimin e ligjit që do të përcaktojë sferat e
veprimit privat me atë publik. Të drejtat
private zëvendësojnë kontrollin publik
dhe triumfi do të zëvendësojë tragjedinë
e së përbashkëtës.

Don Giovanni të përshëndes!

Një falënderim nga Federata Kombëtare
e Pyjeve dhe Kullotave
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... janë shpesh të pafavorizuara dhe të
diskriminuara.
Sipas të dhënave të
Kombeve të Bashkura, në rang botëror,
gratë përbëjnë 43 përqind të fuqisë
punëtore në bujqësi dhe luajnë një rol
shumë të rëndësishëm në sigurimin e
ushqimit për familjet e tyre dhe
komunitetit. Megjithatë, për shkak të kuadrove politik diskriminues ose normave
të pabarabarta shoqërore, gratë fermere
kanë më pak akses se burrat për të
siguruar pronësinë mbi tokën, mbi inputet
bujqësore, financimet, ujin dhe energjinë,
infrastrukturën, teknologjinë dhe shërbimet këshillimore. Për të kujtuar këtë ditë
një grup grash dhe vajzash nga Peja,
Podujeva, Kaçaniku, Shtërpca, Gjakova,
Istogu dhe Juniku, përfaqësuese të Shoqatave të Pronarëve Privatë të Pyjeve dhe
grupeve prodhuese në Kosovë, bënë një
vizitë në zyrën e Federatës Kombëtare të
Pyjeve dhe Kullotave të Shqipërisë. Ato u
njohën me punën disavjeçare të Federatës
në mbështetje të fuqizimit të grave dhe

Fjalimi i Deputetes Almira Xhembulla
mbajtur në Parlamentin e Parë Rural

T

ë dashur fermerë dhe prodhues,
zonja dhe zotërinj! Kam nderin e
veçantë sot të flas në emër të grupit të
Miqve të Parlamentit Rural, një grup
që do të mbështesë këtë nismë me
fokus lobimin dhe advokimin për
politika efektive të zhvillimit rural, të
harmonizuara me legjislacionin e BEsë me qëllim që axhenda rurale dhe
prioritetet e saj të reflektohen në
politikat
lokale,
rajonale
dhe
kombëtare. Si advokuese dhe lobuese
e të drejtave të fermereve për më
shumë se 10 vjet, i përulem me respekt
punës, përpjekjeve dhe mundit e
djersës tuaj. Për vite me rradhë të
gjithë bashke jemi përpjekur të nxisim
zhvillimin në zonat rurale duke
promovuar produket dhe potencialet
natyore. Sot unë i kam hyrë këtij

veçanërisht rritjes së pjesëmarrjes së tyre
në proçeset vendim-marrëse. Aktivitetet e
zhvilluara përfshijnë fushatën e suksesshme ndërgjegjësuese “Edhe unë vendos”
për rritjen e numrit të grave në bordet e
Shoqatave dhe Federatave të Pyjeve si dhe
ndërgjegjësimin e tyre për të drejtat mbi
tokën dhe pyllin. Aktualisht rreth 100

Shoqata të Përdoruesve të Pyjeve dhe 4
Federata Rajonale kanë një pjesëmarrje
prej 20 - 30 përqind të grave në bordet
drejtuese të tyre. Në fokus të aktiviteteve
të Federatës kanë qenë gjithashtu edhe
takimet për ngritjen e kapaciteteve të
grave rurale për tu organizuar në grupe
prodhuese, si dhe rritjen e pjesëmarrjes së

rrugëtimi të ri, por me mendje dhe zemër
në bashkëpunim me kolegët do të punoj
për të ndikuar në krijimin e një kuadri
ligjor sa më të përshatshëm në favor të
politikave zhvilluese rurale, sepse puna
me ju më solli mua këtu dhe fati e deshi
që të takohemi edhe në këtë sallë. Desha
të ndalem në disa çështje që i konsideroj
kyçe për zhvillimin rural dhe që për fat të
mirë janë pjesë e programit të qeverisë
shqiptare ku fokus në këtë mandat do të
ketë rilindjen rurale. Finalizimi i reformës
së pronës në zonat rurale do të nxisë
padiskutim nismat afatgjata në zhvillimin
e sipërmarrjeve në bujqësi dhe turizëm. E
drejta e paqartë e pronës ka qenë një
faktor pengues kyç në zhvillim duke qenë
që edhe të gjitha llojet e mbështetjeve,
qofshin ato grante apo kredi e kanë si
kriter çertifikatën e pronësisë. Përmirësimi
i infrastrukturës në përgjithësi, por
ndërtimi i kanaleve vaditëse dhe rrugëve
të prodhimit në veçanti do të rrisin akoma
më shumë prodhimin dhe aksesin në
treg. Çertifikimi i produkteve, marka
lokale, zhvillimi i agroindustrisë dhe rritja
e paketës së shërbimeve turistike në zonat
rurale do të ndikojnë ndjeshëm në rritjen e
të
ardhurave
të
fermerëve
apo
sipërmarrësve në zonat rurale. Por, ajo që
do ta konsideroja sfidë për ne edhe për ju
mbetet konsolidimi i fermës dhe rritja e
aksesit ndaj fondeve të Bashkimit
Evropian. Skemat e subvencioneve dhe
incentivat e deritanishme nuk kanë arritur
të bëjnë aq sa duhet në këtë drejtim,

prandaj të gjithë bashkë duhet të shikojmë
duke iu referuar edhe praktivave të mira
nga vendet evropiane për mënyrën më të
mirë për ta adresuar këtë prioritet. Të
nderuar pjesëmarrës, nëse ka një gjë që ka
ndikuar drejtpërdrejt në fuqizimin
ekonomik të grave dhe përmirësimit të
pozitës shoqërore të tyre është pikërisht
mbështetja e grupeve prodhuese apo grave
sipërmarrëse në zonat rurale. Por ajo që
dua të them është që, e drejta e tokës për
gratë, krijimi i lehtësirave fiskale dhe
dhënia e kredive të buta duhet të jenë
pjesë e politikave tona në këtë drejtim.
Vitet e fundit gjatë pjesëmarrjes në
panaire dhe në aktivitete të ndryshme në
të gjithë Shqipërinë më ka bërë përshtypje
një fenomen shumë pozitiv. Vajza dhe
djem të rinj përkrah prindërve të tyre duke
u kujdesur pa komplekse për marketimin e
prodhimeve dhe shitjen e tyre. Është rritur
interesi i tyre, padyshim, por duhet të jemi
të vemendshëm ndaj kësaj dukurie.
Arsimi profesional i të rinjve duhet të
bazohet në nevojat që kanë familjet rurale
dhe nevojat për përmirësim paketash e
shërbimesh. Në Ministrinë e Çështjeve
Rurale në Suedi kishte edhe fonde të
veçanta për rritjen e interesit të rinisë për
të jetuar në zonat rurale. Fillimi i mbarë
gjysma e punës. Qasja juaj nga niveli
vendor drejt atij kombëtar, padyshim do
jetë çelësi i suksesit të kësaj nisme.
Bashkëpunimi me universitetet apo trupat
profesionale dhe riaktivizimi i shërbimeve
të ekstensionit është një domosdoshmëri

tyre në panaire dhe aktivitete të tjera
promovuese. Për organizimin e këtyre
aktiviteteve, Federata ka patur dhe ka
mbështetjen
e
vazhdueshme
të
Koalicionin Ndërkombëtar Tokës - ILC
dhe Fondacionin “Bashkojmë Vlerat e
Natyrës me Njerëzit” – CNVP. Dita
Ndërkombëtare e Grave Rurale shërben
gjithashtu si një rast për të adresuar sfidat
dhe vështirësitë me të cilat përballen gratë
rurale në mbarë botën dhe në Shqipëri si
qasja e kufizuar në burime dhe financime,
mungesa e të drejtës ligjore mbi tokën,
mentaliteti dhe normat diskriminuese
shoqërore, pjesëmarrja e ulët në proçeset
vendim-marrëse dhe në programet e
trajnimit
dhe
edukimit.
Federata
Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave
Komunale është plotësisht e angazhuar në
promovimin e të drejtave të grave dhe
forcimin e zërit të tyre. Fuqizimi i grave jo
vetëm përmirëson jetesën e familjeve dhe
komuniteteve të tyre por ndihmon në
arritjen e Objektivave Ndërkombëtare të
Zhvillimit të Qëndrueshëm.

në kushtet ku duam të rrisim cilësinë dhe
sasinë e prodhimit, pa ulur vlerat për të
arritur tregjet ndërkombëtare. Ka shumë
për të bërë dhe jemi të gjithë të
vetëdijshëm për këtë, por sot jemi këtu,
parlamenti është më i pastër se kurrë, i
mbushur me njerëz që me punën e tyre të
palodhur gjenerojnë të ardhura për
familjet e tyre, prodhojnë produkte
cilësore për konsumatorin shqiptar e jo
vetëm dhe promovojnë e nxisin zhvillimin
e turizmit, duke ruajtur natyrën dhe duke u
kujdesur për mjedisin. Nuk dua të zgjatem
në teknikalitete se jam e bindur që të
gjitha hallkat e zinxhirit të vlerës të
zhvillimit rural janë diskutuar më së miri
këto ditë. Por, në emër të grupit të miqve
të parlamentit rural ju shpreh edhe njëherë
gadishmërinë tonë për të bashkëpunuar
me të gjithë ju për krijimin e politikave
favorizuese ndaj zhvillimit rural dhe
zhvillimit të strategjive sipas standardeve
evropiane. Ne do të mirëpresim çdo nismë
ligjore që e lehtëson këtë zhvillim.
Gjithashtu
më
lejoni
të
shpreh
mirënjohjen time, por besoj edhe tuajën
për të gjithë organizatat dhe donatorët që
kanë mbështetur vazhdimisht zhvillimin e
qëndrueshëm të këtyre sektorëve në
Shqipëri. Suksese në këtë nismë dhe jemi
të angazhuar maksimalisht që kjo nismë e
mrekullueshme të mos ngelet vetëm kaq.
Meqënëse jemi në stinën e të vjelave edhe
pse natyra nuk qenë shumë bujare me ne
këtë vit ju uroj një sezon të mbarë e me
bereqet! Faleminderit dhe suksese!
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njoha shumë vonë, sa kishte humbur
dielli në murin natyror të vargmalit të
Runjës. Ulur në një tavolinë pune, mbushur
me gjithëfarë letrash. Kuptohet ngjyrash e
formatesh të ndryshme, por ama të shkruara.
Një stilolaps të thjesht e një laps i zi, marka
kineze vendosur nga e djathta e saj. Një turrë
librash e revistash në të majtë. U çua në
këmbë e më përshëndeti. Shtërnguam duart,
dhe sakaq më afroi karriken prej druri dhe më
ftoi të ulem. Filluam të bisedonim për projektet tona. Hakiu më tregoi mbi një studim
për arrën. Sistemin e shpërndarjes së eksperimenteve. Rezultatet e matjeve, të rritjeve të
kampioneve të drurit, studimin e tokës e
madhësinë e kokrrave. Më pas ai shfletoi punimin e tij të shkruar. Kishte cituar mjaft autorë
anglezë, rusë, gjermanë, italianë, etj. Të
përkthyera kuptueshëm nga anglishtja e rusishtja. Emërimin ia kishin dhënë në N. B.
Peshkopi. Hartonte, projekte për kulturat e
arrës, gështenjës, lajthisë, por edhe të qershisë,
për të cilat ndiqte mbjelljet dhe dinamikën
vegjetative. Megjithatë këto nuk ishin ajo silvikultura që ai kishte mësuar në Fakultetin e
Pyjeve e që dashuronte pa masë. Por çfarë të
bënte, ky ishte urdhër e vendim i Komitetit
Ekzekutiv.Por inxhinier Hakiu, i mëkuar me
dashurinë për punën e studimin, këmbënguljen
dhe pasionin, si dhe falë zgjuarsisë së tij, mblidhte të dhëna për kulturat drufrutore, pyjore,
në libra, revista dhe në punën e përditshme
dhe shkruante, për fëmijët në revistat, për rininë në gazetën e tyre tek rubrika e natyrës, për
të rriturit në revista, gazeta etj., edhe për specialistët agronomë e inxhinierë në revistat,
buletinet e artikuj shkencorë. Me tematikë, si
funksiononin indet e qelizat. Pse natyrën duhët
ta ruanin e respektonin. Dobitë e tyre duke
filluar nga organet vegjetativë, riprodhues,
frutat, gjethet, sythet e fjetur etj. Sipas gjuhës,
moshës, ai gjente edhe çështjet që ngrinte, deri
te kuriozitetet tërheqëse e të habitshme.
Kështu që inxhinier Hakiu, kijoi shoqëri të
ëmbël, plotë dashuri njerëzore në lagjen ku
jetonte e punonte në lagjen Dobrovë të Pesh-
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dhe

kopisë, por me rrezatime deri në Malsitë e
Vermoshit, Konispolit, Korçës, Shkodrës etj.,
ku lexoheshin me endje e shumë interes
shkrimet me plotë dituri dhe filozofi natyrore.
Ai punoi me papërtueshmëri, me pasion për
dituri e kërkime shkencore, me shpirt praktikë
e në bashkëpunim me kolegët agronom e
inxhinierë pyjesh në situata relievesh mjaft të
ndryshme më se pesëmbëdhjetë vjet rrjesht në
gjithë hapësirën e gjërë të Dibrës së poshtme,
që nga Kodrat e Çenokut e deri në fushat e
kodrinat e Shumbatit. Kur bujqësisë filluan t’i
tundeshin themelet së bashku me rendin
ekonomik të pronës së përbashkët e punës
kolektive me pronarin e vetëm shtetin, ai
transferohet në Ndërmarrjen Pyjore Peshkopi.
Por njohuritë e thella të tij në fushën e
ekosistemit pyjor, ekologjisë, prakticiteti i tij,
thesari i kulturës dhe mënyra e edukuar e
sjelljes me njerëzit, njohja e gjerë me
specialistë pyjesh, e “detyrojnë” që të
transferohet me punë në Tiranë në Drejtorinë e
Pyjeve dhe Kullotave me projektin e Bankës
Botërore. Dhe ja si do të shprehet inxhinieri
Haki Kola në lidhje me detyrën e re dhe hyrjen
në botën e silvikulturës, e realiteteve
bioekologjike e biosistemeve të lidhura
ngushtësisht njëra me tjetrën në dobi të
vetvetes e njeriut si qënia më aktive, për
zhvillim (mjerisht në Shqipëri për shkatërrimin
barbar). “Më pas unë e pata fatin të futem më
në detaje të situatës së pyjeve e lidhjes së saj
me gjendjen sociale të Shqipërisë, si dhe me
kushtet ekologjike” (H. Kola, Mesazh).
Inxhinieri dikur provincial që ishte marrë më
shumë me pemtari, u hodh i vrullshëm plotë
energji krijuese, me vullnet studimi,
projektimi, art drejtimi të dhjetra projekteve në
gjithë pyjet e Shqipërisë dhe ja rezultati i parë:
“Në fakt u gëzova që Komuna Grekan më bëri
këtë nder duke më dhënë çertifikatën: “Hakiu
qytetar nderi në Grekan” (Në Dumre të
Elbasanit, Shtator 2009.) Dhe ja sepse: “Nëse
shkurret e Shqipërisë së Mesme do të trajtoheshin me prerje të pastra, fillimisht me
rotacione të shkurtëra 5-15 vjeçare, pas 30
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ullator dhe standardet e miratua-

vitesh e gjithë Shqipëria do të ishte siç u bë
Dumreja në 700 hektar brenda 7 vitesh 19982005” ( H. Kola, Mesazh). Pra specialisti i
mirënjohur, inxhinieri Haki Kola, nga
eksperimenti mjaft rezultativ kalon në një
përgjithësim me kufinj të gjerë ekologjik, duke
manifestuar guximin e tij për një tezë
silvikulture tanimë të re, por me efektivitet
ekonomik e siguri teknike biosilvike. Ai nuk
ndalet vetëm së shkuari me grupe të ndryshme
pune në mbarë Shqipërinë, duke e shkelur atë
pëllëmbë për pellëmbë sepse,”tek i lexon në
natyrë, tek sheh të vërtetat e pathëna, rrekesh
t’i shohësh e të bësh prova, sigurisht edhe të
tregosh” (H. Kola, Mesazh). Dhe vërtet, ky
maratonomak i gjelbër, ky shkencëtar, dhe
ideolog i ekosistemit pyjor, ka shkruar më
shumë se 245 artikuj, studime, përkthime,
manuale me filozofinë e tij të thellë, me
vërtetësi, korrektësi, besnikëri, e hollësitë e
përshkrimeve të realiteteve ekologjike e
politikave në pylltarinë shqiptare dhe tani së
fundi ai punon, studion, eksperimenton dhe i
përgjithëson me traktatet e tij shke-ncore në
Republikën e Kosovës, që përbëjnë një thesar
të madh për pylltarinë shqiptare, ballkanike
dhe më gjërë, kulturën historike, të
marrëdhënieve ekonomiko shoqërore e
njohëse deri në profeksionim të fshatrave e
krahinave gjeografike shqiptare e kosovare me
pasuritë natyrore të tyre. Por çfarë e
shqetësonte pa masë, deri në revoltë të
papërmbajtur kur vizitonte pyjet e ulëta e të
larta, pra shkurret, cungishtet e trungishtet
inxhinierin “bredhacak”? Dhe ja si shprehet:
“Unë në fakt kam qenë i sfiduar, sidomos
lidhur me marrëdhëniet shekullore të
drunishtes me njeriun dhe me të vërtetat e të
pavërtetat ndërmjet tyre, që gjenden në sjelljen
e banorëve dhe zabeleve tona, ashtu siç
gjenden mbetjet nga historia psh. e
Skënderbeut” (H. Kola, Mesazhe). Ndërsa
pena me plotë logjikë teknike, me një zhbirim
të pa kompromis të realitetit, duke thurur me
mjeshtëri të habitshme, por mjaft tërheqëse
dukuritë natyrore e shoqërore, sistemin ekono-

mik dhe politik që po lindte, ai do të
shkruantej: “Gora e Korçës ёshtё nё njё
protestё tё pandërprerë kundër shtetit qё i ka
marrё dhe po i pret nё mёnyrё barbare Malin,
pikërisht emrin e saj”. Zagoria ankohet pёr
prerjen e pyllit të ilqeve qindravjeçare, djegien
e drurёve e prodhimin e qymyrit pёr nё Greqi.
Lumi i Vlorёs e Piluri i Himarёs ankohen pёr
prerjen e ilqeve qindravjeçare, mё tё fundit tё
mbetura, po kёshtu Fterё, Cora. “Tё shpresojmë se zёri e ankesat e bazuara nё logjikën e
historisё sonё shekullore të Gorёs, Zagorisё
dhe gjithё malësorëve të tё tjerë do tё
dëgjohet” ( H. Kola, “Engjëlli shpëtimtar i
Labërisë”, Gazeta Shqip, më 3.04.2008). Po
këtu shkruesi i artikullit H. Kola do të japë
rrugëzgjidhjet e kësaj drame të mjerueshme,
mënyrën e operimit të kësaj nyje
vdekjeprurëse për pasurinë pyjore të pa zot
dhe të fshatarësisë që iu dhunohet dhe mohohet e drejta e pronësisë të sipërfaqeve pyjore
e prodhimeve të tyre. Nyje gordiane, e cila
ende ka mbetur e pa zgjidhur edhe sot, fatkeqësisht e mjerisht. Dhe ja me sa kulturë e në
mënyrë prekëse dhe figurative na shkruan ai:
“Tregjet dhe e drejta e pronësisë kanë qenë
gjithmonë armët e engjëllit në garë me djallin
e kërkesën e tij për rishpërndarje të pasurisë.
Po kështu, mbështetësit e institucioneve të
tregjeve e të pronave, në polemikën e vazhdueshme me mbështetësit e rishpërndarjes.
Veprimet për rishpërndarje të pasurisë kanë
pasur kosto shumë të lartë shoqërore në
Shqipëri”. H. Kola po aty). Në rast se nuk do
të veprohet me urgjencë, pjekuri, maturi në një
qeverisje racionale atëherë do të vazhdojë
tragjedia e shkatërrimit të tokës, të djepit të
jetës, të asaj që zbukurohet pa ndërprerje ose
vuan padrejtësisht dhunën e njeriut të
djallëzuar ose të paditur. Dhe ja përshkrimi i
tablosë peisazhistike me penelata të imëta:
“Toka që duhej t„i vishte këto shpate malesh të
thepisura, është zhveshur e djegur, drurët janë
zëvendësuar nga gëmusha të rralla, me skeletete zinj të mbetura pas zjarreve të njëpasnjëshme, si fantazma …
Vijon në fq. 5

TETOR 2017

Fuat Memelli - Boston

N

Një përvojë nga Sinica e Devollit

ë këtë shkrim, nuk e kam fjalën për
zëvndësimin e pirjes së çajit me atë të
kanabisit. Gjetkë dua të dal. E kam fjalën për
mbjelljen e çajit nga fshatari Ferit Hysolli e
famija e tij, në fshatin Sinicë të Devollit.
Njeriu punëtor që është mësuar të rojë me
djersën e ballit e në mënyrë të ligjëshme, e
gjen rrugën. Kështu e gjeti para dy vjetësh
Feriti dhe bashkëshortja e tij, Liria, të
ndihmuar edhe nga djali i tyre, Klodjan Hysolli. Ata nuk u morën si shumë fshatarë
shqiptarë me kultivimin e kanabisit, por me
atë të çajit, pasi deshën ta bëjnë gjumin të
qetë. Një pjesë e mirë e tokave në Sinicë, për
vështirësitë e terenit, për largimin e disa
familjeve, për çmimin e lartë të karburantit,
mbetën pa u punuar. . Atëhere kjo familje gjeti
një rrugë tjetër: atë të kultivimit të çajit. Një
farë përvoje për kultivimin e kësaj bime në
këtë zonë ekzistonte, pasi me nismën e
specilistit të shquar, Kiço Çeku, kooperativa
kishte mbjellë çaj për disa vjet në fshatin
Dardhë, në toka të dobëta, të cilat sipas
specialistit të mësipërm, janë të mira për çajin.
Sigurisht tani në kushtet e reja të bujqësisë
bujqësisë së privatizuar, këtë punë do ta bënin
vetë dhe të ardhurat do t‟i mernin po ata. Djali
i tyre i cili jeton në Korçë, u lidh me një
biznesmen grek. Që andej mori farën dhe
këshillat e nevojëshme për kultivim. Për sigurimin e fidanave, farat i mbollën në farishte
në filim të pranverës. Pasi u rritën , në muajin
maj i mbollën në tokat e tyre në vendin
e quajtur SelishtSelisht që ndodhen në një
lartësi prej rreth 1300 metra mbi nivelin e detit

Mbjelljen e bënë në rreshta të drejtë, në largësi
80 cm rreshti nga rreshti dhe 40 cm bima nga
bima. Qëllimi ishte që bimët, jo vetëm të kishin hapësirën e nevojëshme por edhe të kultivoheshin. Nuk u përdor asnjë lloj plehu, me
qëllim që të ishte i pastën nga kimikatet. Çajin
e mblodhën në muajin ngusht. Ishte një punë e
madhe kjo pasi korja do bëhej me dorë. Për
këtë patën ndihmë nga njerzit e afërt. Tharja, e
cila duhet bërë në hije, u krye në plevicë, por
jo në kushte aq të mira. Për këtë arsye një
pjesë e tij , duke qënë e ngjeshur, nuk u tha
mirë, u dëmtua dhe nuk ia pranuan. U kënaqën
me prodhimin e vitit të parë, por jo sa duhet.
Në pranverën e këtij viti ndërtuan një hangar

për tharjen e tij, me ndarëse dhe rjeta teli. I
shërbyen bimëve me frezime. Feriti, si ish
traktorist me përvojë, përshati një frezë dhe
frezioi gjithë sipërfaqen. Bimët, të cilat ishin
në vitin e dytë, dhanë një prodhim edhe më të
madh. Korjen e bënë nga fundi i qershorit e
fillimi i korrikut. Si një specialist i mire, Feriti
na tregon se korjen e filluan në përputhje me
teknologjinë, kur kishin çelur rreth 70 për qind
e luleve. Për të përballuar mbledhjen (korjen) e
çajit, morën 15 punëtorë më pagesë nga
Mirasi, duke e përfunduar atë brenda 10
ditëve.Gjatë korjes bëhëj edhe pastrami nga
barna të ndryshme, si dhe nga dheu që mund të
kishin bimët. Tharja sivjet u bë në hangar dhe

… në shpatet të bërë copë e çikë deri
në ekstrem, që u ikën toka me ritme të shpejta
drejt përrenjve lumenjve e deteve, sa herë shirat e furishëm mesdhetarë përplasen me të,
pasi zhegu i korrik-gushtit me zjarret pas tyre
e kanë pjekur e i heqin atë pak shtresë të
mbetur” ( H. Kola po aty). Lexojeni me kujdes
se me sa mjeshtri, me çfarë teknike përdorimi
të koncepteve teknike me ato gazetareske janë
ndërtuar frazat, janë shprehur mendimet, duke
na dhënë situatën e dhimbshme, por reale, të
besueshme, emocionuese e thellësisht bindëse
për plagët e shumta që po i shkaktohen nënës
tokë. Përgjatë viteve e dhjetëvjeçarëve, tanimë
plotë 40 vjet, inxhinieri Haki Kola (fatkeqësisht ende pa titull shkencor) me përvojën e
tij praktike, me studimet e tij në literaturën
botërore mbi shkencën e pyjeve, me eksperimentet e ngritura sipas metodikave e analizave
të rezultateve arrin të dalë me tre postulate të
vlefshme për silvikulturën shqiptare: “... nëse
kodrat (shkurret e dushkajat cungishte) të
Shqipërisë së Mesme trajtohen me prerje me
çeltira të vogla me cikle 5-10 vjeçare, pas 2030 vitesh (përafërsisht) kthehen në pyje me
mbi 50% dushk e plot vitalitet e prodhim. Kjo
është për shumë kodra me pyje, prej në
Gjirokastër e Leskovik, në të cilat prodhohet
qymyr, ku pjesa më e madhe e hapësirës është
e mbuluar me shkurre, është potencial për
punësim të madh e përmirësim e prodhim të
bollshëm, plot biodiversitet” (H. Kola,
Mesazh). Dhe më poshtë ai vazhdon të vërë në
dukje një pengesë kryesore, e cila medoemos
duhet zgjidhur. Dhe ja: “ Problemi është që
përgjithësisht shoqëria ballkanike, e veçanërisht pylltarët shqiptare kanë mësuar në
shkollë vetëm konvertimin e jo trajtimin (të

cungishteve të dushqeve)” (H. Kola, Mesazh).
Ku vazhdojnë eksperimentet, vëzhgimet e
trajtimi i kësaj teme me rëndësi të madhe për
silvikultorët dhe ekonominë e Shqipërisë dhe
të Kosovës. Studiuesi Haki Kola, pasi ka përgatitur edhe një manual mjaft të rëndësishëm
për arrën, ai herë pas here iu kthehet studimeve të tij të kaluara duke hedhur fasha të reja
drite diturie, e theksuar vlerat e përdorimit të
saj dhe dobitë shumëplanshe në ekosistemin
bujqësor e pyjor. Lexojmë: “Është koha që për
të larguar emocionet apo opinionet personale
të përdoret kalkulimi i kostos, si për arrën,
gështenjën apo lajthinë, kur janë në të njëjtat
kushte ekologjike me misrin, sojën apo grurin.
Koha po punon, eksperimentimi e tradita po
demonstrojnë që këto tre mrekulli të natyrës,
të vlerësohen e të pasurojnë dijet e mirëqenien
njerë-zore” ( H. Kola, Mesazh). Arsenali i tij
teorik e praktik në fushën e ekosistemit pyjor,
njohja e thellë e gjendjes së pylltarisë shqiptare që inxhinier Hakiu nuk reshti së shkruari,
së vizituari masive të ndryshme pyjesh në
Shqipëri, mjerisht në agoni vegjetative, të jep
mendime dhe rrugëzgjidhje. Dhe ja lexoni:
“Zabeli i Nikës (Lurë S.M) kujtohet i prerë
dhe i rirritur ashtu siç e pamë neve 40m të
lartë, prapë është prerë e djegur. Anglia dhe
gjithë Europa para dyqind vjetësh ishin
pothuaj të prera plotësisht. Ata i bënë që
atëhere disa reforma dhe ringritja u realizua
për dy tre gjenerata njerëzore, tashmë kanë
dhe u tepron, vendet duken si kopshtije
madhështore. Nëse gjenerata jonë do arrijë të
vendose piketat e pajtimit të njeriut me natyrën, së paku kemi bërë diçka shumë të vogël
për një fillim të ri” ( H. Kola, Mesazh). Por në
çfarë gjëndje morale, ideologjike, psikologjike

marrëdhëniesh janë sot intelektualët shqiptarë
në regjimin e demokracisë njëzetë e pesë
vjeçare? Lexojmë: “… juve pohoni me
ëmbëlsi jetëshkrimin e një njeriu që e do
Shqipërinë, shqipëtarët e pyjet e tyre, i qan
zemra për papjekurinë, mëndjelehtësinë që e
karakterizon kohën e sotme, kur duket sikur
intelektualëve iu është operuar truri, janë
zhdukur, apo u kanë prerë duart e mbyllur
gojën, pasi asnjë shenjë jete nuk japin, as nuk
shkruajnë as nuk flasin” (H. Kola, Mesazhe).
Vizitat e punës në shumë qendra kërkimore
shkencore, në pyje të shumë vendeve të botës,
pjesëmarrës në shumë konferenca ndërkombëtare, shoqëruesi i mjaft grupeve të ekspertëve të pyjeve nga Evropa Perëndimore e
më gjërë i kanë hapur horizonte të reja, si dhe i
kanë dhënë detyra për zgjidhje në shkallë ballkanike. Lexojmë: “... tash jam në punë intensive për pyjet e ulta të Ballkanit për një prezantim në Krongresin e radhës të IUFRO-s që
mbahet në SHBA në Shtator” (H. Kola,
Mesazh, më 23.04.2014). Inxhinieri i apasionuar pas pyllit, banorëve të përhershëm të
tij, i dashuruar fort pas natyrës, nuk ka kryer
eksperimente në laboratore me epruveta e
letërlakmuese, por atje ku nevojat e njeriut
kërkojnë prodhimet e pyllit, atje ku ai është
djegur, shkrumbuar, është shpërfytyruar
marrëzisht me prerje sharlatanësh, gërryerje e
masakruar mbulesa biologjike e tokës dhe
këputur arteriet jetëdhënëse, duke u treguar një
doktor kirurg me bisturi mançuriane, por mbi
të gjitha një “psikolog” i shquar i njohjes së
thellë të pyllit, të karakterit dhe temperamentit
të tij. Prandaj ai do të shkruajë: “Pra, ne duhet
të shohim jo vetëm drurët, por edhe pyllin, e
cila është mënyra me të cilën elementët indi-

cilësia ishte mjaft e mirë. Biznesmeni grek u
kënaq. Edhe fitimi sivjet ishte më i madh, pasi
u prodhuan 3 ton çaj i thatë, i cili u shit me
6000 lek ( të vjetra) kg. Shëmbull i Feritt për
kultivimin e çajit, u ndoq sivjet nga agronomi
korçar, Vaskë Thimjo, që është dhëndër në
Sinicë. Në tokat e njerëzve të tij të afërt, mbolli 20 dynymë çaj. Një shëmbull tjetër në
Sinicë , është ai i Myzafer Memellit, për kultivimin e shafranit. Me ndihmën e djalit të tij, i
cili jetonte në Itali, siguroi farën e nëvojëshme.
Gjithashtu nga strukturat e Ministrisë së Bujqësisë, siguroi edhe dokumentacionin përkatës për importin e farave si dhe për tregëtimin në Itali. Ja , ky është modeli që na jep
Sinica: të ardhura me punë të nderëshme!
Përvoja e Sinicës për mbjelljen e çajit , shafranit si dhe e fermerëve të tjerë në Shqipëri që
kultivojnë bimë medicinale që sjellin mjaft të
ardhura, duhet përhapur e mbështetur nga
qeveria shqiptare dhe dhe vartësja e saj, Ministria e Bujqësisë. Kjo mbshtetje duhet të fillojë
pa vonesë, duke nisur qysh nga fillimi i vitit që
vjen. Kjo rrugë si dhe të tjera dobiprurëse e të
ligjëshme, do bëjnë që jo vetëm me policë, por
edhe me modele të tilla, etj, si dhe me mbështetje nëpërmjet projektesh, do t‟i pritet rruga
kanabisit në Shqipëri. Për këtë ndoshta nuk
mjafton vetëm mbështetja nga qeveria shqiptare, por t‟i kërkohen fonde edhe BE-së, e cila
e njeh mirë problemin e kanabizimit të
Shqipërisë dhe besoj se do ta zgjidhë ca qesen,
të cilën deri tani e ka patur të shtërnguar.

viduale (pemë, shkurre, krimba, zogj, kafshë
të egra, barëra, etj) të punojnë së bashku si
sisteme për të bërë diçka që është më e madhe
se çdo pjesë individuale. Njerëzit të cilët nuk
mund ta shohin pyllin përtej drurëve, janë aq
të përqëndruar në të kuptuarit e pjesëve të
veçanta, sa që ata kurrë nuk mund të gjejnë se
si çdo gjë në pyll është e lidhur me shumë
elementë e përbërës të këtij ekosistemi”( H.
Kola Mesazh). Për t‟u shprehur mbi ato ai
përdor revistat, gazetat, rrjetet sociale etj., të
cilat i ka mjaft për zemër, duke i përdorur si
tryeza debati, dhënie përvoje prodhimi e
shkence, histori të pylltarisë shqiptare dhe
evropiane, si dhe për drurët shtatlartë që janë
si engjëj që lidhin qiellin me tokën dhe kombinate të fuqishme të natyrës që transformojnë
materjen, të cilën e marrin dhe krijojnë energji. Universi krijues shkencor, praktik, inxhinierik i pylltarit Haki Kola më ngjan për kohën e
sotme me një zgalem që “ Çaje, çaje rrugën
vetë, kur rreh vala me rrëmbim… fitimtar me
nder në jetë, del veç ai që ka guxim” (Fan
Noli, Zgalemi). Por, i veshur me rrobën e
gjelbër. Na shtyn, na ndërgjegjëson për t‟u
brumosur me ideologjinë e gjelbër, me teorinë
e teknikën e shkencave të pyllltarisë, se vetëm
kështu do të jemi kujdestarë të vërtetë e të
vetëm të pyllit, të zellshëm, këmbëngulës e
njëkohësisht të guximshëm në studime, kërkime shkencore, zbatime praktike, për të çuar
përpara stafetën e blertë të kësaj pasurie
shumë të çmuar kombëtare, me vlera të shumta e të domosdoshme për jetën e një kombi.
Firence 09. 10. 2016, Dr. Selman Mëziu
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Thomas J.McEvoy, quajtur Libri më i Mirë i Pylltarisë për vitin 2004
Nga Shoqata e Pronarëve të Pyjeve
Private - SHBA

P

ylltaria me ndikim pozitiv është një
shembull për pronarët e pyjeve
privatë dhe kujdestarët e tyre për të
menaxhuar tokën dhe pyjet e tyre për të
mbrojtur
vitalitetin
ekologjik
dhe
ekonomik. Duke lëvizur përtej konceptit
të "pylltarisë me ndikim të ulët," Thom
McEvoy bashkon të kuptuarit dhe njohuritë më të fundit shkencore për të
përshkruar një qasje për menaxhimin e
pyjeve që plotësojnë nevojat e pronarëve,
ndërsa në të njëjtën kohë ruajnë integritetin
e ekosistemeve pyjore. "Pylltaria me
ndikim pozitiv" thekson potencialin e pylltarisë për të arritur përfitime të qëndrueshme, tani dhe në të ardhmen, me investim
afatgjatë duke zëvendësuar përfitimin
afatshkurtër, dhe nevojat e familjeve sidomos për brezat e ardhshëm, - duke tejkaluar nevojat e tanishme të individëve.
Thom McEvoy ofron një diskutim të plotë
te bazat silvikulturore, të sintetizuar, duke
shpjeguar gjendjen aktuale të shkencës
pyjore në tema të tilla si toka pyjore, sistemi rrënjor, forma dhe funksioni i
drurëve, dhe efektet e metodave të ndryshme të prerjes së pyllit, organizmat e tokës,
dhe kushtet stacionale. Ai gjithashtu ofron
këshilla të paçmuara në çështjet ligjore e
financiare të menaxhimit, duke filluar nga
gjetja e profesionistëve të aftë të pylltarisë
për menaxhimin për produktet e tjera
përveç drurit, kalimin në tokat pyjore dhe
probleme të trashëgimisë e menaxhimit të
brezave të ardhshëm. Pylltaria me ndikim
pozitiv ndihmon lexuesit të kuptojnë
ndikimet e qëllimshme të aktiviteteve
njerëzore mbi pyjet dhe ofron strategji të
qëndrueshme që ofrojnë përfitime pa
dëmtuar ekosistemet. Ajo flet direkt me
pronarët e pyjeve private dhe këshilltarët e
tyre dhe paraqet një udhëzues të ri për të
gjithë ata që merren me ekosistemet dhe
mbrojnë pyjet, prodhimin e drurit, menaxhimin e tokës, dhe shëndetin afatgjatë të
pyjeve.Një nga pikat e forta të pylltarisë
amerikane është diversiteti i pronarëve që
në totalin prej 298.26 milion hektarë
zotërojnë 58% të sipërfaqes që janë
familje, individë apo biznese. Shtetet e
Bashkuara të Amerikës kanë rreth 10 milion pronarë pyjesh, të cilët kanë lirinë të
menaxhojnë pyllin në pronësi sipas një
ligji lehtësisht të kuptueshem për ta, duke
krijuar me metodat e ndryshme që
menaxhojnë peizazhe shumë të ndryshme
në çdo pjesë të vendit. Kujdesi e respekti
për tokën dhe praktikat e trashëguara nga
prindërit janë sekreti i pyllit më të mirë.
Pjesë nga prologu i librit:
“Unë pata fatin që vite më parë teksa studioja për pylltari të takoja një fermer, ndërsa
kisha ndaluar për pushim pranë një burimi.
Më kishte mbetur edhe një vit për t‟u
diplomuar dhe më dukej sikur i zotëroja

konceptet kryesore të studimit. Pasi e mësoi se isha student në pyje, fermeri m‟u lut
që të bëja një vizitë tek toka e tij dhe t‟i
hidhja një sy "lëndës drusore". Meqënëse
nuk isha në nxitim dhe kjo m‟u duk interesante, vendosa ta pranoj ftesën. E
shoqërova atë disa milje rrugës nga po kaloja drejt një ferme të bukur e të mirëmbajtur. I parkuam makinat përpara një stalle.
Shpejt u futëm në pyll dhe mësova që
familja kishte rreth 250 hektarë tokë, një e
treta e së cilës përdorej për zarzavate të
freskëta, misër, silazh, kullota e mish
gjedhi. Pjesa tjetër ishte pyll, që ishte në
pronësi të kësaj familje që kur njerëzit
ishin vendosur në atë vendbanim dhe
pikërisht stërgjyshi i tij ishte njeriu
përgjegjës për heqjen e pyllit dhe hapjen e
tokave për bujqësi. Gjykuar nga mosha e
fermerit, siç më dukej mua, dëshmonte se
bëhej fjalë për kohë të hershme, pasi vetë
ai dukej në moshë të gjyshit tim. Nuk kishin kaluar tre minuta që kur i kishim lënë
makinat dhe nga ai shteg i mirëmbajtur
mrekullisht u futëm në pyll. Që në hapat e
para unë mbeta si i shtangur nga statura e
jashtëzakonshme e pyllit, shumica drurë
gjethegjerë me trungje me diametër 60-90
cm, por edhe me shumë drurë të shpërndarë që kishin përmasa shumë të mëdha.
Lartësia e drurëve i kalonte të 30 metrat me
përjashtim të disa çeltirave ku drurët ishin
prerë vitet e fundit dhe tenda e kurorave
ishte akoma e pambyllur. Shpejt kureshtja
për këtë mrekulli m‟u shtua dhe i kërkova
femerit që të ndaleshim e të shihja pak më

shumë detaje, gjë që ai e priti me kënaqësi.
Dyshemeja e pyllit ishte tërësisht e
mbuluar me një shtresë të trashë lëgushe,
që të bënte të ndjeheshe sikur po ecje mbi
sfungjer. Me lejen e mikut tim, u ndala dhe
fillova të rrëmoj mbi lëgushë. Vazhdova të
gërmoj poshtë derisa e kalova shtresën e
humusit, kalove edhe disa tufaëza rrenjësh
dhe filloi të më dilte pjesa minerale e tokës.
Gropa ishte thelluar rreth 30 cm. Shpejt u
kujtova që nuk kisha hasur rast të tillë, me
kujdes e mbusha gropën që sapo kisha krijuar. Unë e kisha humbur sensin e kohës
dhe nuk isha në gjendje të gjykoj nëse kishin kaluar minuta apo sekonda, por kjo
atmosferë sikur më humbi besimin në
vetvete. më fliste e unë gati s‟dëgjoja asgjë.
Shpejt më ra mendja që ky burrë që më
solli në pyllin e tij shpejt do pyeste se çfarë
mendoja. Asnjë fjalë tjetër s‟më vinte në
mendje, përveç fjalës perfekt dhe këtë u
përpoqa t‟ia them me entuziazëm. Më vonë
më tregoi se prerjet e drurëve ishin bërë
gjithmonë nga familja, që për transport
përdorte traktorin e arave, si dhe një hark
që ishte vendosur mbi dy rrota me të cilin
ngrinin fundet e trupave për ngarkesë. Ato
pak rregulla që zbatoheshin për çdo vit,
vinin nga brezi në brez që nga koha e
stërgjyshit. Rregulli kryesor që zbatohej
nga të gjithë ishte "të hiqej druri, që
vlerësohej se nuk e arrinte ciklin e prerjes
pa u tharë, që unë e vlerësova “si një
hapësirë kohore 10-vjeçare" dhe prerja
gjithmonë është bërë vetëm gjatë muajve të
dimrit. Një sistem shumë i rregullt rrugi-

cash e shtigjesh ishte ndërtuar nga familja.
Më tej fermeri vijoi: për çdo vit presim pak
drurë, ama fitojmë dukshëm, pasi një dru
nga ky pyll shitet gati me çmimin që shiten
të gjithë drurët e gjysëm hektari në pyllin
që menaxhohet nga fqinji, duke shtuar me
tej, se unë isha i pari pylltar që kisha shkelur në pyllin e tij. Ishte hera e dytë në jetën
time që shihja e prekja një tokë pyjore që
kurre nuk ishte punuar, djegur apo trazuar,
me përjashtim të një shfytëzimi shumë të
lehtë. Dhe i vetmi pylltar që e kishte shkelur këtë tokë isha unë. Po mendoja për patriarkun që e kishte “gdhendur në gur” këtë
plan para 150 vitesh. Çfarë force e mbante
në fuqi këtë plan për 150 vite? Si ishte e
mundur që pylli kurrë të mos ishte prerë
më tepër se sa ai e kishte këshilluar si më
të përshtatshme? Ndërsa përpiqem të mendoj, janë qindra pyetje që më vërtiten në
mendje. Së pari në mendje më vinte fakti
që kjo familje asnjëherë nuk kishte
punësuar pylltarë, reflektim i beftë për një
student si unë, i mbushur plot krenari për
dijet dhe domosdoshmërinë e mendjes për
të bërë dhe arritur të tilla mrekulli... Ky
ishte një mësim që m‟u ngulit thellë në
mendje e qëndroi me mua deri sa u
përpoqa ta trajtoj tek libri: “Pylltaria me
ndikim pozitiv”. Dijet për pyllin janë në
parim një funksion i KUJDESIT dhe RESPEKTIT për tokën. Praktikat e mira janë
natyra e dytë e atyre që mësojnë respekt,
veçanërisht kur mësimet vijnë nga
prindërit. Për ata që nuk e kanë fatin e mirë
t‟i marrin këto mësime nga tradita
familjare, u jepet mundësia të mesojnë në
shkolla e libra.Në rrugën e kthimit drejt
stallës, fermeri ngazëllehej nga komplimentet që i kisha përdorur pa kursim derisa
i kisha mbaruar të tëra çfarë mund të gjeja
në mendjen time. Pas pak minutash qetësi,
ai e bekoi stërgjyshin që u la trashëgim
rregullat dhe më pas tha që toka e mirë dhe
durimi, ndoshta janë dy kushte themelore
për një pyll të shëndetshëm dhe kjo ishte
gjithçka
familja
kishte
investuar.
Megjithëse nuk e vura në dyshim fjalën e
tij, në atë kohë, duke qenë dëshmitar i një
filozofie, kjo ishte vite përpara se unë të
pranoja këtë fjalë të urtë, si një e vërtetë
themelore për pyjet dhe, unë kam qenë
dëshmitar i të njëjtës dukuri në tokat pyjore të tjera, që kanë të kaluar të përbashkët, tokë e pyll kaluar nga një brez në tjetrin, që të dyja kanë të përbashkët tokën
dhe legjimitetin, zakonisht pa ndihmën e
profesionistëve. Tokat e patrazuara dhe
praktikat e mira janë themelet e një ekosistemi e shëndetshëm, dhe durimi është virtyt i familjeve pronare të pyjeve, që e
menaxhojnë tokën e tyre për të prodhuar
lëndë drusore. Dijet për pyllin, respekti për
tokën, praktikat e mira, toka e shëndetshme
dhe durimi janë esenca e "pylltarisë me
ndikim pozitiv" titull i librit nga ku është
marrë ky përshkrim.
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Lindita Kokonozi
Për herë të parë zhvillohet panairi “Festa e
Mjaltit” 23 Shtator, Librazhd - ku të gjithë e
dimë se sa shumë njihet mjalti i Librazhdit çka qshtë kthyer në një traditë jo vetëm për
zonën, por duke ia dhuruar atë edhe miqve, ku
është pëlqyer nga të gjithë brenda dhe jashtë
vendit. Relievi dhe bukuritë tona natyrore
ndikojnë që të prodhohet gjithmonë një mjaltë
me shije të ndryshme si: mjaltë gështenje,
akacie, shumëllojshmëri lulesh, etj., si dhe disa
varietete mjalti që gjenden në Librazhd. Të
ftuar në këtë ngjarje ishin përfaqësues nga
struktura të larta shtetërore, si dhe përfaqësues
nga biznesi brenda dhe jashtë Librazhdit, për
të vizituar nga afër produktet dhe vlerat e
zonës tonë. Të shumtë janë bletë rritësit që
veprojnë në territorin e Njësisë Administrative
Qukës, aty ku po zbatohet Projekti FLED nga
Fondacioni CNVP (Bashkojmë Vlerat e
Natyrës me Njerëzit) që financohet nga
Qeveria Suedeze nëpërmjet Agjencisë Suedeze
për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombetar
– Sida. Po kështu edhe në disa njësi të tjera të
bashkisë Librazhd, ku bazuar edhe në programet kombëtare kjo bashki përkushtohet t’iu
japë vëmendje dhe të mbështesë këto biznese
apo fermerë të vegjël me anë të politikave
lokale që numri i tyre të shkojë gjithmonë në

rritje, gjë që do ndikojë ne rritjen e mirëqenies
ekonomike në familjet e tyre. Në Njësinë
Administrative Qukës bashkëveprojnë dy
organizata, CNVP me përfaqesues z. Janaq
Male dhe World Vision Albania me
përfaqësues z. Shpëtim Cura, ku secila prej
tyre ka objektivat dhe prioritetet në zbatim, për
zhvillim të një ekonomie të qëndrueshme të
këtij komuniteti të fermerëve rurale, nga ku
lindi dhe ideja e përbashkët e zhvillimit të këtij
panairi me të gjithë fermerët e grupeve
prodhuese të Njësive Administrative të
Bashkisë Librazhd. Pavarësisht se në fokus
kemi mjaltin, ne nuk lëmë pa promovuar edhe
produktet e tjera të zonës si bimët mjekësore,
çajin e malit të kultivuar, boronicat,
sherebelën, trëndafilin e egër,etj. Po kështu në
këtë panair nuk munguan edhe punimet
artizanale, siç janë ato të drurit, punimet e
dorës, si dhe ato ushqimore. Pjesëmarrës në
këtë panair me tendën e tyre ishte edhe
Administrata e Zonave të Mbrojtura Elbasan,
ku nëpërmjet fletëpalosjeve apo përfshirjes së
guidave të ndryshme për vlerat e turizmit
malor, Parku Kombëtar i Shebenikut është
kthyer në një nga atraksionet e përhershme për
të gjithë turistët vendas dhe të huaj.

Bardhul Shehu
Qarku Dibër dallohet për pasuri të mëdha natyrore dhe që pyjet zënë rreth 60% të sipërfaqes së tokës, gjë që tregon se fondi pyjor
përbën për Qarkun një potencial të rëndësishëm mjedisor dhe ekonomik. Gjatë viteve
të fundit në Qarkun e Dibrës ka pasur
dëmtime të ndjeshme në pyje, ku dëmtimet më
të mëdha kanë ardhur nga prerjet abuzive,
zjarret dhe mbikullotja. Më qëllim që të kemi
reduktim të ndërhyrjeve ne fondin pyjor,
Qeveria Shqiptare ka miratuar në Kuvendin e
Republikës së Shqipërisë Ligjin Nr. 5/2016
Për Shpalljen e Moratoriumit në Pyje.
Megjithëse gjithë kjo pasuri pyjore, reforma
dhe moratorium si kuadër ligjor i përmirësuar,
Agjensitë e Zonave të Mbrojtura dhe
Drejtoritë e Pyjeve në varësi të bashkive të
reja kanë plotësuar kuadrin e reformës institucionale, përsëri dëmet, prerjet ilegale, djegia
dhe mos-kujdesi ndaj pyjeve vazhdon. Kjo
pasi komuniteti akoma nuk është i
ndërgjegjësuar dhe pjesëmarrës aktivë në proceset e mbrotjes së pyjeve. Pikërisht për të
ndikuar në përmirësimin e kësaj situate, Projekti “Të luftojmë korrupsionin në pyje
nëpërmjet ndërgjegjësimit publik dhe bashkëpunimit’’ është një gur në kullën e madhe
të përpjekjeve për të ndryshuar këtë realitet.
Projekti ka për qellim të rrisë ndërgjegjësimin
dhe përfshirjen e komuintetit të zonës dhe
organizatave të shoqërisë civile në aktivitetet
që kanë të bëjnë me përmirësimin e
mirëqeverisjes dhe e llogaridhënies, si një
mekanizëm kontrollues në dhenien e shërbimeve ndaj komunitetit. Ky projekt është
mbështetur financiarisht nga projekti PACT
(Partnerë së Bashku Kundër Korrupsionit) që
punon me fondet e Delegacionit Evropian në
Tiranë. Objektivi i tij specifik është “Rritja e
angazhimit të organizatave të shoqërise civile
në qeverisjen e mirë dhe luftën kundër korrupsionit nëpërmjet fuqizimit të kapaciteteve

të tyre dhe financimit të iniciativave të tyre.
Projekti në nivel kombëtar zbatohet nga Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe
Asistencës Teknike (ANTTARC). Projekti
“Te luftojmë korrupsionin në pyje nëpërmjet
ndërgjegjësimit publik dhe bashkëpunimit” në
nivel lokal po zbatohet nga Qëndra e Trajnimit për Pylltari Komunale dhe Zhvillim Rural.
Kjo qendër do të bashkëpunojë ngushtë me të
gjithë aktorët vendorë. Problemi kryesor që
adreson projekti është dëmtimi dhe prerja pa
kriter e pyjeve në Qarkun e Dibrës, masakra
mjedisore që kryhet nga dora e njeriut që
është i pandërgjegjësuar për ruatjen dhe mbrojtjen e tyre nga mosfunksionimi i ligjit dhe
mos zbatimi i tij nga institucionet përkatëse, si
dhe indiferenca e komunitetit për pyjet dhe
mjedisin në përgjithësi. Nëpërmjet aktiviteteve
të tij projekti synon që të rrisë ndërgjegjësimin
dhe aktivizimin e komunitetit për të qenë pjesë
aktive dhe bashkëpunuese me të gjithë aktorët
vendorë në luftimin e fenomenit të korrupsionit në pyje në Rajonin e Dibrës. Takime
ndërgjegjësimi, grupe të vigjilencës, strukturë
monitoruese në nivel qarku me gjithë aktorët
kryesorë, dhe fushata monitoruese dhe promocione në median vendore janë ndërmarrë në
kuadër të projektit. Megjithëse një nismë e
vogël, dhe e fokusuar vetëm në Njësitë Administrative Zerqan, Selishtë dhe Muhur që
janë dhe pikat kyçe të kalimit dhe lëndës
pyjore, projekti ka synuar të demostrojë një
mbulim të çështjes në gjithë Dibrën. Por, sigurisht që më “një lule nuk vjen behari”, por ky
projekt ishte një instrument që vendosi në
lëvizje të gjithë potencialet njerëzore, institucionale, median dhe komunitetin për të menduar
ndryshe për mbrotjen e pyjeve. Shumë nisma
duhet nga të gjithë shoqatat e shoqërisë civile
dhe një punë e bashkërenduar. Projekti jonë e
hodhi një gur, shumë gurë duhet për të arritur
atë që dëshirohet, pyje të mbrojtura në Dibër.

Haki Kola - CNVP Shqipëri
Vijon nga numri i kaluar
…Mbjellja
shumë
e
ngushtë
së
bashku është
gabimi më i
shpeshtë që
kopshtarët
pyjor në mbarë botën kanë
bërë.
Ne
shpresojmë që
një proces me dizajn të fuqishëm dhe më i
qartë do të na ndihmojë të shmangim gabimet e tilla të përbashkëta dhe të bëjmë
disa gabime më të reja që janë më interesante, kështu që ne mund të mësojmë
nga përvoja.
Përgatitja e tokës
Përgatitja e mirë e vendit është një
pararendës kritik për mbjelljen e kopshtit
tuaj pyjor. Analiza dhe vlerësimi i vendit
duhet t'ju ndihmojë të kuptoni kufizimet e
tokës tuaj në mënyrë që të vendosni nëse
ose si ta ndryshoni vendin ose si t'i
përshtateni kushteve të pranishme.
Ngjeshmëria e tokës, për shembull, është
jashtëzakonisht e pranishme në shumicën
e vendeve urbane, periferike, madje edhe
rurale dhe mund të kufizojë rreptësisht
rrënjën, lëvizjen e ujit në tokë dhe
shëndetin e komuniteteve të organizmave
të tokës. Gërmimi i dyfishtë, dalja me
daltë, hapja e radialit dhe teknika të tjera
mund t'ju ndihmojnë të merreni me dhera
shumë të ngjeshura, ndërkohë që akti i
thjeshtë i mulçerimit të tokës dhe mbjellja
e bimëve shumëvjeçare me sistem rrënjor
të thellë do të adresojë përfundimisht
çështjen e ngjeshjes së tokës. Sfida të tjera
të përbashkëta të përgatitjes së faqeve
përfshijnë cilësi të dobët të tokës, thellësi
të thellë të tokës, kripëra rrugore dhe
barëra të këqija të vazhdueshme. Zgjedhja
e duhur e stoqeve, mbjellja dhe teknikat e
mullëzimit gjithashtu mund të kenë efekte
të mëdha afatgjata mbi fuqinë dhe produktivitetin e bimëve. Shumë mostra të
mbjelljeve me dru janë transplantuar
shumë herë, dhe këto mund të kenë rrënjë
të dyshimta, të rrumbullakëta ose të
dëmtuara, të cilat do të rezultojnë me stres
të bimëve dhe madje me vdekje të parakohshme. Vini në shqyrtim me kujdes
ekzemplarët para se të blini për të siguruar
një sistem të rrënjës cilësor ose të blini
stoqe të zhveshur të rrënjëve, në mënyrë
që të mund të shihni të gjithë sistemin
rrënjor para mbjelljes. Në tokat lymore,
skajet e vrimës së mbjelljes shpesh bëhen
të zhytur në një sipërfaqe të qetë dhe të
padepërtueshme, si pjesë natyrale e procesit të gërmimit. Kjo mund të kufizojë

rreptësisht rrënjën dhe të shkaktojë ujë për
t'u bashkuar në vrimën mbjellëse. Thyerja
e skajeve të
vrimës me një
pirun
rrënues
lejon rrënjët dhe
ujin në tokën
përreth.
Kjo
duhet të bëhet
një praktikë e
zakonshme
e
mbjelljes, ashtu
si thellësia e
duhur e mbjelljes, thellësia e duhur e mulçit dhe teknikat
efektive të mulçërimit.Sapo kopshti të jetë
krijuar, fillon faza më e gjatë dhe më e
këndshme e kopshtarisë pyjore: menaxhimi, vjelja dhe bashkë evolucioni. Potencialisht, pjesa më e vështirë e kësaj faze
është të mësuarit për të bërë më pak dhe
të lejojë sistemin të kujdeset për veten, si
dhe të dijë kur të ndërhyjë dhe si. Këto
pyetje, megjithatë, janë pjesë e procesit të
zhvendosjes nga një paradigmë e komandës dhe kontrollit në një nga pjesëmarrja
kolektive si pjesë e një sistemi natyror.
Ndërsa vëzhgojmë veten dhe kopshtet
tona përmes vallëzimit të stinëve, ne do të
mësojmë mënyrat më efektive për të
udhëhequr evolucionin e ekosistemit të
kopshtit, ne do të zgjedhim dhe kultivojmë kulturat gjithnjë e më të
këndshme për të gjitha nyjet e ekosistemit
të kopshtit dhe do të fillojmë Për të realizuar potencialin e plotë të kopshtarisë pyjore si një mjet për evoluimin kulturor dhe
personal, për të mos përmendur mbijetesën kulturore dhe personale në një
botë dominuar nga thatësira. Mirë se vini
në aventurën e bujqësisë organike! Informacion i mirë për llojet e bimëve, kafshëve dhe kërpudhave dhe karakteristikat
e tyre ekologjike është thelbësor për një
dizajn të mirë të kopshtit pyjor. Do të keni
nevojë për të dhëna mbi madhësinë,
formën dhe kërkesat ekologjike të bimëve,
modelet
e
rrënjëve
të
tyre,
qëndrueshmërinë dhe tolerancat dhe preferencat e tjera, si dhe habitatin amë,
përdorimet njerëzore dhe funksionet
ekologjike. Informacioni që ju ndihmon të
krijoni habitatin për kafshë të egra të
dobishme si insekte, bretkosa,
salamandrat dhe zogjtë është gjithashtu e
rëndësishme. Në mënyrë ideale, ky informacion do të vijë në një shumëllojshmëri
formatesh dhe nivelesh, detaje që kanë të
bëjnë me pjesë të ndryshme të procesit të
dizajnimit. Shtojcat në librat e kopshteve
të pyllëzuara ushqimore ofrojnë këtë lloj
informacioni me mbi 600 lloje bimësh të
dobishme dhe një bollëk të kafshëve të
egra të dobishme për dizajnimin dhe
kënaqësinë e kopshtarisë.
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The picture you see is Don GIOVANNI FIOCCHI,
who works as
a vicar in the
Church of St.
Koll, Kcirë,
PUKË.
He
came
from
Rome
in
1999 at the
age of 39 to
work as a vicar in this church. At first
he contacted the community of believers to determine the boundaries of the
church property from which a total of
40 hectares of forest, shrubs, pasture
and fallow land emerged. For 18 consecutive years he managed to transform this property, transforming it

into a real forest with many types of
trees, such as the American oak; in
orchard with some types of fruit trees

such as walnut, hazelnut, chestnut,
cherry, etc., and a considerable surface
planted with several medicinal species.

Thank you Mr. Pjeter Dema! This is a
call in the middle of the day both for
the Prime Minister and for the Diplomatic Corps of democratic countries
of the world in Albania, who are in
agreement with the degrading policies
of the Albanian environment. Indeed,
an excellent model, which a man who
loves the Albanian land makes it public, something that would be useful to
be made public by the Albanian Public
Television. Best wishes for the model
created! A wonderful exhibition that
talks about the potential of the land
when wisdom and dedication it is devoted. What Pjeter Dema shared with
us make us reflect on what is going on
with the rest of the Albanian forests.
With little pressure exercised about
Vjosa River and two ministers set off
to curb the tragedy, while the forest
tragedy belongs to everyone and no
one is heard! Forests are being cut and
burnt and the land is diminishing,
what brings up into memory the history of the tragedy of the commons. The
prime minister feels good in this calm
when the tragedy plays its final act.
We will see what will be his excuses
in the upcoming electoral campaign.
What we want to do is to show that
there are solutions, which result in
land protection, increase in income

and employment of the local population. On 40 hectares of forest land, the
Church has hired 16 highlanders of
Puka, now imagine the likelihood of
one million and four hundred thousand
hectares available to Albania. Written
wonderfully by Garrett Hardin in
1968, the tragedy of the commons
takes the theme of a pasture that was
used by residents, just like Albania
today, without laws, rules or norms to
use it. It, like the Albanian forest, is
open to all residents. Just as shepherds
constantly reared the sheep on their
flocks, the Albanian state, when it
seems reasonable, closes it with the
moratorium and turns the cultivation
of narcotics into place, adding to the
criminal activity and the burning
ground year after year. Just as we are
uncoordinated in the efforts we make
in this deafness of the government,
with an unconscious nation's government for the effects of their policies
and action and with a fearsome collective carelessness, we Albanians are
destroying our forests. It is entirely
possible for a story of how all could be
enriched if the state were to legalize
this model that the Church has given,
which in the case of Albania has become a history of poverty. Farmers not the „toughs‟ - who had not ventu-

red to exploit this waif commodity that
make up the majority, are expected to
soon remain without anything and to
live in a country that has the perpetrators of destruction the government,
which was voted by the people themselves. What is shown through photos
and description is a wonderful exhibition that talks about the potential of the
land when someone takes over the responsibility and dedicates wisdom and
devotion. Forests have the potential to
triple the existing microscopic Albanian farm. Here it would be necessary to
organize a visit from parliament and
all government members to be called
upon to reflect on current forest
policies that leave the forest without
custodian and forest land to ruin. The
dilemma is whether or not we are able
to master the land we live in. It seems
like something has been lost in the last
half of the last century or we have never had: When ownership rights are not
regulated, whether formal or informal
- the sole regulator of the use of these
fragile natural resources, remains the
spontaneity and the race of harvesting
products or their burning. Human
actions inevitably lead to diminishing
and the destruction of those whom
nature had invested for centuries and
provided us to live with. This - which
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Year after year, he invested in the construction of several buildings used for
the processing of agricultural products,
livestock, beverages and other food
products, such as honey, marmalade,
liqueur, brandy (raki), salami, etc.
Very impressive results: the property
took the look of micro-farm with16
full time employees, which also provided a wonderful experience to community farmers of this vicarage, but
also farther on how to achieve successes and profitable returns for the growth
of wellbeing even in deep and difficult
areas, when working with mind and
dedication!
I greet you Don Giovanni!
By Pjetër Dema

Pjeter tells us - is the model that would
have been realized throughout Albania, as if the policy makers had the EU
as their main goal and the law to pave
the ways, and same as the Church,
even the autochthonous Albanian families to take over the responsibility and
to have been implemented rules for
administration of the common. Imagine every Albanian highlander family
with the responsibility to manage the
triple of the land that it currently owns,
how much the employment would increase and how much the land would
be protected. The way for implementation of this model will open when the
government has legalized the transfer
of these resources to every mountain
family, just as the church did, and every family to have registered these assets. If this happens soon, it can open
the way for rehabilitation and production, when the markets will have
evolved the interaction of the law that
will define the spheres of private action with the public one. Private rights
replace the public control and triumph
will replace the tragedy of the common.
Acknowledgment from the National
Federation of Forests and Pasture

