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Parathënie

përtej kronikës së disa jetëve

Duke lexuar librin “Në panteonin e vlerave” të autorit 
Halil Rama

Nga Namik Selmani, studiues
 
Pa asnjë mëdyshje, libri i Halil Ramës “Në panteonin 

e vlerave” është befasi në botimet e viteve të fundit. 
Media vizive dhe ajo e shkruar na ka “bombarduar” me 
kronikat e krimeve dhe me ato rozë. Dhe të vënë në rolin e 
një edukatori të brezave, të paktën në familje, pa folur në 
mjedisin social, e kemi të vështirë që t’u themi më të rinjve 
se ka edhe vlera të mira ky vend, kjo krahinë, që duhen 
njohur, që duhen ndjekur, pa folur dhe për Panteonin e 
vlerave që ka dhe duhet të ketë një komb, pavarësisht se sa 
popull ka ai në sipërfaqen që mbulon flamuri i tij. 

Nuk ka zgjedhur poezinë Halil Rama në një 
Oqeanopoezi, ku të gjithë vargëzojnë ditën e natën, para 
telenovelave e para tribunave, e pak, shumë pak poezi të 
mbeten në kujtesë, në mish, nën lëkurë; pale t’i vësh nën 
jastëk apo t’ua tregosh fëmijëve, miqve, nxënësve, në një 
kohë të caktuar, edhe pse bëhen sa e sa konkurse, shtrohen 
dreka për të, hidhen sa e sa lekë, euro, dollarë në tavolinat 
e botuesve të shtëpive botuese kudo e kurdo.

Dhe barra ose dhe nderi për të parë një libër të ri të 
Halil Ramës ishte fort e madhe. 
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Një libër racional, emocional, dokumentar, arkivor që 
të bën ta marrësh diku një laps nga ato që shumë herë i 
kemi harruar përballë dehjes që na kanë bërë tastierat e 
kompjuterave dhe të celularëve dhe të shkruash diçka, 
mbase edhe shumë. Të shkruash për t’u bërë më tej një 
urë modeste e dobishme dhe e bukur mes kësaj vepre 
dhe publikut që e ndjek me shumë respekt, padurim 
dhe kureshtje çdo vepër që ai bën. Të bën që para se t’ia 
japësh mesazhin atyre që e lexojnë çdo ditë Halil Ramën 
të marrësh shumë për vete, bash si ata çirakët që kanë një 
kod të përbotshëm të marrjes së zanatit nga ustallarët. 

E kjo ndodh në të gjithë botën, se zanati (qoftë edhe 
ai i shkronjëshkrimit shqip) nuk merret me leksione në 
një auditor të ftohtë ku mungon shpesh edhe vëmendja 
e atyre që dëgjojnë, qoftë dhe pasioni i atyre që flasin (më 
falni, që marrin rrogën!!!)

Në qendër të librit është PANTEONI. 
 
2. 
Studiuesi Ermir Gjinishi ka shruar para pak ditësh një 

shkrim që sadopak na vjen në ndihmë të kësaj parashtrese 
për librin e Halil Ramës: “Po të kthehemi në parahistori, 
para se rapsodë e homerikë t’u këndonin hyjnive dhe 
heronjve mitologjikë, përpara se të shkruhej gjuha greke, 
rronte një popull i njohur me emrin Pellazg. Atyre u 
atribuon Herodoti historinë, e cila parapriu qytetërimin 
grek. Ndërtimet me gurë të pagdhendur përballë Panteonit 
në Athinë akoma edhe sot mbahen për pellazgjike.”

Përtej gjurmëve të gjuhës na vijnë vlerat që krijojmë në 
shumë ditë të jetës sonë. Patrioti Halil Rama nuk shkon në 
kombe të tjerë, po është diku pranë nesh për këtë mesazh. 
Para atyre njerëzve që vijnë dhe ikin nga gjiri ynë, jo 
thjesht anonimë, por pa ua kuptuar thelbin e Panteonizmit 
brenda vetes, që do të na “shëronte” nga sëmundjet e 
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qaramanërisë dhe të mburravecërisë kolektive që na ka 
kapluar jetën dhe të nesërmen. 

Përherë bashkëpunimin me krijues dibranë e kam parë 
me një droje, me gëzim, me krenarinë e fshehur që e kam 
mbajtur thellë - thellë vetes të mos më skuqë nga droja e 
një fjale, më shumë jo në vendin e duhur si duhet para tyre.

Përherë bashkëpunimin me miq të letrave, e kam parë 
si një provim të vështirë dhe shumë të bukur, së pari para 
vetes. Vjen një çast kur ti numëron shkrime, aktivitete, 
njerëz që ke takuar, libra që ke bërë, antologji ku ke marrë 
pjesë në vendin tënd e në vende të tjera në botë e sërisht 
bashkëpunimin me dibranët, qoftë ata të Nëntë Maleve, 
qoftë ata të Grykës së Radikës, të Bulqizës, të Lurës, të 
Maqellarës dhe të Çidhnës, qoftë të Grykës, qoftë dhe ata 
të Shehrit si i thonë qytetit, e kam parë me atë shprehje që 
dikush e tha në diskutimin e librave të një dibrani punëtor 
dhe të dashuruar pas fjalës së bukur, Demir Rusi. E çka 
tha ai do thoni ju? Para se t’ua them më duhet që të hap 
një bllok të vogël, një fletë ku e kam shkruar se ishte fort e 
mençur për ta dëgjuar e po kaq e mençur dhe e dobishme 
për ta bërë një realitet në shkronjëzimin tënd, ku kam 
të shkrirë të gjitha krahinat e Shqipërisë, të Kosovës, të 
Çamërisë: “Kur hyra në shkollën dibrane, isha nxënës dhe 
dola prapë nxënës.”

A nuk po e bën këtë gjë fort mirë dhe me dashuri edhe 
Halil Rama në këtë libër, kur ai na rreshton vlera të shumta 
të qytetarisë dibrane, të përkushtimit të brezave të saj. Të 
fushave të ndryshme të jetës.

3.
Libri është bazuar në një treshe magjike. Mistike. Janë 

disa kapituj që të ngrejnë pak nga pak në një Panteon, që ti 
e sheh jo me një zili egërshane, por me një respekt të madh 
për ata që ai të vë përpara me të gjithë sfidat e surprizat 
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e tyre. Dhe të mendosh se ai në një kohë të caktuar ka 
bërë skicimin e veprave të plota qindrafaqëshe për secilin 
prej tyre. Në libër ka shumë reçensa. E kush nuk do ta 
dëshironte një reçensë të tij që është kaq e saktë. Kështu 
ai shkruan për “BERISHËT E MUHURRIT, SI RAST 
UNIKAL NË HISTORINË SKËNDERBEGIANE”. Shkruan 
për sagën e Jakovajve, për ish-presidentin Omer Nishani, 
për Toponiminë e Çidhnës, për veprën e Hajri Mandrit, etj.

Shkruan për antishqiptarizmin dhe aspiratat sllave 
ndaj trojeve shqiptare. 

Kufiri kohor që ai ka marrë është të paktën 600 vjet më 
parë. 

Të dërgon te fjala poetike e urtakut Teodor Laço. 
Faleminderit se e kishim harruar pak mjeshtrin Laço, Halil 
Rama! Na dërgon në sinorët poetikë të Naim Plakut që 
janë më të bukura se rudinat e Korabit. Na flet për Ahmet 
Prençin, Naim Berishën, Sakip Camin, Nikollë Lokën, 
Shaqir Skarrën, Hysen Dervishin, Isuf Imerajn...

Na sjell një shpirt të madh, gati parajsor të Demir Rusit 
me dy librat e tij, të cilët pata fatin që t’i shoh, t’i redaktoj 
dhe të jem pjesë e festës së përurimit të tyre bashkë me 
Halilin. 

Pjesa e portretizimit të një gazetari natyrisht është 
testi i saktë i profesionalizmit të tij. Këtë ai e jep në mjaft 
personazhe të spikatur, të njohur e të panjohur shumë 
për publikun e gjërë dibran e jodibran. Është gjë e bukur 
se optika e tyre përfshin personalitete të moshave e 
profesioneve të ndryshme si: Sulejman Dibra, Bujar Pata, 
Osman Miha, Jonuz Muça, Musa Riçku, Lahim Kola, që të 
mbeten në mendje me detajet që ai ka dhënë për jetën dhe 
veprën e tyre. 

Pjesa më profesionale e kohës që jetojmë për një gazetar 
është ajo që ndodh edhe në historinë botërore. Bëhet fjalë 
për dossierët. Bie në sy një figure-legjendë, me të cilën 
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mund të mburret sot çdo vend në Ballkan e në Evropë si 
gjeneral Rrahman Parllaku, dëshmori Ahmet Fetah Cami, 
familja Guxholli, historia e dinastisë “Rusi” nga Dibra e 
Madhe, në SHBA, Turqi, Shkup, Tiranë e Durrës, Adem 
Islam Hoxha - heroi i rezistencës ndaj monarkofashistëve 
grekë, Edmond Isaku dhe Sulë Lushaj që janë portrete 
mjaft të spikatur.

Për të dhënë sa më mirë këto, ai ka shfrytëzuar edhe 
intervistën me disa prej tyre.

Bashkë me urimin për librin e radhës do të thonim se 
libri ka vlera të shumëfishta. Është vlera njohëse për këta 
njerëz ose figura të historisë, artit të Dibrës e më tej, që nuk 
i gjen në librat shkollorë. 

Është një libër që duhet të jetë në duart e gazetarëve më 
të rinj për të parë një përvojë mjaft të vyer profesionale të 
këtij gazetari mjaft profesionist.

Është një vlerë për historinë e Dibrës  e atë kombëtare 
në tërësi, që mund të ushqente mjaft muze, atë të luftës, të 
arsimit, të teatrit, të ushtrisë, të shkencës, etj.

Është një model i bukur gjuhësor, para të cilit mësuesit 
e gjuhës do të shihnin modelin e mirë të shkrimit të gjuhës 
amtare.

Dhe këto nuk janë pak që edhe vetë libri, ashtu si 
personazhet e tij, të vihet në Panteonin e kulturës së 
shkruar shqiptare të viteve të fundit.

Tiranë, gusht 2017.
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I. Testament fjale
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BeriSHët e MUHUrrit, Si raSt UNiKal 
Në HiStoriNë SKëNDerBeGiaNe

Barleti, Franku, Sokoloski, 
Pall, Stort, Stojanovski dhe 
shumë të tjerë biografë dhe 
studiues vendas dhe të huaj 
të Skënderbeut, evidentojnë 
Berishët e Muhurrit të Dibrës, 
si një rast unikal në historinë 
skënderbegiane. Madje Marin 
Barleti te “Histori e Skënderbeut” 
- (faqe: 314, 315, ...) shkruan se 
“Ndër fisnikët më të mirë të atij 
vendi (në Dibër) ka qenë familja e 
lashtë e Berishëve. Dy vëllezërit, 
gjeneralë të Skënderbeut dhe, njëherësh, kryetrima të rinisë 
dibrane, Dhimitri dhe Nikolla, ndihmën e të cilëve Skënderbeu 
e kishte të dendur dhe të shënuar, kur dëgjuan për fatkeqësinë 
e ushtrisë sonë dhe për përfundimin e rrethimit të Beratit, kur 
morën pastaj vesh për rebelimin dhe pabesinë e Moisiut, nuk u 
vonuan aspak, por vrapuan fluturimthi për tek roja dhe kryeporta 
e mbretërisë, të trembur se mos roja atje shpërndahej nga frika 
apo ngaqë s’kishte kush e frenonte dhe se mos vendi mbetej pa 
mbrojtës, sidomos kur vinin lajmet se Sebalia ndodhej, ende, në 
Epir. Dhe kështu Dhimitër dhe Nikollë Berisha me plot arsye, u 
kujdesuan, së pari, për të kërkuar ushtarë dhe, kështu, e rritën 
rojën, u dhanë zemër burrave me fjalë dhe me vepra, duke ua 
shtuar, me çdo mënyrë, dashurinë për Skënderbeun, si dhe duke 
shfaqur simpatinë e tyre për fatin e tij dhe urrejtjen për pabesinë e 
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Moisiut ...”. Duke shkruar për këtë familje, (ftilloj:”Familja 
e lashtë të Berishëve” sepse në gjithë librin voluminoz të tij 
për Skënderbeun, Barleti, çuditërisht, vetëm këtë familje, 
në ndryshim nga gjithë të tjerat, e specifikon kështu: “të 
lashtë”) është e pamundur të mos përmendësh Kastriotët 
dhe Skënderbeun. Kjo sepse, këto dy familje, u ngjizën 
në të njëjtën trevë të origjinës, në Masrekat e Dibrës së 
Poshtme, për të cilën kanë shkruar jo pak historianë 
vendas dhe të huaj. Edhe nga burimet arkivore, edhe nga 
ato gojore vërtetohet se këto dy familje qenë jo vetëm 
bashkëkohës dhe bashkëfshatarë, por, njëkohësisht, dhe 
bashkëluftëtarë. Qyshse Kastriotët u shfaqën për herë të 
parë në skenën politike të kohës, Berishët bënë krushqi me 
ta dhe që nga ajo kohë, familja e lashtë e Berishëve, do të 
mbetet në historinë skënderbegiane si njëra nga familjet 
bashkëluftëtare më besnike e kauzës së Kastriotëve. 

masrekat dhe Gardhi, treva në të cilat, 
ekskluzivisht, identifikohet Muhurri
Të shkruash për Berishët, më së pari, do të thotë të 

shkruash për Masrekat, të Epërmet dhe të Poshtmet, si dhe 
për Gardhin e Poshtëm (të Dibrës së Poshtme), treva në të 
cilat, ekskluzivisht, identifikohet Muhurri, ky shtrat i rrallë 
shtrëngate i origjinës së lashtë të Kastriotëve.Të shkruash 
për Berishët e kohës së Kastriotëve do të thotë të hedhësh 
një dritë të re mbi qytezën e lashtë ilirike të Hurdhë-
Muhurrit dhe Masrekave të Epërme, vend ku u ngjizën 
dhe u formuan në shekuj Kastriotët, të cilët i dhanë kombit 
tonë të shqiponjave pavdekësinë. Të shkruash për Berishët 
e Skënderbeut do të thotë të farkëtosh dhe një të vërtetë më 
shumë se Gardhi i Poshtëm, (vendlindja e dy gjeneralëve 
të Skënderbeut, Dhimitër dhe Nikollë Berisha), ishte ashtu 
siç pohon Gjon Muzaka, njëri prej dy katundeve që pati 
në zotërim Pal Kastrioti, gjyshi i Skënderbeut. Dhe, më në 
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fund, të shkruash për Berishët e Skënderbeut do të thotë të 
shkruash për një rast unikal në historinë skënderbegiane 
dhe jo vetëm. Do të thotë të shkruash për dy vëllezër, secili 
më i zoti se tjetri, që të dy gjeneralë të Skënderbeut, luftëtarë 
të ekselencës, njerëz të elitës sunduese skënderbegiane, 
nënkomandantë nga më të rreptët e Skënderbeut dhe, 
njëherësh, nga më të besuarit e tij, personazhe historike 
të veprës së madhërishme të Skënderbeut, shkruar nga 
Barleti, vepër e përkthyer në shumë gjuhë evropiane dhe që 
qarkullon prej më shumë se 500 vitesh në gjithë botën. Kur 
shkruhet dhe flitet për Berishët e kohës skënderbegiane, 
s’do mend që flitet e shkruhet për Berishët e Muhurrit të 
Dibrës së Poshtme. Asnjë historian apo kronikan, asnjë 
burim arkival apo gojor nuk na bën të njohur ekzistencën 
e ndonjë fisi a familjeje tjetër “Berisha” në gjithë trevën 
autentike arbërishte të epokës së Kastriotëve. Nëse ka sot 
familje Berishësh, gjithkund, në hapësirat etnike shqiptare, 
ato, dihet, kanë divergjuar përgjatë harkut kohor të këtyre 
pesë shekujve të fundit, pra, fill pas MOTIT TË MADH nga 
e vetmja pikë: Familja e lashtë e Berishëve të Masrekave 
dhe Gardhit të Poshtëm, përndryshe, nga Muhurri i sotëm 
i Dibrës së Poshtme, pikërisht, aty ku e kanë gjenezën, 
aty kanë dhe trojet e tyre të vjetra e të pakontestueshme 
Kastriotët tanë të madhërishëm.

Referuar këtyre kolosëve të historisë sonë kombëtare, 
por dhe në të dhëna arkivore e gojore, poeti, romancieri, 
përkthyesi dhe, njëherësh, kantautori muhurrak Naim 
Berisha, autori i më shumë se 30 librave artistikë, (vetëm 
në këta 23 vitet e fundit), ka botuar së fundmi romanin e tij 
të gjashtë, të cilit i ka vënë titullin e bukur dhe kuptimplotë, 
“TË JETOSH NË PAQE”. Ndryshe nga pesë të parët, ky i 
fundit i përket zhanrit historik. 

Në këtë libër, ai trajton temën e qëndresës së popullit të 
arbërit në kohën e Skënderbeut. Duke glorifikuar familjen 
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e lashtë të Berishëve të Masrekave në Gardh të Poshtëm, 
dmth, në Muhurrin e sotëm të Dibrës së Poshtme dhe të 
dy gjeneralëve të Skënderbeut, vëllezërve Dhimitër dhe 
Nikollë Berisha, (djem të Gjergj Berishë Masrekës dhe Majra 
Kastriotit) ai, në të njëjtën kohë, glorifikon gjithë qëndresën 
heroike të Arbërisë nën udhëheqjen e Skënderbeut kundër 
tiranisë së pashembullt turke. 

Fryma polemizuese e autorit dhe 
besueshmëria në përshkrimin e personazheve
Duke vazhduar me vlerat e romanit, nuk mund të 

mos nënvizoj frymën polemizuese të autorit me ata që 
u përpoqën të anashkalojnë qëllimisht Muhurrin dhe 
Berishët, edhe pas mbledhjes së dëshmive të pleqve të urtë 
muhurrakë Lam Mziu e Fali Rama. Ndërkohë që ka edhe të 
tjerë që ndonëse botuan libra rreth gjurmëve të Kastriotëve 
në Sinë e Muhurr, megjithë kontributin studimor nuk 
arritën të orientohen nga figurat e kryetrimave Nikollë e 
Dhimitër Berisha, siç bëjnë H.Koltraka, S.Mziu e F.Daci. 
Romani historik i N.Berishës bëhet më i besueshëm kur iu 
referohet studjuesve të mirëfilltë të Historisë së Muhurrit, 
Hilmi Sadikut e Ylvi Shehut, apo edhe Hysni Bruçit e 
Hysni Milloshit si promovues të vjershës së tij të parë dhe 
të studimit për Berishët e Muhurrit të botuar në revistën 
“10 korriku”. 

Një figurë interesante është dhe ajo e Liman Berishës, 
për bëmat e të cilit në betejat kundra turqve e serbëve, deri 
në kryengritjet e viteve ‘20-21 unë kam shkruar që para 30 
vitesh reportazhin “Muhurri në breg të Drinit”, botuar në 
gazetën “Ushtima e Maleve”, dhe ku ndoshta për herë të 
parë sjell referenca nga Barleti e Noli për gjeneralët trima 
të Skënderbeut, Dhimitër e Nikollë Berisha.

Tërheqës janë edhe profilet e Xhemalit, Osmanit e 
hallë Miles, që Gjorgu, mjeshtërisht i portretizon, qoftë 
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dhe vetëm si inkurajues të krijimtarisë së tij. Po në këtë 
këndvështrim përfshihen në romanin historik “Të jetosh 
në paqe” edhe xhaxhallarët e autorit, Ramazani, Haliti 
e Lika si dhe kushurinjtë, Arbeni, Limani e Bardhyli, si 
pasardhës të denjë të Dhimitrit e Nikollës. Pikërisht edhe 
për hedhjen dritë rreth këtyre figurave e personaliteteve 
të shquara, ky roman i N.Berishës zë vend të veçantë në 
analet e historisë sonë kombëtare.

“TË JETOSH NË PAQE” një roman i zhanrit historik

Duke u mbështetur në mendimet e konsulentevë dhe 
të recenzentëve, emrat e të cilëve janë të shkruar në faqen 
e parë të librit, kemi mbërritur në një akord se ky libër i 
veçantë i Naimit, më shumë se një libër monografik për 
familjen a fisin, është një roman i zhanrit historik, sepse i 
gjithë libri është nën ndikimin e parimit artistik dhe estetik 
të historisë. 

Ky parim, siç dihet, e sheh historinë edhe si art, 
njëherësh, i përcakton asaj edhe qëllime të tjera, veç 
tregimit objektiv të ngjarjeve. Romani “Të jetosh në paqe” 
mendoj se e prek lexuesin dhe, në të njëjtën kohë, e kënaq 
atë përmes rrëfimit interesant dhe stilit konciz, të trajtave 
të larmishme të tregimeve impresionuese, të vrullshme e 
plot ngjyra.

Natyrisht, parimet dhe tiparet e mësipërme letraro-
artistike bien disi në kundërshtim me karakterin e rreptë 
shkencor të historisë, por ato, në roman, kombinohen aq 
bukur dhe aq bindshëm ashtu siç shkrihet, në një të vetme, 
forma artistike me përmbajtjen e romanit. 

Edhe fakti se në libër janë përdorur mjaft mjete 
stilistikore, si digresionet, retrospektiva, harmonizimi i 
kujdesshëm i kësaj të fundit me realitetin e sotëm, ruajtja 
dhe sigurimi i vazhdimësisë së amaneteve, i kumtit 
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të tejçuar oral nëpër brezat pasardhës të Berishëve të 
vjetër, në të njëjtat troje (të Muhurrit) deri në ditët tona, 
kombinimi i të vërtetave historike që përcjell Barleti dhe 
të tjerë biografë të Skënderbeut me gojëdhënat që janë 
shumë të njohura në Muhurr edhe sot e kësaj dite për 
fisin e Berishëve dhe lidhjet e tij shumë të afërta dhe tejet 
besnike me Skënderbeun, gërshetimi i linjave themelore të 
ngjarjeve historike me detajet konkrete të luftës dhe të jetës 
së dy vëllezërve gjeneralë, Dhimitër dhe Nikollë Berisha, 
ingranimi me këto linja, që mbajnë në këmbë librin, i 
tregimeve të Babës së Madh, i cili jetoi aq gjatë si për të 
treguar ..., “Rrnoj për me tregue” dhe që, çuditërisht, na 
kujton plakun Balë të De Radës tek “Këngët e Milosaos”, 
dhe, më në fund, rrëfimet në vetën e parë të Gjorgut, (që 
është vetë autori i librit) të cilat shfaqen, mjeshtërisht, në 
trajtën e kujtimeve, e të tjera, e bëjnë këtë libër që të anojë 
më shumë si një roman, sesa një libër, thjesht, jetëshkrimor. 

Gjithëçfarë shkrova më lart, mendoj se justifikohet 
edhe me atë që pohon autori, se letërsia, për të, është e 
pandarë nga historia. 

Ky roman historik, shpreh bindjen se i bën nder sa 
historiografisë skënderbegiane, aq dhe letërsisë artistike 
që evokon atë epokë të lavdishme. 

“Të jetosh në paqe” që i dedikohet familjes së lashtë, 
të vjetër dhe të re të Berishëve të Muhurrit dhe jo vetëm, 
është një kontribut i ri si në thesarin e historiografisë 
skënderbegiane, ashtu dhe për letërsinë që i korrespondon 
asaj periode legjendare e të papërsëritshme.

Ky roman me bazë historike të vërtetë është sa tërheqës 
dhe intrigues, aq dhe me interes e domethënës. Si i tillë, ai 
lexohet me një frymë. Dhe ne besojmë se do lexohet kështu 
për shumë e shumë kohë, si brenda, edhe jashtë kufijve të 
atdheut dhe se do zërë vend të merituar në mjaft biblioteka 
personale të shqiptarëve. 
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Për shkrimtarin, poetin, përkthyesin, hajkistin, 
romancierin dhe kantautorin, bashkëfshatarin tim të 
dashur muhurrak Naim Berisha, uroj nga zemra veç të 
mira në jetë dhe suksese të mëtejshme në krijimtarinë e tij 
të bukur artistike. 
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aNtiSHqiptarizMi DHe aSpiratat Sllave NDaj 
trojeve SHqiptare 

Autori, Fejzulla Abdullai, sjell një kopje të librit nga 
Detroiti, dhuratë për Bibliotekën Kombëtare

Në një libër voluminoz prej 
730 faqesh, me shkrime profe-
sionale – shkencore, të Profesorit 
të gjeografisë, Fejzulla Abdul-
lai, botuar në Detriot në vitin 
2016, pohohet dhe argumentohet 
shkencërisht antishqiptarizmi 
dhe aspiratat sllave ndaj trojeve 
shqiptare e të tjera.

Për shkak të sasisë dhe 
karakterit të materialit, libri është 
ndarë në dy pjesë dhe gjashtë 
kapituj. Në pjesën e parë të ndarë 
në dy kapituj, janë përfshirë shtetet sllave dhe qëndrimi i 
popujve sllavë ndaj shqiptarëve dhe trojeve shqiptare me 
interes të posaçëm strategjik.

Shkrimet e ndryshme me karakter të përgjithshëm ose 
analiza, janë përmbledhur në pjesën e dytë. 

Rëndësia e këtij botimi konsiston në faktin se ai u vjen 
në ndihmë të gjithë atyre që merren me punë profesionale 
shkencore, të cilët mund të gjejnë aty informacionet e 
nevojshme. Në këtë kontekst, fillimisht bëhet fjalë për 
krijimin e disa shteteve sllave dhe pastaj për krijimin e 
shtetit të përbashkët sllav në trojet ilire, që më vonë u quajt 
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me një emër, Jugosllavi dhe, që në kuadër të këtij shteti, 
përveç popujve sllavë, u përfshinë edhe popujt e tjerë që u 
gjendën brenda kufijve të tij.

Parë në vështrimin kronologjik, në këtë libër gjejmë 
“dyndjet sllave në Ballkan” krijimin e shteteve të vegjël 
sllave dhe aspiratat për zgjerim territorial, si dhe lindjen e 
idesë për krijimin e një shteti të përbashkët sllav.

Referuar historianit anglez Noel Malkolm, autori 
hedh dritë rreth disfatave të shtetit serb në mesjetë dhe 
okupimeve suksesive gjatë shekullit XIX dhe XX, duke u 
zgjeruar gjer në luginën e Vardarit në Jug.

Brenda këtyre okupimeve, Kosova zë hapësirën më të 
madhe kohore, ku serbët qëndruan në të më tepër se 250 
vjet, gjer në okupimin Osman në shekullin e XV. Madje, 
autori, jo pa qëllim perifrazon Noel Malkolm, i cili si një 
ndër njohësit më të mirë të historisë së Ballkanit pranon se 
kishat dhe manastiret orthodokse serbe janë të ndërtuara 
në mesjetë, por sipas tij, nuk ekziston një vazhdimësi 
ndërmjet Serbisë së Mesjetës dhe asaj të sotme.

Për faktin se Kosova nga forcat serbe u zaptua për së 
dyti herë në vitin 1912, duke mos patur një kontinuitet në 
zaptimin e saj, autori Abdullai, konkludon se nuk është e 
arsyeshme që serbët këtë vend ta quajnë “djep i Sërbisë”, 
ose “Serbia e vjetër”. Këtë e pohon edhe N.Malkolm, sipas 
të cilit, me këtë emër Kosova për herë të parë paraqitet në 
një hartë të Principatës Serbe të vitit 1846. 

Mbi bazën e këtyre referencave, gjeografi Fejzulla 
Abdullai, si autor i disa punimeve shkencore dhe 
profesionale të botuara në revistat e njohura “Flaka e 
Vëllazërimit”, “Birlik”, “Jehona” etj, argumenton më 
së miri se si nën maskën e jugosllavizmit lindi ideja për 
Serbinë e Madhe.
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Jugosllavia lindi në trojet ilire, jo në ato sllave

Autori i gjashtë librave (pesë prej të cilëve në 
gjuhën shqipe dhe një në atë maqedone) sjell fakte të 
pakundërshtueshme për bashkimin e sllavëve në një 
shtet të përbashkët pas Luftës së Parë Botërore, jo në 
trojet e ndokujt tjetër por në ato të ilirëve autoktonë 
të paraardhësve të shqiptarëve. “Shteti revolucionar i 
sllovenëve, kroatëve dhe serbëve, siç e quanin nismëtarët 
e bashkimit sllav, i hapi rrugën mbretërisë së serbëve, 
kroatëve dhe sllovenëve të shpallin shtetin e përbashkët 
më 1 dhjetor 1918, por kuptohet, të sunduar nga Beogradi 
nën udhëheqjen e familjes së Karagjorgjeviçëve”,-shkruan 
autori Abdullai (fq.19 e librit). Dhe siç dihet nga historia, 
ky shtet i posaformuar u njoh pas 6 muajsh në Versajë nga 
Fuqitë e Mëdha, më 28 qershor 1919. Kombet e tjerë, siç 
ishin maqedonët nuk njiheshin si komb më vete, por serbë. 
Myslimanët në Bosnjë u njohën vetëm si etnitet i veçantë 
fetar, ndërsa shqiptarët që qenë me një numër mjaftë të 
madh, u injoruan krejtësisht.

Kushtetuta e vitit 1921, shtetin e ri e përcakton si 
monarki kushtetuese parlamentare.

Me fitoren që korrën popujt sllavo-jugor (jugosllavë) 
gjatë Luftës së Dytë Botërore (kuptohet edhe me 
pjesëmarrjen e iliroshqiptarëve) patën mundësinë që prapë 
të krijojnë një shtet të ri jugosllav në trojet ilire. Themelet e 
këtij shteti u vunë më 29 Nëntor 1943, dhe, në dallim prej 
të parit, rregullimi shoqëror është federativ, me orientim 
socialist. Gjatë gjithë periudhës kohore të ekzistencës 
së këtij shteti sllavo-jugor me emrin Jugosllavi, pati 
mosmarrëveshje në fushën politike dhe në atë ekonomike, 
efektet negative të të cilave u ndjenë dukshëm veçanërisht 
në Kosovë, të cilës vetëm me Kushtetutën e vitit 1974 iu 
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dha Statusi i Krahinës Autonome. 
Menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore klanet shoviniste 

serbe aktivizuan projektet e viteve ’30 të shekullit XX për 
spastrimet entike në vend. Parë nga ky këndvështrim, 
bazuar dhe në fakte historike, autori Abdullai konkludon 
se “Intenca kryesore e tyre ka qenë shfarosja definitive e 
shqiptarëve nga trojet e tyre shekullore”. Gjithsesi ai na 
njeh me faktin se sllavët e rajonit të Ballkanit ku jetonin 
ilirët (paraardhësit e shqiptarëve) krijuan dy herë shtetin e 
tyre, duke i ngulitur shqiptarët në pjesën jugperëndimore 
të Ballkanit Perëndimor. Po ashtu evidentohet në libër 
shpërngulja më e madhe e shqiptarëve në drejtim të 
Turqisë në vitet ’50-të të shekullit të kaluar.

Përmasat e antishqiptarizmit në kohën e shpërbërjes 
së Jugosllavisë

Vitet ‘’90-të shekullit të kaluar qenë vendimtare për 
republikat, por jo edhe për krahinat që ishin në përbërjen 
e Serbisë. Në këtë periudhë kohore kur u shpërbë 
definitivisht Federata Jugosllave, kemi edhe genocidin më 
të pashembullt serb, sidomos ndaj popullsisë shqiptare 
në Kosovë. Lufta që u shkaktua në truallin Kosovar, në 
fillim nuk qe frontale, kjo nga fakti se Kosovës shqiptare, 
si krahinë e okupuar, të drejtat politike i qenë suprimuar 
nga regjimi fashist millosheviçian, por më pas ato morën 
përmasa të gjera me zgjerimin dhe organizimin e UÇK-
së…dhe pas dëbimit masiv të kosovarëve nga trojet e tyre 
etnike kemi ndërhyrjen e NATO-së, që solli edhe rënien e 
sistemit diktatorial të Beogradit dhe krijimin e shtetit të ri 
të Kosovës. Definitivisht, më 17 shkurt të vitit 2008 Kosova 
u shpall shtet i pavarur e sovran dhe sot këtë shtet e kanë 
njohur mbi 100 vende të botës.

Në periudhat e mëvonshme kohore, autori analizon 
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edhe orvajtjet e Serbisë për të përvetësuar trojet shqiptare 
edhe me luftë diplomatike.

Gjithsesi në tërë analizën e tij, autori arrin në dhjetë 
përfundime, ndër të cilat “Shpërbërja e Jugosllavisë së 
fundit nuk solli largimin e sllavëve nga trojet ilire, por tani 
të përçarë, po ashtu në trojet e njëjta ilire krijuan shtetet 
e veçanta të tyre”. Sipas autorit Abdullai – ish profesor 
i gjeografisë në Manastir, “Trojet shqiptare shtrihen në 
Ballkanin Jugperëndimor me një pozitë gjeografike dhe 
gjeostrategjike të lakmueshme për popujt e tjerë. Ndaj 
popujt sllavë të ardhur nga stepat ruse kurdoherë kanë 
synuar që t’i okupojnë”.

Më tej, të një rëndësie të veçantë janë konstatimet mbi 
pozitën aktuale gjeopolitike të Serbisë, në kërkim të rrugëve 
natyrore që do t’i mundësonin asaj dalje në det, apo dhe 
për luftën diploma-
tike serbe për re-
alizimin e politikës 
ekspansioniste. Kjo 
edhe për faktin se 
Serbia mbetet e an-
gazhuar në një luftë 
të ashpër diploma-
tike, edhe tani kur 
Kosova është shtet 
Sovran dhe i pa-
varur, duke dashur 
të tregohet para fak-
torit ndërkombëtar 
se është vend stabi-
lizues në Ballkan.
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FaKte DHe NGjarje HiStoriKe të SHKrUara Me 
DaSHUri Njerëzore

Në harkun kohor të dy dekadave, poeti, publicisti dhe 
studjuesi i mirënjohur Sakip Cami, ka bërë një hop cilësor 
dhe produktiv, duke i dhuruar lexuesit më shumë se 10 
libra të botuar, vëllime me poezi, monografi letrare, profile 
e studime.

Libri më i ri i tij “NGJARJE DHE FIGURA TË SHQUARA 
HISTORIKE TË KOMUNITETIT TË BASHKISË SË 
BULQIZËS“ (1839 – 1939), përbën një kontribut real, të 
konkretizuar në një vepër shkencore të një niveli shumë 
të lartë.

Ndonëse përmbledh studime historike të një shekulli 
luftrash e përpjekjesh madhore të shqiptarëve për liri 
e pavarësi kombëtare, ngjarjet dhe protagonistët vijnë 
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me realizëm objektiv. Autori, pas një studimi skurpuloz 
dhe ballafaqimi të mirëfilltë shkencor të fakteve, sjell 
risi në historinë e Heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastrioti 
Skënderbeu, duke hedhur dritë edhe mbi personalitetet 
dhe ngjarjet legjendare skënderbegiane. Parë nga ky 
këndvështrim ia vlen të evidentohen përpjekjet e autorit 
për të përveçuar legjendat dhe paragjykimet. Dhe këtë 
e bën mbështetur në fakte mbi qëndresën e paepur të 
kryetrimave të një treve lavdiplote siç është Bulqiza, 
Zerqani, Gryka e Vogël e Gryka e Madhe, por edhe 
Golloborda. Kemi kësisoj një libër të një lloji të veçantë me 
lëndë e material shumë interesant dhe tepër argumentativ 
mbi vendluftimet e ushtrisë së Skëndebeut, si Vajkali, 
Valikardha, Gjorica etj, por edhe toponime që flasin shumë 
për rezistencën e popullsisë së kësaj zone ndaj pushtuesve 
osmanë turq.

Kështu, autori hedh dritë për “Luftimet e Skënderbeut 
në zonën e Bulqizës dhe të Gollobordës“, duke përshkruar 
me një gjuhë të pasur dhe argumentuese, gjurmët e 
sheshbetejave si: Gurët e Skënderbut, Betejën e Valikardhës, 
SOFRA E SKËNDERBEUT, VENDKOMANDA E LUFTËS, 
fortesën e Modriçit, Kalanë e Maçadit, ku është zhvilluar 
edhe beteja e Maçadit në qershor të vitit 1465 kundër 
forcave turke të komanduara nga Ballaban Pasha, etj.

Si mjeshtër i përshkrimit dhe profilit, S.Cami sjell me 
freskinë dhe origjinalitetin e duhur personazhe të njohur 
e të panjohur të një kohe të largët, si: ZAHARIA GROPA, 
NGA GRYKA E MADHE, PRINC I OHRIT DHE KONTI 
VLLADAN GJURICA, PRINCI I ÇERMENIKËS, - DY 
BASHKËLUFTËTARËT MË BESNIKË TË SKËNDERBEUT.

Ndërsa në aspektin gjeografik dhe zakonor, gjejmë 
në këtë libër një diapazon më të gjerë, si tek: “ÇIDHËN E 
GRYKË E VOGËL, VËLLA ME SHKODËR”, “HEROIZMI 
MASIV DIBRAN NE LUFTEN KUNDER TURQVE TE 
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KOMANDUAR NGA HAJREDIN PASHA, KORRIK 1844“ 
(sipas variantit të vjetër të këngës kushtuar luftës kundër 
Hajredin Pashës) apo dhe te: “Mustafa SHEH ZERQANI, 
LIDERI KRYESOR I LUFTËTARËVE DIBRANË NË 
LUFTËN KUNDËR HAJREDIN PASHËS”.

Duke ecur në të njejtën linjë, autori sjell fakte dhe ngjarje 
historike, të shkruara me dashuri njerëzore, edhe në profilet 
e Lam Dacit, madhështia e të cilit del qoftë dhe nëpërmjet 
vargjeve: “Lum kjo kulla ç’ish ka mrena/ Ka Lam Dacin me 
shtatë zemra..”...apo te figurat e patriotëve të shquar Sheh 
Fejzë Bulqiza, Dalip Karaj, Mehmet Duriçi - embleme e 
mençurisë dhe trimërisë dibrane, Salë Markja etj.

Nëpër tymin e zjarrin e luftrave dhe përmes fakteve të 
personazheve - heronj të këtij libri, gjejmë gjithashtu bëmat 
dhe heroizmin e “Hoxhë Hasan Moglicës, këtij kleriku dhe 
luftëtari të shquar për lirinë dhe gjuhën shqipe, si dhe të 
Elez Koçit nga Ostreni....

Dashuria është ai motiv që ka rrokullisur njëra pas 
tjetrës këto figura interesante në faqe të tëra të këtij libri, 
duke i dhënë atij një dimension të veçantë.

Shumë emra, shumë vende dhe histori, shumë dashuri 
dhe mirënjohje sjell autori Cami brenda faqeve të këtij 
libri, duke personifikuar njerëz të mençur, trima, patriotë, 
luftëtarë e intelektualë të Dibrës martire. Ato vijnë e ulen 
pranë nesh përmes faqeve të këtij libri, të rrethuar me trimëri 
nga jehona e kohërave, të thjeshtë deri në madhështi.

Ndërsa te “KLUBI ATDHETAR «BASHKIMI» I DIBRËS 
SË MADHE DHE ROLI I TIJ PER PERHAPJEN E ARSIMIT 
SHQIP DHE PER PAVARESINE E VENDIT”, autori flet 
për patriotë me vlera të mëdha kombëtare për përhapjen e 
mësimit shqip ashtu si dhe për luftëtarë të shquar kundër 
pushtuesve turq, serbë dhe bullgarë.

Duke konsideruar monografitë e shkurtra letrare të përf-
shira në librin “NGJARJE DHE FIGURA TË SHQUARA 
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HISTORIKE TË KOMUNITET-
IT TË BASHKISË SË BUL-
QIZËS“ (1839 – 1939), mund të 
konkludojmë se S.Cami sjell për 
lexuesin dhe veçanërisht për 
studjuesit e historisë një përm-
bledhje të shkurtër të historisë 
së kombit shqiptar nga njëra 
prej trevave më me emër. Për 
vetë lëndën e pasur dhe larmi-
në e figurave e personazheve, 
mund ta konsiderojmë këtë libër 
edhe si një prej enciklopedive 
prestigjoze në shërbim të stud-
juesve. Kjo për faktin se Sakip Cami sjell një seri faktesh 
historike, korrespondencash diplomatike dhe mendimet e 
tij rreth ngjarjeve e personazheve të kësaj treve. Dhe këto 
ai i sjell nëpërmjet shumë fakteve dhe dokumentave his-
torike të kohrave dhe burimeve të ndryshme. Dhe nëse 
në libra të tjera të S.Camit gjejmë poezi brilante që ai ua 
kushton këtyre ngjarjeve e figurave historike, edhe në këto 
monografi, portrete e refleksione ai dëshmon se poezinë 
e ka në shpirt dhe e bart kudo me vete. Ai bart në krijim-
tarinë e tij diçka origjinale. Ashtu si Gjorica, vendlindja e 
tij në prehër të Maleve, përmes së cilës kalon Drini, edhe ai 
si krijues lëvron dy fusha të krijimtarisë artistike: poezinë, 
me të cilën ka krijuar tashmë profilin e tij të spikatur si 
dhe studimet historike, një dyzim i natyrshëm ky për një 
shkrimtar por edhe një bashkëjetesë jo e lehtë. Gjithsesi, 
edhe me këtë botim dinjitoz, ai është dhe mbetet poet pa-
varësisht se balanca e botimeve anon nga studimet, prej të 
cilave, edhe si ish-ushtarak i talentuar njihet tashmë si një 
zë i njohur i fushës.
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SaGa e jaKovajve Në Një liBër DiNjitoz

Gjeneral Major Tuk Jakova, 
ndër personalitetet kryesore 
shqiptare të fillimshekullit të 
kaluar ishte padyshim ndër 
të parët që u ngrit me kurajo 
kundër ngrehinës totalitare. Më 
i plotë, profili i këtij kolosi të 
mendimit e veprimit progresist 
vjen nëpërmjet librit “TUK 
JAKOVA, jeta dhe vepra”, të 
autorit Nikollë Loka. Ky libër 
është promovuar në praninë 
e qindra personaliteteve të 
shquara të letrave, në sallën e 
Akademisë së Shkencave, mes të cilëve edhe ish-Presidenti 
i Republikës Alfred Moisiu, si dhe gjenerali 98-vjeçar 
Rrahman Parllaku, Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit.

Duke folur për këtë figurë tejet të rëndësishme të viteve 
40-50, që humbi jetën në rrethana të paqarta, Prof.Dr.Ana 
Lalaj prezantoi një vështrim kompleks, pavarësisht 
rreshtimit politik që ai zgjodhi. Më konkretisht Znj.Lalaj, si 
një ndër njohëset më të spikatura të Historisë së LANÇ dhe 
figurave qëndrore të saj, solli në vëmendjen e pjesëmarrësve 
në këtë veprimtari promovuese, tre konstatime përcaktuese 
për veprën dhe dimensionin e Tuk Jakovës. Konstatimi i 
parë lidhet me raportin e ish themeluesit të Lëvizjes dhe 
të PKSH, Tuk Jakova me sistemin. Në këtë këndvështrim, 
nga historiania e mirënjohur Lalaj, personaliteti i Tuk 
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Jakovës ka një shumëllojshmëri detajesh. Ai ishte dhe 
mbeti idealist në raport me sistemin diktatorial, ndonëse u 
investua shpirtërisht në këtë utopi, edhe iu kundërvu me 
guxim e kurajo atij sistemi dhe diktatorit Hoxha.

Konstatimi i dytë ka të bëjë me raportin e tij me të 
vërtetat. Tuk Jakova kritikoi hapur në të gjitha forumet 
udhëheqëse të kohës shtrembërimet në historiografinë 
komuniste. Parë nga një vështrim analitik, Prof.Dr.Lalaj 
konkludon se Tuk Jakova nuk bënte lëshime në të vërtetën 
dhe kurrësesi nuk lejonte devijimin nga e vërteta.

Konstatimi i tretë, sipas Znj.Lalaj ka të bëjë me faktin 
e pakundërshtueshëm se rasti Jakova, bashkë me Bedri 
Spahiun u shdrruan në referim politik, pas kthesës së 
madhe në ish - Bashkimin Sovjetik të viteve ’60-të.

Dhe së fundi, duke e parë në hapësirë dhe në kohë 
veprën dhe jetën e këtij idealisti dhe reformisti të 
pashembullt, Prof.Dr.Lalaj u shpreh për komunizmin si 
rrënues i komunitetit katolik dhe se Tuk Jakova u dënua 
dhe vuajti mizorisht pikërisht pse ishte përfaqësuesi moral 
i këtij komuniteti.

Po në këtë linjë u shpreh edhe redaktori i librit, 
Dr.Nezir Bata, sipas të cilit autori Nikollë Loka, sjell lëndë 
jetësore dhe dokumenta arkivore (edhe nga arkivat ruse) 
që dëshmojnë se Tuk Jakova ishte ndër të parët që kuptoj 
se sistemi i diktaturës po bëhej autokrat. Pikërisht nisur 
nga këto fakte, Tuk Jakova ju kundërvu asaj ngrehine 
totalitare, duke e konsideruar udhëheqjen komuniste të 
paaftë për të ndërtuar shtet demokratik. Sipas redaktorit, 
Bata, libri, në 452 faqet e tij na tregon se kush ishte në të 
vërtetë dhe se kush nuk mund të ishte Tuk Jakova. Ai u 
dënua me 20 vjet dhe nuk doli i gjallë nga burgu, pikërisht 
pse mbronte dhe përfaqësonte idealet kombëtare.

Më pas, Prof.Dr.Zaho Golemi referoi për profilin e 
Tuk Jakovës, si udhëheqës i formacioneve partizane. Ai 
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tha se libri “Tuk Jakova, jeta dhe vepra” është një autopsi 
e plagëve të gjysëmshekullit që shkoi dhe si i tillë, ai 
është një punim me vlera të spikatura për shkencën e 
historiografisë. Familja e njohur shkodrane Jakova pati 
shtatë partizanë në Luftën Antifashiste, ndër të cilët Tuku 
u bë komisar i Njësive më të mëdha, siç qenë Brigada dhe 
Divizioni i Parë, duke drejtuar mijëra luftëtarë të lirisë, 
përkrah komandantëve Mehmet Shehu e Dali Ndreu. Si 
i tillë gjeneral major Tuk Jakova, Akademinë Ushtarake e 
kreu në zjarrin e Luftës për liri.

Në tërësinë e tij, kjo vepër monumentale na jep në detaje 
rrugëtimin e këtij idealisti elitar që nisi nga një rrugicë e 
Shkodrës, deri drejtues kryesor i formacioneve të mëdha 
partizane. Mbështetur në një bibliografi shumë të pasur, që 
nga Arkivi Qëndror i Shtetit, Arkivi i Institutit të Historisë, 
arkivat e Ministrisë të Forcave të Armatosura, Ministrisë 
së Punëve të Jashtme dhe asaj të Punëve të Brendëshme, 
etj, autori i mirënjohur Nikollë Loka arrin të zbërthejë 
dhe paraqesë një tablo interesante të veprimtarisë së Tuk 
Jakovës, si përfaqësues të qeverisë për qarkun e Shkodrës, 
si themelues i Lëvizjes Sindikale në Shqipërinë e Re e deri 
Kryetar i Asamblesë Kushtetuese, 11 janar-14 Mars 1946. 
Me dokumenta autentikë jepet kontributi i T.Jakovës 
në mbrojtje të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, si 
kryetar i Misionit Shqiptar të OKB-së. Interes të veçantë 
për lexuesin paraqesin artikujt: “Veprimtaria diplomatike 
e delegacionit shqiptar të drejtuar nga Tuk Jakova”, 
si dhe: “Noli-Jakova, debati publik dhe nevoja për një 
këndvështrim të ri”.

Nga ky libër del fare qartë vizioni dhe largpamësia 
e Tuk Jakovës, i cili ngre me kurajo në Organizmat 
Ndërkombëtare problemin çam.

Folësit në promovimin e librit evidentuan gjithashtu 
kapitujt që kanë të bëjnë me rolin e Tuk Jakovës si deputet, 
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ministër dhe zëvendëskryeministër, por dhe me luftën 
politike kundër tij, që çoi në sagën e pashembullt të 
Jakovajve, ku padyshim ndër më të rëndat, ishte vdekja 
misterioze e tij në burg, në kapitullin: “Likujdimet pa gjyq, 
metodë djallëzore e diktaturës”.

Për jetën dhe veprën e Tuk Jakovës foli edhe gjeneral 
Rrahman Parllaku. 

Meritë për këtë botim me vlera të spikatura studimore 
e shkencore, përveç autorit Nikollë Loka, ka padyshim 
Familja Jakova, pasi botimi u realizua me interesimin, 
përkujdesjen dhe financimin e saj.
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oMer NiSHaNi – jeta e Një preSiDeNti

Në Shtabin e Luftës parti-
zane, dr.Omer Nishani tërhiqte 
vëmendjen me veshjen e tij. Një 
kostum ceremonial, me kra-
vatë dhe me “kapele republike”, 
rrallë herë veç me këmishë të 
bardhë dhe në duar një pard-
esy të zakonshme. Ai vinte nga 
një karrierë e madhe politike, 
ku kohën më të madhe të emi-
gracionit e kishte kaluar nëpër 
vendet më të civilizuara të Eu-
ropës, në Zvicër dhe Austri. Në 
përshtypjet që kishte për Omer 
Nishanin, zonja e dr.Ymer Dish-
nicës, shprehet se kur gjendej shpesh në shtabin partizan, 
midis drejtuesve të lartë, përveç kostumit që mbante ve-
shur, të binte në sy mënyra e sjelljes së tij që ishte tepër 
shembullore. Që në fjalët e para kuptoje se kishe të bëje me 
një burrë shumë të kulturuar, që i donte dhe respektonte 
njerëzit.

Historia e vendit tonë është shumë e ngarkuar me 
ngjarje të ndryshme. Atë e shkruajnë jo vetëm studjues 
e historianë të mirëfilltë, por kushdo që ka për të treguar 
ngjarje që mbartin vlera historike. Njëri nga këta shkrues 
të historisë tonë kombëtare është edhe intelektuali i 
përmasave shumëdimensionale, Tomson Nishani, i 
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cili me botimin e librit “Jeta e një Presidenti” (kushtuar 
Omer Nishanit), synon t’i shërbejë historisë së kombit. 
Këtë mision, Tomson Nishani (botuesi i disa librave si 
dhe i artikujve të shumtë të natyrës profesionale dhe 
propagandistike për kopshtarinë e vendit tonë, por dhe të 
natyrës historiko-shoqërore) e përmbush më së miri edhe 
me këtë libër, duke folur për jetën e një presidenti, për të 
cilin dokumentet e publikuara nuk janë të shumtë.

Dr.Omer Nishani, si ish - President i Republikës së 
Shqipërisë, jetoi tetë vjet, nga viti 1946-1954, pas çlirimit të 
vendit tonë nga okupatorët nazifashistë.

Por e gjithë jeta e tij ishte vënë në funksion për të ideuar 
diçka të dobishme për Shqipërinë. Autori i këtij libri bën 
të ditur se për aktivitetin e Dr.Omer Nishanit, në Arkivin 
Qëndror të Shtetit, ka një dokumentacion të pasur, por që 
akoma nuk është shfletuar.

Ai u lind më 5 shkurt të vitit 1887, në qytetin e 
Gjirokastrës, në lagjen e njohur si “Palorto”. Shtëpia e 
prindërve të tij ishte dykatëshe, e thjeshtë, me disa dhoma, 
me një kopsht të vogël dhe përpara me një shesh të 
kalldrëmtë. Pasi mori mësimet e para në qytetin e lindjes, 
Omeri u nis në Stamboll dhe atje pasi mbaroi shkollën e 
mesme, fillon studimet për mjekësi.

“Jeta e këtij intelektuali ka patur prirje demokratike, 
nacionaliste me krah perëndimor, për një vend shqiptar 
të kulturuar dhe për një shoqëri të civilizuar. Ishte 
antimonarkist dhe antinazifashist. Në jetën e tij peshonin 
interesat e Atdheut, prandaj ai emigroi dhe më pas u 
dënua me burgim dhe me vdekje, kështu që nuk mundi të 
vazhdonte ushtrimin e profesionit të mjekut, i specializuar 
jashtë vendit”,-shprehet autori i këtij libri në parathënien 
e tij. Pasi ka hulumtuar nëpër arkivat e kohës ai shprehet 
se “Dr.Omer Nishani, për vite me radhë jetoi jashtë 
Shqipërisë, në kushtet e një emigracioni të ashpër, kur 
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asnjëherë dhe asnjë pjesë e jetës së tij nuk njohu paqe e 
qetësi. Kundër preferencave që i bënte qeveria fashiste e 
asaj kohe, ai zgjodhi udhën e vështirë të luftës me armë në 
dorë, kundër pushtuesve të huaj nazifashistë”.

Në Shtabin e luftës partizane, dr.Omer Nishani tërhiqte 
vëmendjen me veshjen e tij. Një kostum ceremonial, me 
kravatë dhe me “kapele republike”, rrallë herë veç me 
këmishë të bardhë dhe në duar një pardesy të zakonshme. 
Ai vinte nga një karrierë e madhe politike, ku kohën më të 
madhe të emigracionit e kishte kaluar nëpër vendet më të 
civilizuara të Europës, në Zvicër dhe Austri.

Në përshtypjet që kishte për Omer Nishanin, zonja 
e dr.Ymer Dishnicës, shprehet se kur gjendej shpesh në 
shtabin partizan, midis drejtuesve të lartë, përveç kostumit 
që mbante veshur, të binte në sy mënyra e sjelljes së tij 
që ishte tepër shembullore. Që në fjalët e para kuptoje se 
kishe të bëje me një burrë shumë të kulturuar, që i donte 
dhe respektonte njerëzit.

Dr.Omer Nishani, mbetet një figurë tepër e njohur në 
prag të çlirimit të vendit nga nazifashistët. Në Kongresin 
e Përmetit në vitin 1944 ai do të shprehej se “Historia ka 
treguar se kemi dashur një Shqipëri më vete, të pavarur 
dhe të kundërt me nazifashistët dhe bashkëpunëtorët 
e tyre”. Në një fjalim tjetër ai vlerëson fitoret e aleatëve 
kundër aleancës nazifashiste, sidomos zbarkimin e 
aleatëve perëndimorë në Normandi të Francës. Dr.Omer 
Nishani, sipas bindjeve të tij, në këtë fjalim të mbajtur 
në Berat, shpreh hapur mendimin se tashmë jemi qeveri 
demokratike.

Si forcë shoqërore lëvizëze, Dr.Omer Nishani, në 
një takim tjetër me gruan antifashiste shqiptare, e 
vlerëson atë për kontributin e çmuar që dha në Luftën 
nacionalçlirimtare.

Ai vlerëson gjithashtu forcën e vajzave dhe grave 



Në paNteoNiN e vlerave

33

shqiptare, si thyese apo shkatërruese të zakoneve të vjetra 
shekullore të trashëguara nga qeverisjet e mëparshme.

Në vitin 1945 është botuar një broshurë me fjalimet, 
kryesisht të Dr.Omer Nishanit, ku përmbajtja e atyre 
referimeve ka natyrë progresiste, të moderuar dhe shumë 
emancipuese. 

Kush ishte omer Nishani

Omer Nishani ka lindur më 1887. Ka qenë diplomuar 
për mjekësi në Turqi. Në vitet 1920 –’’24 ka ushtruar 
profesionin e mjekut në Shqipëri, por largohet nga vendi 
pas dështimit të qeverisë të Fan Nolit në dhjetor 1924. 
Në Vjenë ka qënë bashkëthemelues i Komitetit Nacional 
Revolucionar (KONARE).

Në kongresin e Përmetit të majit 1944, Omer Nishani u 
zgjodh kryetar i Këshillit Antifashist Nacional Çlirimtar. 
Njëkohësisht në Komitetin Antifashist Nacional Çlirimtar 
që kryesohej nga Enver Hoxha në tetor 1944, Omer Nishani 
mori postin e Ministrit të Punëve të Jashtme, detyrë që e 
ushtroi deri më 9 shkurt 1946. Në zgjedhjet e 2 dhjetorit 
1945, u zgjodh deputet i Gjirokastrës. Më 12 janar 1946, 
pasi Shqipëria ishte shpallur republikë, Nishani u zgjodh 
President i Presidiumit të Kuvendit Popullor, funksion që 
e mbajti deri më 31 korrik 1953. Ai u zgjodh sërish deputet 
i Gjirokastrës në Kuvendin Popullor, të dalë nga zgjedhjet 
e datës 28 maj 1950.

Omer Nishani ka vdekur në 25 maj 1954. Sipas një dosje 
të Ministrisë së Brendshme, autopsia e kryer vërteton 
se Nishani ishte vetvrarë. Qeveria shqiptare e asaj kohe, 
ceremoninë e varrimit e përqëndroi në vetvete. Nuk pranoi 
të thërriste as bashkëshorten e Dr.Omer Nishanit dhe asnjë 
nga njerëzit e vëllait të tij.
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Si e detyroi enver Hoxha të jepte dorëheqjen nga 
posti i presidentit

Omer Nishani ishte politikan shqiptar i pas Luftës së 
Dytë Botërore, Ministër i Punëve të Jashtme i Shqipërisë 
dhe Kryetar i presidiumit të Kuvendit Popullor që në atë 
kohë mbante edhe postin e kryetarit të shtetit.

Dr. Omer Nishanit gjatë viteve të sundimit social-
komunist iu desh të përballej me të tjera vështirësi, të cilat 
ndikuan në vitet e fundit të jetës së tij, kur mbeti i izoluar, 
i trishtuar, deri sa mbylli jetën.

Është e vërtetë se Omer Nishani ishte i sëmurë rëndë, 
por është po kaq e vërtetë se para vdekjes, vrasjes apo 
vetëvrasjes së tij, Enver Hoxha e kishte larguar atë nga 
tribuna kryesore e podiumit të Kuvendit Popullor. Është po 
kaq e vërtetë se dy ditë pas vdekjes, vrasjes apo vetëvrasjes 
së Omer Nishanit do të bëheshin zgjedhjet për Kuvendin 
Popullor dhe Omer Nishani nuk ishte propozuar si kandidat 
për deputet. Është po kaq e vërtetë se Enver Hoxha e kishte 
detyruar më parë Omer Nishanin që të jepte dorëheqjen si 
Kryetar i Presidiumit të Kuvendit Popullor, gjë që ai e bëri 
më 1 gusht 1953. Sikur të mos mjaftonin këto, “shokët e tij të 
luftës” kërkuan ta nxjerrin edhe jashtë shtëpisë ku banonte. 
Sigurimi i Shtetit kishte nisur ndërkohë edhe përgjimin 
sistematik të jetës së tij të ngushtë private, gjë që nuk mund 
të bëhej kurrsesi pa një urdhër nga lart. Në këto kushte, 
mundet që Omer Nishani e ka ndjerë veten të poshtëruar, të 
zhgënjyer dhe ka vrarë veten.

Megjithëse dr.Omer Nishani ka më shumë se gjysmë 
shekulli që është ndarë nga jeta, veprimtaria e tij mbetet 
jetësore.

Në mongrafinë “Jeta e një Presidenti”, autori i saj arrin 
të portretizojë me mjeshtri këtë figurë shumëdimensionale, 
si intelektual, politolog, publicist dhe drejtues i talentuar. 
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“topoNiMia e ÇiDHNëS”, Një BotiM Me vlera të 
rralla SHKeNCore

Vepra e Haki Përnezhës e Rruzhdi Bitrit ka një mënyrë 
të konceptuari e shtjelluari mjaft të rrallë, brilante

Botimet “M&B”, pas suksesit 
të padiskutueshëm në Panairin 
e Librit 2016, prezantuan më 25 
Nëntor 2016, në sallën e Akad-
emisë së Shkencave në Tiranë 
librin “Toponimia e Çidhnës” 
(me 110 ilustrime fotografike 
dhe me një fjalës të leksikut të 
rrallë), të bashkëautorëve Haki 
Përnezha e Rruzhdi Bitri.

Për vlerat e rralla shkencore 
të këtij botimi folën: poeti dhe 
prozatori i mirënjohur Agron 
Tufa, Prof. Gjovalin Shkurtaj, 
Prof.Dr. Shaban Sinani, si dhe studjuesit Ali Hoxha, Besim 
Cengu e Mustafa Tola.

Përveç studimit të thelluar e skurpuloz, për 
besueshmërinë e këtij botimi flasin qoftë dhe 328 
referencat e përdorura nga bashkautorët, ku spikasin ato 
të Prof.E.Çabej, Mjeshtrit të Madh, Hazis Ndreu, studiuesit 
Iljaz Kaca, apo dhe të Giussepe Valentini (E Drejta e 
komuniteteve në traditën juridike shqiptare). Në përpjekjet 
për të sjellë aromën e vendlindjes së tyre, H.Përnezha dhe 
Rr.Bitri hyjnë në analet e historisë së letrave me një botim 
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të rrallë. Pa hyrë në një analizë të thellë të këtij botimi tejet 
dinjitoz, në këto pak radhë unë dua të shpreh vlerësimin 
për kontributin e tyre në kërkimet shkencore.

Një sipërmarrje të tillë të vështirë mund ta quajmë pa 
mëdyshje të suksesshme dhe merita për këtë u takon dy 
bashkautorëve, por edhe redaktorit potencial, akademik 
Shaban Sinanit, si dhe botuesit M&B (Miranda e Bujar 
Karoshi). Larmia e studimeve të paraqitura në këtë libër 
janë dhe një nga arsyet e suksesit të botimit, i cili është i një 
cilësie shumë të mirë, i denjë për të nderuar dy studiues të 
shquar, botuesin dhe redaktorin.

Në këto studime, pa mëdyshje shquhen ato mbi 
fshtarat Sinë e Epër e Sinë e Poshtme, Çidhën e Poshtme, 
Grykë Nokë, Mustafe, Zall dhe Kodër Leshe, Fushë Alie, 
Laçes, Çelias, Blliçe, Rrenx, Kastriot, Brest i Epër e Brest 
i Poshtëm. Natyrisht, lexuesi shqiptar, bazuar në këto 
studime merr një informacion relativisht të pasur për këtë 
trevë të njohur që nga lashtësia.

Vepra e H.Përnezhës e Rr.Bitrit ndërkaq ka një mënyrë 
të konceptuari e shtjelluari mjaft të rrallë, brilante.

Meritë e padiskutueshme e këtyre autorëve, krahas 
njohurive që zotërojnë për vendlindjen e tyre, është 
padyshim shfletimi dhe studimi në origjinal i një 
bibliografie mjaft të pasur.

Më së miri e vlerëson librin e tyre redaktori Sh.Sinani, i 
cili evidenton 100 fotot ilustruese dhe një burim të fjalës së 
rrallë e në zhdukje, që së bashku me frazeologjinë që lidhet 
me to, është një provë burimore dhe shkencore e rëndësisë 
kulturore e historike të emërtimeve vendore.

“I shkruar pas një vëzhgimi kërkimor prej shumë vitesh, prej 
dy njerëzish që janë edhe vetë subjekt i kërkimit; me një vëmendje 
diturore të kthyer në qëllim prej dekadash më parë, “Toponimia e 
Çidhnës”, – thekson akademiku Sinani – është një regestum i 
emërtimeve të përveçme të kësaj krahine etnografike, një hipotekë 
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e kësaj pasurie shpirtërore, e cila për fat tashmë ka zot, dhe ky zot 
është folësi shqiptar i atyre anëve, bartës brez pas brezi i saj, një 
bartës sa krijues aq dhe ruajtës, sa pragmatik, aq dhe sintagmatik, 
sa figurativ aq dhe përdorues”. Sipas Prof.Sh.Sinanit “Në librin 
e këtyre dy autorëve janë ndërthurur meritat e mbledhësit, 
tejshkruesit dhe të studiuesit. Aty janë bashkë edhe 
filologu, edhe dialektologu, edhe antropologu e historiani. 
Libri i tyre është një arritje etnogjuhësore, në të cilën fjala 
dhe bartësi i saj nuk ndahen”. Madje sipas akademikut të 
mirënjohur “Toponimia e Çidhnës” dëshmon mbi të gjitha 
se populli i këtyre anëve nuk ka jetuar si popull malesh, si 
barinj shtegtarë, sikurse shkruhet edhe sot në disa botime 
enciklopedike, por ka ditur të jetojë dhe madje ka jetuar 
mirë.”
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poezia e paNjoHUr e teoDor laÇoS

Në 80-vjetorin e lindjes “zbulojmë” talentin “e fshehur” 
të shkrimtarit të madh

“Thërrime” nga “Thesi poetik” i Laços

Teodor Laço, me 
korpusin e tij letrar, 
që përfshin mëse 50 
tituj romanesh, vëllime 
me tregime, drama, 
komedi e kujtime, zë 
vend të veçantë në 
historinë e letërsisë 

shqipe. Si romancier, tregimtar, dramaturg, komedian, 
esseist, komentator, opinionist e politolog, ai padyshim 
njihet nga lexuesi shqiptar, por dhe ai i huaj ku është 
përkthyer, si një nga kolosët e letrave shqipe.

Por nëse, në këto gjini, Laço radhitet me elitën krijuese 
të kombit, si poet ai njihet pak. Jo se nuk ka shkruar poezi, 
por ato i ka ruajtur si “thesare” të laboratorit të tij krijues.

Por pikërisht, në pragun e 80-vjetorit të lindjes së tij, 
(29 shtator 2016) nga labirintet e këtij laboratori arritëm 
të zhbirojmë talentin e tij të rrallë edhe në poezi. Poezi të 
shkruara në harkun kohor të pesë dekadave, përmbajtja e 
të cilave rrok hapësira të gjera dhe përfshin gjithçka që ka 
të bëjë me jetën tonë.

Mjafton qoftë edhe një lexim i vëmendshëm për 
t’u mrekulluar me poezinë e Laços që është poezi 
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përqendrimesh dhe me karakteristika shumë të sakta, 
përsa i përket formës dhe kompozicionit, si p.sh tek 
vjershta e titulluar: “motiv laSGUSHiaN” (kushtuar 
bashkëshortes, MIRJANËS): “Më trokite prej së largu/ me një 
degëz dashurie/ miturisht e çmendurisht/ më vjen natën si një 
hije./ Grua je a lozonjare/ kërkon prehje apo halle/ qofsh çapkëne 
apo manare/ ti më vdiqe, ti më ngjalle….”.

Apo dhe tek poezia: “KAFENETË E TIRANËS” : 
“Kioska, kafene/ kryqëzime kryefjalësh/ kryeqendra kryeqyteti/ 
Pagat në pus/ Çmimet në qiell/ raca e çuditshme/ shtyn ditën,/ 
vret kohën kafeneve…./ Edhe një kafe e pimë/ një “koka”, një çaj/ 
Bajmë fjalë/ qeveria të rrëzohet/ duhet të bjerë/ qeveri e mjerë! 
/…nga kioskat tryeza: /qeverisim më mirë/ pak kryeministër/ 
pak president/ lumi i nxori në breg/ ne lundrojmë në pritje me 
turmën!...”

Gjen në poezitë e tij tituj shumë intrigues që të bëjnë 
për vete që në krye të herës. Mendimin e thellë filozofik 
të këtij gjeniu krijues e dallon qoftë dhe në vargjet: “O, si 
hesht, si nuk pëlcet zemërimi/I lidhur në prangat e durimit!….”

Në tërësinë e tij, ky cikël (si edhe qindra vjershat e 
pabotuara të Laços), shpalos profilin poetik të një poeti 
me ndjeshmëri të lartë, me teknika vjershërimi midis 
tradicionales dhje modernes e postmodernes, me një pasuri 
të begatë mjetesh dhe teknikash poetike, me struktura 
vargjesh e strofash të zhdërvjellëta, që e kthejnë formën në 
një procedim të mesazhit estetik.

Këto risi të poezisë së tij mund t’i dallojmë më së miri 
në vargjet e vjershës me titull “pendim”: “Kur zë e ngryset 
dita e përhime/ dhe nisin të përgjumen plot vegime/ ca mllefe, ca 
inate, ca metime;/ Një tog me hi, një mal zhgënjime/ Filloj i flas 
e vras vetveten time.../ Pse rashë pre e kotësisë/ e kohëhumbjes, 
rastësisë/ e rrethit mëkatar të prapësisë/ ku plot shtriganë të 
babëzisë/ Shtrëngojnë lakun e fatkeqësisë?/ Kur zë e ngryset dita 
e përhime/ filloji i flas e vras vetveten time….”
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Apo dhe te poezia:“FUNDSHEKULLI SHQIPTAR”: 
“Tymtarët e krimit/ vjellin shtëllunga…/ qiell i mbyllur, i blozët/ 
hedh shira blozë./ Tymtarët e kartës/ brerojnë breshër rrenash/ 
tymtarët e gojës/ cipën e ndrangur hedhin…/ Fundshekulli 
shqiptar/ ceremonial pambarim/ i kortezhit të shpresave…..”.

Ky cikël, të cilin personaliteti i shquar i letrave shqipe 
ma besoi mua për ta botuar në ndonjë të përditshme 
letrare, disa muaj para se ai të mbushte 80 vjeç (që u botua 
në “NACIONAL”, “KOHA JONË” E “VETERANI”), do 
të përbënte embrinon e vëllimit poetik “Hapjani dritaren 
pulëbardhës”, të cilin familja e tij 
e botoi tetë muaj pas ndarjes nga 
jeta të Teodor Laços. Siç është 
shprehur poeti Bardhyl Londo, 
vetë titulli i poezisë “Hapjani 
dritaren pulëbardhës” që shërbeu 
si titull i librit është një metaforë 
që të gozhdon menjëherë. “Një 
himn për dashurinë, mirësinë, 
humanizmin, shpirtin lirik. 
Pulëbardha është pastërtia 
njerëzore është humanizmi, 
dashuria, dhembshuria, miqësia, 
lirizmi, shpirti i pavdekshëm dhe 
i panjollosur nga djallëzitë dhe paudhësitë e përjetshme 
njerëzore. Kësaj pulëbardhe simbol duhet t’ia mbajmë 
gjithmonë derën hapur, të mos ia mbyllim kurrë edhe kur 
shfryjnë erërat e ftohta dhe të tërbuara të dimrit të egër. 
Pulëbardha është vet shpirti i Teodor Laços, që do të na 
trokasë gjithmonë në dritare”, shprehet B.Londo. Dhe në të 
vërtetë: “Hapjani dritaren pulëbardhës /Që stërkala shpresash 
po iu shkund,/ Që çan me afsh këtë qiell mardhës dhe zgjon e 
ngre e shkund e mund...”, është një imazh i rrallë, me një 
lirizëm dhe humanizëm që shok ka vetëm veten. Vargu 
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i fundit vjen si një kreshendo shpërthyese që godet, ngre 
stërkala, shkumëzon: është një varg, i cili nga mënyra si 
është ndërtuar të kujton gjithmonë për mirë mjeshtërinë 
e Lasgushit dhe të Nolit. Madje, sipas Londos: “Interesi i 
Laços për të shfrytëzuar hapësirat artistike, që t’i jep vetëm 
poezia, për më tepër se intuitën e lindur të një prozatori, 
të sjell ndërmend kërkimet këmbëngulëse të një poeti të 
talentuar që është vazhdimisht në lëvizje në udhën e vet 
poetike. Sensi i masës dhe hapësirës së fjalës, ngjyrimi 
stilistik, përdorimi i tingëllimit të saj për të bashkuar 
hapësirën vizive me tingëllimin kumbues, veti të vyera 
këto të Teodorit prozator, në poezi arrijnë të marrin dhe të 
fitojnë një hapësirë të re, hapësirë që shpesh herë të detyron 
t’i rikthehesh poezisë sërish. Dhuntitë që Laço si prozator 
i ka me shumicë, e ndihmojnë që në poezitë më të mira të 
krijojë imazhe të goditura, të cilat imponohen, të ravijëzojë 
situata poetike ku imazhi gërshetohet natyrshëm me një 
ritëm dhe muzikalitet elegant, ku imazhi flet me gojë, 
këndon, kumbon me një harmoni të plotë solide”.

Kujtime për kohë të shkuara dhe nostalgji rinie

Teodor Laço ka filluar të botojë që prej viteve ‘60. Është 
autor i shumë romaneve, novelave, përmbledhjeve me 
tregime, dramave, komedive, skenarëve të filmave artistikë 
dhe dokumentarë. Disa prej librave të tij janë vlerësuar me 
çmimet më të larta që jepen në Shqipëri, ndërsa pjesë të 
rëndësishme të veprës së tij janë përkthyer e botuar edhe në 
gjuhë të huaja. Pas viteve ‘90 është angazhuar edhe në jetën 
politike të vendit; për dymbëdhjetë vjet ka qenë deputet 
në parlamentin shqiptar, Ministër i Kulturës në vitet ‘94-
‘97 dhe ka përfaqësuar shtetin shqiptar si ambasador në 
Federatën Ruse.

Gjatë dy dekadave bashkëpunimi të ngushtë me 
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kolosin e letrave shqipe T.Laço (1996-2016), në memorien 
time janë skalitur kujtime, kohë të shkuara dhe nostalgji 
rinie, punë dhe përpjekje mes njerëzve të dashur, miqve 
dhe shokëve, prej të cilëve (siç shprehet ai me modesti), një 
pjesë të mbeten bashkudhëtarë dhe plot të tjerë, kanë kohë 
që kanë shkuar nga kjo botë duke lënë pas kujtimet.

Por për një shkrimtar të mirënjohur si Ai, jeta dhe bota, 
fare mirë mund të vijnë edhe përmes letërsisë së shkruar 
dhe botuar ndër vite, si një dritare e së shkuarës dhe të 
tashmes.

Ai u lind dhe u rrit në Dardhë të Korçës. Në atë fshat që 
sipas tij, nuk ka të dytë; “në fshatin tim malor,- do shkruaj 
në një tregim,- netëve të verës, qielli është një magji që 
mund të mrekullojë edhe shpirtrat e thatë. Gjithësia e hap 
gjirin në një tejdukshmëri të ndritshme dhe atëherë, etja të 
duket më pranë se kurrë me hënën e madhe që lëviz si mbi 
një lundër në detin e errët të kreshtës mbi korijen e Shën 
Pjetrit, me yjet e mëdhenj që vezullojnë dritë shkëlqyese, 
me yjet e vegjël që regëtijnë në të venitur, me yjet që bien e 
digjen, duke ndjellë trishtim për jetët që shuhen”.

vepra letrare e laços ka vend për analiza të thella

Në letërsinë e Laços lëvrijnë pafundësisht vajza dhe 
gra, studente dhe gjeologe, agronome dhe fshatare, mjeke 
dhe artiste. Të dashuruara dhe fatkeqe. Me dramë të 
jashtëzakonshme si partizania e plagosur që përdhunohet 
prej Demos, deri edhe e vdekur, apo me fund të lumtur 
si Ana, tek tregimi me një antagonizëm dashuror të 
jashtëzakonshëm kur njeriu provon ta zgjojë atë tek vetvetja 
e harruar dhe e fjetur, apo “Ngrohtësia e të tjerëve”.

Në veprat poetike e prozaike, dramaturgjike 
apo studimore të Laços ndërthuret një lëndë letrare 
shumëngjyrëshe me dramaticitet drithërues, plot 
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shpirtëzime estetike që bulojnë nga brendia e përmbajtjes. 
Siç është shprehur shkrimtari Andon Andoni “vepra 
letrare e këtij shkrimtari ka vend për analiza të thella 
dhe që, duke iu qasur asaj në tri dimensione, të kohës së 
shkrimeve, gjedheve dhe llojeve të gjinive letrare që lëvroi, 
si dhe tematikës së gjerë që trajtoi në to, do të përmbushej 
një boshllëk i madh që kritika letrare në veçanti, por dhe 
studiuesit e fushës së letërsisë në përgjithësi, u kanë borxh 
letrave shqipe të më se një treçerek shekulli”.
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vepra KrijUeSe e Dr.Hajri MaNDrit Në tri 
DiMeNSioNe

•	 Poeti,	 dramaturgu	 dhe	 studjuesi	 i	 shembëlltyrës	
në folklor dhe letërsi, në proces të mbrojtjes së Titullit 
Profesor i associuar.

•	 Dr.Hajri	 Mandri	 është	 pedagog	 në	 “ALBANIAN	
UNIVERSITY”,	Tiranë,	ku	kryesisht	jep	lëndët:	pedagogji	
dhe shkrim akademik.

•	 Në	 botimet	 e	 fundit	 ka	 kontribute	 të	 çmuara	 në	
pedagogjinë speciale, ku më evident ky kontribut shfaqet 
te	libri	i	tij	shkencor	“Tiflopedagogjia”.

Para tre dekadash, në konkursin kombëtar të teatrove 
të Njësive të Ushtrisë, si metodist i punës kulturore në 
ish – Shtëpinë e Ushtarakëve të Divizionit të Bulqizës, 
për t’iu përshtatur tematikës, zgjodha për të konkuruar 
me dramën “Bregdrinasit”. Autori, Hajri Mandri, ishte i 
njohur për kohën, pasi kishte botuar edhe drama të tjera. 
Madje, drama e tij “E fejuara”, e inskenuar nga trupa 
amatore e Pallatit Kulturës Bulqizë, pati një numër rekord 
shikuesish.
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Për interpetimin e arrirë artistik dhe veçanërisht për 
faktin se drama “Bregdrinasit” kishte si subjekt historinë 
e “gjeneralit me shajak”, Elez Isuf Ndreu, trupa e Shtëpisë 
së Kulturës të Divizionit të Bulqizës zuri vendin e parë në 
rang kombëtar. 

E solla në vëmendje të lexuesit këtë fakt për të 
evidentuar një talent të “fshehur” të Dr.Hajri Mandrit, 
atë të dramaturgut. E dëshmon këtë talent qoftë edhe 
vetëm drama “Bregdrinasit”, me paraqitjen impozante 
dhe burrërore të Elez Isufit, që rrezatonte ngjashmëri me 
heronjtë antikë. Ngritja në art e aktivitetit të tij atdhetar, 
është një vlerë e shtuar për dramaturgun Mandri. 
Nëpërmjet dialogimit të personazheve, heroit kryesor Elez 
Isufi dhe bashkëkohësve të tij, Sufë Xhelili, Osman Paci etj, 
vjen jehona e asaj kohe të largët kur kryengritësit dibranë 
mbrojtën me stoicizëm trojet e tyre kundër pushtuesit serb. 
Fjala artistike në dramën e Hajri Mandrit e sjell “gjeneralin 
e veshur me shajak” në të njëjtin nivel të atdhetarisë së 
gdhendur me gërma të arta në historinë tonë kombëtare. 
Mandri ka meritën e ngritjes në art të këtij biri besnik të 
atdheut, luftëtar i shquar për çlirimin dhe bashkimin e 
trojeve shqiptare. Kësisoj, dramaturgu H.Mandri, që para 
tri dekadash, e shihte këtë përzgjedhje si një mundësi 
e mirë që drama e tij të mund të ndikonte në edukimin 
atdhetar të shoqërisë shqiptare, ndërkohë që krijoi dhe 
botoi në Revistën “Teatër” edhe dramat “Mjeku i ri”, “Në 
rrjedhën e jetës” dhe “Joana”. 

Model i ri vjershërimi dhe….

Hajri Mandri, fillimet e veta letrare i ka në poezi. Që kur 
ishte gjimanzist në Peshkopi dhe më vonë pas mbarimit 
të studimeve të larta, si mësues i letërsisë në shkollat 
e Bulqizës (dhe si Drejtor i Pallatit të Kulturës të qytetit 
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minator), ai do të ishte fitues i disa konkurseve letrare 
të Degës së Lidhjes të Shkrimtarëve dhe Artististëve të 
Dibrës. Por gjithsesi, poezia e tij do të bëhej e njohur për 
lexuesin pas viteve ’90 kur ai do të mund të botonte vëllimet 
poetike “Prag mijëvjeçari” e “Zjarret e ditëveres”. Në të 
dyja vëllimet dallohet poezia liriko-filozofike. Këto veçori 
të poezisë së tij i ndeshim qoftë dhe vetëm tek vjershërimi 
i porosisë së babait: “M’u zgjuan ca fjalë të kyçura në zemër/ 
M’i tha babai që nuk është më sot/ M’i tha e iku pa m’i ngopur 
sytë/ Duke më lënë një det me mall të ngrohtë….”

Në këto dy vëllime H.Mandri krijon një model të ri 
vjershërimi në problematikë dhe në mjeshtërinë letrare, 
gërsheton natyrshëm vlerat tradicionale të poezisë me 
mënyra të reja të shprehjes poetike.

Në përgjithësi në poezinë e tij mbizotëron natyra lirike, 
si te “Kroi i Verës” : “Mos ma prishni Kroin e Verës/ Kroi i 
Verës pikon mjaltë/ Tek ai krua, ajo hije/ Mrizon ëndërra prej 
fëmije/ Vijnë kujtimet më mbajnë gjallë,/ Kroi – leitmotiv i 
rrallë/ Mos ma prishni Kroin e Verës/ Musht e mjaltë në buzë e 
kam…..”. 

Lirika është mbizotëruese edhe në disa poezi të tjera 
të Mandrit, por më evidente ajo është tek ajo me titullin 
“Lirikë”: “I rashë hënës me një grusht/ Hëna shkau dhe ra 
n’humnerë/ Atë natë ishte gusht/ Binte shi dhe frynte erë.../
Desha, që veç unë e ti/ Ta sundojmë tërë errësirën/ Qënia jote qe 
magji,/ Luminishonte natyrën”. 

Ndërkohë konstatojmë se lirika në poezinë e këtij poeti 
shfaqet si vazhduese e vlerave më të mira të poezisë lirike 
shqipe, si psh tek poezia e titulluar “Ti më pret…”: “Mos 
më ndal sonte në rrugë/ Eshtë e shtunë, ajo më pret/ Vijëzon në 
ballë një rrudhë/ Dhe nga sytë, loti i shket…/Nuk ka forcë që 
më ndal sonte/ Ti ditëlindjen ke në fshat/ Po t’mos vijë ai merak 
nëne,/ Të shqetëson, s’të lë rehat!”.

Dhe duke e vështruar në tërësi krijimtarinë poetike të 
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H.Mandrit mund të konkludojmë se ajo është bartëse e 
tipareve moderne që shfaqen në sistemin letrar shqiptar, 
ndërkohë që thjeshtësia e komunikimit, mesazhet 
universale dhe shprehja e hapur e ndjeshmërisë janë 
shtyllat e forta ku mbështetet poezia e tij.

…..Shembëlltyra në folklor dhe në letërsi

Në krijimtarinë e tij, Hajri Mandri është mbështetur 
thuajse tërësisht në traditën folklorike shqiptare. Librin 
“Shembëlltyra në folklor dhe letërsi” e ka shkruar 
fillimisht si tezë për shkallën “Master”, me titull pune 
“Shembëlltyra në tregimet alegorike dibrane”. Por kësaj 
teze iu përkushtua për vite të tëra deri sa arriti të marrë 
titullin Doktor i Shkencave në Studime Letrare.

Siç është shprehur udhëheqësi i kësaj teme, Prof.
Dr.Shaban Sinani: “Studimi i Hajri Mandrit, për qëllimin 
që u hartua, mund të mjaftohej edhe vetëm me një 
paraqitje panoramike-anatomike të formave të ligjërimit 
me shembëlltyra në tregimet alegorike dibrane, në të 
folurit me rrotulla të Kosovës, në kallëzimet popullore të 
viseve të tjera veriore të Shqipërisë, që përbëjnë dukuri 
folklorike me përhapje tejet të gjerë deri në ditët e sotme”. 
Por, duke e rilexuar tashmë si një monografi që u drejtohet 
studiuesve, lexuesve me interesa në fushë të letërsisë, 
folklorit, etnografisë, ligjërimeve gjuhësore, jo thjesht për 
ta paraqitur me dinjitet para një komisioni specialistësh, 
vlerat e këtij libri mund të çmohen në një kontekst më të 
gjerë. 

Analiza gjuhësore e Studimit “Shembëlltyra në 
folklor dhe letërsi” hedh dritë jo vetën në pasqyrimin 
dhe dokumentimin e vlerave foklorike të Dibrës dhe 
krejt Verilindjes, por edhe për çështjet që lidhen me 
fushat e onomastikës, krijimtarinë popullore folklorike, 
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dialektologjike etj.
Ky studim paraqet frymëzim shpirtëror jo vetëm 

për studiuesit e sotëm të Folkorit shqiptar, por edhe për 
gjuhën shqipe dhe popullin shqiptar në përgjithësi, sepse 
aty pasqyrohet historia, mendësia popullore, doket, ritet, 
besimet etj.

Përveç synimit për të qenë një ndihmesë në studimin 
e tipologjisë dhe karakteristikave të veçanta të mjeteve 
kohezive në gjuhën shqipe, punimi është motivuar dhe 
mbështetur edhe nga një qëllim tejgjuhësor, për të vënë në 
qendër veprën e mbledhësve të folklorit, si përfaqësues të 
prirjes realiste kombëtare në letërsinë shqiptare, që bosht 
të krijimtarisë së vet pati vlerat dhe vyrtytet njerëzore të 
njëmendëta dhe të përhershme, që shqiptarin e djeshëm 
dhe të sotëm, pa se i lidh vazhdimësia e traditës, e urtësisë, 
e virtytit moral por edhe tragjiciteti, ky shoqërues i 
përhershëm i ekzistencës së tij, i cili ka përcaktuar edhe 
kalitjen e shpirtit të tij të qëndresës.

Qoftë edhe më këtë botim shkencor mund të arrijmë 
në përfundimin se Dr.Hajri Mandri është tashmë nga ata 
personalitete me kontribut të rëndësishëm që u ofron 
studentëve njohuri parësore për një dukuri të pastudiuar, 
vetë bartësve të fundmë të ligjërimit me shembëlltyra 
një mënyrë të interpretuari të stilit të tyre të të folurit, 
specialistëve të letërsisë e të folklorit një varg problemesh 
të nevojshme për të gjykuar drejt për gjuhën, folklorin, 
letërsinë dhe marrëdhëniet midis tyre dhe mbi teoritë e 
evolucionit të zhanreve dhe të figuracionit; studiuesve 
të një niveli më të lartë formimi tema të hapura që presin 
njerëz të zellshëm dhe të formuar për t’u shpënë më tej.
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atDHeU, KryeFjala e vepriMtariSë USHtaraKe 
DHe pUBliCiStiKe të iSUF iMerajt

Në plejadën e ushtarakëve 
shqiptarë që u shkolluan në 
akademitë e ish – Bashkimit 
Sovjetik dhe që kontribuan për 
krijimin dhe modernizimin e 
ushtrisë shqiptare bën pjesë 
edhe Isuf Imeraj. Si pinjoll i një 
familjeje me tradita atdhetare 
nga Paci i Bytyçit, u mëkua 
që në fëmijërinë e herëshme 
me traditat e familjes, të fisit 
e të fshatit të tij emërnditur në 
historinë tonë kombëtare dhe 
mori me vehte “pasaportën” e zgjuarsisë natyrale, dhuratë 
e genit dhe natyrës së bjeshkëve hijerënda dhe kreshnike. 
Pikërisht, djaloshi energjik e me trup të shëndetshëm që 
kishte mbështetur Lëvizjen e Kryezinjve në Malësinë e 
Gjakovës gjatë viteve të okupimit nazifashist të vendit, në 
moshën 24 vjeç do t’i përkushtohej armës së aviacionit dhe 
pasi kishte përfunduar me rezultate të shkëlqyera Shkollën 
ushtarake në ish-BRSS do të ngjiste suksesshëm shkallët në 
karrierën e avio-drejtuesit.

Bashkëkohësit e kujtojnë si drejtuesin e talentuar në 
Repartin e Kuçovës (Ish qyteti “Stalin”), dhe si komisar 
i Regjimentit të Radio-Lokacionit (R/U 9951), Tiranë; të 
brigadës dhe të garnizonit ushtarak të reparteve ushtarake 
të qarkut të Kukësit, kur shpaloste vizionin e ushtarakut 
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bashkëkohor dhe dimensionin njerëzor, të trashëguar 
nga Familja dhe të perfeksionuar në të gjitha shkollat 
shqiptare e të ish-Bashkimit Sovjetik. Me kompetencë e 
profesionalizëm shërbeu Isuf Imeraj edhe si shef i aparatit 
politik në bazën ushtarako-ajrore R/U.5646 në Gjadër të 
Lezhës. 

Biri i Bytyçit me bukuri të rralla natyrore, me njerëz 
trima bujarë e të mençur, jo vetëm që i përfaqësoi me 
dinjitet ato, por nuk e cënoi për asnjë çast betimin që kishte 
bërë para Flamurit Kombëtar për t’i shërbyer Atdheut në 
çdo qelizë.

Çdokush që e njohu nga afër, në një kafe apo bisedë të 
rastësishme e ka të ngulitur në memorien e tij komandantin 
dhe komisarin largpamës e vizionar, pasi ai ishte dhe 
është ndër ata njerëz të rrallë që ulej dhe ulet me të gjithë, 
që bisedonte dhe bisedon me këdo e për gjithçka dhe që 
përjetonte dhe përjeton shqetësimet e njerëzve më shumë 
se hallet e tij. E mbajnë mend bashkëkohësit, brezat e rinj 
të kohës dhe të moshuarit, bujqit, punëtorët, ushtarakët, 
mësuesit, veteranët, sepse ai ishte dhe është njëri prej tyre, 
i urtë e i thjeshtë si vetë ata..., që nga rinia e tij si veprimtar 
shoqëror, si referent në Seksionin e Arsimit të rrethit, në 
hekurudhën Durrës-Elbasan, apo edhe si instruktor në ish 
Komitetin e Partisë, Tropojë.

Por ushtaraku shembullor Isuf Imeraj, veçohej nga të 
tjerët edhe për krijimtarinë e tij të spikatur publicistike.

Pikërisht, si të tillë e njoha edhe unë para 15 vitesh, 
kur nga Kryetari i OBVL, gjeneral-lejtënant Rrahman 
Parllaku – Hero i Popullit dhe “Nderi i kombit”, na u 
besua drejtimi i gazetës “Veterani”, mua si kryeredaktor 
dhe Isufit si zëvendës. Gjatë atij bashkëpunimi të frytshëm 
ndjeva nga afër shpirtin e tij të madh, fisnikërinë e tij, 
thjeshtësinë, mençurinë dhe dashurinë njerëzore, që ai 
rrezatonte. I jashtëzakonshëm për nga vlerat që kishte dhe 
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transmetonte, i matur, guximtar, fjalëpak e mendjehollë, 
që dinte të rrinte kudo dhe ishte i aftë t’i jepte përgjigje 
cilitdo, i çdo moshe qoftë, sepse ai fliste këmbëkryq me 
njerëzit, fliste gjuhën e tyre dhe po me këtë gjuhë përcillte 
në kronikat e reportazhet e botuara aktivitetin e OBVL-së.

Dhe jo vetëm kaq. Ai kishte mall për Pacin e Bytyçit ku 
u lind, ndjente mall për gurët, pyjet, ajrin, njerëzit, plakun 
e moçëm, të riun, legjendat, luftërat, folklorin, zakonet e 
traditat shekullore, ndjente mall për Bajram Currin, Isa 
Boletinin e Hasan Prishtinën dhe me mjeshtri të rrallë 
artistike i përjetësoi ato në librat e tij, me titujt sinjifikativë: 
“Bytyçi i fisnikërisë tropojane” dhe “Vatra familjare e 
Zeqir Muzli Imeraj”.

Në këtë libër, të përgatitur me shumë dashuri, por dhe 
me profesionalizëm nga e bija Violeta Imeraj – Dervishi, 
gjen rrezatim karriera e shkëlqyer ushtarake 37 vjeçare e 
këtij misionari të dijes e përkushtimit ndaj atdheut, ashtu 
si dhe kontributi i tij si veprimtar i palodhur shoqëror në 
këto dy dekada e gjysëm demokraci.

Atdheu, është kryefjala e gjashtë kapitujve dhe dhjetra 
artikujve të sistemuar në mënyrë kronologjike në këtë 
libër, kushtuar Isuf Imerajt “Qytetar Nderi i Bytyçit”.
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Një jetë e liDHUr pazGjiDHSHMëriSHt Me Katër 
GryKët e DiBrëS

Hysen	 Dervishi	 nëpërmjet	 librit	 “KRENARIA”	 sjell	
krenarinë	e	fisit	dhe	të	vendlindjes	së	tij.

Njeriu instiktivisht është i lid-
hur me atdheun e vetë, i cili pady-
shim fillon nga vendlindja e tij. 
Pikërisht kjo sentencë shtjellohet 
më së miri në librin “KRENAR-
IA” (Monografi letraro-artistike) 
e autorit Hysen Dervishi. Par-
asëgjithash, gjejmë në këtë libër 
jetën e një intelektuali të mirëfilltë 
të lidhur pazgjidhshmërisht me 
Katër Grykët dhe qytetin e Bul-
qizës. Kjo lidhje është e rrënjosur 
thellë në shpirtin e tij të pastër e me 
ndjenja të shëndosha. 

Në faqet e librit “KRENARIA” është historia e Lukanit, 
Selishtës, Qafë Murrës e Kacnisë, të këtyre fshtrave 
me bukuri të rrallë e mahnitëse, por edhe me histori të 
lavdishme. Në këtë këtë libër lëvrijnë personazhe realë të 
Katër Grykëve, aty në prehër të maleve. Është dashuria për 
Katërgrykasit ajo që e nxiti autorin Dervishi per t’u marë 
me këtë punë të lodhshme, të finalizuar me monografinë 
letraro-artistike prej 545 faqesh.

Dhe siç shprehet redaktori i librit, Sakip Cami, në 
këtë libër është krenaria individuale, krenaria e fisit, 
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krenaria e vendlindjes, e krahinës dhe krenaria kombëtare 
është lajtmotivi i këtij libri, subjektin e të cilit autori e ka 
hulumtuar ndër vite. Një krenari e bazuar tek historia, puna 
dhe arritjet e këtyre njerëzve trima, punëtorë dhe bujarë. 
Dyert e tyre kanë qëndruar hapur për miqtë. Bahçet e tyre 
kanë qenë të lira edhe për rrugëtarët për të pirë ujë të ftohtë 
mali dhe kafe Stambolli, raki rrushi dhe dhallë delje bio, që 
do ta kishte zili edhe zengini më i madh i kohës së sotme... 
Traditën e pasur, bujarinë, mikpritjen dhe heroizmin në 
luftrat për liri e pavarësi kombëtare, H.Dervishi, veç të 
tjerash i evidenton në profilet e patriotëve me emër nga 
Katër Grykët e Dibrës. Të tillë janë skalitur në këtë libër:

• Hoxhë Buci, vrarë në Petrinë kundër serbo-
malazezëve, Dëshmor i Kombit;

• Mustaf Buci, vrarë në Petrinë kundër serbo-
malazezëve, djali i Hoxhë Bucit – Dëshmor i Kombit;

• Sefer Bodini, vrarë në Petrinë në 1913, Dëshmor i 
Kombit;

• Selman Dervishi, vrarë në Petrinë në 1914 kundër 
malazezëve, Dëshmor i Kombit;

• Ismail Nika, vrarë në 1912 në luftën kundër 
malazezëve;

• Shaban Margjoka, vrarë në 1913 kundër serbo-
malazezëve;

• Zeqir Ndreka, vrarë në 1912 kundër ushtrisë serbo-
malazeze;

• Avdi Dervishi, luftëtar i tre luftërave, plagosur 
katër herë në luftën e Petrinës kundër hordhive serbo-
maqedone, Dëshmor i Kombit;

• Mehmet Sula, luftëtar i madh, vrarë kundër 
malazezëve në Shkodër; 

• Liman Balla, mori shtatë plagë në Bërdicë në 1912, 
Dëshmor i Kombit;

• Ibrahim Ahmeti, luftëtar i madh. Plagosur kundër 
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malazezëve në 1912;
• Lam Tahir Bruçi, luftëtar në katër luftëra, 

pjesëmarrës në Kongresin e Lushnjës. Plagosur dy herë, 
“Nderi i Katër Grykëve të Dibrës”;

• Shaban Xhaferr Dervishi, plagosur dy herë kundër 
serbo-malazezëve,

• Hasan Kalia, patriot, plagosur në Petrinë kundër 
serbo-malazezëve;

• Llan Destani, luftëtar dhe udhëheqës kryengritjesh;
• Halil Daçi, luftëtar dhe komandant i shquar 

luftërash, etj etj etj.
Më tej, pa pretenduar se do të thotë fjalën e fundit në 

këto refleksione, H.Dervishi e thotë hapur mendimin e tij 
për figurat historike që kanë patur lidhje me Katër Grykët 
dhe me shtëpinë e tij, si për Mbretin Zog i Parë, luftëtarin 
dhe Heroin e Popullit Haxhi Lleshi, për Tafë Kaziun që me 
diplomacinë e tij i shpëtoi Katër Grykët nga pushtuesi, për 
dëshmorin Ahmet Cami dhe fëmijtë e tij, Mois dhe Tefta 
Cami. Por autori, në strukturën e këtij libri ka gërshetur më 
së miri historinë e atyre që bënë luftën me emra të spikatur 
të kohës që jetojmë, si: Besim Ndregjoni, Sulë Ndregjoni, 
Ferit Ndregjoni, Hysni Bruçi, Halil Bruçi, Halit Bruçi, 
Nazif Bodini, Hysni Bodini, Qazim Prejsi, Mevlud Buci, 
Dervish Biba, Bashkim Rama, Ahmet Lala, Ramazan Nika, 
Sul Lala, Rustem Biba, Hasan Totraku e deri te akademiku 
prof.dr.Sokol Dervishi, që përpiqen të lënë sadopak emër 
e histori brezash.

Dhe jo më kot, evidenton më të suksesshmin, Faik 
Bruçi, një emër i mirënjohur ky jo vetëm në fushën 
e sipërmarrjes, por edhe në atë të kulturës. Faiku, 
ndonëse pati botuar vetë monografinë me 277 faqe, “FISI 
BRUÇI I LUKANIT TË DIBRËS”, i dha mbështetje të 
gjithanshme edhe Hysen Dervishit për të shkruar dhe 
botuar monografinë letraro-historike “KRENARIA”.
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Në vitin 1995, 
Faik Bruçi nga Luka-
ni i Katër Grykëve, 
krjoj në metropolin 
shqiptar firmën pri-
vate “Bruçi ShPK, 
me të cilën në më 
shumë se dy dekada 
ka arritur të krijojë 
profilin e një prej biznesmenëve më të suksesshmën në Sh-
qipëri dhe në rajon.

Njeri kurajoz dhe me një vullnet të fortë, Faiku nuk 
u tërhoq përballë asnjë lloj vështirësie, duke konkuruar 
bindshëm në fushën e ndërtimit, një nga fushat dhe 
sektorët më të vështirë, ku mjaft firma të tjera ngurronin 
të investonin. Faik Bruçi, si pinjoll i një dere të fisme dhe 
arsimdashëse, kishte dëshirë të investonte në arsim. 

Nga Tirana, Faiku shkoi në Shkodër, te djepi i kulturës 
shqiptare, ku ndërtoi shkollën “Martin Camaj”, një shkollë 
vërtet me parametra bashkëkohorë. Nga Shkodra në 
Durrës, ku në kohë rekord ndërton godinën e Universitetit. 
Por jo vetëm kaq. Duke u afirmuar si firmë serioze, duke 
qenë një ndër firmat më të rregullta taksapaguese, duke 
kompletuar administratën me kuadrin e nevojshëm 
inxhiniero-teknik, Faiku hedh vështrimin larg, tepër larg 
për të qëndruar në paparojë të zhvillimeve infrastrukturore 
të vendit. Si i tillë ai është padyshim pjesë e qënësishme e 
librit “KRENARIA”, një libër i ndërtuar si një ansambël 
i plotë, pa ndarje, pa kapituj e nënkapituj, pasi kështu ai 
ngjason me një roman historik, apo një prozë letrare me 
personazhë realë.

Kombi ynë ka vlera dhe ne duhet të krenohemi. Këto 
vlera përçon tek lexuesi edhe autori Hysen Dervishi 
nëpërmjet librit “KRENARIA”.
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për poetiN e KëNGëS, NaiM plaKU

Katër dekada pas ndarjes 
nga jeta të autorit të poemës së 
famshme “Bagëti e Bujqësi”, 
lindi një tjetër poet i talentuar, 
me të njejtin emër. Jo në Frashër 
të Përmetit, por në Sllatinë të 
Dibrës. 

“Data shënonte 14 nëntor 
1940. I jati, Shemsiu ishte në punë 
e vonë, kur u kthye, e mori vesh se 
ishte shtuar me një djalë….Emri 
Naim ishte emër i librave. Nxënësit 
e shkollave, ato që kishin pak klasë, 
e njihnin këtë emër. Ishte Naim 
Frashëri i Rilindjes sonë Kombëtare. Nxënësit e mësonion nëpër 
shkolla e të rriturit e kishin lexuar. Edhe në shkollën e Sllovës 
kishin mësuar e recituar poezitë e tij. Shemsiu pothuaj i kishte 
lexuar të gjitha poezitë e tij të botuara. Djalit që lindi këtë natë 
nëntori, ia lanë emrin Naim. ‘E gëzoftë! – u dëguan urimet nëpër 
kullën që ishte mësuar të priste e të përcillte miq të shumtë, të 
ftuar e rrugëtarë të ndryshëm…”.

E nisëm me këtë perifrazim të autorit të librit “Dritëhijet 
e një poeti”, të shkrimtarit të njohur Shaqir Skarra, për të 
bërë një analogji të dy Naimëve, poetë, që ngjasojnë shumë 
në jetët dhe veprat e tyre.

Nëse rilindasi i shquar rridhte nga dega e Dakollarëve 
ose e Dulellarëve e Familjes së shquar Frashëri, edhe Naim 
Plaku, ishte pinjoll i një fisi emërndritur në Sllatinë, nipi i 
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“gjeneralit me shajak” Elez Isufi.
Nëse Naim Frashëri u shqua për lirikën e tij patriotike 

me temë aktuale (vjershat “Gjuha shqipe”, “Korçës” 1887, 
etj.), u këndoi me pasion të rrallë mallit dhe bukurive të 
atdheut (“Bagëti e bujqësia”) dhe bëri thirrje të fuqishme 
për çlirimin e tij (krijime të ndryshme, “Dëshira e vërtetë 
e shqiptarëve”), në shekullin që lamë pas, vepra e Naim 
Plakut, është një testament fjale.

Dhe siç shprehet autori në monografinë “Dritëhijet e 
një poeti”, Naim Plaku, që e konsideronte poezinë si një 
“zanë mali, por kryeneçe”, me mjeshtri të rrallë e ledhatoji, 
e përkëdheli dhe pastaj u dashura pas saj. U dashurua me 
poezinë që në fëmijërinë e tij, kur qau për “dhinë pikaloshe 
që ia hëngri ujku” dhe për “mushkën, që ia hodhi ngarkesën 
të gjithën në tokë, ngaqë nuk e kishte ngarkuar mirë”. Janë 
këto detaje nga fëmijëria e një nxënësi që shkëlqente në të 
gjitha lëndët, në gjuhë e lexim, në aritmetikë e gjeometri, 
në histori e gjeografi, në kimi e biologji…Ngaqë mbante 
sy e vesh te shpjegimi, si rrallë nxënës, por edhe ngaqë 
tek kulloste bagëtinë apo dhe kur shkonte për dru në mal, 
me vehte kishte edhe trajstën me libra. I tillë do të ishte 
ai edhe në fidanishten e mësuesisë, siç njihej Shkolla e 
Mesme Pedagogjike e Peshkopisë, për përfundimin e së 
cilës, babait të tij, Shemsi Plakut, iu desh të shesë pothuaj të 
gjithë bagëtitë. Por edhe në Universitet, tek do të përballej 
e triumfonte me pedagogun e sintaksës që “dhjetën” e 
konsideronte pronë të veten. Ishte pikërisht N.Plaku, ndër 
studentët e paktë që me zotësinë e talentin e tij të rrallë e 
theu këtë tabu të pedagogut zemërngurtë, ashtu siç sfidoi 
në vitet e dekadat e jetës së tij të gjithë nihilistët e mediokrit 
që i shërbyen me zell sistemit të diktaturës.

Këto e të tjera detaje jetësore për këtë poet të këngës, 
e bëjnë më të dashur për lexuesin këtë vepër dinjitoze të 
publicistit, studjuesit dhe analistit tashmë të njohur, Shaqir 
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Skarra. Me mjeshtri të rrallë ai ka ditur të “shfrytëzojë” 
arkivën e pasur që la si trashëgimi, poeti i këngës, Naim 
Plaku. Nuk është rastësi që nga kritika letrare, emri i Naim 
Plakut si poet kënge, radhitet përkrah Gjokë Becit e Lefter 
Çipës. Këtë, përveçse autorit të monografisë “Dritëhijet 
e një poeti”, e pohojnë edhe emra të spikatur të letrave 
shqipe, që e kanë studjuar hollësisht veprën e Naim Plakut. 
Kjo edhe për faktin se tekstet e Naim Plakut janë lënda e 
parë e standardit më të lartë për këngëtarët e mirënjohur 
Arif Vladi, Shkurte Fejza, Haxhi Maqellara, Skënder 
Cala, Liri Rasha, Qerim Sula, Ilir Shaqiri, Selami Kolonja, 
Caje Poleshi, Sherif Dervishi, Vera Laçi, Dritan Jashari 
etj. Mjafton të kujtojmë se si janë ngritur peshë zemrat 
e mijëra artdashësve, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në 
skenat më presitigjioze të botës, kur kanë përjetuar zërin 
e tyre melodioz në interpretimin e teksteve të këngëve 
të N.Plakut: “O prite Azem Galicën”, “Një gërshet u la 
me gjak”, “Na knojnë pushkët nëpër kulla”, “O i madhi 
Skënderbe”, “Përcolla ylberin”, “Mine mori Mine”, “Tinguj 
krenarie”, “Fluturo shqipe ka kalaja”, etj.

“Naimi u bë gjuhëtar, punoi shumë për të, mblodhi fjalë të 
rralla jo vetëm të krahinës, por edhe jashtë saj…Naimi truppakët, 
çapitej nga Fushë Alia në Shumbat, nga Cereni në Sllovë e nga 
Sllova në Gollobordë…Ai çliroi shpirtin, duke tjerrë zgjuarsinë 
me fjalët e botës së dijes që mblodhi jo vetëm nga gjuha e mësuar 
e shkollës, por edhe në odat e kullat dibrane dhe nga valët e fjalës 
së Drinit e oshëtima e Korabit, duke i shikuar këto nga shpirti i 
lirisë…Pas mësimit, gjatë udhëtimeve do të nxirrte bllokun e do 
të shkruante toponime e mikrotoponime. Për to pyeste qoftë dhe 
një çoban që ishte me bagëti….Gjeti ninullat e bukura të djepit e 
shprehjet frazeologjike, të përdorura aq bukur në këto anë. Përpara 
se ta hidhte në bllok, këngë qoftë apo shprehje gjuhësore, kërkonte 
burimin. Kështu ai ra në gjurmë të ciklit të këngëve të Korabit, 
mblodhi këngën e Ymer Agë Ulqinit, “Motra me nantë vllazën”, 
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“Balada e Rexhës” e dhjetra të tjera…I mori këto këngë nga goja 
e popullit, ua hoqi pluhurin dhe i bëri pronë të të gjithëve për të 
mbetur visare të folklorit shqiptar”. Mjaftojnë qoftë edhe këto 
perifrazime të shkëputa nga faqe të ndryshme të veprës 
së Sh.Skarrës “Dritëhijet e një poeti”, për të konkluduar 
në punën e mirëfilltë studimore e shkencore që ai ka bërë 
për të na e sjellë në mënyrë sa më origjinale madhështinë e 
profilit krijues e njerëzor të Naim Plakut. 

Poeti që përjetoi skajshmërisht përndjekje, ishte vërtetë 
një poet i përmasave të spikatura. Në monografinë e 
botuar nga Shtëpia Botuese e mirënjohur tashmë M&B, 
evidentohen qartazi variacionet poetike në formë mozaiku 
brenda konstruktit poetik të poezive të tij që shkrihen 
në kodet nëntekstuale, të shartesave të kumteve dhe 
përcjelljeve të folkut. Kjo edhe për faktin se në poezinë e tij, 
Naim Plaku i ngre një kult botës dibrane, nderit, dinjitetit, 
virtytit, arketipit social, etik dhe filozofik të dibranit që 
motivohet nga zgjuarsia, maturia, etj. Këto, më së miri i 
gjejmë në veprat poetike të N.Plakut “Fllad e frullizë”, 
“Kreshtat e Korabit” dhe “Trëndafila mbi mermer”. por vitet e 
fundit botimet e tij po lexohen e po pëlqehen nga publiku, 
sidomos “Krojet e zanave” e “Folklor nga viset e Dibrës”.

Qoftë edhe me një vështrim sporadik të veprës 
“Dritëhijet e një poeti”, lexuesi do të mrekullohej me 
“rrëfimet nga ditari”, të cilat autori Sh.Skarra ka patur 
fatin t’i ketë në dorë dhe prej tyre të përveçojë nektarin 
e veprës shumëdimensionale të Naim Plakut. Dhe jo 
vetëm kaq, por shkrimtari e studjuesi Skarra, sjell risi në 
“Raportet e Naimit me veprën”, duke i parë ato në një 
kontekst të gjerë, në fushën e gjuhësisë e letërsisë, por edhe 
duke na e paraqitur Naim Plakun si një figurë të shquar të 
folkloristikës tonë, si skenarist dhe libretist. 

Dhe në vlerësimin e veprës së N.Plakut, autori i 
mografisë “Dritëhijet e një poeti”, nuk ndalet vetëm tek 
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mendimi i tij analitik, mjaftë i vlefshëm, por sjell referenca 
të çmuara nga bashkëkohës të mirënjohur. Kështu, Prof.
Dr.Shaban Sinani, përveç shumë punëve të bukura 
në krijimtari, veçon atë çfarë Naim Plaku i ka kushtuar 
traditës gojore të popullit të Dibrës, traditës etno-
zakonore dibrane, studimeve me karakter historiografik 
dhe etnologjik, krijimtarinë letrare në përgjithësi, sidomos 
poezinë e tij. Ndërsa ali ahmeti, sjell në kujtesë këngët e 
mrekullueshme që këndonin Arif Vladi, Liri Rasha, Qerim 
Sula dhe të tjerë këngëtarë, që atij dhe shokëve të tij, kur 
luftonin për të drejtat e popullit shqiptar, u jepnin zemër 
dhe i hidhte në flakën e betejave. Por, lideri i mirënjohur 
historik i shqiptarëve të Maqedonisë pohon se në atë kohë 
nuk e dinte që tekstet e tyre aq të fuqishme i kishte bërë 
Naim Plaku.

Dhe nëse për Shkurte Fejzën, poezia e N.Plakut ka 
shpirt dhe i jep motiv kompozitorit, që të kompozojë, por 
edhe këngëtarin e frymëzon për të kënduar me shpirt, 
për Dr.Fejzulla Gjabri, që është edhe redaktori i librit, 
“Në vëllimet e Naimit ka frymëzim vendlindor, dibran dhe 
gjithëshqiptar. Aty është lashtësia, aty burojnë mesazhet, aty 
ngrenë krye hulumtimet….”.
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aHMet preNÇi projeKtoN “UDHë Në paSqyrë”

Para më shumë se tre dekadash, në faqet letrare të 
gazetës lokale të Dibrës, “Ushtima e maleve” do të spikaste 
një talent i ri. Ka qenë vetëm 15 vjeç, kur mësuesi i tij i 
lëndës së letërsisë, poeti Islam Çenga, do të “zbulonte” dhe 
promovonte frymëzimet e para të djaloshit reçjan, Ahmet 
Prençi. Poeti që “ka shkallë për t’u ngjitur në qiell…dhe fjalë 
dashurie për mimozat…; me zemër që dridhet nga dhimbja…
dhe me lotët që i ndrisin në mollëza”, do ta kishte poezinë 
bashkëudhëtare të jetës, që nga fëmijëria në Reçin e tij 
në prehër të maleve, si student i shkëlqyer në fakultetet 
e Ekonomisë e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës dhe 
në vitet e mëvonshme në drejtimin e institucioneve 
ligjzbatuese të shtetit shqiptar.

Dhe si askush tjetër, ai projekton “Udhë në pasqyrë”, 
titull ky, tejet sinjifikativ i vëllimit të tij të parë poetik, që 
është promovuar te Restorant “Nëna Mbretëreshë”, në 
praninë e dhjetra personaliteteve të letrave shqipe dhe të 
kulturës sonë kombëtare. I moderuar thjeshtë dhe bukur, 
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pa ndonjë skenar paraprak, nga artisti i mirënjohur i skenës 
dhe ekranit, Bujar Asqeriu, ky promovim i ngjante një feste 
miqsh që lë mbresa në memorien e sejcilit. Dhe vërtetë, 
siç u shpreh redaktori i librit, shkrimtari dhe diplomati i 
mirënjohur Besnik Mustafaj, ky botim është një surprizë 
e bukur jo vetëm për ata që e njohin nga larg autorin, por 
edhe për miqtë e tij, ndër të cilët e rendit edhe ai veten. Të 
gjithë, pra, sipas z.Mustafaj, do të zbulojmë me këtë rast 
një personalitet tjetër të Ahmet Prençit, të cilin ai jo se na 
e kishte mbajtur fshehtë, por nuk kishte synuar kurrë ta 
nxirrte në pah.

Politikani e shkrimtari Besnik Mustafaj i cili ka mbetur 
i surprizuar nga delli poetik i Prençit pohon se e ka njo-
hur atë prej shumë vitesh si një lexues të pasionuar, gjë që 
padyshim, kishte ndikimin e vet mbi qasjen e tij ndaj nje-
riut, natyrës, politikës, historisë, as që do e kishte marrë dot 
me mend se ai kishte gjithashtu aftësi t’i shprehte me poezi 
marrëdhëniet e tij të brendshme me botën që e rrethonte. 
“Tashmë nuk do të ketë vend të shprehim atë habinë, qoftë 
kjo edhe një habi e bukur, pse ai na është shfaqur gjith-
monë si një prokuror ndryshe, 
një kryepolic ndryshe, një ins-
pektor i kontrollit të pasurive 
të zyrtarëve të lartë ndryshe. 
Ahmet Prençin e ka “zbutur” 
dhe vazhdon ta “zbusë” e ta 
përsosë poeti që ka nën lëkurën 
e vet”, shprehet B.Mustafaj në 
kopertinën e fundit të librit 
“Udhë në pasqyrë”. Brenda 
“thesit poetik” të A.Prençit 
gjejmë poezi të dhimbjes njerë-
zore, si te “Rekuiem” (Sokol 
Olldashit) të cilin e konsideron 
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“mikun e tij, dyfish të jetuar”. Ka në këtë poezi vargje mjaft 
prekëse për deputetin e ndjerë Sokol Olldashi të ndarë nga 
jeta vite më parë në një aksident rrugor. E tillë mund të 
konsiderohet edhe vjersha me titull “Faraonë e skllevër” ku: 
“Varret e faraonëve ndërtuar/Nga skllevërit/ Me mijëra miliona 
si milingonat/Adhuruar po nga skllevërit/Me mijëra, miliona/ 
Nga lindja në vdekje….”. Ndërkohë poezitë e këtij vëllimi 
përshkohen nga nostalgjia e poetit për “Kullën”, “Pyllin 
me pisha”, “Këngën e Drinit”,”Pjergullën” dhe “Përroin e 
vendlindjes”, poezi këto mjaftë të ndjeshme, lirike. Ndër-
sa te poezia “Nëna” sintetizohet me ndjeshmëri të lartë 
dashuria për “atë që e bekoi ende pa u ngjizuar”. Mjaftojnë 
qoftë edhe vargjet e kësaj vjershe për të kuptuar shpir-
tin poetik, madhështinë e fjalës e të vargut në poezinë e 
A.Prençit, për të cilin: “S’ka më të bukur se nëna/Me sy të 
mëdhenj – një pashë qiell/ E prehrin me nektar perëndish….”.

Brenda këtij nektari poetik profilizohet “gjithça është” 
Ahmet Prençi. Gjatë promovimit libri i tij u vlerësua nga 
poeti Agim Doçi, aktori Xhevahir Zeneli dhe nga kritiku 
letrar Mexhit Prençi, të cilët folën për një libër befasues 
dhe për të ardhmen premtuese të poetit Ahmet Prençi, 
poezia e të cilit ka ndikuar shumë edhe në fillimet letrare 
të Agron Tufës (siç shprehet vetë ai). Madje, Tufa, ndër 
personalitetet më në zë të letrave shqipe, shprehet se një 
cikël poetik i Prençit, i botuar në gazetën lokale të Dibrës 
në fund të viteve ‘80, i pati lënë mbresa të thella. Kjo 
për faktin se në poezitë e A.Prençit dallonte “Vargje të 
çlirëta, me muzikalitet spontan, që rridhnin natyrshëm, 
me shpengimin karakteristik të frymëzimit origjinal”. Të 
tilla janë edhe poezitë e tre cikleve të vëllimit “Udhë në 
pasqyrë”. Në promovimin e këtij libri, mes shumë artistëve, 
deputetëve, e miqve, ishte edhe nëna e ish deputetit, 
S.Olldashi, Kozeta Mamaqi e cila ka marrë librin edhe me 
autograf nga autori, si edhe shumë miq të tij.
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Një liBër, Sa iNtriGUeS aq eDHe MBreSëlëNëS

Pas një përvoje, të vyer, 
prej pesë dekadash, si gazetar 
e drejtues programesh në 
Televizionin Publik Shqiptar 
dhe si Drejtor i Përgjithshëm i 
Kulturës në Bashkinë e Tiranës 
dhe në MTKRS, Shaqir Rexhvelaj 
sjell për lexuesin librin e tij të 
parë, me titullin mjaftë sinjifikativ 
“ARTI I TINGUJVE”. 

Më shumë se sa për titullin 
intrigues, ky libër të tërheq që në 
fillim dhe të mbërthen pas asaj që 
shkruhet në të, faqe pas faqeje, në katër kapitujt e tij, deri 
te “Impresione nga Festivale dhe Koncerte”, jo vetëm për 
larminë e personazheve, por parasëgjithash për stilistikën 
e përdorur në përshkrimin e tyre.

I konceptuar si ansambël unik vlerash, për t’i dhënë 
publikut atë që i mungonte nga “Të mëdhenjtë e muzikës 
dhe muzikologjisë”, ky libër bart vlera shumëdimensionale, 
për kohën që jetojmë dhe për brezat e ardhshëm.

Me një filozofi të qartë dhe mesazhe të përbotshme, 
studjuesi i mirëfilltë Rexhvelaj, tashmë edhe si një kritik 
arti, që në fillim të librit sjell risi në përshkrimin plot 
finesë të të papërsëritshmit e të paarritshmit Ludvig Van 
Beethoven. Këtë e bën jo rastësisht, por duke evidentuar 
disi ndryshe stilin, format dhe gjinitë muzikore që krijoi 
kompozitori i fashmëm. 
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Në të njejtën linjë ecën autori edhe me profilin e 
themeluesit të etnomuzikologjisë shqiptare, Ramadan 
Sokoli. “Arti i tingujve” të këtij kolosi na jepet nëpërmjet 
studimeve e krijimtarisë brilante që ai la pas si trashëgimia 
më e vyer për nxënësit e studentët e Shkollave e 
Universiteteve të Artit, brenda e jashtë vendit. Nëpërmjet 
portetizimit brilant dhe intervistave të një rëndësie të 
veçantë studimore, Sh.Rexhvelaj, ka ditur të përveçojë 
“nektarin” e veprës së Prof.R.Sokolit - një prej figurave 
më të spikatura të muzikës sonë; studjuesit, kompozitorit, 
etnomuzikologut, albanologut, filozofit dhe analistit më të 
ndjeshëm, të asaj që quhet “amë e shpirt” e krijimtarisë 
popullore folklorike prej një harku kohor shumë 
“shekullor”, që përfshin historia krijuese e jetës së një 
kombi, e “genit” shqiptar. 

Duke vijuar me personazhet tjera, si Nikolla Zoraqi, 
Muharrem Xhediku, Kozma Lara, Aleksandër Peçi, Mihal 
Ciko, Vaso Tole, etj, autori na jep portrete artistësh nga 
këndvështrime të freskëta origjinale. Jeta dhe vepra e tyre 
na jepet artistikisht përmes tablove e detajeve të zgjedhura 
me kujdes nga autori.

Në kritikat letrare të veprave të disa prej autorëve, ku ka 
qenë prezent e ka folur, si dhe në esetë, profilet, intervistat 
e reçensionet e përfshira në librin “Arti i tingujve”, autori 
Rexhvelaj arrin të japë me mjeshtri krijuese thelbin e 
këtyre veprave madhështore, në një kontekst si historik, 
ashtu dhe bashkëkohor. Në katër kapitujt e librit dallohet 
fare qartë fryma e analizë-sintezës si konfirmuese, ashtu 
dhe kritike konstruktive e polemizuese që jep mesazhe 
civilizuese.

Në tërësinë e tij, “Arti i tingujve” jeton si një simbiozë e 
sinqertë midis emocionit dhe ideve krijuese të gazetarit dhe 
studiuesit, Shaqir Rexhvelaj. Me këtë libër ai prezantohet 
si përfaqësues tipik që siguron kohezion midis breza 
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artistësh. Këtë e dallojmë në resurset kulturore e artistike, në 
vlerat rrëfimore për festivale kombëtare e ndërkombëtare, 
ku gjejmë mjaftë skena mbresëlënëse, por dhe në profilet e 
kompozitorëve, këngëtarëve, koreografëve e studjuesve të 
artit që përbëjnë sfondin e librit. Parë nga ky këndvështrim, 
libri “Arti i tingujve” është trashëgimia e bukur kulturore-
artistike që mund të gjesh në gjuhën shqipe. Lënda e këtij 
libri bart gjithashtu kulturën e lartë gjuhësore, të cilën 
autori e zotëron deri në perfeksion, e sintetizuar kjo në 
gjuhën e pasur gjatë përshkrimit të personazheve.

“Arti i tingujve”, na evidenton gjithashtu autorin 
Rexhvelaj, si një zë i spikatur i kulturës sonë kombëtare. 
Ai del para lexuesit me një karrierë të pasur artistike e 
shkencore.

Rexhvelaj, që e mbylli karrierën e tij si Drejtor i 
Përgjithshëm i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në MTKRS 
para pesë vitesh, krahas Konservatorit Shtetëror të Tiranës 
(Sot Akademia e Arteve) është diplomuar edhe për gazetari 
në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Politike e 
Juridike. Ai ka një përvojë të gjatë profesionale si flautist në 
Orkestrën Simfonike të Radios dhe Kinematografisë dhe në 
Televizionin Shqiptar si Redaktor Përgjegjës në Redaksinë 
e Muzikës. Në vitet 1977 – 1989 si Përgjegjës i Redaksisë 
së Programeve Artistike në RTV dhe Udhëheqës Artistik 
është ideues dhe bashkerealizues i shumë emisioneve, 
programeve, dhe spektakleve televizive. Po ashtu si Drejtor 
i Krijimtarisë Muzikore në Radiotelevizion dhe Udhëheqës 
Artistik i Orkestrës Simfonike të Radiotelevizonit ka 
realizuar: Festivalin e 28 – të të Këngës në RTV (1989) si 
Udhëheqës Artistik i Festivalit ; Koncertet e Pranverës në 
RTV (1989 dhe 1990) dhe Festivalin e Parë të Interpretuesve 
të Këngës Popullore (1989) po si Udhëheqës Artistik. Në 
harkun kohor të 10 viteve (1990-2000) Shaqir Rexhvelaj 
kryen me kompetencë e profesionalizëm funksionet: 
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Shef i Seksionit të Kulturës 
në ish -Komitetin Ekzekutiv 
të KP të Rrethit të Tiranës 
dhe Sekretar i Përgjithshëm i 
Komitetit Ekzekutiv Pluralist 
të Rrethit të Tiranës; Shef i 
Arteve dhe Drejtor i Drejtorisë 
së Kulturës, Rinisë e Sporteve 
në Bashkinë e Tiranës. Kariera 
e tij artistike pasurohet me 
aktivitet intensiv si Laurat i 
Festivalit të Parë Folklorik 
Kombëtar organizuar në Tiranë, si instrumentist popullor, 
pjesëmarrës interpretues në Festivalin e 6 – të Botëror të 
Rinisë e Studentëve në Moskë; pjesëmarrës interpretues 
në Festivalin Folklorik të Vendeve të Ballkanit dhe Zonës 
së Adriatikut, me Ansamblin Shtetëror të Këngëve dhe 
Valleve Popullore në Bukuresht, Rumani dhe si pjesëmarrës 
interpretues në Festivalin Folklorik Botëror, me Ansamblin 
Shtetëror të Këngeve dhe Valleve Popullore, në Kajro – 
Egjipt. Veprimtaria krijuese e Shaqir Rexhvelajt i përket 
kryesisht gjinive televizive dhe gjendet e regjistruar pranë 
Arkivit të Radiotelevizionit Shqiptar, bashkë me fillimet 
e tij si televizion profesional me programe të rregullta 
në vitin 1971. Ka realizuar kryesisht emisione muzikore 
artistike, programe, spektakle si “Bashkë me Ju”, “Fituesja 
e Fitueseve», “Këndon për Ju” “Portrete Artistësh”, 
“Koncrete Varjete” e Filma muzikorë, etj. Në 2010, me 
propozim të Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit, Presidenti i Republikës i akordoi Urdhërin “Naim 
Frashëri i Artë”. Shaqir Rexhvelaj është një emër i spikatur 
edhe në politikën shqiptare të këtyre 20 viteve të fundit, 
si Sekretar i Përgjithshëm dhe Nënkryetar i Bashkimit 
Socialdemokrat dhe Bashkimit Liberal Shqiptar.
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MUSa riÇKU, tri GëziMe Në Një Ditë

Fisnikëria	e	Musait	është	në	një	kuotë	aq	të	lartë,	sa	si	
rrallëkush, arrin të bëjë bashkë krerët e politikës dibrane

Rrallë ndodh që një njeri të përjetojë tri gëzime në një 
ditë, siç i përjetoi Musa Riçku në 60-vjetorin e ditëlindjes 
së tij, kur në një nga sallat kryesore të Hotel Tirana, u 
mblodhën qindra familjarë, të afërm e miq të shumtë. Një 
ditëlindje që është ngulitur thellë, jo vetëm në memorien 
e Musait, bashkëshortes, Hasijes, djemve e të afërmëve 
të tyre, por të të gjithë dibranëve e miqve të tij përtej 
Dibrës, gjer në Kosovë, Vlorë e Devoll….Një ditë vërtetë 
mbresëlënëse. Mbresa nga dokumentari kushtuar jetës dhe 
veprës së Musait, përgatitur me fantazi e profesionalizëm 
nga gazetari i talentuar, Defrim Methasani.., vlerësime dhe 
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fjalë zemre për Musain në promovimin e librit “MUSAI 
– Portret i njeriut fisnik” me autor Shaqir Skarrën, dhe si 
“qershia mbi tortë”, titulli “QYTETAR NDERI I DIBRËS” 
akorduar nga Këshilli Bashkiak i rrethit verilindor.

Fisnikëria e Musait është në një kuotë aq të lartë sa si 
rrallëkush arrin të bëjë bashkë krerët e politikës dibrane: 
deputetët e të gjitha partive, si dhe pothuajse të gjithë 
anëtarët e këshillit bashkiak të Dibrës, pa dallime partiake.

Dhe në këtë ditë të shënuar për njeriun fisnik, që 
përveçse në Dibër e Tiranë ka shërbyer me devotshmëri 
edhe në Bulqizë, s’kishte si të mungonin edhe miqtë e tij 
bulqizakë.

Shkrimtari i mirënjohur Agron Tufa, jo pa qëllim 
u shpreh se: “duke folur për dajë Musain, në mendje më 
ulet natyrshëm një krahasim me personazhet e suksesshëm 
të romancierit amerikan Theodore Dreiser….Personazhet e 
Drajzerit e nisin karrierën e tyre nga hiri, për të mbërritur majat 
e suksesit në shoqërinë amerikane të fillimit të shekullit XX. 
Edhe Musai e nisi ngjitjen e tij nga pika më e ulët…Por suksesi 
i dajë Musës është radikalisht i ndryshëm, sepse ai është i bazuar 
në themelet e etikës njerëzore, gjë tepër e rrallë kjo për parallinjtë 
tanë “.

Dhe vërtetë: Mjafton të lexosh ditarët e Musait ndër 
vite për t‘u bindur në thelbin e argumentit moral të këtij 
suksesi…

Një tjetër shkrimtar i suksesshëm dibran, Lutfi Hanku 
do të shprehej se: “Musa Riçku e çliroi shpirtin, duke e tjerrë 
zgjuarsinë me fjalët e botës së dijes që mblodhi nga gjuha e 
mësuar e shkollës, në odat e kullave dibrane dhe nga valët e fjalës 
së Drinit, duke i shijuar këto fjalë nga shpirti i lirisë…Fryma e 
botës së vlerave të Musait nuk e shijon jetën përtej dëshirave të 
tij, sepse nuk është formuar si intelektual pa dritërimën e bindjes. 
Ndryshe nuk do t’i jepte emër jetës e të dritërohej në 36 shkronja 
nëpër libra”.
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Familjar i mirë, mik i vërtetë, shok i papërtuar……

Janë të shumtë personalitetet e botës së letrave, 
akademikë e profesorë që kanë dhënë vlerësime pozitive 
për Musa Riçkun. Prof.Dr.Edlira Haxhiymeri – Kryetare 
e Shoqatës “Lidhja Intelektuale Dibrane”, duke u ndalur 
në dimensionin njerëzor të Musa Riçkut, e vlerëson atë si 
familjar të mirë, mik të vërtetë, shok të papërtuar, qytetar 
të ndërgjegjësuar dhe si dibranin me zemër të madhe. 
“Eshtë fat, themi ne shpesh, të kesh një familje të mirë. Por 
është zotësi”. Ndaj, Znj.Haxhiymeri beson se Musai ia ka 
dalë, me ndihmën e bashkëshortes, të ngrejë një familje që 
reflekton të gjitha vlerat e tij.

Në të njejtën linjë, edhe Dr.Hajri Mandri shprehet 
se formacioni shpirtëror i Musait është përmirësuar dhe 
zhvilluar nën ndikimin e nxitësve dhe stimujve socialë, i 
cili, duke pasur një përthithje inteligjente dhe mishërim 
të vetive më të mira, zhvillon përgjigje të vlefshme ndaj 
indikatorëve socialë, si reagim estetik që i shkaktojnë 
ndjenjën e kënaqësisë e të përmbushjes morale.

Madje, për Dr.Mandrin “Ajo që të lë mbresë të thellë në 
jetën, personalitetin dhe veprimtarinë e Musa Riçkut është vargu 
i gjatë i sponsorizimeve në fushën humane, dhuratë pa menduar 
këmbimin e tyre, kohëzgjatja në dekada e këtij inspirimi, sjellja 
ndaj vlerave dhe qasja ndaj njerëzve që përpiqen t’i përhapin 
ato”.

Këto anë të veçanta të karakterit të këtij dibrani të 
shquar, vepra e të cilit ka rrezatim mbarëkombëtar, i 
evidentuan më së miri në këtë aktivitet mbresëlënës, jo 
vetëm deputetët Sherefedin Shehu e Ulsi Manja, por dhe 
kreu i Komunës së Dibrës së Madhe, z.Rushdi Lata, vlonjati 
Vullnet Sina – President i “Big Market” si dhe dhjetra të 
tjerë që folën fjalë zemre për Musa Riçkun.

Dhe vërtetë, siç përshkruhet në librin që u promovua 
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në ditëlindjen e tij të 60-të: “Musai është përfaqësues i 
denjë i Limjanit, intelektual e punëtor i palodhur, familjar 
e bashkëshort i mirë.

Ai vazhdimisht ka pasur si qëllim evidentimin e vlerave 
humane e njerëzore të limjanasve dhe dibranëve. Musai 
është një gjysh i kujdesshëm, që nuk harron t’u përçojë 
nipave e mbesave dashurinë për vendin dhe origjinën. Ata 
janë tashmë frymëzimi dhe optimizmi i tij për të punuar 
edhe më shumë….”.

Misionari që mban gjallë vlerat e mëdha 
të artit dhe kulturës popullore dibrane

Si nënkryetar i Shoqatës “Lidhja e Intelektualëve 
Dibranë” Musai do të mbante ndër vite peshën kryesore, 
si një ndër kontribuesit kryesorë. Disa nga veprimtaritë 
e Shoqatës, ku kontributi financiar i Musait është i 
konsiderueshëm janë: Sesioni Shkencor për Rrugën 
e Arbërit (2007), “Dibra në sytë e të huajve” (2008), 
“Përkujtimi i 100-vjetorit të Kongresit të Dibrës” (2009), 
“Kontributi i Dibrës në pavarësimin e Shqipërisë” (2012), 
si dhe mjaftë veprimtari të tjera që Shoqata ka organizuar 
gjatë këtyre 10 viteve të ekzistencës së saj.

Musa Riçku, edhe për shkak të një trashëgime familjare, 
ka pasur një vëmendje të shtuar ndaj objekteve të kultit. Që 
nga viti 1996 vazhdimisht ka ndihmuar në rikonstruksionin 
e xhamive të ndryshme në Dibër, por edhe me iniciativën 
e tij për të ndërtuar një xhami për komunitetin mysliman 
në Laprakë. Janë me qindra veprimtaritë e sponsorizuara 
prej tij, që nga botimi i librave të autorëve dibranë, e deri 
tek ato me karakter humanitar në ndihmë të të varfërve.

Musai ka qenë gjithmonë mbështetje edhe për vëllezërit 
boksierë nga Bulqiza, Ismail e Gjetan Keta, të cilët na kanë 
nderuar në arenën ndërkombëtare, duke ngritur lart emrin 
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e Bulqizës, të Dibrës dhe Shqipërisë. Edhe në aktivitetin 
e organizuar më 19 shkurt 2016, ku Gjetan Keta u shpall 
nënkampion i botës, “Big Market Ken“ ishte një nga 
sponsorët, duke ndihmuar kështu një veprimtari sportive, 
e cila u transmetua drejtpërdrejtë në mbi 100 shtete të 
botës.

Nga libri “MUSAI – Portret i njeriut fisnik”, ndër të tjera 
mësojmë se ai është një nga misionarët e vetëm të Dibrës, 
që me kontributin e tij financiar ka bërë të mundur të 
mbajë gjallë vlerat e mëdha të artit dhe kulturës popullore 
dibrane.

Madje, “Oda Dibrane”, një ndër veprimtaritë mbarëkom-
bëtare që zhvillohet çdo vit në Dibër, prej 21 vitesh ka patur 
si sponsor kryesor edhe Musa Riçkun.

Për të gjitha këto, ky njeri që rrezaton mirësi në çdo 
aspekt të jetës së tij e meriton plotësisht titullin “Qytetar 
Nderi” i Dibrës dhe mirënjohjen e gjithë dibranëve.
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poezi Me MeNDiM të tHellë DHe MjeSHtri 
artiStiKe BeFaSUeSe

Në praninë e dhjetra krijuesve 
dhe intelektualëve më të mirë, jo 
vetëm nga Dibra, por nga e gjithë 
Shqipëria, Dr.Astrit Gjunkshi ka 
promovuar librin e tij të parë po-
etik “Botët brenda shpirtit”.

Si redaktor i librit, pata 
privilegjin të isha ndër të parët 
lexues dhe vlerësues të këtij libri 
të ndarë në tetë pjesë, apo botë. 
Në këtë sprovë, u ndjeva mirë 
që isha në të njejtën linjë me 
recensentët: Dr.Gëzim Alpion 
(Sociolog, Univeristeti i Birminghamit – Britani e Madhe) e 
Sami Milloshi (gazetar, Boston – SHBA), si dhe me poetin e 
talentuar Martin Cukalla, në vlerësimin e Dr.A.Gjunkshit 
si poet-filozof, duke sjell për lexuesin poezi me mendim të 
thellë dhe mjeshtri artistike befasuese.

Libri “Botët brenda shpirtit”, me 100 poezi dhe poema 
të Dr.Astrit Gjunkshit, dëshmon një hop jo vetëm sasior 
por edhe cilësor të këtij poeti. Dëshmi e këtij hopi janë 
qoftë edhe vetë titujt tepër sinjifikativ të kapitujve të këtij 
vëllimi, si:“Bota sfiduese e filozofisë së jetës”, “Bota magjike e 
dashurisë”, “Bota ëndërrimtare e fëmijërisë”, “Bota e shenjtë 
e Familjes”, “Bota drithëruese e identitetit”, “Bota mëkatare 
e politikës”, “Bota e ndjeshmërisë për qytetërim” dhe “Bota 
frymëzuese e të mëdhenjve”(poema).
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Ndërtimi kompozicional i këtij libri, me tetë kapituj, 
është interesant e disi i veçantë, duke ndërthurur dy linja 
që ecin paralel me njëra-tjetrën: atë të traditës dhe atë 
të dashurisë njerëzore. Nga faqja në faqe, nga kapitulli 
në kapitull, në poezitë dhe poemat e librit, këto dy linja 
zbulohen më të plota e më bindëse.

Dhe siç shprehet vetë poeti që në parathënien, në 
vargje “Botët brenda shpirtit” (një risi kjo në tërësinë 
e botimeve tona letrare): “Ka botë të tëra ende pa zbuluar/ 
shkenca çan përpara me mund e krijim/ sepse gjithësia është e 
ndërlikuar/ njerëzimi piqet, kërkon çdo spjegim….”. Në vetvete 
këto vargje përbëjnë një sentencë me të cilën poeti shtjellon 
gjithë shtratin e tij poetik, me mjedise estetike elitare, me 
një gjuhë të zgjedhur dhe leksik mjaftë të pasur.

Në këtë libër bie në sy hopi cilësor që e karakterizon, si 
në aspektin e rritjes së mjeshtërisë artistike, ashtu edhe të 
zgjerimit të gamës e konceptimit të realitetit.

Në poezitë dhe poemat e këtij vëllimi gjejmë 
përshkrime plotë finesë. Përgjithësisht autori operon me 
një strukturë figuracionesh të ngjeshura, origjinale, që të 
befasojnë me të papriturën që krijon situatë poetike. Në 
këtë këndvështrim, autori shprehet me kumtin e tij, për 
“fëmijërinë, si një ëndërr e bukur”(NË CENTRIFUGËN E 
JETËS); për “Zgjidhjet e mahnitshme (të shkencës) që s’i 
rrokte mendja” (PËRJETËSI) apo dhe “për rrugët e jetës 
mbushur plot me kthesa”(KTHESAT E JETËS).

Poezia filozofike e Dr.Astrit Gjunkshit të ndihmon të 
kuptosh universin e dashurisë, për të cilën ai shprehet: “Të 
gjithë bashkë pa urrejtje/ në harmoni edhe pse ndryshe/ krijesa të 
dashurisë jemi/ botën shtëpi tok e kemi”.

Në lëndën mjaftë të pasur e të larmishme të këtij 
vëllimi gjejmë gjithashtu poezi që perceptojnë gjer në 
thellësi dhimbjen njerëzore, të cilat i hasim te kapitulli 
“Bota drithëruese e identitetit”. Gjithsesi, në filozofinë e 
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Dr. Gjunkshit gjejmë përcaktime gjeniale, se : “… humnerë 
e prapambetjes/ me dy hapa të vegjël nuk kalohet/ duhet një hap i 
madh përtej vetes/ që çdo gjë siç duhet të zhvillohet”. 

Në tetë ciklet e këtij vëllimi dallohet fare qartë fryma e 
analizë-sintezës. Mjafton për këtë t’i referohesh qoftë dhe 
vetëm ciklit “Bota mëkatare e politikës”, ku brenda saj 
gjejmë“të bukurën”dhe “bishën”; “Baballarët e kombit në 
dy kohë”si dhe “Verbimin nga pushteti”.

Ndërsa në ciklin e fundit, veçanërisht në dy poemat 
mjaftë të arrira artistikisht, kushtuar Migjenit në 105 – vjetorin 
e lindjes dhe shkrimtarit të madh Ismail Kadare, në 80 vjetorin 
e lindjes, autori arrin të japë me mjeshtri krijuese artistike 
thelbin e veprave të tyre madhështore në një kontekst si 
historik ashtu dhe bashkëkohor. Në tërësinë e këtij libri, 
gjetjet apo përgjithësimet poetike të Dr.Astrit Gjunkshit 
vijnë natyrshëm, sepse ai ka arritur të derdhë në poezitë e 
poemat e tij shqetësimin e vetë të ligjshëm për udhëkryqin 
ku ndodhet shoqëria jonë. Ai zgjedh këndvështrime të 
freskëta e origjinalë, në të cilat shoqëria e realiteti i sotëm 
jepen në unitet e vazhdimësi. Kjo pohohet artistikisht 
përmes tablove e detajeve të zgjedhura me kujdes për të 
pasqyruar sa më realisht këtë shoqëri në evoluim.

Në 100 poezi e poema, autori është përpjekur të 
përcjellë mesazhe që bëjnë bashkë të bukurën, të vërtetën, 
imagjinatën dhe arsyen për atë që përjetojmë dhe ndjejmë 
të gjithë në jetën tonë. Në këtë mënyrë, Dr.Gjunkshi na 
prezantohet si një penë e fuqishme, duke e përdorur fuqinë 
e poezisë edhe në perfeksionimin e politikës, të shoqërisë 
dhe të personalitetit të njeriut.

Libri me poezi “Botët brenda shpirtit”, vjen pas botimit 
të disa librave të autorit Astrit Gjunkshi, në fusha të tilla si 
diplomacia – në veçanti diplomacia e mbrojtjes, menaxhimi 
i konflikteve, integrimi Euroatlantik, fusha këto që lidhen 
me arsimimin dhe kualifikimet e tij të shumta, me përvojën 



Halil Rama

76

e punës në marrëdhëniet me jashtë në dikasterin e Mbrojtjes 
dhe si Ministër Këshilltar në Delegacionin e Përhershëm të 
Shqipërisë në NATO, në Bruksel.

Dr.Shk.Astrit Gjunkshi u doktorua për Siguri Globale 
pas marrjes së gradës Master i Shkencave në Universitetin 
e Cranfield, në Britaninë e Madhe dhe përfundimit të 
Kolegjit të Mbrojtjes të NATO-s në Romë.

Pjesëmarrrësit e shumtë në këtë takim promovues, 
organizuar në mënyrë perfekte nga botuesit “M&B 
(Miranda e Bujar Karoshi – ndër botuesit dhe promovuesit 
më të suksesshëm të krijimtarisë së poetëve, prozatorëve, 
publicistëve e historianëve dibranë), në një mjedis mjaftë 
të këndshëm te Taverna “Tafaj”, patën kënaqësinë ta 
përjetojnë poezinë brilante të Dr.A.Gjunkshit nëpërmjet 
interpretimit të tyre nga ikona e skenës dhe ekranit, 
Margarita Xhepa, si dhe nga mjeshtri i fjalës artistike, 
regjisori i mirënjohur Xhelil Aliu.

Duke shprehur bindjen, se qoftë edhe me këtë vëllim 
poetik, Dr.A.Gjunkshi hyn me dinjitet në fondin e artë të 
letrave shqipe, e uroj atë përzemërsisht për krijimtari edhe 
më të suksesshme në të ardhmen.
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DHiMBja për DjeMtë KUFoMëpriSHUr të MBetUr 
Deteve, Në Dy BotiMe DiNjitoze

•	 Publicisti	dhe	poeti	Demir Rusi promovon dy libra 
me mesazhe aktuale

•	 Autori	 është	 mjaftë	 bindës	 në	 konkluzionin	 për	
ekzistencën	e	të	gjitha	mundësive	që	Italia	dhe	Shqipëria	
të kthehen në simbole të vërteta miqësie e solidariteti

Promovimi i dy librave të shkrimtarit dhe publicistit 
të njohur, Demir Rusi, në mjediset piktoreske të resortit 
“Merlin Park” u shndrrua në një manifestim të shkëlqyer 
kulturor. Jo vetëm për praninë e qindra intelektualëve, 
poetë, prozatorë, publicistë e personalitete të shquara të 
fushave të ndryshme: gjeneralë, kolonelë, juristë e mjekë, 
por dhe për mesazhet aktuale që përcolli kjo veprimtari 
promovuese.
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I moderuar me mjeshtri dhe profesionalizëm të rrallë 
nga gazetari i talentuar, Defrim Methasani, ky promovim 
është ngulitur thellë në memorien e qindra pjesëmarrësve. 
Si rrallë herë, pa ndonjë skenar paraprak, ai do t’ia jepte 
fillimisht fjalën redaktorit Namik Selmani – gazetar dhe 
shkrimtar i njohur, për të bërë një prezantim të shkurtër të 
dy librave mjaftë cilësorë të kolegut Rusi.

Nëse në librin e parë me titullin sinjifikativ “Djali që 
bleu vdekjen”, sipas recensentit Selmani, “Mbetet në gjithë 
sipërfaqen shkronjore dhimbja, mbetet drama, mbeten viktimat 
dhe fajtorët e një tragjedie që quhet kurbet i paligjshëm. Mbetet 
emocioni i rrëfimit…”, për vëllimin poetik “Ura e fjalës”, në 
pozicionin e redaktorit, ai pohon se “Poezia e Demir Rusit është 
trashëgimia e bukur që mund të gjesh në gjuhën shqipe”.

Në të njejtën linjë e vlerësoi krijimtarinë produktive 
e cilësore të Demir Rusit edhe shkrimtari e publicist H. 
Rama, duke evidentuar kulturën e lartë gjuhësore, në 
ditaret, përshkrimet e poezitë e tij.

Për profilin e veçantë krijues të D.Rusit foli më pas 
Dr.Hajri Mandri, poet, publicist e studjues i mirëfilltë.

Dhe ai që la mbresa te të gjithë pjesëmarrësit qe padyshim 
Gjeneral Rrahman Parllaku - Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit. 
I ftuar për të marrë fjalën pas një prezantimi dinjitoz që i bëri 
moderatori Methasani, gjenerali legjendë në kufirin e dy kohërave, 
kur e ndajnë më pak se tre javë nga ditëlindja e 98-të, u ndoq me 
interes të jashtëzakonshëm, jo vetëm për freskinë e mendimit që 
e shpalosi si rrallëkush, por edhe për mesazhet që përcolli. Si një 
enciklopedi e gjallë që mbart peshën e 98 viteve jetë, pikërisht në 
kohën kur duket haptazi se ka humbur disi interesimi i brezit 
të ri për librin, duke rendur pas rrjeteve sociale, Parllaku do të 
evidentonte domosdoshmërinë e rikthimit tek libri. Midis të 
tjerash ai shprehu dashurinë për librin, të pandarë që nga fëmijëria 
e deri në këtë moshë, por edhe angazhimin për të lënë të shkruara 
si trashëgimi për brezat gjithë historinë e tij të lavdishme, të kohës 
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kur drejtonte njësitë më të mëdha partizane dhe më vonë ato të 
ushtrisë shqiptare, si dhe kujtimet për shokët, që kanë ndikuar dhe 
ndikojnë në profilin e tij të admirueshëm intelektual e njerëzor.

Më pas, dy botimet dinjitoze të Demir Rusit u vlerësuan 
nga përfqësues të “Mendimit pozitiv”, që kishin ardhur 
nga Prizreni e Gjakova, por dhe nga personaliteti i shquar 
i jurisprudencës, Fehmi Abdiu, nga gjenerali në pension 
Ismail Shulku e nga disa miq e shokë të autorit. Një 
përshëndetje miqësore i drejtoi atij edhe kreu i Shoqatës 
Atdhetare-Kulturore “Bulqiza”, z. Bashkim Lami, ndërkohë 
që me vëmendje të veçantë u ndoq nga pjesëmarrësit edhe 
përshëndetja e vëllait të autorit, avokatit të mirënjohur 
Baftjar Rusi.

Vlerësime inkurajuese për autorin bënë edhe Dr.Nazmi 
Koçi si dhe miku e bashkëpunëtori i tij i ngushtë, Sokol 
Agolli. Ata evidentuan veçanërisht vlerat e Familjes 
arsimdashëse e atdhetare RUSI, të brujtura e transmetuara 
me dashuri nga brezi në brez, për vite, dekada e shekuj 
të tërë. E përbashkëta e këtyre vlerësimeve konsiston në 
dobinë më të madhe të rrëfimeve brilante te libri “Djali 
që bleu vdekjen”, rrëfime këto që mund të kthehen në një 
vlerë letrare në një novelë, në një roman, në një film, në një 
dramë a një cikël me poezi. Dhe “të latuara” mjeshtërisht 
në fazën e ribotimti nga redaktori Selmani, këto rrëfime 
marrin vlera shumëdimensionale. Kjo për faktin se Demir 
Rusi prezantohet si vëzhgues i mprehtë i realitetit shqiptar 
dhe atij italian. Në këtë botim produktiv dhe cilësor rrëfehet 
intelektuali që përjetoi strese të fuqishëm shkatërrues, por 
që nuk u tundua nga grishja për veprime aventurore në 
fushën e kontrabandës mafioze…, rrëfehet intelektuali i 
mirëfilltë që kishte shërbyer me devotshmëri si oficer dhe 
si publicist ushtarak e si kryeredaktor i gazetës “Minatori”, 
të cilin koha e gjykoi së mbrapshti, duke e dëbuar nga 
puna me motive krejt absurde dhe pa asnjë mbështetje, as 
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juridike dhe as logjike. 
Duke përshkruar si askush tjetër emigranët që i janë 

lënë rastësisë, të jetojnë ku të mundin e si të mundin, 
të fituar apo të humbur, të gjallë apo të vdekur, pa një 
mbrojtje juridike siç e kërkojnë Kartat Ndërkombëtare, 
D.Rusi shpreh njëherazi dhimbjen për djemtë e mbetur 
deteve, kufomëprishur, ushqim për peshqit!. Ndjeshmëria 
e mërgimtarit shprehet qartësisht sidomos në rrëfimin për 
hollësitë e asaj nate pus të zezë në Grykën e Otrantos.

Në librin “Djali që bleu vdekjen”, (si edhe në vëllimin 
poetik) autori dallohet dhe për gjuhën e pasur në përshkrimin 
e personazheve dhe sidomos të miqësisë së tij me profesorin 
e nderuar italian, Xhovani Karbone. Pikërisht kur shpreh 
admirimin, respektin e mirënjohjen për këtë personalitet të 
shquar italian, teksa ai e takon me një nga miqtë e tij që kishte 
shërbyer në Shqipëri gjatë luftës së lavdishme Nacionalçlirimtare, 
evidenton edhe kontributin e partizanëve të batalionit “Antonio 
Gramshi” dhe veçanërisht heroizmin e Tercilio Kardinalit. 
Dashuri të pakufishme shpreh autori sidomos për nënat që janë 
njësoj në gjithë botën, që një emër dhe një zemër kanë.

Duke lexuar me vëmendje librin e D.Rusit “Djali që 
bleu vdekjen”, edhe më pesimisti gjen forca për t’u bërë 
optimist, pasi përvoja e tij jetësore na mëson se “njeriu 
duhet të bëhet i fortë dhe t’u bëjë sfidë vështirësive që 
i dalin përpara; duhet të jetë optimist nëse dëshiron 
t’i mposhtë pengesat…Edhe kur është keq, njeriu nuk 
duhet t’i nënshtrohet së keqes….”. Ndërkohë autori është 
mjaftë bindës në konkluzionin për ekzistencën e të gjitha 
mundësive që Italia dhe Shqipëria të kthehen në simbole të 
vërteta miqësie e solidariteti.
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II. NË PANTEONIN E VLERAVE
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Një Fletore SHëNiMeSH, Si paSUri e rrallë e 
GjeNeral parllaKUt

Gjatë 17 viteve të vuajtjes së dënimit në burgjet e 
diktaturës, njeriu-legjendë në kufirin e dy kohëve, lexoi 
dhe konspektoi 96 vepra të autorëve më të njohur të 
letërsisë botërore dhe asaj shqiptare

•	 ZBULOHET	DITARI	QË	GJENERALI	-	LEGJENDË	
KA	MBAJTUR	NË	BURG

•	 Një	 fletore	 e	 rrallë	 shënimesh	 për	 letërsinë,	 e	
mbajtur në qeli

•	 Cilët	ishin	librat	që	e	mbajtën	gjallë	pas	torturave	
në hetuesi, titujt dhe komentet

•	 Gjenerali	 që	 sfidoi	 diktaturën	 më	 të	 egër	 rrëfen	
ditarin që ka mbajtur në burg për 96 librat që ka lexuar



Në paNteoNiN e vlerave

83

Librat do të ktheheshin në të vetmin ngushëllim për të, gjatë 
16 viteve e tre muajve burg. Gjeneral Rrahman Parllaku – Hero 
i Popullit dhe Nderi i Kombit, do të kalonte 11 muaj në hetuesi, 
bashkë me të tjerë, të konsideruar “puçistë të ushtrisë”, si Beqir 
Balluku, Petrit Dume e Hito Çako. Më tej qelia. Pikërisht aty 
gjenerali do të mbahej më këmbë përmes leximeve. Gjatë viteve 
të vuajtjes së dënimit, Parllaku ka mbajtur një fletore shënimesh 
për 96 librat që ka lexuar në burg. Letërsi botërore dhe shqiptare, 
për të cilën mbante shënime të shkurtëra. Edhe pse sot vlerësimet 
e tij mund të duken pak skematike e të ndikuara edhe nga metoda 
e kritikës së kohës, ato janë një lëndë interesante për një studim 
mbi letërsinë e lexuar në burgjet e diktaturës. Përmes këtij 
DOSSIER-i po sjellim jo vetëm përmbajtjen e ditarit të librave, 
mbajtur në qeli, por edhe copëza kujtimesh nga ajo periudhë 
tmerri: cilët ishin hetuesit e oficerët, ata “të vijës së partisë” dhe 
ata njerëzorët, që thyenin rregullat me një gjest sado të vogël 
humanizmi. Si iu vu leximit dhe ku i siguronte librat ?!

* * *
Gjatë 17 viteve të vuajtjes së dënimit në burgjet e 

diktaturës, njeriu-legjendë në kufirin e dy kohëve, lexoi 
dhe konspektoi 96 vepra të autorëve më të njohur të 
letërsisë botërore dhe asaj shqiptare.

Brenda kalvarit të vuajtjeve në 16 vite, 3 muaj e një ditë, 
të kaluara në burgjet e diktaturës, bën pjesë dhe një fletore 
shënimesh, si “pasuri e rrallë” e Heroi të Popullit dhe 
Nderit të Kombit, gjeneral-lejtënant Rrahman Parllaku. Një 
fletore aritmetike e kohës së largët, e zverdhur nga pesha 
e viteve, e kodifikuar “Shënime nga librat e lexuara në vitet e 
vuajtjes të dënimit në burg, 16 Dhjetor 1974 – 17 mars 1991”, 
brenda 32 faqeve të shfrytëzuara maksimalisht, rresht për 
rresht, bart vlera të veçanta, të lidhura pazgjidhshmërisht 
me formimin e Heroit – legjendë, në kufirin e dy kohëve. 
Është kjo fletore dëshmi e aftësisë së tij për të mos prishur 
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miqësinë me librin edhe në kushtet e inkuizicionit më të 
egër. Njëherazi dhe e njeriut, që dhe në ato kushte ka ditur 
të përveçojë për të lexuar ato libra që mund të ndikonin në 
formimin dhe forcimin e karakterit dhe të identitetit të tij. 
Duket qartazi kjo, tek “ditari i mbajtur”, për çdo libër të 
lexuar, ku në pak rreshta ka shënuar: autorin, temën, idenë 
dhe veprimet e personazheve. Gjejmë në këto shënime, jo 
vetëm një lexues të thjeshtë, por intelektualin erudit që 
arrin të konkludojë për vlerat dhe mangësitë e çdo vepre. 
E bën këtë, jo vetëm për autorë shqiptarë, por dhe për 
kolosë të letërsisë botërore.

Le të fillojmë me “Ne Zhelianët” të autorit Saverino 
Strati, ndër librat e parë që Parllaku ka lexuar në burg, në 
përfundim të të cilit ka shënuar se: “Autori përshkruan në 
roman, gjendjen e rëndë të popullit në Italinë e Jugut, shtypjen, 
shfrytëzimin që u bëhet masave punonjëse. Këtë gjendje e rëndon 
shumë mërgimi, që i detyron njërëzit të shpërndahen në vende të 
ndryshme të botës, të ndarë nga familja dhe që bëjnë punët më të 
rënda, përveçse ndjejnë edhe përbuzjen e padronëve e vendasve”. 
Është kështu, në pak rreshta një roman i tërë, i një prej 
autorëve më të zëshëm….

Kësisoj, Rr.Parllaku i përmbahet besnikërisht filozofisë 
së Platonit, sipas të cilit “Ngadhënjimi i parë dhe i madh 
është ngadhënjimi i vetvetes. Të jesh i mposhtur nga ana e 
vetvetes është gjëja më e turpshme dhe më e mjerueshme”. 
Ai nuk u mposht nga torturat më mizore…

Të lexosh libra pasi ke provuar torturat më mizore 
të hetuesisë speciale

Libri ia mbajti të gjallë kujtesën dhe e ndihmoi të ruante 
freskinë e mendimit e veprimit edhe pasi kishte provuar 
torturat më mizore të Hetuesisë Speciale. Në formimin e 
Rr.Parllakut, që kishte marrë shkëlqyeshëm dy klasë të 
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fillores brenda një viti shkollor dhe që po me atë zell për 
dijen e arsimimin kishte mbaruar më pas edhe Akademinë 
Ushtarake në Moskë, libri do të kishte ndikim të veçantë.

Për Beqir Ballukun, Petrit Dumen, Hito Çakon dhe 
Rrahman Parllakun u përdor kriter i paparë deri në atë 
kohë. U arrestuan në sallë, me hekura në duar dhe helmeta 
në kokë dhe me makina BÇ u tranportuan menjëherë në 
burgun e sigurisë së lartë. Hetimi zgjati 11 muaj. Përveç 
futjes në qeli, i futën në kafaze hekuri brenda qelisë. Në 
kafaz flinin, hanin dhe hetoheshin. Për ruajtjen e tyre ishte 
caktuar një komandë dhe një trupë e veçantë gardianësh që 
komandohej nga Idriz Seiti (ish-shef sigurimi), i cili kishte 
dalë në pension, por ishte thirrur për këtë detyrë. Për ironi 
të fatit edhe Idrizin, pas vdekjes së Mehmet Shehut, e 
dënuan me burg. 

Ishin 4 oficerë sigurimi në 24 orë që i ruanin, i përgjonin, 
dhe që e kishin të ndaluar të flisnin sepse kontrolloheshin 
edhe ata nga frëngjitë e dyerve të qelive.

Edhe kur i nxirrnin për nevoja vetjake, nuk ua hiqnin 
hekurat nga duart dhe helmetën nga koka. Policët u rrinin 
mbi kokë. Por kjo ishte e vështirë edhe për ta.

Pas dënimit me vdekje, Beqir Ballukun, Petrit Dumen 
dhe Hito Çakon i pushkatuan në Lanabregas të Tiranës 
dhe i varrosën në Vranisht të Vlorës, natën, pa dijeninë e 
askujt... Pa varr, pa nam, pa nishan...

A ishte i nevojshëm ky hetim, kur dënimin e kishte 
përcaktuar kryeprokurori Hoxha që në mbledhjen e 
Pleniumit të KQ të PPSH?! Por ja që edhe shteti komunist 
ka ligje, ka formalizëm, ka shtet!!!. 

Këtë e vërtetojnë edhe prokurori i çështjes, Murat 
Kamani dhe hetuesi Piro Dautaj. Në një çast hetimi, Piro 
Dautaj e pyeti Parllakun: “akoma beson se do të mbrohesh 
kur akuzën dhe dënimin e ka përcaktuar ai lart?”. “Përse 
të mos besoj tek drejtësia?!”, - iu përgjigj Parllaku. “Sepse 
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ata që të përjashtuan nga partia, të dhanë edhe dënimin që 
në atë çast, - vazhdoi piro. 

- Dënimin tënd e kanë vendosur ata 100 burrat e 
pleniumit të KQ të PPSH. Ne po bëjmë një formalitet këtu”.

Po kështu deklaroi edhe Murat Kamani, prokurori i 
çështjes. 

Greva e urisë dhe vizita mjekësore 

Në ditët e vuajtjes, ndodhi që Rrahmani u fut në grevë 
urie, sepse komanda e burgut nuk ia pranonte kërkesën 
për t’u trajtuar si diabetik dhe ta lejonte për të bërë lëvizje 
apo për të lexuar ndonjë libër. 

Erdhi për ta vizituar Dr. Hektor Peçi. Ai kishte marrë 
me vete edhe kartelën mjekësore që vërtetonte faktin se 
Parllaku vuante në fakt nga diabeti dhe ishte mjekuar deri 
në momentin e futjes në burg. 

Pas vizitës së mjekut u trajtua si diabetik dhe u lejua të 
bënte lëvizje për rreth 15 minuta, sigurisht me 2 roje anash. 

Dieta në burg, sidomos gjatë hetuesisë, u zbatua fare 
pak. Mbas dënimit, me ndihmën e familjarëve, Parllaku e 
respektoi këtë dietë, gjë që bëri të mundur të mbijetojë pas 
16 vjet e 3 muaj burgu.

Një portokall në qeli në natën e vitit të ri 

Ishte nata e ndërrimit të viteve 1974-1975. Rrahmani 
kishte 15 ditë brenda kafazit të hekurt, brenda qelisë. Në 
mesnatë u bë ndërresa e shërbimit të oficerit që bënte roje 
në qelinë e tij. 

Oficeri që mori shërbimin, siç do ta mësonte më vonë 
Parllaku, quhej Dilaver Muhametaj nga fshati Kajcë i 
Dishnicës. U sigurua se frëngjia e qelisë që kontrollonte 
edhe rojen brenda ishte e mbyllur. U ul në karriken e 
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fiksuar të tij dhe filloi të qëronte një portokall. 
Parllaku u ndje i ofenduar nga ai veprim dhe mendja i 

shkoi te njerëzit e dashur të tij. Çfarë bëhej me ta vallë në 
këtë natë të ndërrimit të viteve?

Parllaku tregon: “Dilaveri qëroi portokallin dhe ma 
drejtoi mua. Mos lë asnjë gjurmë apo ndonjë bërthamë 
në shtresa që t’i shohin ata të mëngjezit, më porositi ai.”. 
Iu mbush zemra dhe bindi veten se kishte njerëz të mirë 
akoma, madje edhe në atë vend ferri.

Kujtimet i vijnë radhazi. Ai tregon edhe për një rast 
tjetër humanizmi nga rojet që shërbenin në burg: “Kisha 10 
ditë në kafaz brenda qelisë. Më nxorën në banjo për nevoja 
vetjake. I kërkova oficerit shoqërues që të më lejonte të 
laja këmbët. Ishte dhjetor. Ai më lejoi. Uji ishte i ftohtë 
akull, por unë kisha nevojë për të, sepse po më kalbeshin 
këmbët. U futa në qeli me këmbët akull. Oficeri më afroi 
furnelën e tij për të tharë këmbët. Në këtë moment hyri 
komandanti i tyre, Idriz Seiti, që i bërtiti: “Ç’bën more, 
ruan apo ngroh të burgosurit që kanë tradhëtuar partinë 
dhe Enver Hoxhën?!”. 

Oficeri iu përgjigj: “Bëj detyrën, por jam edhe njeri”. 
Këtij oficeri nuk ia mësova dot emrin dhe nuk e kam takuar 
më që ta falenderoj thellë nga zemra. Me siguri ky veprim 
duhet t’i kishte kushtuar shumë, sepse të nesërmen nuk e 
pashë më”.

Mirënjohje, Rrahman Parllaku ka edhe për oficerin 
Hiqmet Meçe. “Hiqmeti më trajtonte mjaft mirë. Sa herë 
merrte shërbimin në mesnatë, më sillte një kaush me kafe 
dhe sheqer, që të mos ia harroja shijen kafesë. Kur merrte 
shërbimin gjatë ditës, bënte pastrimin e qelisë. Një herë kur 
e gjeti duke pastruar komandanti Idriz Seiti dhe e qortoi, 
ai iu përgjigj se e pastronte për vete, për të mbajtur pastërti 
në vendin e shërbimit.

Hiqmet Meçen dhe Dilaver Muhametin, Rrahmani i ka 
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takuar edhe tani pas lirimit nga burgu, duke u shprehur 
falenderime.

Si i gjente librat në burg

Faktet e mësipëme janë pjesë e kalvarit në ato vite të 
tmerrshme të hetuesisë speciale. Rrahman Parllaku, që 
nuk u mposht para hetuesve specialë të diktaturës, pas 
“daljes” nga inkuizicioni, një ditë i thotë intendentit të 
burgut: 

-A mund të gjejë ndonjë libër me të cilin të kaloj kohën?
-Janë ca libra në një magazinë, por duhen sistemuar më 

parë, i thotë zyrtari i burgut.
-Nëse më lejoni, këtë mund ta bëj unë,-vijon gjenerali 

që për afro 30 vjet kishte drejtuar ushtrinë shqiptare, si 
ish zëvendësministër i Mbrojtjes, zëvendëshef i Shtabit të 
Përgjithshëm e disa herë drejtor i drejtorive të rëndësishme 
në dikasterin e Mbrojtjes, tashmë i dënuar me 25 vjet heqje 
lirie.

Dhe falë “zemërgjerësisë” së intendentit, gjenerali, 
i cili që në fëmijërinë e tij kishte mësuar “Lahutën e 
malcisë” të Fishtës, (edhe sot në moshën 98-vjeçare e di atë 
përmendësh), iu përvesh punës për të përzgjedhur librat e 
lënë në mëshirë të fatit në një nga skuta e errëta të burgut.

Nga ajo kohë e largët, në Fletoren e tij të rrallë gjejmë 
shënime për romanin “Shembja e idhujve” të Skënder 
Drinit, “Jongbllandët të Xhon O Kilens, Përmbledhjen 
me libra të Çajupit, “Lidhja Shqiptare e Prizrenit” të 
Koli Xoxit”, “Tokë e papushtueshme” të Skënder Jasës”, 
“Kikoja” (tregim autobiografik) të Franko Piros, “Prova e 
zjarrit” të Sabri Godos”, e dhjetra romane të tjerë të asaj 
periudhe.

Me vizionin e largpamësinë e intelektualit të formuar 
në zjarrin e luftës për liri dhe të mirëarsimuar deri në 
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Akademitë ushtarake në ish-Bashkimin Sovjetik, pa e 
ditur se një ditë kjo fletore do të shërbente si ekzemplar 
i rrallë për studjuesit e letërsisë, do të hidhte në të deri 
edhe elementë të spikatur të kritikës letrare. Kështu, nëse 
tregimin autobiografik “Kikoja” e konsideron realist, pasi 
“në të përshkruhet jeta e shtresave të varfëra, të cilat në kushtet 
e shtypjes kanë filluar të zgjohen, kërkojnë të organizohen e të 
luftojnë, ata mashtrohen nga socialistët e revizionistët, që janë në 
shërbim të borgjezisë”, për romanin “Prova e zjarrit” të Sabri 
Godos”, lexuesi Parllaku, në kushtet e burgut, shprehet 
se “ky roman nuk e ka nivelin e veprave të tjera të këtij 
shkrimtari!”.

Më tej në këtë fletore shënimesh të mbajtura nga 
gjeneral Parllaku gjatë viteve të burgut (shënime këto që 
përbëjnë një thesar të rrallë) gjejmë vlerësime objektive 
për kryevepra të letërsisë botërore, si për romanin “te 
shpella prapa palmave” të Anh Duk; “Beteja vazhdon” 
të Stiv Nelson; “Shoqja Anjezë” të Renato Vigano; 
“e kuqja dhe e zeza” të Stendal; “Dita, bijë njeriu” të 
Martin Andersen Nikse; “Shigjetat e zeza” të Robert Lui 
Stivenson; “Evgjeni Grande” e “Fshatarët” të Honore de 
Balzak, si dhe për dhjetra kryevepra të tjera botërore…

Por, gjenerali, ish-deputet i tetë legjislaturave të Kuvendit 
Popullor të Republikës së Shqipërisë, ku që në të parën 
pati fatin të ulej në një tavolinë me Sejfulla Malëshovën e 
Aleksandër Xhuvanin dhe që kishte përfituar nga përvoja 
e tyre edhe për punën me librin, kurrësesi nuk mund të 
anashkalonte autorët shqiptarë. Kështu gjatë viteve të 
ferrit në burgun famëkeq të Burrelit, ai lexoi me interes të 
jashtëzakonshëm dhe konspektoi romanet: “Belxhiku që 
këndonte vençe” të Shefqet Musarajt, “Njeriu me top” 
të Dritëro Agollit; “Lulja e kripës” të Jakov Xoxes, “Zëri 
i largët i kasolles” të Frederik Reshpes, “Do të jetojmë 
ndryshe” të Dhimitër Xhuvanit, “Përballimi” të Teodor 
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Laços, “Ditë me furtunë” të Resul Bedos, “Dueli i madh” 
të Ali Abdihoxhës, e disa romane të tjerë.

Si një nga komandantët legjendarë të Luftës 
Antifashiste Nacionalçlirimtare, që drejtoi me talent 
e trimëri të rrallë, që nga njësitet guerrile të Vlorës deri 
Divizionin e V-të Sulmues që luftoi heroikisht për çlirimin 
e tokave të ish-Jugosllavisë, në Kosovë e deri në Sanxhak, 
gjeneral Parllakun padyshim që do ta tërheqë letërsia që i 
kushtohet pikërisht LANÇ-it. Në fletorën e tij interesante, 
përveç konspekteve të dhjetra romaneve gjejmë edhe atë 
të veprës “Nëpër analet e diplomacisë angleze” të Arben 
Putos, për të cilën ka shënuar: “Në bazë të dokumentave 
të Foren Ofisit, autori përshkruan planet e qeverisë 
angleze në politikën e saj ndaj luftës Nacionalçlirimtare 
të popullit tonë, me anë të të cilave ajo kërkonte të rriste 
ndikimin e saj dhe ta çonte në hullitë që desh ajo. Edhe 
me vendosjen e pushtetit popullor, në vitet e para pas 
çlirimit, ajo me anën e njerëzve të saj bëri presione të 
vazhdueshme, deri në provokacione, që qeveria jonë t’i 
nënshtrohej diktatit të saj ?!”.

Duke e konsideruar gjeneral Parllakun si strateg 
të formuar në udhëheqje të luftës antifashiste dhe në 
drejtimin për 30 vjet të Ushtrisë Shqiptare, nga kjo fletore 
e tij, nuk është e vështirë të konstatosh se atë e tërhiqte 
letërsia që iu kushtohej betejave historike të popullit tonë 
për liri e pavarësi kombëtare. Ndaj nuk është rastësi që 
shënimi më i gjatë në këtë fletore i përket librit të Fan S. 
Nolit “Historia e Skënderbeut”, ku gjejmë të renditura në 
mënyrë kronologjike pothuajse të gjitha betejat, kuvendet 
dhe ngjarjet më kulmore të jetës dhe veprës të Heroit tonë 
Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. 

Për këto, si dhe për dhjetra kryevepra të letërsisë 
botërore, pati “fatin” të diskutonte edhe me përfaqësues 
të elitës intelektuale shqiptare, si: Fadil Paçrami, Todi 
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Lubonja, Vaskë Gjino, Gjergj Titani, Lipe Nashi, Agron 
Çomo, Nevruz Demiri, Maqo Çomo, Bardhyl Belishova, 
Xhavit Qesja, Gjin Marku, Sadik Bekteshi, Arif Hasko, 
Muhamet Prodani, Abaz Fejzo, Halim Ramohito, Spartak 
Ngjela, si dhe me dhjetra bashkëvuajtës të tjerë në burgun 
e Burrelit. Për brezin e sotëm dhe brezat që do vijnë, kjo 
fletore, me vlera të rralla arkivore dhe muzeale është një 
testament fjale.

Rrëfimi i gjeneralit për specifikën e leximeve në 
burgjet e diktaturës

Për specifikën e leximeve në kohën e burgut, por edhe 
tani në moshën 98-vjeçare, gjeneral Parllaku ka një rrëfim 
befasues. Befasues për mënyrën e gjetjes së librave por 
edhe për kohën e kushtet në të cilat lexonte. Pa u zgjatur, 
ja dhe rrëfimi i tij për këtë specifikë të veçantë: “Kohën në 
burg e kaloja kryesisht me lexim. Lexoja çfarë mund të gjeja 
në bibiliotekë. Kam lexuar vepra të shkrimtarëve tanë, nga 
më të dëgjuarit e më të rëndomtit, romane, tregime, poezi, 
libra historikë; doja që vetëm të kisha diçka në dorë. 

Kur ishim në Tiranë nuk kishte bibiliotekë. Kishte një 
dhomë, depo me libra. Kërkova të më lejonin t’i sistemoja 
në rafte, sipas gjinisë së shkrimit, që ta kisha më të lehtë të 
gjeja atë libër që doja të lexoja. Më lejuan dhe bëra një farë 
ndarjeje që më lejonte të lija librin e lexuar e të merrja atë 
që dëshiroja.

Në qeli ishim dy veta. Llafet na mbaroheshin, gjatë 
izolimit në burgun e Tiranës na jepej për lexim vetem 
“Zëri i Popullit”. E lexonim atë dhe bënim ndonjë koment. 
Por koha tjetër duhej kaluar, se edhe meditimet ishin të 
kufizuara. Vetëm leximi e mbushte kohën. 

Në burgun e Burrelit gjendja ndryshonte. Aty vinte 
gjithë shtypi, gazeta e revista; kishte një bibliotekë, 
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megjithëse edhe aty librat ishin të kufizuara, kryesisht të 
shkrimtarëve tanë. Por mund të gjendeshin edhe libra të 
përkthyera nga shkrimtarë të huaj. Aty kish mundësi për 
të porositur e blerë libra, po të ta mbante xhepi. Sigurisht 
lejoheshin ato libra të çensuruara.

Në qeli qe leximi, kurse gjatë dy orëve të ajrosjes, unë 
nuk qëndroja një minutë në vend. Vetëm do të lëvizja me 
hap të shpejtë. Edhe kur binte shi e borë, nuk e ndërprisja 
lëvizjen. Gjithë të tjerët futeshin brenda e polici roje mbetej 
vetëm me mua në oborr. Për ta përballuar borën, shiun e 
llocën që krijoheshin aty, familjarët më kishin sjellë xhup, 
çizme llastiku; kunata më kishte qepur një pelerinë me 
material plasmasi si ato ushtaraket me jakë. I pajisur me 
këto veshëmbathje e vazhdoja lëvizjen në çdo kohë të 
motit, duke mos u ndarë asnjëherë nga leximi i librave. 
Por edhe brenda qelisë mbi dërrasat e shtratit, disa herë në 
ditë shkriftoja gjymtyrët me ushtrime gjimnastikore dhe 
më pas vijoja të lexoja librin e radhës. Leximi ka qenë dhe 
mbetet rregull i jetës sime. Edhe tani në moshën 98 vjeçare 
lexoj të paktën një libër në javë. Po ashtu edhe lëvizja, ku 
edhe tani kur po i afrohem një shekulli jetë, bëj të paktën 
një orë ecje me këmbë në ditë”.

Ndaj nuk është rastësi, që pikërisht Ai, mjeshtri i të 
lexuarit dhe të përfituarit prej librit, por dhe autori i dy 
librave mbresëlënës tek mijëra lexues, të marrë pjesë në 
mënyrë aktive në disa promovime librash të autorëve 
të ndryshëm….madje dhe të flasë me kompetencë e 
profesionalizëm për vlerat e tyre. 

Jo vetëm lexues, por edhe krijues produktiv

Rrëfimin e mësipërm si dhe pothuajse gjithë aktivitetin 
e tij ushtarak dhe civil, gjeneral-lejtënant (në pension) 
Rrahman Parllaku do ta përmbledhë në tre libra me 
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kujtime. Si një enciklopedi e gjallë ai sjell ngjarje dhe fakte 
të paevidentuara më parë, që mund të shërbejnë si burim 
për historiografinë shqiptare.

E dëshmojnë këtë dhe dy librat e botuar prej tij: 
“MIRËNJOHJE PËR FAMILJET VLONJATE QË MË 
MBAJTËN SI BIRIN E TYRE” dhe “KOSOVA E LIRË, 
ËNDRRA E JETËS SIME”, botime këto të vlerësuara edhe 
nga akademikë të njohur, si Prof.Dr.Paskal Milo, Prof.
Dr.Pëllumb Xhufi, Prof.Dr.Ana Lalaj, Dr.Bujar Leskaj, 
Dr.Auron Tare etj. Përfundimi që del nga këto dy botime 
dinjitoze të Gjeneral Parllakut është se “populli ynë prej 
1 milion banorësh, në kuadër të Aleancës Antifashiste 
të popujve të botës që udhëhiqej nga Anglia, nga ish-
Bashkimi Sovjetik dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
dha një kontribut të çmuar në Luftën Antifashiste 
Nacionalçlirimtare”. Kjo sipas tij, për faktin se Ushtria 
Nacionalçlirimtare Shqiptare, me luftën për çlirimin e 
vendit, mbajti të angazhuara në luftë forca të shumta 
nazifashiste, që llogariteshin gjithsej deri 10 divizione dhe 
u shkaktoi atyre dhjetra mijë të vrarë, të plagosur e robër 
lufte. 

“Po të mos ishin të angazhuara në frontin shqiptar, 
këto forca do të luftonin diku tjetër kundër ushtrive aleate. 
Me Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare për çlirimin e 
atdheut, me luftën për çlirimin e Kosovës, me luftën e dy 
divizioneve shqiptare në territorin e ish-Jugosllavisë për 
çlirimin e Malit të Zi, të Sanxhakut e të Bosnjes dhe me 
goditjet kundër forcave të Gruparmatës E-RE në tërheqje 
nga Ballkani Jugor, ushtria shqiptare në Luftën e Dytë 
Botërore e radhiti me dinjitet Shqipërinë krahas shteteve 
më të fuqishme të botës që luftuan kundër nazifashizmit. 

Ditën e fitores mbi nazifashizmin, shqiptarët u ndjenë 
krenarë, kur flamuri kombëtar u valëvit krenar krahas 
flamujve të shteteve fitimtarë”, shprehet gjeneral Parllaku.
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Ndërkohë, për vlerat e librave në proces, mjaftojnë 
qoftë edhe kujtimet për kohën kur ka qenë i zgjedhur 
deputet i Lumës që në legjislaturën e parë të parlamentit të 
parë pluralist. “Parlamenti ishte i përbërë nga intelektualë, 
njerëz të feve e shtresave të ndryshme dhe në përgjithësi 
ishin pjesëmarrës të luftës çlirimtare, por edhe figura të pa 
kompromentuara me armikun gjatë luftës.

Parlamenti vazhdonte punën intensivisht, pasi po 
punoheshin ligjet bazë të shtetit. Zhvilloheshin debate 
të zjarrta mbi përmbajtjen e ligjeve, që lidheshin me 
reformat e ndërmarra në të gjitha drejtimet, veçanërisht 
në ekonomi”, nënvizon gjeneral Parllaku. Më tej ai vijon 
se zërat që dëgjoheshin më shumë në parlament, nga 
udhëheqja e Partisë ishin Sejfulla Malëshova, Nako Spiru, 
Ymer Dishnica, Shefqet Beja, Riza Dani, Gjergj Kokoshi, 
Andrea Sahatçi, etj. 

Rrahman parllaku: prapaskenat e parlamentit të 
parë pluralist më 1945 

Rrahman Parllaku është sot 98 vjeç, por kujtesa e tij është për 
t’u pasur zili. Të lexuarit ka qenë “matematika” e tij e mendjes 
edhe në kohët më të vështira, atëherë kur vuante dënimin në 
burg. Plot 16 vjet e tre muaj, të cilët i mbushi me lexime të atyre 
librave që lejoheshin brenda qelisë, më së shumti shqiptarë, por 
edhe të huaj. Çdo gjë që lexonte ai e mbante shënim në një fletore, 
e cila sot del në dritë. Një dokument interesant, që mund të jetë 
një temë më vete studimi.

Sot, gjenerali i shquar, ish-pjesëmarrës në Luftën Antifashiste 
Nacionalçlirimtare, ndan me lexuesin mendimin e tij për rolin 
e LANÇ. Interesant është rrëfimi i tij për parlamentin e parë 
pluralist, për kolegët e tij Riza Dani e Sejfulla Malëshova, 
mendimet e tyre pro pluralizmit apo për reformat ekonomike. Ai 
tregon për një nga momentet më të vështira për të, përjetuar në 
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këtë legjislaturë, që lidhet me dënimin e Riza Danit, për akuzat 
që iu bënë në sallën e gjyqit dhe përgjigjen e Danit, që ai e kujton 
edhe sot. Për më tepër ai po përgatit një libër voluminoz, ku 
dëshmon edhe krimet e diktaturës.

* * *
Gjeneral Rr.Parllaku, si memoria historike e kombit, 

sjell të freskët në kujtesën e tij edhe mënyrën e funksionimit 
të legjislativit shqiptar të vitit 1945. “Diskutime kishte 
edhe për formën e ligjeve. Aleksandër Xhuvani kërkonte 
formulimin e çdo ligji në gjuhën shqipe dhe kur gjente 
gabime debatonte me profesor Kostaq Cipon për rishikimin 
e ligjit nga ana gjuhësore. Siç theksonte vazhdimisht 
profesor Xhuvani, ligjet duhet të ishin të sakta si nga 
ana juridike ashtu edhe nga ana gjuhësore, pra të ishin 
shqiptare nga përmbajtja dhe nga forma e tyre”. 

Në librin në proces botimi të gjeneral Parllakut gjejmë 
qëndrimin liberal të Sejfulla Malëshovës në parlament 
ndaj forcave të tjera politike, siç kishte vepruar gjatë luftës, 
për t’i afruar ato me frontin Nacionalçlirimtar dhe për ti 
përfshirë në luftë kundër okupatorit. 

Ai dënoi me tone të ashpra si ekstremizmin, ashtu edhe 
terrorizmin në Pleniumin e Partisë Komuniste, mbledhur 
në Berat në nëntor 1944. Edhe në parlament Sejfullahu 
nuk ishte për reforma ekonomike radikale. Këtë e tregoi 
që në hartimin e ligjit të parë për reformën agrare, ku ai u 
shpreh kundër kërkesave të partisë për reforma ekstreme. 
Fatkeqësisht një pjesë e mirë e këtyre reformave u rishikuan 
e u ndryshuan pas dënimit të Sejfullahut në pleniumin e 
shkurtit të Komitetit Qëndror të Partisë.

Pas dënimit të vijës (oportuniste e liberale) të 
Sejfullahut, gjeneral Parllaku pohon se u godit edhe 
opozita në parlament. Opozitarët u quajtën përfaqësues të 
reaksionit në parlamentin shqiptar.
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“Isha i ulur në sallën e parlamentit mes miqve të mi, 
Riza Danit dhe Zija Dibrës, të cilët i kisha propozuar 
vetë si kandidatë për deputet të Shkodrës, dhe shtanga 
kur nga tribuna e parlamentit Riza Dani u akuzua 
direkt se përfaqësonte reaksionin në parlament. Rizai 
brofi në këmbë dhe u përgjigj vrullshëm: Unë Riza Dani 
përfaqësokam këtu reaksionin?!. Riza Dani, përfaqësues i 
lëvizjes demokratike në Shqipëri, anëtar i KONARE-së në 
emigracion, pjesëmarrës i Luftës Antifashiste dhe Kryetar 
i Frontit Nacionalçlirimtar në Prefekturën e Shkodrës, po 
mbron në këtë parlament të drejtat demokratike dhe jo ato 
të reaksionit!”.

Edhe pse kanë kaluar 62-vjet, gjeneral Parllakut ende 
i ushtojnë në vesh fjalët e Riza Danit. E sjell të freskët në 
kujtesë atë moment fatal, pasi në momentin, kur ai erdhi 
e u ul mes tyre, gjenerali si dhe Zija Dibra janë ndjerë 
shumë keq dhe kanë mbetur pa fjalë. Kjo për faktin se po 
akuzohej Riza Dani, një nga përfaqësuesit më të mirë të 
elitës intelektuale të asaj kohe, dhe më pas do të vinte më 
e keqja, dënimet dhe pushkatimet e grupit të deputetëve. 

Duke i parë nga distanca kohore krimet e kryera nga 
diktatura, autori i këtyre kujtimeve që së shpejti do të 
gjejnë dritën e botimit në tre vëllime, shpreh bindjen se 
ato janë një akt i krenarisë së tij kombëtare, pasi jo vetëm 
hedhin dritë mbi krimet më monstruoze por janë edhe një 
distancim e dënim kurajoz i tyre.
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FSHati i tërë praNGoSet DHe BUrGoSet Në 
BUrGUN FaSHiSt 

Njëzetë burra burgosen, katër pushkatohen dhe tetë 
të tjerë bien dëshmorë

Vrasja enigmatike e komandantit të çetës së 
Gollobordës nga serbo-malazezët

Pse nuk u dekorua ahmet cami nga regjimi komunist?

aHmet FetaH cami, DëSHmoRi i atDHeUt 
me pëRmaSat e HeRoit

•	 Heroi	që	dha	për	Luftën	
Antifashiste Nacionalçlirim-
tare, për lirinë dhe pavarësinë 
e Atdheut gjithçka kishte

•	 Ahmet	Camit,	 për	 kon-
tributin e dhënë në Luftën Na-
cionalçlirimtare, iu akorduan 
Medalja	e	Kujtimit,	Medalja	e	
Trimërisë	 dhe	Medalja	 e	 Çlir-
imit. Në vitet 1966 dhe 1967, 
nga strukturat përkatëse të rre-
thit të Dibrës i është propozuar dy vite rresht Presidiumit 
të Kuvendit Popullor që t’i jepej titulli “Hero i Popullit”, 
për qëndrimin patriotik dhe heroik gjatë Luftës Nacionalç-
lirimtare, por ky titull nuk iu dha, për një arsye të vetme, 
se nuk kishte qenë anëtar i Partisë Komuniste Shqiptare
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Kanë kaluar 74 vjet që kur Ahmet Cami u vra në mënyrë 
enigmatike, megjithatë jehona e emrit dhe e bëmave të tij vijon 
të jetë e gjallë, jo vetëm në zonën e Dibrës e të Gollobordës, ku ai 
luftoi kundër pushtuesit fashist, si organizator dhe komandant 
i Çetës së Gollobordës. Një histori që përfshin jo vetëm familjen 
Cami, e cila iu kushtua e gjitha Lëvizjes Antifashiste, por një 
fshat i tërë që u burgos nga fashistët. Portreti i luftëtarit fiton 
tipare edhe më të qarta nga copëzat e ditarit që vetë Ahmet Cami 
mbante. Pasi je njohur me figurën e tij, një pyetje lind natyrshëm, 
se përse shteti komunist nuk e shpalli “Hero i Popullit”, babain 
e Tefta Camit, e cila ka mbajtur poste të rëndësishme në fushën e 
arsimit, para dhe pas postit të ministres....

* * *
Një nga figurat emblematike të Luftës Antifashiste 

Nacionalçlirimtare, është padyshim Ahmet Fetah Cami, 
dëshmor i atdheut me përmasat e Heroit. Madhështinë e tij 
e rrit qoftë edhe fakti i vrasjes enigmatike nga eksponentë 
të çetës serbo-malazeze që vepronte në mënyrë sporadike 
edhe në Dibër.

Është lindur më 8 Gusht 1900 në fshatin Viçisht të 
krahinës së Dibrës, në një familje me tradita atdhetare 
dhe liridashëse. Që në moshë të re Ahmeti u njoh dhe u 
frymëzua nga ngjarje dhe episode trimërie dhe heroizmi të 
popullit shqiptar, të krahinës dhe të parardhësve të tij si, të 
stërgjyshit, Mahmut Cami, i vrarë në luftën e Drinit kundër 
forcave të Hajredin Pashës; të gjyshit, Shaban Mahmut 
Cami, (Dëshmor i Atdheut me Vendim të Komitetit 
Ekzekutiv të KP të rrethit Dibër Nr. 72, datë 24.05.1978) i 
vrarë në luftë për mbrojtjen e trojeve shqiptare nga sulmet e 
forcave shoviniste bullgare; të babait, Fetah Shaban Camit, 
(Dëshmor i Atdheut me Vendim të Komitetit Ekzekutiv të 
KP të rrethit Dibër Nr. 73 datë 24.05.1978 që, si komandant 
për mbrojtjen e krahinës, është vrarë dhe masakruar nga 
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shovinistët serbë, të cilët e kanë zhvarrosur pas një jave 
dhe e kanë fotografuar për t’ia çuar Pashiqit, kryeministrit 
të Serbisë, si dëshmi të vrasjes së atij heroi.

Mësimet e para i mori në shkollën e Zerqanit. Vazhdoi 
studimet e kreu arsimin e plotë ushtarak në akademinë 
ushtarake në Shqiperi dhe në Itali. Punoi për disa vite 
si oficer gjatë sundimit të Zogut në rrethet Shkodër e 
Gjirokastër dhe për disa vite në Prefekturën e Elbasanit. 
Në qytetet ku punoi, Ahmeti u fut në rrethet intelektuale, 
ku ka marrë pjesë gjallërisht në diskutime e debate për 
probleme kombëtare si për organizimin e ushtrisë, të 
arsimit e të shkollës kombëtare si dhe për disa reforma 
shoqërore, duke dhënë kontributin e tij, që të mos ishin 
gjysmake dhe formale. 

Ahmeti e priti me indinjatë të thellë pushtimin fashist 
italian. Prandaj që ditën e parë të pushtimit të Shqipërisë, 
tregon ish-kolegu i tij, Isuf Kokomiri: “Ahmeti i ulur në 
gjunjë puth flamurin kombëtar dhe jep dorëheqjen si 
oficer”. Shembullin e tij e ndoqën edhe ushtarakë të tjerë të 
cilët vazhduan të jepnin dorëheqjen. Kthehet brenda natës 
në fshatin e tij të lindjes, në Viçisht të Dibrës. Ai e kishte 
më se të qartë, se vetëm me luftë të armatosur, mund të 
çlirohej Shqipëria nga pushtimi fashist italian.

Kur kthehet në Dibër, Ahmeti mëson se kishin internuar 
e çuar në Berat, Ukë Dan Camin (Veteran i LANÇ me 
vendim të MM të RSH, 1994), kreun e Malit të Gollobordës 
dhe Sinan Shaban Camin, (Veteran i LANÇ me vendim të 
MM të RSH, 1994), kryeplakun e fshatit dhe me ndikim në 
mbarë Gollobordën dhe kishin internuar edhe disa krerë 
të tjerë të zonës. 
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Sulmi ndaj batalionit të divizionit “Firence”të 
dislokuar në Vanastrane të fshatit Tërbaç

Ahmeti, së bashku me Fasliun, vëllain e mësuesin 
e shquar; me Sefer Camin, kushëririn dhe shkrimtarin 
e ardhshëm; me mësuesin korçar Spiro Velko, sidhe me 
gjimnazistin e Tiranës që ndiqej nga regjimi fashist, Ejup 
Shahin Camin dhe Ukë Dull Camin përbënin një bërthamë 
intelektualësh antifashistë në këtë zonë; Ata shfrytëzonin 
të gjitha rastet, që nga festat familjare e fetare, lidhjet 
farefisnore, miqësore e shoqërore, deri edhe grumbullimet 
e popullit në pazare, për t`i njohur masat me situatat e 
brendshme dhe me ato ndërkombëtare, për të izoluar 
elementët profashistë, sidhe për marrjen e masave për të 
organizuar punën kundër fashizmit. Ahmeti është vënë në 
krye të punës propogandistike për sqarimin e popullit. Më 
28 Nëntor 1940 ka folur para popullit në Homesh për këtë 
datë historike, duke u dhënë që të kuptojnë se vetëm të 
bashkuar në luftë mund t`i dilet zot vendit dhe të çlirohet 
Shqipëria.

Çeta me bazë fshatin Viçisht ka vepruar që në prill 1941, 
ku u vranë 50 italianë. Pas pushkatimit të Ejupit, Musait dhe 
Mexhitit si dhe të vrasjes së Fasliut, burgosjes së 20 burrave 
të fshatit, çeta u asgjësua dhe u riformua pas daljes nga 
burgu me 25 maj 1943, datë e cila njihet ligjërisht si Çeta e 
Gollobordës (Fjalori enciklopedik, botim i vitit 1985). 

Në Çetë mernin pjesë: Ahmet Cami, Spiro Velko, 
Hamdi lleshi, Uke cami, Qamil lika, mahmut cami, 
Mahmut Dani, Esat Cami, Ibrahim Leci, Ibrahim Kotili, 
Remzi Kurtulla, Çup Duka, Shaqir Pali, Hazis Cami, 
Ramiz murra, mersim murra, Hidër manjani, Shaziman 
Meha, Selman Balla, Mete Duka, Ibrahim Lumi, Isuf 
Lika, Bajram Toçi, Mexhit Tola, Abaz Vargu, Murat Aliu, 
Xhezair Adili, Nexhip Duka, Nexhip Meçe, Ibe Palikuqi, 
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Cen Lila, Lilë Hasa, Ibrahim Kasapi, Lutfi Skuka, Zenel 
Uka, etj.

Më 4-5 Prill të vitit 1941 është organizuar aksioni për 
të sulmuar çadrat e batalionit të divizionit “Firence” të 
dislokuar në Vanastrane të fshatit Tërbaç, me një efektiv 
prej 600 ushtarësh italianë. Në këtë aksion u kanë rrëmbyer 
italianëve shumë armë dhe janë vrarë disa italianë si dhe 
një oficer i tyre. Ndërsa forcat e çetës nuk kanë pësuar 
asgjë, sepse aksioni qe i mirëorganizuar me detaje. Me 
armët e rrëmbyera në atë aksion, janë armatosur të gjithë 
luftëtarët e krahinës.

Aktiviteti kryesor i Çetës së Gollobordës

Aksionet luftarake të Çetës së Gollobordës janë 
zhvilluar në fshatrat Trebisht, Ostren, Radovesh dhe 
Viçisht. Ajo ka vepruar e vetme dhe me çeta të tjera në 
kuadër të batalionit të Dibrës dhe më vonë në kuadër të 
Brigadës 18-të S. Janë të njohura dy aksione në rrugën 
automobilistike Strugë-Dibër, Çlirimi i Trebishtit, Çlirimi i 
Zerqanit, Çlirimi i Ostrenit, Lufta e Sofraçanit, dy luftërat 
e Dibrës së Madhe, Lufta e Peshkopisë etj.

Formimi i Batalionit të Dibrës më 26 korrik 1943 dhe 
roli i Çetës së Gollobordës për sigurinë e formimit të 
batalionit

Fashistët u përpoqën t’i ndalonin, duke u bërë presione 
popullit të Gjoricës, por toka ku do të bëhej organizimi i 
batalionit ishte pronë e Zenel Camit dhe e pasuesve të tij, 
ishte kulla e Mahmut Camit, dhe për rrjedhojë askush nuk 
mund ta ndalonte. Influenca e Ahmet Camit, që jo rastësisht 
mbante edhe emrin e babait të Zenel Camit ishte e madhe. 
Këtu një ndihmë konkrete dha edhe imami i Gjoricës, Sheh 
Latifi i cili kishte të falura katër hektarë tokë nga Cami. Në 
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përbërje të batalionit ishin Çeta e Sllovës, Çeta e Grykës së 
Vogël, Çeta e Grykës së Madhe dhe një pjesë nga Çeta e 
Gollobordës, skuadra për ruajtjen e vendit të grumbullimit 
të batalionit, luftëtarë nga fisi Cami dhe nga Gjorica.

Për ruajtjen e vendit të formimit të batalionit kanë qenë 
të ngarkuar këto partizanë efektiv të Çetës së Gollobordës: 
Çup Duka, Mete Duka, (dajat e Ahmetit), Ibrahim Leci nga 
Gjorica, Bajram Toçi, Qamil Lika dhe Uke Dullë Cami nga 
Viçishti etj. Batalioni është formuar në kullën e Mahmut 
Camit ne Gjoricë. 

Kuvendi për krijimin e Batalionit të Dibrës zgjodhi 
Shtabin e Batalionit me komandant Haxhi Lleshin, zv/
komandant Esat Elez Isufin, komisar Njazi Islamin, zv/
komisar Prokop Murrën. Ditën e formimit të batalionit, 
Ahmeti u caktua përsëri komandant i Çetës së Gollobordës 
dhe anëtar i shtabit të batalionit. 

Vrasja enigmatike e Ahmetit në Luftën e Peshkopisë, 
tetor 1943 

Nga dokumentet arkivore del se, në krah të Çetës 
partizane të Gollobordës ka qenë vetëm Çeta e Sharrit me 
përbërje prej 45 partizanësh serbo-malazezë. Paria e Dibrës 
dhe krerët e Ballit Kombëtar në takim me përfaqësuesit e 
Frontit kishin kërkuar, që të largoheshin jabanxhinjtë nga 
Dibra, që bëhej fjalë për çetën sebo-malazeze. Në maketin e 
historikut të Dibrës të para vitit 1990 nuk përmendet prania 
e çetës serbo-malazeze. Me të drejtë, del pyetja: Pse duhej 
të ishte ajo çetë jugosllave brenda kufirit të Shqipërisë? 

Vrasjen e Ahmet Camit si nacionalist, që e cilësuan 
jugosllavët, mund ta bënte vetëm çeta serbo-malazeze, 
ashtu siç e realizoi. 

Ahmet Cami dha për Luftën Antifashiste Nacionalçlir-
imtare, për lirinë dhe pavarësinë e Atdheut gjithçka kishte. 
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Ai shkriu të gjithë pasurinë e tij, duke dhënë edhe jetën. 
Akti i heroizmit të Ahmetit dhe të shokëve të tij, e frymë-
zuan Çetën e Gollobordës, për ta vazhduar më me guxim 
e heroizëm luftën për çlirimin e Shqipërisë nga pushtuesit 
nazistë. 

Populli i kësaj krahine e ngriti lart emrin e Ahmet Camit, 
duke e vazhduar më me vrull luftën. Çeta e Gollobordës 
mori emërtimin “Çeta Ahmet Cami”.

Ahmet Camit, për kontributin e dhënë në Luftën 
Nacionalçlirimtare, iu akorduan Medalja e Kujtimit, 
Medalja e Trimërisë dhe Medalja e Çlirimit. Në vitet 1966 
dhe 1967, nga strukturat përkatëse të rrethit të Dibrës i 
është propozuar dy vite rresht Presidiumit të Kuvendit 
Popullor që t’i jepej titulli “Hero i Popullit”, për qëndrim 
patriotik dhe heroik gjatë Luftës Nacionalçlirimtare, por 
ky titull nuk iu dha, për një arsye të vetme, se nuk kishte 
qenë anëtar i Partisë Komuniste Shqiptare.

JA SI SHKRUAN AHMET CAMI NË DITARIN E TIJ:

… Nuk e di se a do të mund ta përballojmë jetën e 
vështirë të burgut ?!

Homezh, e martë 29 prill deri më 2 maj 1941
Mbramë e kaluam natën keq e ma keq.
Në mëngjez na nxorrën përjashta me lamun sytë dhe 

me marrë pak diell, kur na erdhën nga Golovishti e Viçishti 
njerëzit tonë me na pa, me na prue bukë e ushqime.

Kur mendoj burgimin e të gjithë këtyre personave më 
dridhet trupi e nuk po gjej asnjë fill mendimi. Kjo qenka e 
keqja mbi gjithë të këqijat. 

Asht burgosur Dulla 65 vjeç burrë me gjithë djalin 18 
vjeçar. Nuk mund ta shoh mixhën Dullë (Abdulla Cami) të 
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burgosun, që asht nji plak i urtë dhe bujar e nuk i ka ba keq 
askujt. Prandaj nuk kishte arësye që të burgoseshte.

Kanë burgosur Rremin (Muharrem Camin) 65 vjeç që 
asht një plak fisnik dhe ka nevojë për hysmet e jo të rrijë 
nën terrorin e karabinjerëve.

Janë në burg Tafa e Dilaveri të Veliut, njerëz të mirë. 
Por nuk janë mësuar të dalin nga gropa e zjarrmit, e jo 
ma të burgosen e të kalojnë në shoqërinë e burgut.Asht 
i burgosur Tufik Cami që asht i mirë, i sinqertë dhe i 
durueshëm.

Asht edhe Bexheti që megjithse asht i dashtun dhe i 
respektueshëm me vllaznit e shokët do ta ketë shumë të 
vështirë që të durojë jetën e burgut.

Asht burgosur edhe Destan Çup Cami, djalë i vetëm në 
mes të katër femrave dhe tepër i ri. Por duket kurajoz dhe 
i shoqërueshëm. Kur e shikoj më pikëllohet zemra, sepse 
asht i martue rishtas.

Izet Cami asht i mirë e kurajoz, i mësue me të këqija por 
asht pak nevrik.

Sulë Cami asht njeri i matur dhe i arësyeshëm.
Lami (Islam Cami) asht njeri i urtë dhe nuk përzihet as 

për të mirë dhe as për të keq.
Adem Cami asht pak thatanik nga trupi dhe shumë i 

shkathët. Jam moshatar me të. Besoj se do të shkoj mirë me 
shoqërinë e burgut.

Aqif Lam Cami asht djalë i ri, i sinqertë, i durueshëm.
Hidër Cami asht element me të vërtetë i përkryer në 

çdo pikpamje dhe shumë i durueshëm e i arësyeshëm. Për 
çdo gjë përpiqet që të bisedojë para se të vendosë.

Liman Cami asht njeri me shumë kërkesa kundrejt të 
tjerëve.

Rifat Cami asht njeri njeri i shëndoshë dhe deri diku i 
mësuar me i mbajtur të këqijat, por i pëlqen vetëm mendja 
e vet.
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Uke Abdulla Cami asht një djalë shumë i ri dhe i zoti. 
E respekton fjalën e të mëdhenjve. Besoj se do të bëhet 
shumë i mirë për të ardhmen.

… Nuk e di se a do të mund ta përballojmë jetën e 
vështirë të burgut. Pse? Një pjesë janë shumë të rinj. Ndërsa 
pjesa tjetër janë pleq e të pamundur… 

NGa DitaRi pëR vëllaiN FaSliUN, të vRaRë 
NGa FaSHiStët

E hanë 7 prill 1941
Porsa më kishte zanë gjumi, aty rreth orës 22.00 më 

thirri jashtë Sefer Cami dhe më dha lajmin, se Fasliu është 
plagosur pak në krahun e majtë dhe se është shtrirë tek 
shtëpia e Halil Gjurës në Çerenec.

Menjëherë më shkoi mendja se mos kishte vdekë ose 
është randë sa nuk shpëtonte.

U tmerrova.
Për ti nxjerrë të vërtetën Seferit i thashë të marrim 

kalin për ta sjellë në shtëpi, por ai më tha se nuk mund të 
qëndrojë në kalë. 

E atëhere u kuptua se ai ose ka mbarue ose asht shumë 
randë.

Atëhere mora me vehte Seferin, Izetin, Destanin, Uken 
dhe Feritin e Dullës dhe Ibrahim Lecin.

Kur shkuam në vend Fasliun e gjetëm të mbarue. 
Atëhere u mpiva dhe nuk munda as të qaj, as të derdh lot 
e as të flas.

Me dhimbje të madhe dhe me za të ulët i rendita këto 
fjalë me vaje:

“Fasli, a kjo të paska ndjellun që nuk ju shtrove 
këshillave dhe urdhërave të mija sot ?

Po mua ku më le dhe me kë më le ? 
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A mendove ndopak se jeta ime pa ty s’vlen fare dhe 
asht e nxime fare? Si do të rri unë pa ty, o Fasli ? Kurse unë 
s’mundesha me pritun javën me të pamun sa të vije ti nga 
Gjorica?!

Oh Përëndia ime! A për këtë ditë e paske bërë kaq të 
mirë e të sjellshëm këtë djalë ?

Po mua ku më le mor vëlla në këtë kohë të vështirë? A 
mendove ndopak se jeta ime pa ty do të nxihet për jetë! A 
mendove se vendi ka nevojë për trima?! 

Bravo, bravo, o vëllai im i vogël, o djali im i madh, o Fasli 
trimi! Jam krenar për ty, se ty dhe jetën për lirinë e vatanit, 
se ti je dëshmori i parë i lirisë në këto anë. Shembullin dhe 
amanetin tënd do ta ndjekim të gjithë ne, të afërmit dhe 
bashkëluftërarët e tu.

Bravo, o Fasli vëllai ! Ti ndoqe shembullin e babës tonë 
Fetës, të gjyshit tonë Shabanit, si dhe të paraardhësve 
të tjerë, që kanë dhënë jetën për lirinë e atdheut kundër 
zaptuesit. 

A zani i tyre të ndolli që dole i pari dhe të mori plumbi 
si ata? Po ne na presin shumë punë, dhe na kërkohet shumë 
luftë kundër zaptuesit.

Po si do të bëjmë pa ty, o Fasli ? Si do të bëjmë pa ty në 
rradhët tona, pa të patur ty në krah ?

Këto qenë pyetjet dhe lutjet që i drejtova Fasliut tim. 
Por ai nuk mu përgjigj se kishte mbarue prej kësaj jete. Por 
unë nuk dua ta besoj se para meje qëndron i shtrirë si një 
div i fuqishëm vëllai im, që e rrita dhe shkollova vetë se 
baba im, Feta, u vra shumë shpejt dhe e la të vogël. Por 
edhe nana jonë Bejaze (e bija e Rustem Dukës nga Spasi i 
Dibrës së Madhe) e la të parritur vetëm 11 vjeç.

Tek shtëpia e Halil Gjurës ishte Halili me të shoqen, 
Rushit Izvira dhe Suf Koçi që më ngushëlluan dhe më 
thanë se Fasliu ka vdekur si burrat pa ba of.

E mbartëm Fasliun dhe u nisëm për në shtëpi. Me 
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shumë mundime e prumë në shtëpi aty rreth orës 02.00 të 
datës 8 prill .

E shtriva kufomën e tij në krevatin tim, ku u nis vaji 
familjar. Unë, pasi e përqafova edhe një herë Fasliun, që 
është ende i ngrohtë i thashë gruas time Bejaze Kamberit: 
”Tash na vdiq djali ynë i madh ! Tash mbaroi shpresa jonë. 
Tash përëndoi jeta dhe ylli i dritës tonë !” 

Mbas këtyre fjalëve u shkreha në vaj. Janë lotët e parë 
që po qes në jetën time…

E martë, 8 prill 1941
Fasliu po vajtohet nga burrat të ulur në gjunjë.
Po e qajnë Fija, Razija, Lushja e Shemja që u bie të 

fikët herë pas here, sepse është e paimagjinueshme që të 
përcjellim për në varreza Fasliun që nuk i ka mbushun 
ende 29 vjeç. 

VAZHDON DITARI….
Ditari i GjaKoSUr Flet:

(Nga ditari i dëshmorit Ahmet Cami mbajtur gjatë periudhës 
së burgut fashist në Burrel)

E premte, 23 kallnuer (janar) 1942
Koha po mban shumë e ftohtë dhe tepër e egër sa që 

nuk po mundemi me dalun në oborr me lamun sytë dhe 
jo ma me shetitë. Dhe kështu kemi mbetur mbrenda si 
harusha në shpellë. Këtu brenda ne kemi qenë ngrohtë me 
stufën, që kemi vue. Edhe dru kemi pasun. Mirëpo disa 
kaushe të tjerë përveç që nuk kanë stufa, nuk kanë as të 
holla me blemun qymyr.

Sheh njerëz të xhveshur, sheh njerëz që nuk kanë 
kokrrën e lekut në xhep, pa shtresa e mbulesa fare. Kështu 
të gjorët sillen e përpiqen si krimbi në gur për të mujtun 
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me shpëtue. Por që s’gjejnë as një zgjidhje. Po mundohem 
me u ardhun në ndihmë me disa dorovitje të vogla. Po 
çfarë të bëj edhe unë i shkreti, që përveç vehtes time, kam 
edhe 19 vetë të mijtë që shpesh presin po prej meje.

Aq sa me ju ardhun në ndihmë të tjerëve nuk kemi . 
Të gjitha sa kam dhanun, i kam dhanë me nijetin e për 
shpirtin e Fasliut. Dhe me të vërtetë duket se kanë zanë 
vend, sepse atë natë që kam dhanun e kam parë varrin e tij 
të ndrequr e me lule. 

E dielë, 22 shkurt 1942
Mbramë kam pasë dhimbje koke dhe temperaturë të 

tepërt, nxehtësi. Jo vetëm unë por i tanë burgu asht i kapun 
nga një grip shumë i fortë. 

Me gjithë se koha ka qenë shumë e mirë dhe tepër 
e ngrohtë, trupi vjen duke u dobësue e prekun nga çdo 
sëmundje. Ky dobësim besoj që të vijë prej avitjes së stinës 
pranverore.

Asht për tu çudit se njeriu në këtë stinë nuk duron fare. 
Dhe pak të ftohët të ketë, menjëherë sëmuret keq. Besoj 
që e ka burimin në evolimin e gjakut, që në këtë stinë vjen 
duke u hollue. Dhe trupi nuk mban aspak por preket nga 
çdo mikrob që ndeshet.

Në këto dy tre ditë ka mbajtur kohë shumë e bukur. 
Kam filluar edhe unë me i frekuentue rregullisht orët e 
liridaljes. Dhe kështu po endem dy orë para dite e dy orë 
pas dite nëpër oborr i rrethue me avlli prej betonit.

Megjithësë shëtitjen e bëj shumë të kandshme, mezi 
mundem me i mbrritun mbarimin e dy orëve. Dhe kur 
kthehem brenda mezi qëndroj nga lodhja që kam pësue 
gjatë kësaj shëtitje të ngadalshme e me hapa si të ndonjë 
të vdekuri. Kjo më bën të tmerrohem se me vazhdue edhe 
nja një vit kështu në burg, nuk do të vlej më për asgja…..
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E mërkurë, 25 shkurt 1942

Prej kohës së bukur dhe zgjatimit të ditës po na 
shkaktohet rëndimi i jetës së burgut, e sidomos të atyre që 
merren me profesionin e bujqësisë që nuk u rrihet vendi në 
një vend. Kanë edhe të drejtë sepse kjo stinë është për tu 
gjetur ndër prona, ku mbarohet ndonjë vijë gardhi, poren, 
lëvrim toke e mbjellje pemësh.

Mirëpo ja që ky dreq shteti, pa pikën e ndonjë kriteri 
e burgos krejt klasën punëtore e bujqësore me akuzë si 
politikanë. Ej, dreq o punë ! Çfarë rregjimi i lig që qenka 
ky dreq që trembet edhe prej asgjaje.

Tregon uke Dullë Cami, kushuriri i Ahmetit:

FSHati i tërë praNGoSet DHe BUrGoSet Në 
BUrGUN FaSHiSt 

Njëzetë burra burgosen, katër pushkatohen dhe tetë të 
tjerë bien dëshmorë

Burgosen në një ditë në prill të vitit 1941: Ahmet Cami, 
Uke Cami, Dullë Cami, Adem Cami, Islam Cami, Izet 
Cami, Sulë Cami, Destan Cami, Rremë Cami, Shahin Cami, 
Tufik Cami, Dilaver Cami, Ibrahim Buziu, Selim Mjeshtri, 
Bexhet Cami, Aqif Cami, Hidër Cami, Liman Cami, Taf 
Cami. Rifat Cami, Hasan Cami.
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vRaSJa e mëSUeSit FaSli cami

Kryengritja e parë kundër italianëve shënon 7 prillin 
1941 në kodrat e Vanastranës në orën katër të mëngjezit, 
dhe vazhdoi deri më 9 prill ku mbetën të vrarë 50 ushtarë 
italianë. Italianët vranë në kodrat e Gjoricës më 7 prill 1941 
mësuesin e Gjoricës dhe birin e Viçishtit, normalistin Fasli 
Cami.

Trupi i plagosur që dha jetë në shtëpinë e Kasem 
Halil Gjurës ishte prologu i kryengritjes që mori përmasa 
të mëdha dhe komandohej nga vëllai i Fasliut, kapiteni 
Ahmet Cami që kishte mbaruar akademinë ushtarake në 
Itali. Fashistët italianë u kundërpërgjigjën me arrestime, 
burgime e raprezalje. 

U arrestuan Ejup Cami, Uke Cami, Musa Cami, Hidër 
Cami, Adem Cami, Lam Cami, Aqif Cami dhe Mexhit Lezi. 

Ahmet Cami me 17 kushurinjtë e tij në Burgun e Burrelit 
(Prill 1941-Prill 1942) 
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Në BURGUN e tiRaNëS

Njëzet e një veta nga i njejti fis ndodhemi në burgun 
fashist të Tiranës. Na kanë ndarë nëpër dhoma. Ndërsa 
mua më kanë futur në birucë. Ngjitur me birucën time 
është biruca e Vasil Laçit atentatorit të Viktor Emanuelit. 
Në burg u takova edhe me Shaban Rexhën, kushuriri i 
nënës time. Me gardianin flisnim vetëm kur kërkonin 
kanaçen e urinës. Një gardian me emrin Qazim ishte shpirt 
njeriu dhe i vinte keq për ne, ndërsa një tjetër me emrin Ali 
ishte katil. Atë e kishin frikë të gjithë gardianët e tjerë dhe 
të gjithë të burgosurit sepse ishte më fashist dhe më katil 
se vetë fashistët. 

Edhe unë isha i dënuar me vdekje që në gjyqin fashist të 
Divizionit “Firence” kur arrita t’i shmangem pushkatimit. 
Tani pushkatimi për mua ishte i sigurtë. Gardian Qazimi 
më thotë se Vasil Laçin e ekzekutuan. Kur do ta kem 
rradhën unë, pyesja vehten?

Pas njëzetë ditësh në qeli vinë dhe më marrin në pyetje 
në hetuesinë e burgut. 

Më marrin të gjitha gjeneralitetet dhe fillojnë pyetjet. 
Ishte vazhdimi i pyetjeve të gjyqit të Mireshit, të prillit 41. 

-Nuk kam se çfarë të them, nuk di gjë, nuk jam komunist 
(nuk isha në atë kohë) dhe nuk njoh ndonjë komunist, aq 
më tepër të më kenë drejtuar.

Pa mbaruar shpjegimet më goditën me kondak pushke, 
më futën në karrike elektrike, më bënë në atë gjendje që 
nuk njihesha se kush isha.

Më çuan në qeli dhe më morën përsëri në pyetje pas një 
muaji. Në hetuesi gjej Ahmetin.

-E njeh, më pyeti hetuesi.
-E njoh, e kam djalë xhaxhai.
-Përse iku nga Elbasani?
-Pyete vetë përse iku, ai e di.



Në paNteoNiN e vlerave

113

-po Hidrin e njeh?
-Po e njoh, edhe atë e kam kushuri.
-Jeni ngritur si grup kundër imperatorisë.
-Po Ejupi përse erdhi nga Tirana në fshatin tuaj? 
-Edhe atë e kemi kushuri, erdhi në fshatin e tij.
-Po kush ju drejton ju ? Haxhi Lleshi, Ahmet Cami apo 

kush tjetër?
-Nuk e di.
-As ti nuk e di, ju drejtua Hidrit duke e goditur fort me 

kamzhik?
Mu drejtua mua: Pse rastësisht u takuat ju, një me arsim 

ushtarak, një gjimnazist, ti me shkollën fillore të mbaruar?
-Ne u bashkuam sepse jemi vëllezër.
-Po armët ku i gjetët?
-Nga lufta italo-jugosllave i siguruam.
-Ti djalosh, shpëtove kot, atje në Miresh. Por tani nuk 

shpëton më, të njëjtin fat me Ejupin do të kesh. Merreni 
dhe rraseni në birucë. Merreni, ulëriti hetuesi.

NGa BiSeDa Në BURG me SHYQYRi ÇelmetëN

Dulla rrinte gjithë ditën më Shyqyri Çelmetën, dajën e 
Myslym Pezës. U pajtiste gjaku dhe u pëlqente muhabeti.

Shyqyriu e pyeste për Ahmetin. Ahmeti u kishte ba 
përshtypje të gjithëve në burg për zgjuarsinë dhe maturinë 
e tij. Ahmetin e kam djalë vllai, i shpjegonte Dulla.

-Po Uken çfarë e ke? E pyeste Shyqyriu.
Uken e kam djalë. Ma kanë dënuar me vdekje. E kam 

djalin e lindur pas vdekjes së shtatë fëmijve nga fruthi. 
Nuk e di a ka ndonjë mundësi që të pushkatohem unë në 
vend të tij. Asht i ri dhe ka lanë nusen e re ke shpia. 

-Mos u mërzit, i jepte kurajo Shyqyriu. Jetën e ka në 
dorë Zoti . Pale ç’ka thanë Zoti. Ai e di si do të shkojë puna 
jonë.
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- Ashtu asht, or Shyqyri. E vunë para pushkatimit e 
shpëtoi. E kapën prapë dhe tani e kanë burgosur për ta 
dënuar me vdekje.

-Kam dëgjuar për Camet, or Dullë. Jeni një familje e 
madhe patriote. Më ka folur Xheladin Rexha nga Dibra e 
Madhe.

Bashkë me Shyqyriun ishte edhe i biri si dhe një grup 
shokësh të tjerë nga Peza.

I vetmi gardian që na ndihmonte dhe që na këshillonte 
që të mos binim pre e provokimeve ishte Qazimi.

tRaNSFeRimi Në BURGUN e BURRelit

Burgu i Tiranës është mbushur sa s’merr më. Arrestimet 
vazhdojnë. Arresto e përplas në burgje. 

Me 20 tetor 1941 grupin e fisit tonë na tranferojnë për 
në burgun e Burrelit. Disa të tjerë i dërgojnë në ishujt e 
Italisë. Falja e dënimit tim nga me vdekje, kthim dënim me 
burg u bë e mundur pasi vjehrri im Ibrahim Hasa, tregëtar 
nga Bllata, por me tre dyqane, në Dibër, Selishtë dhe Bllatë 
ishte i lidhur me një tregëtar tjetër në Tiranë, Xhemal 
Ferën. Xhemali mori nga Ibrahimi 150 napolona flori dhe 
ua dërgoi gjykatësve të Tiranës me të cilët kishte lidhje.

Në Burrel jemi ne, një grup nga Peza, një grup nga 
Kosova, një grup nga Vlora dhe një tjetër nga Tropoja, nga 
ata që kemi qenë edhe në burgun e Tiranës.

Edhe në burgun e Burrelit vazhduan torturat më 
të tmershme për ne, të ashtuquajturit krerët e lëvizjes 
antifashiste. Tortura nga më çnjerëzoret. Unë jetoja në 
një qeli të ngushtë pothuajse sa një varr, me çimento, pa 
shtresa, pa mbulesa, megjithse na kishin ardhur materiale 
fjetjeje nga të afërmit, por ato nuk na ishin lejuar. 

Vetëm një ditë në javë, disa çaste dilnim në diell për 
ajrim. Në këmbë kisha 40 kg zinxhirë. Në raste të hetimeve 
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shtoheshin torturat speciale si vezë të ziera nën sqetulla, 
kunja të holla pishe nën thonj, shok elektrik, etj. Ushqimi 
dihej, vetëm 100 gram bukë dhe një supë që nuk e hante as 
qeni. 

vDeS DilaveRi

Dilaveri i Veliut, vëllai i Tafës, ishte i ri në moshë dhe 
i fuqishëm. Por një ditë gjatë torturave ja përplasën kokën 
për çimentoje, në murin e betonit të birucës. 

Ai dha direkt shpirt pasi goditja qe në tru. Drejtoria 
e Burgut dha njoftim se qe një vdekje natyrale dhe se 
Dilaveri ishte i sëmurë. Ne e dinim shumë mirë se atë e 
mbytën hetuesit fashistë me torturat e tyre çnjerëzore.

Filluam të vihemi në lëvizje për tu liruar me çdo kusht. 
Dy herë kishim dështuar për tu arratisur. Mblodhëm shumë 
para. Ahmeti porositi vëllain e tij Kurtin që kishte disa 
lekë mënjanë të vënë nga tregëtia që të sillte 300 napolona 
flori. Vjehrri i Ukes, Ibrahim Hasa, edhe ai tregëtar i vogël 
siguroi 150 napolona flori. 

PROFESOR XHUVANI, MIK I FAMILJES CAMI:

“Fasliun e përjashtuan nga Shkolla Normale e Elbasanit 
ku ndiqte mësimet. Dhe shkaku ishte i kuptueshëm. Fasliu 
nuk mund të duronte tekat dhe urdhërat e mësuesve 
italianë. Në orën e edukatës fashiste, Fasliu shtie me revole 
ndaj mësuesit italian”.

Por miku i shtëpisë dhe i Ahmetit, Profesor Aleksandër 
Xhuvani, drejtori i kësaj shkolle erdhi vetë në shtëpi dhe 
pruri në shtëpi dëftesën e shkollës së përfunduar. “Fasliu 
e ka kryer detyrën ndaj shkollës dhe ndaj Shqipërisë”, tha 
Xhuvani. Ahmeti u qetësua nga ky lajm i mirë por Fasliun 
e ruajtëm dhe e mbyllëm në shtëpi për disa kohë, pasi 
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fashistët mund ta vritnin apo ta arrestonin.

HAKI STËRMILLI: GJËMON PESHKOPIA NGA 
lUFta e eGëR

Ja	si	e	përshkruan	Haki	Stermilli	 luftën	e	Peshkopisë	
dhe	plagosjen	e	vdekjen	e	Ahmet	Camit	në	ditarin	e	tij	për	
Luftën	Nacional-Çlirimtare,	“Shtigjet	e	lirisë”:

12 tetor 1943
Vendosa me shkue ne qytet të Dibrës, ku jam ftue me e 

kryesue Këshillin Nacional Çlirimtar…
Këtu takova edhe shokë të tjerë si Sulë Baholli, Zeqir 

Agolli, Spiro Velko, Ahmet Cami, Jashar Menzelxhiu etj.

14 tetor 1943
Lajmërohemi nga Peshkopia se përsëri qenka turbullue 

gjendja.
Për këtë shkak po niset për atje edhe Çeta e 

Gollobordës…
Komisari i batalionit u nis për Peshkopi bashkë me 

Çetën e Gollobordës 

18 tetor 1943
Gjëmon Peshkopia nga lufta e egër që bahet…Plagoset 

Miftar Kaloshi dhe vriten dy oficerë të Legalitetit. Plagosen 
22 mercenarë të tjerë.

Raporti i Shtabit në Peshkopi tregon akte heroizmi të 
kryeme prej partizanve e vullnetarve tanë.

Theksohet trimnia e pashoqe e gjithë partizanve tue 
përfshi Çetën e Sharrit e atë të Lumës. Por mbi të gjitha 
vihet në dukje heroizmi i Ahmet Camit, i cili i paska sulmue 
tradhëtarët dhe qenka kacafytë me tërbim e urrejtje.
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19 tetor 1943
Lufta në Peshkopi vazhdon me furi.

24 tetor 1943
Lajmërohemi nga Tirana se komandanti i Çetës së 

Gollobordës, Ahmet Cami, paska ndrrue jetë në spitalin 
e kryeqytetit. Populli e paska përcjellë kufomën e tij në 
Dibër, me nji ceremoni madhështore tue i vu edhe shumë 
kurora.

28 tetor 1943
Edhe partizani Halil Hasa, që u plagos në luftën e 

Peshkopisë ndërroi jetë në spitalin e këtushëm.
Çeta e Gollobordës, me qëllim që të përjetsohet kujtimi 

i komandantit të saj të rënë dëshmor, mori emrin “Ahmet 
Cami”.
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përÇUeSi i vlerave të BUSHatliNjve, 
“aMBaSaDor” i SHKoDrëS Në tiraNë

Dr.Sytki Bushati, mjeku që e tregoi fisnikërinë e tij 
duke u shërbyer pacienteve me kujdes e përkushtim

Kush ishte familja e madhe shkodrane që kontribuoi 
në LANÇ

Shefqet Bushati, beu që e ktheu shtëpinë në bazë për 
partizanët

Si u zbulua baza ku shkonin drejtues të Lëvizjes 
Antifashiste dhe djegia nga gjermanët para largimit

Dukej gati e pabesueshme që një bej të përqafonte ideologjinë 
komuniste. Por ata që e njihnin thonë se ai ishte idealist dhe tek 
utopia komuniste shihte ëndrrën për t’i parë të gjithë njerëzit 
të barabartë. Shefqet bej Bushati ishte ndër ata shkodranë që do 
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t’i hapte dyert e shtëpisë së tij 
Lëvizjes Antifashiste Nacionalç-
lirimtare. Shtëpia e tij do të kthe-
hej në një bazë për udhëheqësit e 
LANÇ dhe luftëtarët e lirisë, deri 
në momentin kur ajo u dekon-
spirua dhe u kthye në komanda-
turë gjermane, ndërsa anëtarët 
e Familjes Bushati shpëtuan për 
fat nga internimi apo nga një fat 
më i rëndë. Ndërkaq djemtë e tij 
iu bashkuan gjithashtu Lëvizjes. 
Djali i madh, Sytkiu, i cili do të 
ndahej nga jeta 10 vjet më parë, 

përveç kontributit gjatë LANÇ, më vonë do të linte gjurmë në 
fushën e shëndetësisë. Ai do të bëhej themeluesi i mjekësisë infek-
sioniste në Shqipëri.

* * *
Në një foto të viteve ’40 të shekullit të kaluar, mes dy 

Heronjve të Vigut, Naim Gjylbegu (majtas) dhe Ahmet 
Haxhia (djathtas), është Dr.Sytki Bushati. Nga burimet 
arkivore mësojmë se ai ka qenë shok me ta, siç ka qenë shok 
dhe bashkëluftëtar edhe me shumë heronj e figura të tjera 
të rëndësishme të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare.

Dr. Sytki Bushati lindi në Shkodër më 10 janar 1924. 
Si pinjoll i një prej familjeve më të shquara shkodrane, 
që në rininë e tij ai iu përkushtua Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare, duke kontribuar me vetëmohim së 
bashku me familjen e tij.

Në vitet që do të pasonin pas çlirimit, ai preferoi që t’i 
futej një profesioni që të ishte në shërbim të njerëzve. Ky 
profesion do të ishte pikërisht mjekësia, ku ai do të kishte 
një karrierë të shkëlqyer si mjek shembullor dhe me vlera 
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të theksuara humanitare.
Në vitet e fundit të jetës, me gjithë përkujdesjen e 

bashkëshortes dhe fëmijëve, gjendja e tij shëndetësore 
erdhi duke rënë, deri sa u nda nga jeta para dhjetë viteve, 
më 7 qershor 2007. Lamtumira e fundit iu dha më 11 
qershor 2007, në një varrim ku morën pjesë miq të shumtë, 
të cilët ruanin dhe vazhdojnë të ruajnë kujtimet më të mira 
për të.

Në një homazh lamtumire, kryetari i OBVL-së, Gjeneral 
Lejtnant Rrahman Parllaku, veç të tjerash do të shprehej se 
Sytkiu i përkiste një familjeje fisnike qytetare shkodrane, 
me tradita shekullore patriotike, tradita që familja e Sytkiut 
dhe ai vetë i demonstruan me kontributin e veçantë që 
dhanë në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare.

Shtëpia e fundit që gjermanët dogjën në Shkodër

Shtëpia e Shefqet Bej Bushatit, i ati i Sytkiut, u bë që herët 
baza kryesore e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare 
në Shkodër. Ai e vuri shtëpinë totalisht në dispozicion 
të luftës, pa marrë parasysh rrezikun e përhershëm që e 
kërcënonte atë dhe familjen e tij. Në atë shtëpi, që ndodhej 
në mes të një livadhi në lagjen Perash, janë strehuar me 
qindra partizanë dhe ilegalë, shumë prej të cilëve ishin 
figura heroike të luftës si Vasil Shanto, Ndoc Mazi, Perlat 
Rexhepi, Manush Alimani, Sadik Bekteshi, Tuk Jakova, 
Qamil Gavoçi, etj. Aty u vendosën fare herët pas pushtimit 
italian dhe qëndruan për muaj të tërë edhe të dërguar të 
Kominternit. Shtëpia shërbeu gjithashtu edhe si bazë e 
teknikës dhe shtypit ilegal.

Bashkëkohësit e Dr. Sytkiut pohojnë se vështirë se 
ka ndonjë person, sado i rëndësishëm, që ka luftuar apo 
ka zhvilluar aktivitet antifashist në Shkodër, që të mos 
ketë qenë i pranishëm në atë shtëpi, qoftë si mik që është 
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strehuar aty apo qoftë si pjesëmarrës në mbledhje dhe 
në veprimtari të tjera në shërbim të luftës që kryheshin 
aty. Mikpritja në atë shtëpi ka qenë e pakufishme, madje 
përtej kësaj Shefqet Beu u jepte partizanëve në rast nevoje 
edhe mbështetje financiare si dhe u paguante mjekimet 
partizanëve të sëmurë.

Me ardhjen e pushtuesve gjermanë në Shkodër, ata 
morën informacione lidhur me aktivitetin e kësaj baze. 
Në atë kohë Sytkiu së bashku me vëllain e dytë, Samiun 
17 vjeçar, kishin dalë në mal, kurse vëllai i tretë, Ismeti 13 
vjeçar, kishte dalë ilegal dhe aktivizohej me Debatikun. 
Shefqet Beu dhe pjesëtarët e familjes, bashkëshortja Sanija, 
dy vajzat dhe dy djemtë e vegjël, të cilët banonin akoma 
në shtëpi, i shpëtuan për qime internimit falë ndërhyrjes 
energjike të vëllait të Shefqetit, i cili shfrytëzoi njohjen 
e vjetër me kryeministrin Eqrem Libohova. Megjithatë 
familja e Sytkiut nuk i shpëtoi dot dëbimit nga shtëpia, e 
cila u shndërrua në komandaturë gjermane.

Në këtë mënyrë gjermanët me një gur kishin vrarë dy 
zogj, sepse shtëpia ishte ndër më të mëdhatë dhe më të 
mirat në Shkodër dhe i përshtatej më së miri nevojave 
të tyre për ta përdorur atë për zyra si dhe për depozitim 
armatimesh, municionesh dhe karburantesh. Në ditën 
e fundit, para ikjes së tyre, gjermanët vetëkuptohet që 
do të hidhnin në erë municionet dhe karburantet, duke 
asgjësuar njëkohësisht edhe arkivat e zyrave që lanë pas. 
Shpërthimi gjigand tronditi mbarë Shkodrën, flakët u 
panë nga anembanë qytetit, xhamat e shtëpive përreth në 
distanca mjaft të largëta u thyen. Në vend të asaj shtëpie 
madhështore me aq shumë histori dhe kujtime mbeti aty 
një krater, ku edhe pemët përreth kishin fluturuar tutje. 
Megjithatë, entuziazmi i fitores mbi armikun ishte aq i 
madh, saqë familja e Sytkiut nuk e përjetoi fare si humbje 
asgjësimin e shtëpisë. Më pas jeta do të vazhdonte dhe 
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Sytkiu do të bëhej mjek shembullor dhe humanist, kurse 
vëllai i tij Samiu një ushtarak i talentuar me dinjitet dhe 
shumë popullor, për të cilin meriton të shkruhet një artikull 
i veçantë.

* * *
Përfshirja e djemve të Shefqet Bej Bushatit në luftë

Sytki Bushati, nga laNÇ në themelues i mjekësisë 
infeksioniste

“Kishte vlerësime të larta për Luftën, por ishte shumë 
kritik ndaj krimeve të diktaturës”

“Infektimi” nga ideologjia komuniste

Kjo familje kishte hyrë në luftë, së pari sepse burrat dhe 
bijtë e saj ishin njerëz me parime patriotike dhe fisnikërie. 
Së dyti, Sytkiu, siç edhe e pohonte sa qe gjallë, ishte 
“infektuar” në gjimnaz edhe nga ideologjia komuniste, 
të cilën e përçoi në atë kohë edhe në familje. Ai u përfshi 
fillimisht me Organizatën e Rinisë Antifashiste dhe pastaj 
u bë edhe drejtues i kësaj organizate. Gjatë një shkëmbimi 
zjarri me policët e kuesturës që donin ta arrestonin, 
Sytkiu mbeti i plagosur, por megjithatë shpëtoi dhe më 
pas kaloi në ilegalitet. Pas veprimtarisë në ilegalitet me 
njësitet guerrile, qëndrimi i tij në qytet u bë gjithnjë e më 
i pamundur, kështu që ai vendosi të dalë partizan, ku 
u shqua jo vetëm si luftëtar trim por edhe si edukator e 
drejtues i reparteve partizane, me përgjegjësi deri komisar 
batalioni si dhe iu dha grada e kapitenit.

Djali i tij, Sokoli, shprehet se “me sa kam arritur të 
analizoj, ideologjia utopike komuniste i ka ngjitur tim ati 
veçanërisht për shkak të rrënjëve altruiste dhe humane të 
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karakterit të tij. Në fund të fundit, parë me syrin e sotëm, 
ai duhet të ndjehej komod, sepse bënte pjesë në një familje 
bejlerësh; por jo, ai donte që të gjithë njerëzit të ishin të 
barabartë. Sidoqoftë, ndonëse u zhgënjye që herët nga 
zbatimi i deformuar në praktikë i ideologjisë komuniste 
dhe keqpërdorja e saj, altruizmi dhe humanizmi vazhduan 
ta karakterizojnë tim atë deri në fund të jetës”.

Pas çlirimit, Sytkiu dhe familja e tij, ku shquhej 
sidomos babai, Shefqeti, e kuptuan që në krye të herës 
se gjaku i dëshmorëve dhe idealet e luftës, për të cilat ata 
kishin luftuar, po keqpërdoreshin. Madje, Shefqeti, i cili 
njihej për batutat e tij, i thumbonte shpesh ish-partizanët 
që kishin qenë strehuar në shtëpinë e tij, dhe që më vonë 
u bënë njerëz me pozitë, lidhur me disa nga aspektet e 
padrejtësive që regjimi nuk vonoi ti demonstronte. Ato 
batuta edhe sot tingëllojnë jo vetëm tepër të guximshme, 
por edhe të zgjuara dhe plot humor. Gjithsesi lëshimi i 
thumbimeve në atë kohë dhe sidomos përhapja që iu bë 
atyre përbënin një rrezik me pasoja të rënda. Megjithatë, 
për fat të mirë, së paku në atë rast mirënjohja dhe toleranca 
shkodrane do të mbizotëronin ndaj parimeve enveristo-
staliniste të asaj kohe.

Themeluesi i mjeksisë infeksioniste

Dëshira për të qenë sa më i dobishëm në shërbim të 
njerëzve të këtij kombi e bëri Sytki Bushatin një nga 
studentët më të aftë të Universitetit të Mjekësisë në Shën 
Petërburg në vitet‘50. Me mbarimin e studimeve ai ushtroi 
fillimisht profesionin e mjekut si ushtarak dhe pas pak 
kohësh doli në lirim me gradën madhore nënkolonel.

Në sajë të përkushtimit të tij maksimal në shërbim të 
njerëzve si dhe të kualifikimit profesional, Dr. Sytkiu arriti 
të bëhet një personalitet që gëzoi respektin dhe dashurinë 
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jo vetëm të pacienteve dhe familjeve të tyre, por edhe të 
kolegëve të tij të nderuar.

Bashkëkohësit e tij, por edhe më të rinjtë, e kujtojnë 
me nderim ish-themeluesin e mjekësisë infeksioniste që 
në periudhën kur u emërua mjek në Spitalin Ushtarak të 
Republikës dhe më pas në Spitalin e Sëmundjeve Infektive 
në Qendrën Spitalore të Sëmundjeve Ngjitëse.

Performanca e shkëlqyer falë përkushtimit ndaj 
profesionit do të ndikonte në profilin e Dr.Sytkiut edhe si 
pedagog në Katedrën e Sëmundjeve Infektive dhe më vonë 
në atë të Fiziologjisë Patologjike në Fakultetin e Mjekësisë, 
duke nxjerrë nga duart e veta mjekë shumë të talentuar që 
do të bëheshin krenaria e mjekësisë shqiptare.

Vlera e veprës së Dr. Sytkiut qëndron jo vetëm në 
drejtim të punës studimore shkencore, por edhe në atë 
të punës praktike për t’i shërbyer sa më mirë nevojave të 
popullit. Kësisoj ai bëri realitet ëndrrën për t’u shërbyer 
hallexhinjve nga të katër anët e vendit, jo vetëm me 
kompetencën profesionale, por edhe me papërtueshmërinë 
e fjalën e ëmbël. Nisur nga këto virtyte, ish-kolegu i tij, 
Prof. Dr. Feçor Agaçi, nuk nguron ta konsiderojë Dr. Sytki 
Bushatin, si “Norman Betyni shqiptar”.

Prof. Dr. Feçor Agaçi, vlerëson modestinë e tejskajshme 
dhe shpirtin e mirëfilltë demokratik të Dr.Sytki Bushatit, 
si dhe punën titanike didaktike që ai bëri për të mësuar 
breza të tërë mjekësh, duke u interesuar për ta dhe për 
kualifikimin e vazhdueshëm të tyre. Ai i referohet me 
nderim bashkëautorësisë në disa punime shkencore që 
kanë lënë gjurmë në mjekësinë tonë, si librat: “Sëmundjet 
infektive dhe epidemiologjia e tyre”, “Fjalori Enciklopedik 
Shqiptar” e dhjetëra punime të tjera shkencore e 
mësimdhënëse.

Dr. Sytkiu ishte prej atyre që nuk u mbështetën te 
rrahja e gjoksit të meritave, por që iu përvesh studimit 
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dhe punës. Ai asnjëherë nuk foli për veten, por vetëm 
për shokët. Përherë foli si pakkush për ata që u vranë, që 
dhanë jetën, si dhe për ata që diktatura i vrau, i burgosi, të 
cilët nuk i tradhtoi asnjëherë.

Në vitet e fundit të jetës së tij, Dr.Sytkiu, megjithëse 
kishte rënë nga shëndeti, kishte një kujtesë për ta pasur 
zili. Ai shkroi me vërtetësi dhe respekt të veçantë një seri 
artikujsh përkujtimorë për ngjarjet dhe figurat e Luftës 
Antifashiste të Qarkut të Shkodrës.

Për meritat në luftë dhe në punë, mjeku i shquar 
dhe pedagogu i mjekësisë shqiptare Sytki Bushati do 
të dekorohej me disa urdhra e medalje. Ai, ndonëse 
kishte vlerësime të larta për Luftën, ishte shumë kritik 
ndaj krimeve të diktaturës tek ne. Me përmbysjen e 
diktaturës, Sytkiu mbështeti zhvillimet demokratike 
që ndodhën në vendin tonë. Ai qe një nga iniciatorët e 
krijimit të Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të Luftës 
Antifashiste Nacionalçlirimtare si dhe ishte anëtar i kryesisë 
së saj. Sytkiu ndjeu një gëzim të madh dhe e quante fat që 
arriti ta shohë Kosovën të lirë. Ai shkoi në botën e përtejme 
me bindjen se Kosova do të bëhej e pavarur.

Shokët e miqtë e Sytkiut, edhe dhjetë vjet pas ikjes së tij 
nga kjo botë, e ruajnë atë në kujtesën e tyre, me çiltërsinë e 
tij, fjalën e mençur dhe humorin dashamirës.

“Ambasador” i Shkodrës në tiranë

Si rrjedhojë e cilësive të veta të shquara profesionale, 
humane dhe sociale, Dr.Sytkiu ishte bërë një lloj 
magneti që kishte krijuar një rreth gjigand miqsh dhe 
një popullaritet mahnitës. Marrëdhëniet me njerëzit Dr. 
Sytkiu i konsideronte të shenjta; ai i donte dhe i çmonte 
shumë shokët e tij qofshin ata kolegë, shokë të rinisë, 
artistë, sportistë, fshatarë, qytetarë, të rinj apo pleq.
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Përveç dashurisë për njerëzit dhe mikpritjes, Dr. Sytkiu 
kishte edhe një pikë tjetër të fortë, që ishte bashkëshortja e 
tij fisnike, Pertefja. Ai e vlerësonte dhe e konsideronte këtë 
si fat të madh, sepse jo çdokush do të kishte qenë e gatshme 
që të priste pa pushim dhe në çdo orë atë fluks vizitorësh 
në shtëpi. Në apartamentin modest të Dr. Sytkiut, i cili për 
fat ndodhej në qendër të Tiranës, shkonin dhjetëra vetë në 
ditë për vizitë apo për të qarë ndonjë hall.

Nisur nga profesioni dhe puna e tij si mjek, si dhe 
nisur nga gatishmëria e pakursyer për të ndihmuar 
njerëzit në nevojë, Dr. Sytkiu ishte adresa më e mirë për 
zgjidhjen e halleve të shumë njerëzve. Përveç halleve të 
natyrës shëndetësore, shpesh bëhej fjalë edhe për halle të 
natyrave tjera. Megjithatë Dr. Sytkiu kishte mirësinë dhe 
gatishmërinë që të angazhohej pa kursim në zgjidhjen e 
çdo halli të njerëzve në nevojë. 

Madje edhe kur ishin probleme që nuk i kishte në 
dorë vetë, ai shfrytëzonte të gjitha mundësitë dhe lidhjet 
për t’ua zgjidhur njerëzve ato. Duke qenë se popullariteti 
i tij nuk ishte vetëm në Shkodër apo Tiranë, njerëzit që i 
drejtoheshin atij mund të ishin nga të katër anët e vendit.

Gjithsesi për shkak të lidhjeve dhe njohjeve më të thella 
me vendlindjen dhe krahinat ku kishte luftuar, njerëzit më 
të shumtë që i drejtoheshin Dr. Sytkiut ishin nga Shkodra 
si dhe nga fshatrat dhe malësitë e Veriut. Duke pasur 
parasysh faktin se në atë kohë mundësitë e transportit apo 
të hoteleve ishin të kufizuara, si dhe faktin që Dr. Sytkiu 
e konsideronte si detyrim moral që një njeri që i ishte 
drejtuar për ndihmë ta ftonte në shtëpi, rezultati ishte që 
në shtëpinë e tij të kishte përnatë miq për darkë dhe për të 
fjetur. Kjo vazhdonte pa pushim, hall pas halli. Dr. Sytkiu 
nuk mërzitej, përkundrazi ai ndjehej mirë vetëm kur ishte 
mes njerëzve, duke i ndihmuar ata pa kurrfarë interesi apo 
shpërblimi, gjë që sot është vështirë të imagjinohet.
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Ndaj dhe me të drejtë, mjekun e shquar dhe pedagogun 
shembullor të mjekësisë shqiptare, e kanë konsideruar 
si “Ambasador i Shkodrës në Tiranë”. Madje në fakt 
çdo ambasador do t’ja kishte zili përfaqësimin dinjitoz 
të humanizmit dhe vlerave të qytetit nga ai vinte si dhe 
humanizmin e pashterrshëm dhe virtyteve të pashembullta 
që ai shfaqte në të mirë të njerëzve.
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GUXHolli, FaMilja poGraDeCare 
që SHKriU paSUriNë për lUFtëN

Historia e familjes pogradecare që kishte traget që në 
vitin 1920

FAMILJA GUXHOLLI, SI UA MOHOI PUSHTETI 
KOMUNIST KONTRIBUTIN NË LUFTË

“U burgosën si antifashistë tre vëllezërit, të cilët 
kishin lënë shkollën dhe ishin lidhur me LANÇ”

SI U BURGOS NEVRUZ GUXHOLLI PËR 
MOSPAGIMIN E TATIM-FITIMIT NË 1946?!

Bexhet e Myfit Guxholli, dy ushtarakët shkencëtarë 
të familjes
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Për pushtetin e ri komunist nuk kishte rëndësi nëse kishe 
luftuar kundër pushtimit fashist, se ishe burgosur si antifashist, 
se kishe shkrirë pasurinë për luftën. Pushteti i ri donte të mbushte 
arkat, si dhe të fuste edhe në burg për “mospagim tatim-taksash”. 
Kjo ndodhi edhe me Familjen pogradecare Guxholli, tre djemtë 
së cilës dolën partizanë dhe u burgosën për këtë. Por kjo nuk 
mjaftonte që Nevruz Pasho Guxholli, një nga biznesmenët më të 
njohur pogradecarë, pronari i një trageti dhe i një fabrike mielli, 
që kishte kontribuar financiarisht për luftën, të burgosej në vitet 
1946-1947. Familja tregtare, që shihej shtrembër u rehabilitua 
falë kontributit të jashtëzakonshëm të dy djemve, Bexhetit dhe 
Myfitit, si ushtarakë e shkencëtarë, pedagogë dhe autorë tekstesh. 

* * *
Në vitet 1920-1940, pogradecarët lundronin përmes 

liqenit, për në Ohër e Strugë dhe merrnin mallra që andej 
me tragetin “Ylli i bardhë”. Trageti, në pronësi të Nevruz 
Pasho Guxhollit transportonte misër e grurë, çimento, 
dërrasa e materiale të tjera ndërtimi. Kur sapo ishte 
fuqizuar ekonomikisht, Familja Guxholli, më 1930 kishte 
blerë në Greqi një fabrikë mielli e cila siguronte miell 
për qytetin e rrethin e Pogradecit, por edhe për Korçën, 
Bilishtin e Ersekën. Në koherencë me realitetin e atyre 
viteve, Nevruz Pasho Guxholli ishte aksioner edhe në 
shoqërinë private të sjelljes së dritës elektrike në qytetin e 
Pogradecit. Dhe jo vetëm kaq, por si një nga biznesmenët 
e njohur, krahas fuqizimit ekonomik të Familjes kishte 
filluar të merrej edhe me politikën provinciale të kohës. 
Ai ishte marrë me tregti e njëkohësisht kishte qenë edhe 
këshilltar në administratën vendore qysh në vitin 1923. 

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, kjo familje, si dhe gjithë 
fisi Guxholli e kundërshtuan pushtimin e atdheut. Për 
veprimtari patriotike dhe për qëndrimin e tij kundër 
okupatorit fashist, Nevruzi burgoset në Korçë në vitin 
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1943. Pas kapitullimit të Italisë fashiste arratiset nga 
burgu së bashku me shokët e tij dhe me armë në dorë i 
bashkëngjitet Lëvizjes Nacionalçlirimtare, ndërkohë që 
djemtë e tij, Bexheti, Qemali, Arefiu dhe Myfiti, si partizanë 
u rreshtuan në krah të Ushtrisë Nacionalçlirimtare. 

U burgosën si antifashistë tre vëllezërit, të cilët kishin 
lënë shkollën dhe ishin lidhur me Luftën Antifashiste 
Nacionalçlirimtare. Në Luftën Antifashiste, qysh në 
fillimet e saj u përfshi e gjithë familja Guxholli, ndërsa me 
armë në dorë luftuan tre djemtë e kësaj familje.

Është i njohur aktiviteti i tyre: Bexheti që në Maj 1943 
me çetën e Mokrës e batalionin “Reshit Çollaku”; Myfiti 
si kuadër në Brigadën e IV-t S; Qemali në qytet me grupet 
antifashiste dhe Arefiu i vogël, korrier me partizanët e 
Mokrës. Por gjithsesi, edhe kjo familje që shkriu pasurinë 
për luftën, do të përballej me represionin e pushtetit 
komunist. 

Pas çlirimit, Nevruzi ishte anëtar i të parit këshill 
vendor në Pogradec, ndërkohë që prej vitit 1946 -1947, 
burgoset për mospagimin e tatim-fitimit.

Do të rehabilitoheshin disi më vonë, kur falë intelektit, 
zgjuarsisë dhe përkushtimit ndaj atdheut do të dilnin katër 
oficerë nga kjo familje: Bexheti e djali, Iliri; Myfiti e djali, 
Arturi.

DimeNSioNi NJeRëZoR DHe vepRa 
SHKENCORE E ING. BEXHET GUXHOLLIT

Më 15 gusht 2017, Ing.Bexhet Guxholli kishte 90-vjetor-
in e ditëlindjes. Ish akademisti dhe shkencëtari ushtarak 
është i njohur për kontributin e tij gjatë Luftës Antifash-
iste Nacionalçlirimtare dhe në themelimin e katedrës së 
xhenios të Akademisë Ushtarake. Në memorien e bashkë-
kohësve ai është ngulitur si intelektuali atdhetar dhe me 
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karakterin e tij burrëror. Në ku-
finjtë e njohjes të artit ushtarak 
ai ka lënë gjurmë të thella ndër 
breza. Gjatë gjithë jetës së tij 
dëshmoi aspiratat e atdhetarit të 
flaktë, ndërkohë që karakterizo-
hej nga thjeshtësia, e gërshetuar 
kjo me ndershmërinë dhe ven-
dosmërinë për të përfaqësuar 
me dinjitet uniformën ushta-
rake.

Ish nxënës të tij, por edhe 
ushtarakë që kanë bashkëpunuar dhe e kanë njohur 
nga afër Bexhet Guxhollin, e vlerësojnë atë si kuadrin e 
devotshëm e intelektualin erudit, si krenaria e ushtrisë 
tonë kombëtare. Kjo edhe për faktin se ai la një krijimtari të 
pasur dhe luajti rol të rëndësishëm si pedagog për 35 vite, 
si shef cikli dhe shef katedre i xhenios. Kishte një horizont 
të gjerë intelektual, një botë të brendshme të pasur dhe një 
mendje të shëndoshë.

Dimensioni njerëzor dhe vepra si pedagog e vendosin 
Bexhet Guxhollin ndër kuadrot e inxhinierisë ushtarake 
më në zë të vendit. Ai i përkiste padyshim traditës morale 
që e trashëgonte nga një familje e dëgjuar për vepra 
atdhedashurie.

Studenti me rezultate të larta në akademinë 
Ushtarake “Kujbishev” 

Ing.Bexhet Guxholli lindi në qytetin e Pogradecit, më 
15 gusht të vitit 1927, në një familje me tradita të vjetra 
patriotike. I ati, Nevruz Pasho Guxholli, ishte marrë 
me tregti e njëkohësisht kishte qenë edhe këshilltar në 
administratën vendore qysh në vitin 1923. 

Bexhet Guxholli, shkollën fillore e përfundoi në 
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Pogradec, kurse shkollën e mesme, në Korçë, të cilën 
e la përgjysmë për shkak të pjesëmarrjes në Luftën 
Antifashiste Nacionalçlirimtare. Në kohën që LANÇ 
mori përmasa të mëdha, Bexheti do të ishte komandant 
batalioni në Brigadën e XV-të të UANÇl, ku mori pjesë në 
të gjitha luftimet e kësaj brigade, deri në çlirimin e plotë të 
Shqipërisë.

Pas çlirimit, me Urdhër të Ministrisë së Mbrojtjes, 
duke vlerësuar afëtësitë e tij organizuese, përkushtimin, 
pjekurinë, ndershmërinë dhe trimërinë, dëshirën e madhe 
për dije e kulturë, dërgohet për studime në Shkollën e lartë 
të Xhenios në Saint Petersburg, ish-Bashkimi Sovjetik. 
I përkushtuar maksimalisht ndaj studimit diplomohet 
me rezultate të shkëlqyera dhe me çeljen e Akademisë 
Ushtarake Shqiptare emërohet shef i katedrës së xhenios.

Në vitin 1952, Bexheti emërohet pedagog i parë dhe 
më vonë shef i ciklit të xhenios në Shkollën e Bashkuar të 
Oficerëve, Tiranë.

Në vitin 1954 dërgohet për studime të larta në 
Akademinë Ushtarake “Kujbishev” në Moskë ku mbaroi 
shkëlqyeshëm dhe emri i tij është shkruar në Muzeun e 
kësaj Akademie. Pas kthimit në atdhe, në vitin 1959 dhe 
hapjes së Akademisë Ushtarake të Shtabit të Përgjithshëm 
të Ushtrisë Shqiptare, Bexhet Guxholli emërohet Shef i 
Katedrës së Xhenios. Kjo katedër e institucionit më të lartë 
arsimor ushtarak të Ushtrisë Shqiptare, nën drejtimin 
e Bexhet Guxhollit, u vu mbi baza bashkëkohore dhe 
shkencore. 

Kolonel inxhiner Bexhet Guxholli shkëlqente edhe 
nën trysninë e sistemit të diktaturës

Por edhe ky kuadër me përgatitje të lartë që shërbente 
me kompetencë e profesionalizëm do të ndjente trysninë 
e sistemit të diktaturës. Kolonel inxhiner Bexhet Guxholli, 
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shpesh u godit dhe nuk u vlerësua për bindjet dhe idealet 
e tij, sepse asnjëherë nuk u la të shpaloste dijet dhe aftësitë 
profesionale e shkencore jashtë katër mureve të Shkollës 
së Bashkuar dhe Akademisë së Shtabit të Përgjithshëm, 
sepse e pengonte garancia politike, si pinjoll i një familje të 
pasur e me tradita atdhetare.

Gjithsesi, duke mos u nënshtruar para diktateve dhe 
në mospajtim me dogmat e kohës, Bexhet Guxholli do 
të shquhej për individualitetin dhe horizontin e gjerë 
kulturor e arsimor. Ai qëndroi në pozitat e luftës kundër 
mediokritetit dhe shabllonizmit.

Puna me plot përkushtim, jo vetëm e Bexhetit, por e të 
gjithë katedrës që ai drejtonte, për hartimin e programeve 
dhe planeve mësimore, leksioneve dhe metodikave, 
dispencave, rregulloreve xheniere për ushtrinë, përgatitjen 
e mjaftë sesioneve shkencore bashkëkohore, të lidhura 
ngushtë këto me historinë dhe përvojën luftarake të 
popullit tonë në shekuj në këtë fushë; historinë botërore 
dhe atë të Luftës së Dytë botërore, përvojën e Luftës tonë 
Nacionalçlirimtare etj, e rritën autoritetin shkëncor të kësaj 
katedre, veçanërisht në fushën e artit ushtarak shqiptar.

Brenda këtij suksesi është padyshim roli determinant i 
Bexhet Guxhollit, i njohur edhe si autor i librit “Sigurimi 
xhenier shqiptar”. 

 

DitëliNDja e 80-të e NëNKryetarit të oBvl

Jubileu i 80-të i ditëlindjes të nënkryetarit të OBVL, 
kolonel Myfit Guxholli (5 qershor 2010), vërtetë kaloi pa 
shumë bujë, por ai do të mbetet gjatë në kujtesën e të pran-
ishmëve në atë drekë që familja e tij kishte organizuar në 
një lokal të mrekullueshëm. 

Një takim i paharruar miqsh, shokësh, bashkëluftëtarësh 
e bashkëpunëtorësh, ndryshe nga përvjetorët klishe në salla 
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akademike. Urime të përzemërta mori Myfiti nga kryetari 
i OBVL Rrahman Parllaku, gjeneral-lejtnant në pension – 
Hero i Popullit, nga Sekretari i Përgjithshëm i OBVL Edip 
Ohri, nga kryetari i OUPL Dhimitër Ndrenika, nga kreu i 
Degës OBVL Tiranë Jorgji Terca si dhe nga dhjetra miq e 
shokë, të afërm e familjarë të tij.

Larg solemnitetit, gjeneral Parllaku vlerësoi 
kontributin e shquar që Myfit Guxholli ka dhënë gjatë 
Luftës Nacionalçlirimtare e pas çlirimit për forcimin dhe 
modernizimin e Ushtrisë Shqiptare si dhe gjatë këtyre 
viteve për konsolidimin e Organizatës të Bashkuar të 
Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. 

Kush është Myfit Guxholli?

Ka lindur në Pogradec më 
7 qershor 1930. Ishte vetëm 9 
vjeç, kur iu bashkua lëvizjes së 
rinisë pogradecare që kërkon-
te armë për të shkuar në Dur-
rës që të luftonin kundër 
pushtimit fashist të vendit. Po 
ashtu, pas një viti, nga urrejtja 
për inxhinierin Italian që ishte 
major i Simit dhe që punonte 

në minierën e kromit “Guri i Kuq”, e qëllon atë më një gur 
në bel. Myfiti i shpëtoi arrestimit pasi e fshehu rinia pogra-
decare ndërmjet protestuesve.

Shkollën fillore e kreu në vendlindje dhe më pas studjoi 
për dy vjet në Liceun e Korçës.

Myfiti rrjedh nga një familje e pasur atdhetare dhe 
patriotike. Gjatë okupimit nazi-fashist të vendit familja 
e tij u përfshi e tëra në luftën kundër okupatorit, madje 
babai i tij u burgos për aktivitet antifashist.

Myfiti, megjithëse në moshe fare i ri, që në shkurt 1944 
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u rreshtua në radhët e ushtrisë partizane në Brigadën e IV-
të Sulmuese, si kuadër i kësaj brigade.

Mbas çlirimit të vendit nga pushtuesi nazifashist, me 
hapjen e Shkollës “Skënderbej” mbaron me rezultate të 
mira dy vite mësimore të kësaj shkolle dhe më pas mbaroi 
Shkollën e Lartë të Topografisë Ushtarake në Leningrad 
(ish Bashkimi Sovjetik”. Pas diplomimit u emërua në 
Degën e Topografisë në Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë. 
Krahas detyrës së tij funksionale ai vazhdoi studimet dhe 
në Fakultetin e Inxhinierisë të Universitetit të Tiranës, në 
mbarim të të cilave u titullua “Inxhnier topograf”.

Ai ka kryer detyra të rëndësishme në Ushtri. Pasi u 
gradua N/toger u emërua kryetopograf, më vonë shef 
seksioni dhe N/kryetar Dege të Topografisë pranë Shtabit 
të Përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare.

Gjatë viteve 1952-1961 ka marrë pjesë në organizimin, 
projektimin dhe zbatimin në terren të të gjitha punimeve 
topogjeodezike për sigurimin topografik të Ushtrisë në të 
gjithë teritorin e Shqipërisë. Është bashkëautor, së bashku 
me specialistët e huaj në projektimin e zbatimin në praktikë 
në terren të triangulacionit shtetëror (arshiva IGU/1954).

Nga viti 1961 deri në 1985 shërbeu në Shkollën e 
Bashkuar të Oficerëve (sot Akademia “Skënderbej”) si 
pedagog, shef cikli dhe shef i katedrës së topografisë, me 
gradë major. Gjatë kohës së mësimdhënjes dhe drejtimit 
të katedrës në Shkollën e Lartë të Bashkuar të Oficerëve 
Ing.Myfit Guxholli ka një aktivitet të pasur shkencor e 
pedagogjik.

Veprimtaria krijuese e shkencore e Ing.Myfit 
Guxhollit

Ka përgatitur cikle të plota të leksioneve ushtarake 
në gjeodezinë e lartë, në gjeodezinë inxhinierike si 
dhe leksionet e gjeografisë ushtarake për Akademinë 
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e Mbrojtjes dhe atë “Skënderbej”. Në vitin 1986 boton 
tekstin mësimor “Gjeodezia” të përshtatur për studentët 
e specialitetit topograf në Akademinë “Skënderbej”, por 
dhe për studentë të tjerë të specialiteteve të ndryshme që 
studjojnë në këtë Akademi gjeodezinë, si xhenjo etj. Po 
ashtu ai është bashkëautor i hartave të teritorit shqiptar 
të shkallëve 1 : 25000 – 1: 50000 (projektet në IGU Tiranë).

Ing.Myfit Guxholli është autor i dhjetra artikujve 
shkencorë, ndërkohë që ka përgatitur Rregullore të 
ndryshme dhe ka mbajtur referate e kumtesa cilësore në 
disa simpoziume e konferenca shkencore. Duke vlerësuar 
aktivitetin e pasur të tij në vitin 1973 Katedra e Topografisë e 
Akademisë Ushtarake “Skënderbej” propozoi që Ing.Myfit 
Guxhollit t’i jepej titulli “docent”, por pas ngjarjeve të atyre 
viteve të “stuhishme” propozimi i asaj katedre u pezullua.

Vlerat dhe virtytet morale të nënkryetarit të OBVL

Mbi të gjitha Ing.Myfit Guxholli (kolonel në pension) 
shquhet për karakterin e tij burrëror, potencialin intelektual 
dhe vlerat e larta morale. Në çdo moment të jetës së tij e ka 
karakterizuar thjeshtësia dhe korrektesa në marrëdhënjet 
me shoqërinë, kolegët, eprorët e familjarët. Si i tillë gëzon 
respekt dhe reputacion të padiskutueshëm në rrethet 
shoqërore e qarqet intelektuale të vendit.

Me ndryshimin e sistemit komunist, Myfiti familjarisht 
përfshihet në proceset demokratike duke dhënë një 
kontribut të shquar në fitoren e demokracisë. Ai ka qenë 
një nga organizatorët e krijimit të Organizatës të Bashkuar 
të Veteranëve të Luftës (OBVL) dhe për kontributin e tij 
është zgjedhur zv/kryetar i kësaj organizate ku vazhdon të 
punojë me përkushtim për edukimin patriotik të brezave. 
Për të gjitha këto merita kryesia e OBVL i ka propozuar 
këshillit të Bashkisë që ta shpallë atë “Qytetar nderi të 
Pogradecit”.
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68 vjet më parë - Si u organizua rezistenca ndaj 
provokacioneve greke të 2 gushtit 1949

Heroi i reziSteNCëS NDaj MoNarKoFaSHiStëve 
GreKë 

-Historia	e	centralistit	Adem	Islam	Hoxha	që	urdhëroi	
hapjen e zjarrit në kundërpërgjigje të sulmit pushtues grek

-Kush	 ishte	 centralisti	 i	 postës	 kuftitare	 “Guri”	 të	
Kapshticës	 që	 e	 bindi	 komandantin	 e	 Postës	 kufitare	 të	
Vidohovës për të hapur zjarr, me iniciativë, pa urdhër 
nga	lart,	në	mbrojtje	të	kufijve	të	atdheut	nga	agresioni	i	
monarko-fashistëve grekë më 2 gusht 1949?

Kanë kaluar 68 vjet nga dita kur forcat monarko-fashiste 
greke sulmuan kufirin shqiptar. U luftua për një muaj rresht nga 
2 gushti deri më 5 shtator 1949. Shumë e mbajnë mend konfliktin 
e pabarabartë në numër, por ndoshta askush nuk e di, se cili ishte 
ai që hapi zjarr kundër grekëve. Ishte pikërisht Adem Hoxha, 
një centralist i thjeshtë, që në mungesë të çdo komunikimi me 
autoritete më të larta, dha urdhër për hapjen e zjarrit ndaj forcave 
greke që kishin hyrë 500 metra në territorin shqiptar. Më poshtë 
vijon historia e këtij ushtaraku dibran, që nga burgu fashist në 
Ventotene, tek ajo natë shërbimi në Kapshticë, kur goxoi të jepte 
urdhërin: Zjarr!

* * * 
Njëqint vjet më parë, më 9 janar 1917, në Çidhën 

të Dibrës lindi Adem Islam Hoxha, emri i të cilit hyri 
në historinë e kombit për aktin e pashembullt heroik 
në rezistencën ndaj monarkofashistëve grekë, gjatë 
provokacioneve të njohura të gushtit të ’49-tës. I mbetur 
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jetim që 6 muajsh, pasi babai Islami dhe nëna, Lihja i 
vdiqën nga epidemia e tifos e vitit 1917, Ademi do të 
rritej dhe edukohej nga gjyshi i tij, Abdurrahmani (Hoxhë 
Kuta). I njohur me titullin “Hoxha i 12 mijëve” në Shehër 
të Thatë, njëri ndër udhëheqësit popullor për organizimin 
e rezistencës të krahinës të Çidhnës e të mbarë Dibrës 
kundër pushtuesve serbo-sllavë në fillim të shekullit XX 
(gjatë viteve 1912-1920), do të përkujdesej që këto virtyte 
t’i mishëronte edhe nipi, Ademi. Edukimin e parë atdhetar 
me dashurinë për atdhe dhe urrejtjen kundër armiqve 
pushtues e mori qysh në moshën 3-vjeçare, në vitin 1920, 
në kohën e pushtimit serb për të shpëtuar nga masakrat 
e pushtueseve, kur për tre muaj rresht u strehua në një 
shpellë në Gjalica të Çidhnës, në një kohë që pjesa tjetër e 
popullsisë së Dibrës u shpërngul drejt Tiranës, ashtu si në 
vitin 1913. Që nga ajo kohë, dhe sot e kësaj ditë, ajo quhet 
“Shpella e Hoxhës”.

Në vitin 1940 për veprimtari atdhetare antifashiste, u 
burgos nga pushtuesit italianë dhe u internua më pas në 
kampin e përqëndrimit nazifashist në Ventotene të Italisë 
ku u dënua me 2 vjet dhe qëndroi nga janari 1940 deri 
në dhjetor 1941. Ky fakt vërtetohet edhe nga regjistri që 
gjendet pranë Komitetit Kombëtar të Veteranëve të Luftës 
Antifashiste Nacionalçlirimtare të Popullit Shqiptar, 
Tiranë, në faqen nr.3 të të cilit me nr.rendor 21, z.Adem 
Hoxha (atëherë Kuta) figuron të ketë qenë i internuar prej 
nazifashistëve në kampin e përqëndrimit në Ventotene, 
Itali, prej datës 11.02.1940 deri në dhjetor 1941, duke mos 
u përfshirë këtu koha e paraburgimit në Peshkopi, para 
transferimit në Itali dhe ajo e qëndrimit prej 24 ditësh të 
tjera në burgun e Barit në Itali.

Në kampin nazifashist të Ventotenes Ademi u njoh dhe 
u miqësua me atdhetarë të tillë, udhëheqës të rezistencës 
shqiptare kundër pushtuesve nazifashistë, si Nazmi 
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Rushiti, Sadik Bekteshi, Ibrahim Dervishi, Abdyl Këllezi, 
Zef Mala etj,  apo dhe me nacionalistët Safet Butka, Abas 
Ermeni, Prof.Isuf Luzaj etj. Shoqëria dhe miqësia me figura 
të tilla, ia rriti Ademit eksperiencën dhe pjekurinë politike.

Në dhjetor 1947 kur i kishte kaluar 30 vjeç, u mobilizua 
për të kryer shërbimin ushtarak të detyruar në Qarkun 
e Korçës, (gjatë viteve 1947-1950), prej të cilëve, dy 
vjetët e fundit në kufi, në Bilisht. Pra, në kohën kur dha 
urdhërin luftarak për të hapur zjarr mbi forcat agresive të 
monarkofashistëve grekë, Ademi i kishte të gjitha cilësitë 
dhe aftësitë si dhe ngritjen ideopolitike dhe përgatitjen 
ushtarake për të komanduar e për të dhënë një urdhër 
luftarak me peshë të tillë që ishte vendimtar për fatet e 
atdheut.

Ngjarja e 2 gushtit 1949 në Vidohovë 

Greqia sulmoi në 2 gusht 1949, pas 8 muajsh 
provokacione ushtarake në kufi. Dokumentat arkivore, 
por edhe dëshmitarë okularë vërtetojnë se, në sulmin e 2 
gushtit 1949, grekët përdorën kundër Shqipërisë ushtrinë 
me topa, avionë, ushtri tokësore e gjithçka që përdor 
çdo ushtri që synon të pushtoj një vend tjetër. Ushtria 
shqiptare iu kundërpërgjigj sulmit pushtues grek, me luftë 
të armatosur, në mbrojtje të kufijve e trojeve që u sulmuan. 
Ishte një luftë e përmasave dramatike. Ndërsa Greqia 
vërsuli drejt Shqipërisë mbi 70 mijë forca të armatosura, 
mbi 50 avionë, 80 tanke dhe një skalion artilerie me afro 
400 gjuajtës, kryesisht topa, shteti shqiptar mobilizoi dhe 
futi në luftën mbrojtëse 10 mijë ushtarë, ndërkohë që po 
mbante në gatishmëri edhe 30 mijë trupa të tjerë pranë 
zonës së sulmuar.

Më 2 gusht 1949, do të ishte një centralist i thjeshtë 
nga Çidhna e Dibrës urdhëruesi i hapjes së zjarrit ndaj 
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provokatorëve monarkofashistë grekë në kufirin shqiptar 
të Kapshticës. Adem Hoxha, çentralist i postës kufitare 
në Kapshticë të Devollit, kishte radhën e shërbimit të 
gatishmërisë luftarake në natën e datës 1 (një) gusht duke 
u gdhirë 2 (dy) gusht i vitit 1949, kur rrreth orës 02:00 të 
mëngjesit të datës 2 gusht 1949, ra zilja e telefonit. Mori 
receptorin dhe nga ana tjetër, personi që i fliste, u prezantua 
se ishte komandanti i Postës kufitare të Vidohovës.

Për momentin emri i tij nuk më kujtohet, – tregonte 
Ademi, – por mbaj mend se ai ishte një djalë i ri rreth të 
njëzet e dy-tre vjetëve, të cilit, sapo kishin filluar t’i dirsin 
mustaqet. (Sipas bashkëkohësve, ai duhet të ketë qenë 
Memo Nexhipi Bejko, – pak çaste para se të binte dëshmor, 
i cili më pas është shpallur “Hero i Popullit”).

Kur Komandanti i postës së Vidohovës, z.Memo 
Nexhipi Bejko i ka kërkuar centralistit Hoxha që ta lidhte 
me komandantin e regjimentit, Ademi, iu përgjigj se 
“Komandanti i regjimentit në këtë orë është në shtrat, 
duke fjetur në shtëpinë e tij, në Korçë. Ai nuk ka telefon në 
shtëpi.” Më pas komandant Memoja i ka kërkuar kufitarit 
nga Dibra që ta lidhte me Ministrinë e Mbrojtjes, por sërish 
ka marrë përgjigje refuzuese! “Përderisa nuk mundem 
me të lidhur me Korçën, si mundem me të lidhur me 
Ministrinë në Tiranë?! Ne nuk kemi lidhje me radio, por 
vetëm një central të thjeshtë, me tel !”,-i është përgjigjur 
Adem Hoxha. Dhe në kushtet kur forcat greke kishin 
shkelur 500 metra në territorin tonë kufitar, komandant 
Memoja, i zënë ngushtë i ka kërkuar një mendje centralistit 
nga Dibra se si duhej të vepronte.

-Zjarr!, – i është përgjigjur Ademi.
-Si të hap zjarr?! Me urdhër të kujt të hap zjarr?!, – i tha 

komandanti i postës së Vidohovës.
-Me urdhërin tim! – i është përgjigjur rrufeshëm kufitar 

Ademi.
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- Si me urdhërin tënd?! – ka vijuar komandanti?!!
- Po të them: Me urdhërin tim! Kur forcat greke do 

të të vijnë te posta, ti a do t’u japësh cigare e duhan dhe 
t’ua ndezish me shkrepse me dorë në zemër?! Zjarr mbi 
agresorët, se vetëm kështu mbrohet Atdheu! Vetëm këto 
ishin fjalët e fundit që këmbyen komandant Memoja dhe 
centralisti Adem Hoxha ndërmjet tyre, në mëngjesin e 2 
gushtit 1949, para se të fillonte lufta mbrojtëse në Vidohovë 
kundër agresionit të monarkofashistëve grekë të 2 gushtit 
1949.

Pra, e thënë ndryshe, urdhërin luftarak për fillimin 
e zjarrit të parë, të pushkëve të para në Vidohovë me 2 
gusht 1949 e ka dhënë, me inisiativën e vet, një ushtar 
i thjeshtë dibran, Adem Islam Hoxha, ish-centralist i 
postës kufitare të Kapshticë-Vishovicës. Më saktë, me atë 
arsyetim logjik të pjekur, tepër bindës, në ato rrethana të 
jashtëzakonshme bindi me të drejtë komandantin e Postës 
së Vidohovës për të hapur zjarr mbrojtës kundër agresionit 
të monarkofashistëve grekë, më 2 gusht 1949, në atë situatë 
të nxehtë luftarake.

Një arsyetim i tillë, si ai i Adem Hoxhës, është tepër 
bindës dhe i drejtë edhe tani, pas më shumë se gjashtë 
dekadash, në kohë paqeje dhe në një situatë tjetër 
marrëdhëniesh krejt të ndryshme nga ajo e asaj kohe. Nuk 
mund të kishte asnjë zgjidhje tjetër, përveç asaj të Adem 
Hoxhës, të mëngjezit të 2 gushtit 1949: për të hapur zjarr 
mbi agresorin.

Kjo është një e vërtetë historike, ndonëse e pashkruar 
ndokund, ashtu si shumë të vërteta të tjera të pashkruara 
të historisë së popullit shqiptar, e rrëfyer qartë nga 
protagonisti i kësaj ngjarjeje në vitin 1993, kur ishte në 
moshën 76 vjeçare.
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Çfarë shkruante “ZP” më 6 shtator 1949

Akti heroik i çidhnakut Adem Hoxha jepet fare qartë, 
qoftë dhe nga një fragment i reportazhit të të dërguarit të 
posaçëm të “Zërit të Popullit”, Dhimitër Tona, me titull: 
“Në piramidën 33, në sektorin e Bilishtit”, botuar më 6 
shtator 1949. Ndër të tjera në të shkruhet: “…Çentralisti 
ndërlidhës, Adem Islam Hoxha nga Çidhën e Poshtëme 
i Dibrës, në mes mijëra predhash të artilerisë armike, ku 
s’mbeti pëllëmbë toke pa u qëlluar, ka kryer me heroizëm 
detyrën e tij: tri herë natën u këput linja, por të tri herët ai e 
lidhi përmes zjarrit të artilerisë dhe breshërit të plumbave 
të mitralozit. “Në luftën NCÇl-thotë ushtari Adem Hoxha, 
i dekoruar me Medaljen e Trimërisë,-nuk pata fat të luftoja 
kundër armikut, tashti jam edhe unë kryelartë midis 
shokëve të mij se kam luftuar ashtu si vëllezërit e mij dje 
për çlirimin e Atdheut; sot unë luftova për mbrojtjen e tij 
nga monarkët që duan ta skllavërojnë popullin tonë dhe të 
sjellin në fuqi armiqtë tanë….”.

Kush ishte Adem Hoxha?

Po kush ishte ky ushtari, Adem Hoxha, që mori një 
inisiativë të tillë për të dhënë një urdhër luftarak, për 
fillimin e një lufte frontale si ajo e 2 gushtit 1949?! Çfarë 
përgatitje ideo-politike e ushtarake kishte ai person që 
paska marrë një inisiativë për të dhënë një urdhër luftarak 
të tillë si ai, për të hapur zjarr kundër provokacioneve të 
një ushtrie të një shteti tjetër, si Greqia?

Adem Hoxha, i biri i Islamit dhe i Lihes (1917-
1993), nga Çidhna, Dibër, veterani i Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar, i internuar në 
kampin e përqëndrimit nazifashist në Ventotene, Itali, në 
periudhën janar 1940 – dhjetor 1941 dhe luftëtari i vijës 
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së parë të frontit të luftimeve për mbrojtjen e kufijve të 
Atdheut tonë nga provokacionet e monarkofashistëve 
grekë në gusht të vitit 1949, ishte tepër modest, ndaj nuk 
ka lënë kujtime të shkruara, por vetëm këto rrëfime gojore 
që nuk na shqiten lehtë nga kujtesa.

Për aktin heroik ish centralisti dibran i postës kufitare 
“Guri” në Kapshticë të Devollit, Adem Hoxha është 
dekoruar me “Medaljen e Trimërisë”. Kjo vërtetohet 
me çertifikatën e lëshuar nga ish Presidiumi i Kuvendit 
Popullor të RSH me nr.6749 dhe nr.i Dekretit 911, datë 
23 gusht 1949 që mban nënshkrimin e ish-Presidentit 
Dr.Omer Nishani dhe të ish-Sekretarit Sami Baholli. Në 
këtë Medalje është shënuar ky motivacion: “Gjatë luftimeve 
për mbrojtjen e kufijve t’Atdheut në sektorin e Trestenikut 
nga agresioni i monarko-fashistave grekë, është dalluar 
për trimëri, vendosmëri e besnikëri”. Kjo çertifikatë është 
një argument tjetër më shumë që vërteton katërcipërisht 
se Adem Hoxha ka qenë i saktë në rrëfimet e tij të para dy 
dekadave. Përpos kësaj, autoriteti i tij i padiskutueshëm 
në jetën civile, kur ka shërbyer mbi 60 vjet si imam, 
drejtues fetar dhe shoqëror, nuk lë asnjë shteg për asnjë fije 
dyshimi mbi të vërtetën e tregimeve të tij për organizimin 
e rezistencës ndaj provokacioneve të monarkofashistëve 
grekë të 2 gushtit 1949.

Si bashkëbisedues i para dy dekadave ruaj në memorien 
time episode të rrëfyera mjeshtërisht nga Ademi për 
Provokacionet e 2 gushtit 1949. Shpesh herë ai thoshte 
se jetën në atë luftë ia ka shpëtuar ish- Komandanti i 
Regjimentit, z.Baki Starja. “Gjatë luftimeve unë kisha detyrë 
që të mbaja ndërlidhjen me central fushor, të lëvizshëm, atje 
ku zhvilloheshin luftimet. Pozicioni i centralit nuk mund 
të ndryshohej pa urdhërin e komandantit. Në një moment 
të caktuar, gjatë luftimeve ra një predhë murtajë e armikut 
vetëm disa metra larg, ngjitur me pozicionin ku unë kisha 
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vendosur centralin. Pranë meje ndodhej edhe z.Baki 
Starja, më vonë gjeneral. Fill pas atij momenti, komandant 
Bakiu më urdhëroi: Adem, shpejt spostoje centralin mu në 
gropën që hapi predha e murtajës së armikut. Sapo unë 
instalova aparaturën e telefonit në vendin e caktuar, vetëm 
disa sekonda më pas, ra predha e murtajës së armikut, 
pikërisht në vendin ku unë pata më parë pozicionin e 
centralit. Po të mos kisha ndërruar pozicionin e instalimit 
të centralit, unë do të isha vrarë në atë luftë,” – tregonte 
Ademi, duke shprehur njëherësh edhe respektin dhe 
mirënjohjen për Gjeneral Baki Staren që ka qenë oficer 
madhor në Provokacionet e gushtit 1949. Gjatë një takimi 
të rastësishëm, gjenerali në pension, Baki Starja, jo vetëm 
ma konfirmoi plotësisht atë çka treguam më sipër, lidhur 
me spostimin e centralit fushor, por pasi më shprehu edhe 
konsideratën e lartë dhe kujtimet që ruante për ish-ushtarin 
e tij 32-vjeçar, nga Dibra, bashkëmoshatarin Adem Hoxha, 
më tregoi edhe arsyen e dhënies së atij urdhëri, d.m.th. 
eksperiencën e tij luftarake. 

Rrëfimi i gjeneral Baki Starjes

Gjeneral Baki Starja që kishte kryer shërbimin e 
detyruar ushtarak në kohën e luftës Italo-Greke, kujton 
gjithashtu kohën kur ka qenë i mobilizuar në repartin e 
ushtrisë shqiptare dhe shoqërinë me bashkëushtarin Vesel 
Bushi (Spata) nga Blliçja e Peshkopisë. Nga përvoja e asaj 
lufte ata kishin mësuar se ushtria greke, artilierët i kishte 
ushtarë të karrierës me rrogë dhe jo rekrutë të shërbimit të 
zakonshëm të detyruar. “Artilierët grekë, si profesionistë 
të kualifikuar, predhat e artilerisë nuk i shpërdoronin, 
prandaj ata nuk shenjonin me gjuajt dy herë në të njëjtin 
vend, por për çdo qitje e lëviznin gradimin e shenjimit, për 
të mos rënë dy predha radhazi në të njëtin vend. Duke ditur 
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këtë eksperiencë, unë e urdhërova Ademin që menjëherë të 
spostonte instalimin e aparaturës së centralit pikërisht në 
vendin ku ra predha e mëparshme, pasi e dija se aty ishim 
të sigurtë nga goditjet e armikut”,-tregon gjeneral Starja. 
Ndërsa centralisti Adem Hoxha, me krenari pohonte faktin 
që të gjithë ushtarët dibranë që morën pjesë në luftimet 
kundër provokacioneve të gushtit, shkëlqyen, duke u 
dalluar ndër të tjerët. Përpjekjet midis palëve vazhduan 
me ndërprerje nga 2 gushti deri në 5 shtator 1949 në zonat 
e Bilishtit, Kapshticës, Leskovikut dhe Konispolit, duke i 
shkaktuar Shqipërisë qindra civilë dhe ushtarë të vrarë, si 
edhe dëme materiale në fshatrat e kufirit. Gjithashtu dhe 
forcat monarkiste greke, lanë dhjetëra ushtarë të vrarë në 
territorin shqiptar, madje edhe robër lufte. Sipas z.Starje në 
frontin e rezistencës u ndodhën dhe dhanë shembullin e 
tyre heroik dhjetra ushtarë nga Dibra. Asnjë ushtar dibran 
nuk u largua nga pozicioni i luftimeve, ku e kishte caktuar 
komanda, por të gjithë ata, në përfundim të luftimeve u 
gjetën në vijën e parë të frontit. Kjo, ndoshta, u bë shkak që 
më pas dibranët të shiheshin me një sy tjetër më të mirë, 
nga komanda, ndryshe nga më parë, pasi deri para provës 
që dhanë në luftime, ata shiheshin si të dyshimtë, për shkak 
të luftës që qe bërë në Fushalie të Dibrës, në korrik të vitit 
1944. E thënë ndryshe, luftimet e provokacioneve të gushtit 
1949 u bënë shkak që të rehabilitoheshin dibranët. Në 
këtë aspekt, ndër më të dalluarit, përveç oficerëve Bajram 
Hysen Kovaçi e Isuf Daci, nga Grykë-Noka, ai kujtonte 
edhe Arif Pitarkën po nga Grykë-Noka, që shërbente në 
postën e Vidohovës, si dhe të tjerët nga reparte të tjera si 
Fali Konozi nga Grykë-Noka, i plagosur, Sulë Daci po nga 
Grykë-Noka, Sali Pana nga Kodër-Leshej që ra dëshmor; të 
gjithë të dekoruar me “Medaljen e Trimërisë” etj.

Ndër shokët dhe kuadrot drejtues të rezistencës 
kundër agresionit të provokacioneve greke të 2 gushtit 
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’49, Ademi ruante respekt të veçantë për kolonel Skënder 
Malindin. Kjo edhe për faktin se kolonel Malindi, i sapo 
kthyer nga Akademia Ushtarake e Bashkimit Sovjetik, në 
vitin 1947, e konsideronte Ademin jo si ushtar të thjeshtë, 
por si shok, të barabartë me të. Ndaj dhe organizatorët 
dhe pjesëmarrësit e asaj rezistence të pashembullt ndaj 
agresionit të monorkofashistëve grekë, meritojnë nderim 
të veçantë.

Kufitari Adem Hoxha, Kapshticë, gusht 1949
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Adem Hoxha, Ventotene, 
qershor 1940

Adem Hoxha dhe Arif 
Pitarka – gusht 1949
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terrorizMi, i rreziKSHëM, po aq Sa eDHe 
FaSHizMi

Organizatat e veteranëve të vendeve të rajonit, të 
angazhuara në betejën për paqen e sigurinë globale 

Është fakt që në veprimtaritë e ndryshme me karakter 
politik, patriotik e social gjithmonë ka qenë i dukshëm 
kontributi i madh dhe i përhershëm i veteranëve. 
Pikërisht, pse vlerësohet ky kontribut, kreu i OBVL-së, 
gjenerali shqiptar 98-vjeçar, Rrahman Parllaku pritet si 
Hero Legjendar edhe në evente si ai që u mbajt në Zabljak 
të Malit të Zi më 13 dhe 14 Korrik 2016.

Gjenerali, legjendë në kufirin e dy kohëve, që para 
shtatë dekadave drejtoi Divizionin e V-të Sulmues të 
ushtrisë shqiptare në luftën për çlirimin e viseve të 
Kosovës e Bosnje-Hercegovinës zuri vend nderi edhe në 
këtë Konferencë Ndërkombëtare për rolin dhe detyrat e 
veteranëve në luftën kundër terrorizmit. 



Në paNteoNiN e vlerave

149

E evidentoi më së miri këtë fakt, jo vetëm kreu i 
veteranëve malazezë, Prof. Dr.Ljubomir Sekuliq, duke 
shprehur admirimin dhe respektin e veçantë për Heroin e 
Popullit dhe Nderin e Kombit shqiptar, Rrahman Parllaku, 
por edhe Presidenti i Federatës Botërore të Veteranëve, 
norvegjezi Dan Vigo Bergtun. Emocione të fuqishme ngjalli 
gjeneral Parllaku, jo vetëm me prezencën e vitalitetin e tij, 
por dhe me mesazhet që përcolli, edhe tek përfaqësuesit 
e delegacioneve të veteranëve nga Mali i Zi, Sllovenia, 
Kroacia, Serbia, Bosnjë-Hercegovina etj.

Fjala e kryetarit të delegacionit shqiptar, legjendës së 
gjallë të këtij vendi, gjeneralit të pamposhtur 98-vjeçar, 
këtij kolosi fisnik, që fitoi menjëherë admirimin e të gjithë 
të pranishmëve, z. Rrahman Parllaku, u prit me interes të 
jashtëzakonshëm. 

“Ndihem i privilegjuar dhe me fat, që në moshën 
98-vjeçare më jepet rasti të flas për angazhimin tonë 
në luftën pa kompromis kundër terrorizmit botëror. 
Ashtu si para 72 vitesh, pasi kishim çliruar Shqipërinë 
me forcat tona, në kuadrin e Aleancës Antifashiste të 
Popujve, në krye të Divizionit të V-të dhamë kontributin 
tonë për çlirimin e Kosovës, Bosnjës e Sanxhakut, ndërsa 
Divizioni VI-të luftoi edhe në Mal të Zi, edhe sot ne, 
veteranët e LANÇ të popullit shqiptar mbështesim pa 
rezerva luftën kundër këtij armiku, të rrezikshëm, po aq 
sa edhe fashizmi”,-theksoi gjeneral Parllaku. Ai vlerësoi 
angazhimin e qeverisë shqiptare në koalicionin botëror 
kundër terrorizmit, në kuadrin e NATO-s. “Ashtu, si para 
shtatë dekadash u rreshtuam përkrah forcave progresiste 
të Perëndimit edhe sot ne jemi më të vendosur se kurrë 
për të përmbushur angazhimet dhe detyrimet tona në 
këtë Aleancë”,-tha ndër të tjera kreu i OBVL të popullit 
shqiptar.



Halil Rama

150

Terrorizmi dhe fashizmi, rrezik permanent

Në Referatin kryesor të kësaj konference, ish ministri 
i mbrojtjes të Malit të Zi (tashmë ambasador në Kroaci), 
z. Borisllav Vuçiniç, e vuri theksin tek terrorizmi si rrezik 
global. Përsa i përket debatit serioz, sesa problemi i 
përshkallëzimit të terrorizmit do të ndikonte në sigurinë 
globale, ai ka nënvizuar tezën e Buzanit (Buzan – Hansen, 
2009, f. 254), nëse lufta globale kundër terrorizmit do ta 
përcaktojë erën e re të sigurisë ndërkombëtare. Kjo, sipas 
tij, mbetet çështje e hapur, pas serisë së sulmeve terroriste 
në Paris, Stamboll dhe pjesë të tjera të botës. 

Referuar këtyre, por edhe ngjarjeve të tjera tragjike z. 
Vuçiniç konkludon se: “... Një shkallë gjithnjë më e lartë 
integrimi kërkohet nga vendet e Ballkanit Perëndimor, që 
është parakusht dhe një orientim i mirë për organizimin 
politik në NATO dhe BE. Vetëm duke qenë pjesë e këtyre 
strukturave të sigurisë, mundësohet marrja e të dhënave 
të domosdoshme që do të shërbejnë për rritjen e sigurisë 
kombëtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nën këtë 
optikë folën edhe përfaqësues të veteranëve nga Sllovenia, 
Serbia, Bosnje-Hercegovina, Kroacia etj.

Ashtu si gjeneral Parllaku, edhe përfaqësuesi boshnjak, 
Dr. Bakir Nakasi theksoi se kurrsesi terrorizmi sot nuk 
duhet ngatërruar me mësimet e Islamit. “Përshkallëzimi 
i terrorizmit të shpie në konfrontim, në luftë të vërtetë. 
Kam qenë drejtor spitali në Sarajevë, kur bombardohej 
ky qytet dhe kur vdisnin njerëz të pafajshëm. Mirëpo 
përpjekjet tona si veteranë në Bosnjë e Hercegovinë 
kundër terrorizmit dhe kundër shfaqjeve neofashiste janë 
të vështira për shkak të dasive që ekzistojnë edhe sot. 
Megjithatë, ato duhen vazhduar pa ndërprerje”, -tha ndër 
të tjera Dr. Bakir Nakasi.
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Me mjaft interes u prit edhe fjala e delegatit kroat, z. 
Jovan Veinoviç, i cili e konsideroi terrorizmin si rrezikun 
më të madh real në kohët që jetojmë. Për faktin se terrorizmi 
dhe fashizmi janë sot rrezik permanent, Veinoviç e 
konsideron më se të domosdoshme të njihen rrënjët e kësaj 
së keqeje të madhe”.

123 vende në Federatën Botërore të Veteranëve me 
mbi 150 milionë anëtarë

Më së miri i analizoi pasojat e terrorizmit botëror 
Presidenti i Federatës Botërore të Veteranëve, z. Vigo 
Bergtun. Duke e vënë theksin te domosdoshmëria e 
angazhimit të veteranëve në këtë betejë globale, norvegjezi 
energjik dhe mjaft komunikues, në krye të kësaj federate, 
bëri një analizë të plotë të organizimit të saj, që sot është 
e shtrirë në 123 vende dhe që në radhët e saj përfshin 
mbi 150 milionë anëtarë. Pasi u solidarizua plotësisht me 
mendimet e diskutantëve për luftën pa kompromis kundër 
terrorizmit, ai nënvizoi rastet kur është kaluar në politizim 
të skajshëm të problemeve, duke harruar kështu detyrën 
kryesore. 

“Angazhim i madh për të gjitha organizatat e veteranëve 
në botë është koordinimi i aktiviteteve dhe informacioneve 
për të rritur gjithnjë e më tepër ndërgjegjësimin e njerëzve 
në luftën kundër terrorizmit, varfërisë, diskriminimit dhe 
shumë shfaqjeve të dëmshme kudo në botë”, tha kreu i 
Federatës Botërore të Veteranëve. 

Z. Vigo Bergtun nënvizoi më pas si detyrë shumë të 
rëndësishme forcimin e lidhjeve me Organizatën e Kombeve 
të Bashkuara si dhe sigurimin e mjeteve financiare në 
shërbim të synimeve të organizatës. Ai u shpreh gjithashtu 
për zgjerimin në të ardhmen të aktiviteteve sipas grupeve 
të punës (të ndarë në territore), duke zhvilluar veprimtari 
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masive në vende të ndryshme me tematikë bashkëkohore. 
“Ne e kemi në qendër të vëmendjes edhe kujdesin për 
masën e veteranëve. Ata meritojmë shumë në këtë drejtim. 

Perspektiva për të ngritur në Igallo të Malit të Zi një 
qendër rehabilitimi për veteranët do të jetë një tregues 
faktik i kujdesit tonë”,-tha ndër të tjera Vigo Bergtun.

Në përfundim të gjithë pjesëmarrësit miratuan një 
deklaratë të përbashkët. Në frymën e problematikës 
konkrete dhe analizës së bërë u përcaktuan detyrat aktuale 
dhe të perspektivës për të ardhmen e të gjitha organizatave 
të veteranëve për rajonin tonë. 

Organizata e Bashkuar e Veteranëve të Luftës 
Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar, është 
anëtare dinjitoze e Federatës Botërore të Veteranëve me 
mbi 150 milionë anëtarë, ku aderojnë 123 vende.

Zabljak – qyteti turistik në prehër të maleve

Një pritje shumë e ngrohtë iu rezervua të gjithë 
delegacioneve në bashkinë e qytetit dhe më pas u vizitua 
ekspozita historike kushtuar 75-vjetorit të fillimit të 
kryengritjes antifashiste. Me dokumente dhe fotografi të 
kohës jepej një pasqyrë bindëse mbi këtë ngjarje të madhe 
të historisë së popullit malazez.

Qyteti i mrekullueshëm turistik, Zabljak, nga më 
të bukurit në Ballkan dhe në Europë, ndodhet në skajin 
verior të Republikë të Malit të Zi, në lartësi mbi 1400 metra 
mbi nivelin e detit. Qyteti modest nga popullsia që nuk 
i kalonte të 3500 banorët, të tërhiqte me unikalitetin e 
vet: peizazhe të mrekullueshëm ku mbisundonte bredhi 
shtatlartë me hijeshi të rrallë. Në periferi të qytetit shtrihej 
liqeni i mahnitshëm i emërtuar “Liqeni i Zi”, mbase për 
shkak të dendësisë së madhe të bredhave që e rrethonin 
nga të katër anët, mbi të cilin ngrihej madhështor mali me 
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emërtimin “Maja e Ariut”.
Të bënte përshtypje vargu pambarim i vendasve dhe 

turistëve që e vizitonin këtë qendër të rrallë turistike. Vetë 
qyteti të tërheq me bukurinë e tij unikale: ndërtesat të 
gjitha, që nga ato njëkatëshe e deri në ato shumëkatëshe, 
të habisin me stilin e tyre alpin dhe të ndërtuara pothuajse 
prej druri. Ato të japin përshtypjen sikur ndodhesh në një 
qendër shumë të rëndësishme në Alpet e Austrisë. Pllajat 
e mahnitshme, të cilat gjatë dimrit mbulohen me dëborë, 
tërheqin turistë dhe skiatorë nga shumë vende të botës. 
Hoteli i këndshëm, “Syri i malit” (Gorsko oko”) në qendër 
të qytetit, ku ne u akomoduam ishte, jo vetëm i bukur, 
por edhe shumë funksional. Ai kishte edhe një sallë të 
madhe, të pajisur më së miri për konferenca të rangjeve të 
ndryshme.

Por mbi të gjitha këtij qyteti bukurinë ia shtonin banorët 
mikpritës dhe gjithnjë gazmorë. 

Kreu i veteranëve të Malit të Zi, lidhje të ngushta me 
Shqipërinë

Mbresa të veçanta na kanë lënë organizuesit e 
këtij takimi, sidomos Prof.Doktor Ljubomir Sekuliq, 
Kryetari i Organizatës së veteranëve për Malin e Zi. 
Ndonëse mbi të tetëdhjetat ai ruante fort gjallërinë dhe 
kthjelltësinë e mendimit. Dikur partizan që në moshën 
pesëmbëdhjetëvjeçare, familja e tij kishte disa të rënë në 
luftën për liri. Mbase dashamirësia dhe mikpritja ishin 
tipare dalluese të këtij veprimtari të palodhur.

Në bisedë me të ai shfaqi habi të përzier me një admirim 
të veçantë për Heroin e Shqipërisë, gjeneral Parllakun. 
Kryetari ndër të tjera na tha: “Unë e dua shumë vendin 
tuaj dhe kam lidhje të forta me të. Ime shoqe është mbesë 
e poetit të madh shqiptar Migjeni, prandaj e vizitoj shpesh 
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Shqipërinë, që ka një të kaluar heroike dhe lidhje të forta 
me Malin e Zi”. 

Figurë interesante ishte edhe sekretari i organizatës 
së veteranëve, z. Dragan Gjuroviç. Njeri shumë aktiv, 
me kulturë të gjerë, një veprimtar i rrallë në aktivitetet 
që zhvillonte organizata. Me shumë dashamirësi na tha: 
“Ndihem shumë i gëzuar që një libër imi me përmbajtje 
historike është përkthyer në gjuhën shqipe dhe së shpejti 
do t’i bëhet promovimi në Tiranë, prandaj do të ndihesha i 
nderuar nëse do të merrnit pjesë edhe ju”.

Jo vetëm veteranët e ftuar, apo punonjësit e hotelit, 
por kudo nëpër qytet na pritën me dashuri e respekt. Ata 
i tërhiqte jashtë mase figura epike e gjeneral Parllakut, të 
këtij eposi të vërtetë.

Në mbrëmjen e datës 12 korrik 2016, në periferi të 
qytetit, në një pllajë të bukur ishin ngritur çadra, ku do 
ta kalonin natën të rinj e të reja të grumbulluar për të 
përkujtuar ngjarjen e madhe historike. 

Të rreshtuar si informatorë të kohës së luftës, me flamuj 
të njësive të ndryshme partizane, atyre u foli kryetari i 
organizatës së veteranëve, Profesori i nderuar Sekuliq. 

Pastaj një adoleshent rreth trembëdhjetë vjeç na u 
drejtua neve dhe me atë çiltërsinë e moshës dhe me plot 
adhurim i shtrëngoi dorën gjeneral Parllakut.

Tubim përkujtimor në 75-vjetorin e fillimit të 
rezistencës antifashiste

Një ditë pas Konferencës Ndërkombëtare, në 
monumentin historik më të madh të qytetit Zabljak u 
organizua përkujtimi i një ngjarjeje madhore, jo vetëm 
për Malin e Zi, por edhe për të gjithë ish Jugosllavinë, 
75-vjetori i fillimit të rezistencës antifashiste. Më 13 
korrik 1941, forcat atdhetare malazeze u mblodhën këtu, 
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në Zabljak dhe filluan rezistencën e madhe antifashiste, 
e cila u bë shkëndijë e fillimit të rezistencës antifashiste 
për të gjithë vendin. Me qindra vetë u mblodhën për të 
përkujtuar 75-vjetorin e kësaj ngjarjeje të shënuar. Fjalimet 
e mbajtura dhe programi artistik i dha gjallëri të veçantë 
kësaj dite të shënuar, sidomos për popullin e paepur 
malazez. Rastësisht na u afrua një burrë i moshuar, mbi të 
nëntëdhjetat, por i mbajtur mirë. Me përmallim por edhe 
me një përzemërsi të madhe shtrëngon duart me gjeneral 
Parllakun, të cilin e konsideron krenari kombëtare. “Na 
gëzuat shumë që morët pjesë në këtë festë. Fare i ri kam 
qenë kur më 13 korrik të vitit 1941 bashkë me mjaft të 
tjerë u rreshtuam në radhët e atyre që filluan të parët 
luftën antifashiste, jo vetëm për Malin e Zi. Sot unë drejtoj 
organizatën e veteranëve të Ulqinit”, pohoi shqiptari me 
emrin Gjok Stavoviç. 

Me mbresa të pashlyeshme u larguam nga ky vend i 
vogël, por me mikpritje të madhe, nga ky vend me histori 
të shquar në të gjitha periudhat historike.

Kryetari i OBVL-së së Shqipërisë, Rrahman Parllaku duke folur 
në Konferencën Ndërkombëtare të Veteranëve të Luftës me temë 

“Detyrat e veteranëve në luftën kundër terrorizmit”.
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NDeriMi për “NDeriN e KoMBit”

Duke	i	thënë	“LAVDI”,	i	japim	respekt	një	personaliteti	
të rrallë si Fadil Hoxha

Kosova e lirë, siç e ka 
përcaktuar dhe në librin me 
kujtime është ëndrra e jetës të 
Heroit të Popullit dhe Nderit 
të Kombit, Rrahman Parllaku. 
Kur i duhej edhe më pak se një 
muaj për të arritur në kuotën 
e 97 viteve jetë, gjenerali, tek 
i cili ulet këmbëkryq historia, 
mori sërish rrugën për në 
Gjakovë, nga ku ka kujtim një 
plagë lufte. Por këtë radhë, jo për të kujtuar atë plagë, por 
për të nderuar, një nga bashkëluftëtarët e shokët e tij të 
paharruar, Heroin e Popullit Fadil Hoxha. 

Pikërisht në 100-vjetorin e lindjes së këtij burrështetasi, 
Nderi i Kombit pritet me nderim e respekt të jashtëzakon-
shëm, siç i takon simbolit të qëndresës gjatë LANÇ e në 
burgjet e diktaturës. Mirëseardhjen ia urojnë në fillim vep-
rimtarët e shquar të Shoqatës të Veteranëve të LANÇ të 
Kosovës, dega Gjakovë, Xhevat Koshi e Skënder Hoxha. 
Më pas atë e rrethojnë me dashuri e respekt të jashtëza-
koshëm, jo vetëm veteranë e pasardhës të tyre, por edhe 
dhjetra të rinj e të reja gjakovare. E përqafojnë me mall, 
kreu i veteranëve kosovarë Zija Mulhaxha, akademiku i 
shquar Jusuf Bajraktari, publicisti e shkrimtari i shquar 
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Veton Surroi, veprimtarja e mirënjohur e Shoqërisë Civ-
ile, Drita Rexhepi e të tjerë personalitete të njohura të 
botës akademike e kulturore të Gjakovës. Kjo pritje është 
emocionuese e njëherazi edhe mbresëlënëse, jo vetëm për 
gjeneralin – legjendë në kufirin e dy kohëve, por edhe për 
vajzën Tatjanën, si dhe për mua e kolonel Destan Doçin që 
e shoqërojmë në këtë vizitë historike. 

Gjeneral-Lejtënant Rrahman Parllaku është kështu midis 
nesh me barrën e 97 viteve të tij, që si rallëkush, i mbart me 
freskinë fizike, me mprehtësinë e gjykimit, me fjalën që nuk 
bie përdhè, me gjallërinë dhe energjinë e një burri shteti. Ai 
është memoria historike e kombit.... Ka marrë pjesë aktive 
në LANÇ; bashkë me brigadën e III-të kalon në Kosovë, ku 
pas çlirimit të Pejës me 17 nëntor 1944 emërohet Komandant 
i Divizionit të V-të dhe u gradua kolonel. Nga 20 dhjetori i 
vitit 1944 deri në mars të vitit 1945, forcat e komanduara nga 
Rrahman Parllaku në bashkëveprim me forcat jugosllave 
çliruan krahinën e Sanxhakut.

Me ndërprerjen e luftimeve, forcat e Divizionit të 5-të 
e të 6-të Sulmues u kthyen në Kosovë. Më 14 prill të vitit 
1945, kur ndodhej në Mitrovicë, ai mori urdhrin e emërimit 
komisar i Korparmatës së 2-të në Berat.
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Pikërisht për këtë karrierë të lavdishme gjenerali që më 
17 prill (2016) bëhet 97-vjeçar nderohet e respektohet në 
gjithë Kosovën dhe veçanërisht në Gjakovë. Në kujtesën e 
Parllakut që u lind dhe u rrit në krahinën e Lumës, prefekturë 
e Kukësit, që historikisht ka qenë pjesë e Kosovës, por që 
padrejtësisht, si dhe shumë pjesë të tjera të atdheut tonë, nga 
Konferenca e Londrës e Ambasadorëve të Fuqive të Mëdha 
u shkëput nga Prizreni, siç u shkëputën Hasi e Tropoja nga 
Gjakova dhe krejt Kosova nga Shqipëria, mbeten të gjalla 
lidhjet historike të Lumës me Kosovën. 

Dhe këtu në Komunën e Gjakovës me një pozitë 
shumë të mirë gjeografike, që shtrihet në pjesën juglindore 
të Rrafshit të Dukagjinit, në pjesën jugperendimore 
të Kosovës, si pjesë përbërëse e regjionit qëndror të 
Gadishullit Ballkanik dhe pjesës Juglindore të Evropës, 
legjenda e qëndresës Rr.Parllaku ndjehet si në shtëpinë 
e vet. Gjithsesi ai ka nostalgji për tokën pjellore, fushat, 
malet si dhe bjeshkët e larta që e rrethojnë Gjakovën në 
Jugperendim, ashtu si edhe për lumenjtë që e përshkojnë 
si “Ereniku”, “Krena”, “Llukaci”, “Drini i Bardhë” dhe ca 
lumenjë të vegjel por të rëndësishëm.

Paraditen e 19 Marsit 2016, gjeneral Parllaku do të 
ishte i rrethuar nga qindra bashkëkohës, personalitete të 
Kuvendit Komunal të Gjakovës, familjarë, miq e të afërm 
të Fadil Hoxhës, që kishin ardhur tek varrezat ku prehet 
Heroi i Popullit. I përlotur, pasi ka vendosur një tufë me lule 
mbi varret e Vahide e Fadil Hoxha, gjeneral Parllaku do të 
shprehej se nderimi për këta dy bashkëshortë, protagonistë 
të kohës së LANÇ dhe të drejtimit institucional të Kosovës 
është nderim për Historinë e lavdishme të Kombit tonë. 

Skënder Hoxha, vëllai i Heroit kosovar, njëherësh 
kryetar i Degës së Gjakovës të Shoqatës të Veteranëve 
të LANÇ të Kosovës, duke përshëndetur pjesëmarrësit, 
ndër të tjera u shpreh se duke i thënë “LAVDI”, i japim 
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respekt një personaliteti të rrallë si Fadil Hoxha, i cili tërë 
jetën ia përkushtoj kauzës së popullit të vetë të përvuajtur. 
Gjithashtu ai shprehu mirënjohje dhe respekt për gjithë 
heronjtë dhe dëshmorët që ranë për mbrojtjen e trojeve 
shqiptare, pasi e shkruan me gjakun e tyre historinë 
kombëtare dhe bënë realitet ëndrrën e tyre që Kosova sot 
të jetë e lirë dhe e pavarur. 

Në emër të kryekomunares së Gjakovës, Znj.Mimoza 
Kusari - Lila, e cila për shkak të një udhëtimi zyrtar në 
SHBA e kishte të pamundur pjesëmarrjen, përshëndeti Znj.
Elida Bejtullahu. Ajo, ndër të tjera tha se “një komandant 
dhe një lider i tillë si Fadil Hoxha, i përket qytetit që i 
përkasim edhe ne, dhe figura e tij prej një personaliteti të 
shquar dhe patrioti të kohës, ka ndikuar në edukimin tonë 
prej arsimdashësve dhe revolucionarëve”.

Dhe padyshim, veprimtaritë e kësaj dite kulmuan me 
Akademinë Përkujtimore në sallën e Shkollës së Muzikës 
“Prenk Jakova”, të mbushur plotë e përplot, si asnjëherë.

Nën moderimin shumë profesional artistik të znj.
Migena Arllati vijuan përshëndetjet e përfaqësuesit të 
Kuvendit komunal të Gjakovës, Z.Armend Vokshi, nga 
kryetari i Shoqatës të Veteranëve të LANÇ të Kosovës, 
Z.Zija Mulhaxha, etj. 

Por do të ishte sërish kreu i OBVL-së, Rrahman 
Parllaku ai që do të “pushtonte” zemrat dhe mendjet e 
pjesëmarrëve me fjalën e tij të rastit. Mes duatrokitjesh e 
brohoritjesh të zjarrta, Heroi i Popullit dhe Nderi i Kombit 
do të deklaronte se “Fadil Hoxha, si burrë shteti, me aftësi 
e dinjitet, me zgjuarsi e largpamësi të jashtëzakonshme, 
duke shfrytëzuar më së miri konjukturat e brendshme 
politike në ish-Federatën Jugosllave, arriti ta bëjë Kosovën 
pjesë kushtetuese të Federatës”. Më së miri këtë ide do ta 
shtjellonte më pas Prof.Dr.Jusuf Bajraktari – akademik, në 
referatin “Fadil Hoxha në kontekstin historik”. 
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Dhe si për të legjitimuar peshën e rëndë të mendimit 
dhe veprimit të gjeneralit 97-vjeçar Rrahman Parllaku, 
në fund të kësaj Akademie Përkujtimore, këngëtari i 
mirënjohur kosovar Ismet Peja, do të këndonte me zërin e 
tij melodioz vargjet kumbuese: “Në këtë botë veç një gjë është 
e vërtetë/Njeriu s’plaket kur vjen mosha/Njeriu plaket kur don 
vetë....”
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Historia e Dinastisë “RUSI”, nga Dibra e Madhe, në 
SHBa, turqi, Shkup, tiranë e Durrës 

“SHtëpia e BarDHë”, KU U iDeUa 
SaMiti i DiaSporëS

•	 Në	Samitin	e	Diasporës, biri i shquar i Dibrës, Selim 
Turhan Rusi, pati kurajon t’i kërkonte qeverisë shqiptare 
angazhimin konkret për Rrugën e Arbërit, duke shprehur 
njëherazi mbështetjen e gjithanshme të diasporës për këtë 
projekt	jetik	për	Dibrën	dhe	viset	shqiptare	të	Maqedonisë

•	 Njëherësh	me	optimizmin	për	mundësinë	e	ndërtimit	
të Rrugës së Arbërit, Turhan Rusi shpreh keqardhjen 
legjitime për shtrembërimin në mjaftë raste të të vërtetave 
historike

Në Samitin e Diasporës që u mbajt në Tiranë më 18-20 
nëntor 2016, bashkë me qindra bashkëatdhetarë ishte edhe 
Selim Turhan Rusi. Në të vërtetë, ky Samit u ideua pikërisht 
në “Shtëpinë e Bardhë” të biznesmenit Sel Rusi në Nju Jork, 
afro dy vite para se ai të mbahej. Pas takimeve që kryeministri 
shqiptar, Edi Rama dhe lideri kosovar Hashim Thaçi patën 
me zyrtarë amerikanë, të Kombeve të Bashkuara dhe me 
bashkatdhetarët tanë, morën pjesë në një darkë private nga 
Sel Rusi, një nga biznesmenët më të njohur shqiptarë në 
Amerikë dhe aktivist i njohur në komunitet.

Shtëpia e tij madhështore në Staten Island të New York-
ut, e cila njihet edhe si “Shtëpia e Bardhë” (e pagëzuar 
me këtë emër nga Znj.Hillary Clinton) pati mikpritës 
veç Kryeministrit shqiptar, edhe Ministrin e punëve 
të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj, Musa Xhaferin, 
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zëvendëskryeministër i Republikës së Maqedonisë, Teuta 
Arifin, kryetaren e bashkisë së Tetovës, etj.

Familja Rusi dhe aktivistët patën një bashkëbisedim të 
frytshëm me dy liderët shqiptarë, Edi Rama dhe Hashim 
Thaçi për zhvillimet politike dhe ekonomike në dy shtetet 
shqiptare, Shqipëri e Kosovë.

Mysafirëve u uroi mirëseardhjen babai i vëllezërve Sel, 
Ilirjan dhe Benjamin Rusi, z. Turhan Rusi, i cili shprehu 
kënaqësinë për pjesëmarrjen e kryeministrit shqiptar Edi 
Rama dhe mysafirëve të tjerë në shtëpinë e familjes së tij. 
Media shqiptare e përcolli këtë pritje si një eveniment të 
veçantë edhe për faktin se për herë të parë u fol për mundësinë 
e mbajtjes të një Samiti të Diasporës në kryeqytetin shqiptar, 
me pjesëmarrjen e ajkës të inteligjencës dhe burrërisë 
shqiptare. Në atë Samit, biri i shquar i Dibrës, Selim 
Turhan Rusi, pati kurajon t’i kërkonte qeverisë shqiptare 
angazhimin konkret për Rrugën e Arbërit, duke shprehur 
njëherazi mbështejen e gjithanshme të diasporës për këtë 
projekt jetik për Dibrën dhe viset shqiptare të Maqedonisë.
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Historia e turhan Rusit, mik i tre 
kryeministrave shqiptarë

Turhan Rusi, ndonëse në moshën 84 vjeçare, ka një 
memorie dhe rrjedhshmëri logjike në rrëfimin e ngjarjeve, 
për t’u patur zili. Veç të tjerave, ai ruan dhe një arkiv me 
foto interesante, që flasin shumë për veprimtarinë patriotike 
të Familjes së shquar Rusi, jo vetëm në dy Dibrat, por në 
gjithë Shqipërinë dhe diasporën shqiptare në Amerikë e 
Turqi. Pinjolli i kësaj familje emërndritur në historinë tonë 
kombëtare, ka një histori të dhimbshme në rininë e tij të 
herëshme. Megjithëse ka provuar kalvarin e vuajtjeve në 
burgjet serbe, ai kurrë nuk u mposht përpara torturave 
më mizore të eksponentëve të UDB-së për ta rekrutuar në 
gjirin e saj dhe për ta përdorur kundër Shqipërisë mëmë. 
Pushteti represiv serbo-maqedonas që i kishte konfiskuar 
pasurinë e trashëguar nga Familja në Dibër të Madhe, që 
i kishte burgosur vëllain, Qaniun, me akuzën absurde të 
organizatorit të një grupi për të ikur në Shqipëri, më 1964 
do ta burgoste edhe atë vetë, duke e vënë përpara hetuesisë 
speciale, sipas nenit të famshëm 101 të Kodit Penal të ish-
Federatës Jugosllave, me akuzën e bashkëpunëtorit të 
Sigurimit Shqiptar. E liruan pasi nuk arritën ta rekrutonin 
si agjent të UDB-së…dhe pas këtij kalvari ai lë vendlindjen, 
për tu vendosur fillimisht në Romë, ku punoi për gjatë 
gjithë vitit 1969 si shofer i konteshës Atoliko, ndërsa që 
nga viti 1970 emigroi në SHBA, ku ndërtoi me mund, dije e 
përkushtim “perandorinë ekonomike”, në dobi jo vetëm të 
Familjes Rusi, por pothuasje të gjithë farefisit e komuniteteve 
shqiptare në Nju Jork, Florida, Dibër të Madhe, Homesh e 
Peshkopi, në Shkup, Strugë, Durrës e Prishtinë. Mjafton për 
të “përligjur” këtë parajsë të kësaj familje, qoftë edhe fakti 
që sot ajo posedon 12 kompani të fuqishme biznesi në gjithë 
Amerikën, ku punojnë dhe mirëpaguhen 12.000 punëtorë, 
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nga të cilët 3000 shqiptarë.
Brenda këtij bilanci mjaftë pozitiv është edhe kontributi 

i tij në ndihmë të vendlindjes e të Shqipërisë mëmë. 
Jo pa qëllim, evidentuam nga arkivi i tij i fotografive, 
tre më interesantet, ku Turhan Rusi pozon në krah të 
kryeministrave shqiptarë Fatos Nano, Sali Berisha dhe Edi 
Rama. I ka takuar në Nju Jork e Tiranë dhe i ka mirëpritur 
në “Shtëpinë e Bardhë”, të tre liderët historikë shqiptarë, të 
së majtës dhe të djathtës, me qëllimin e vetëm për të marrë 
prej tyre premtimin për ndërtimin e Rrugës së Arbërit 
dhe për t’i kushtuar më shumë vëmendje Verilindjes e 
veçanërisht Dibrës së lënë në harresë. Ndjen keqardhje 
për mosmbajtjen e premtimit në kaq shumë vite, por edhe 
është optimist se kreu aktual i ekzekutivit shqiptar, Edi 
Rama, pas fitores plebishitare dhe mbështetjes që i dhanë 
dibranët në zgjedhjet e fundit, do ta ketë prioritet dhe do 
ta bëjë realitet ndërtimin e Rrugës së Arbërit, brenda 35 
muajve, duke filluar nga shtatori i këtij viti.

Keqardhje për shtrembërimin e të vërtetave 
historike

Njëherësh me optimizmin për mundësinë e ndërtimit të 
Rrugës së Arbërit, Turhan Rusi shpreh keqardhjen legjitime 
për shtrembërimin në mjaftë raste të të vërtetave historike, 
nga shkrues të historisë në Tiranë, Dibër, Shkup e gjetkë…
Ndërsa vlerëson dekorimin e disa personaliteve me rastin e 
110 vjetorit të themelimit të klubit “Bashkimi Dibran” nga 
ish-Presidenti i RSH, Bujar Nishani, me Urdhërat “Nderi 
i Kombit”, “Mjeshtër i Madh” e “Për merita të Veçanta 
Civile”, ai me të drejtë shpreh indinjatën për mosvlerësimin 
e patriotit Riza Rusi, ish-kryetar i Klubit “Bashkimi Dibran”. 
Ky kolos i mendimit dhe veprimit progresist, njëherësh 
dhe njohës i mirë i historisë, ndalet në fakte konkrete kur 
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është fjala për vlerësimin e të vërtetave historike. Pikërisht 
Turhan Rusi që para disa vitesh inicioi simpoziumin mbi 
Historinë e Dibrës, është zemërthyer për mosvlerësimin 
e kontributit të tij në këtë aspekt. Pas kundërvënieve ndaj 
nismës së tij, për çështjen e emërtimit të varreve të vjetra të 
Dibrës së Madhe, veprimtari i njohur dibran, në Amerikë, 
zoti Turhan Rusi, i cili tani në pension e ka ndarë jetën e 
tij mes Dibrës dhe SHBA, ofroi një ide për zgjidhjen e 
problemit, duke propozuar mbajtjen e një “Simpoziumi 
mbi historinë e Dibrës”, të cilin ai dhe familja e tij do ta 
mbështesnin tërësisht financiarisht. Por fatkeqësisht, bujaria 
dhe fisnikëria e tij, qëllimisht u anashkaluan nga autoritetet 
vendore, dhe sot është jo vetëm për të ardhur keq, por edhe 
për t’u lemerisur me faktin që ende në Dibër të Madhe 
ekziston një rrugë me emërtimin “Armata Jugosllave”, kur 
shumë mirë kësaj rruge mund t’i hiqej ai emërtim dhe t’i 
vihej emri Rruga “Selim Rusi”. Kjo edhe për faktin se ky 
atdhetar i flaktë njihet në histori si bashkëpunëtor i tribunit 
kosovar Haxhi Zeka dhe si organizatori dhe drejtuesi i të 
parës ushtrie jo të rregullt shqiptare kundër Turqisë më 
1877. Po ashtu është i njohur kontributi i Selim Rusit, me 
arsim të lartë ushtarak, edhe në kuadrin e Lidhjes Shqiptare 
të Prizrenit. Janë gjithashtu evidente në historinë tonë 
kombëtare përpjekjet e patriotit Selim Rusi për autonominë 
e Shqipërisë, si adjutant i Abdyl Hamidit të II, si nismëtar i 
thirrrjes të Kuvendit të Pejës e Kuvendit të Dibrës më 1899 
dhe si president i Sanxha të Dibrës. Ndërkohë, autoritetet 
vendore të Dibrës së Madhe, si dhe ato të Peshkopisë e 
Bulqizës duhet të ridimensionojnë qëndrimin e tyre edhe 
përsa i përket vlerësimit të kontributit të njohur të patriotit 
Dalip Rusi në kryengritjen kundërosmane të viteve 1833-
1845.

Këtë rivlerësim, sipas pinjollit të denjë të tyre, shqiptaro-
amerikanit të mirënjohur Turhan Rusi, mund dhe duhet 
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ta bëjnë historianë, studijues dhe shkrimtarë të njohur 
shqiptarë, të ndershëm e të pa përfolur më parë për tjetërsim 
apo manipulim të historisë – nga Dibra e Madhe, Peshkopia, 
Tirana, Prishtina, Tetova, Shkupi dhe diaspora dibrane.

Pema gjenealogjike e familjes RUSI

Një tjetër emër i spikatur i kësaj familje, publicisti dhe 
poeti Demir Rusi, pasi ka konstatuar deformime diletantësh, 
në librin e tij të botuar dhe promovuar para disa muajsh, 
“Ura e fjalës”, i ka kushtuar një poemë me vargje brilantë 
edhe pemës gjenealogjike të fisit të tij. Këtë, pasi që në vitin 
1986 ka lexuar në lidhje me prejardhjen e fisit “RUSI” nga 
një kandidate shkencash, po e këtij fisi, që tani nuk rron, por 
që sipas tij ka pasardhës dhe mund të gjejmë dokumenta 
që dëshmojnë prejardhjen. Të parët e këtij fisi, kanë ardhur 
rreth 500 vite më parë nga Siçilia për në Leskovik të Korçës. 
Më vonë shumica prej tyre kanë lëvizur në drejtim të 
Shkodrës, dhe aty mendohet të kenë qëndruar rreth 100 – 
150 vite. Më vonë të gjithë janë organizuar dhe janë kthyer 
në vendin e tyre të origjinës, kryesisht në Siçili por edhe në 
Kalabri, (dhe tani fisi RUSI është i shtrirë thuajse në gjithë 
Italinë e Jugut. Këtë e ka konstatuar vetë në vitet kur ishte 
emigrant, 1993 -2001). Vetëm tre vëllezër kanë marrë rrugën 
dhe kanë lëvizur në drejtim të Dibrës. Njëri nga këto është 
ndalur në Homesh, Dibër; tjetri ka zënë vend në Dibër të 
Madhe nga buron edhe pasardhësi, Turhani e djemtë e tij. I 
treti është kthyer në Leskovik.

Po nga ky studim që posedonte zonja, e cila kish 
gjurmuar arkivat e disa vendeve ku ishte prezent mbiemri 
RUSI, bëhet e ditur se ata që sot janë me shumicë në 
Shkodër nuk janë autoktonë, por u ka mbetur ky mbiemër 
nga lagja me emrin “RUSI”, meqënëse këta ishin banuesit 
e parë të asaj mëhalle (lagjeje). Nga ky studim evidentohej 
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edhe fakti se mbiemri RUSI është trasformuar në shumë 
mbiemra të tjerë, ku pasardhësit trashëgonin emrin e babait 
si mbiemër, si në: TASHA, ZENELI, KURTI etj. Por Turhan 
Rusi shkon edhe më tej, në prejardhjen e mbiemrit Rusi, që 
nga osmanishtja përkthehet në “këshilltar”. Këtë pohim e 
gjejmë edhe në një evidencë arkivore, të nënshkruar nga 
Lutfi Rusi, një nga personalitetet e Lëvizjes Kombëtare 
Shqiptare të viteve 1880, i cili bashkë me vëllain, Njaziun 
sollën librat e parë në gjuhën shqipe në Dibër të Madhe. Po 
ashtu historia flet për rënien e Aqif e Riza Rusit në fushën 
e nderit, kundër serbëve, si dhe për kontributin në ar nga 
Dalip Rusi për mbajtjen e Kongresit të Lushnjës, më 1920. 
Por, poeti, publicisti dhe biznesmeni i mirënjohur, shpreh 
indinjatën edhe për përgojimin padrejtësisht të Familjes 
Rusi në SHBA, nga pseudohistorianë, me pretendimin 
absurd pse paska pritur kryeministrin aktual, Edi Rama. 
Kjo familje, ndër më të pasurat e Nju Jorkut, është padyshim 
pjesë vitale e krenarisë tonë kombëtare. 

Familja “Rusi” në Nju Jork, nderi i kombit tonë

Kreu i kësaj familje aktualisht është Sal Turhan Rusi, një 
filantrop dhe milioner nga New York-u. Nga një emigrant 
nga Dibra e Madhe ai është kthyer në një nga ikonat e City-t. 
Ka mbushur mediat amerikane pas blerjes së “Shtëpisë 
së Bardhë”, të pagëzuar me këtë emër nga Znj. Hillary 
Clinton, pas një pritje nga të zotët e shtëpisë, nga ku startoi 
mbështetja për garën e saj presidenciale. Vila ndodhet në 
Staten Island, zonë elitare e New Yorkut.

Turhan Rusi dhe djemtë e tij kanë emigruar për Amerikë 
pas një kalvari të gjatë vuajtjesh në Dibër, rreth vitit 1970. 
Është për t’u theksuar se kjo familje shquhet për ndjenja të 
larta atdhedashurie dhe humane. 

Në Dibër të Madhe, Turhan RUSI së bashku me tre 
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djemtë, përveçse në dhjetra projekte infrastrukturore në 
dobi të komunitetit, kanë lënë gjurmë sidomos për ndihmat 
e konsiderueshme humanitare në periudha krizash. Kështu, 
gjatë 97-tës kur Shqipëria përjetonte krizën e fajdeve dhe kur 
shteti ishte pothuajse inekzistent, ndërsa ish kryekomunari 
i Dibrës së Madhe, z.Xhafa nuk qe në gjendje t’iu përgjigjej 
kërkesave që vinin nga Peshkopia, Maqellara e Bulqiza, 
z.Turhan Rusi, nga llogaria e rastit, trefishoi ndihmat me 
medikamente për spitalet e këtyre rretheve. Të njejtën 
gatishmëri do të tregonte bizmesmeni shqiptaro-amerikan 
edhe gjatë krizës kosovare, kur vuri tre dyqane në dispozicion 
të Drejtorisë së Çerdheve në Dibër të Madhe. Po kështu 
është i njohur kontributi i z.T.Rusi, i cili në bashkëpunim me 
drejtorin e Llixhave, Z.Ollogu ndikoi në vënien e Llixhave 
në dispozicion të kosovarëve të dëbuar nga trojet e tyre 
nga pushtuesi serb, duke kontribuar me 65-70 mijë dollarë 
për çdo muaj. Evident është gjithashtu kontributi i kësaj 
familje për ndërtimin e xhamisë në Budolec, për mbulimin 
e xhamisë në Kojnarë, për pastrimin e varrezave etj. Po 
ashtu Familja Rusi ka investuar për ndërtimin e një qendre 
shëndetësore, të specializuar për sëmundjet e grave, ku i 
gjithë populli dibran, por edhe vendet perreth u janë shumë 
mirënjohës, pasi të gjitha ekzaminimet bëhen falas. Qendra 
e diagnostikimit të kancerit të gjirit “Florina Marke – Rusi” 
në Dibër të Madhe, është e vetmja e këtij lloji në Maqedoni 
dhe në Ballkan që ofron të gjitha shërbimet falas dhe me 
një aparaturë të sofistikuar që familja Rusi e ka sjellë nga 
SHBA-të.

Por ndërsa ky kontribut është i pamohueshëm, tingëllon 
absurd fakti që në librin e Dr.M.Hysa “Kosova e Vogël 
në Dibër të Madhe” ai përmendet vetëm me inicialet T.R, 
intrigë kjo që shkaktoi dhe reagimin e Prof.Nuri Kolecit 
gjatë promovimit të këtij libri, i cili pohoi se pa mbështetjen 
e Familjes Rusi, nuk mund të kishte kurrësesi “Kosovë të 
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Vogël” në Dibër të Madhe.
Nga viti 2013 Sal Rusi është emëruar Konsull Nderi i 

Shqipërisë në New York. Ai ka një influencë të fuqishme 
në politikën amerikane. Në shtator të vitit të kaluar, në 
Gazetën “ILLIYRIA” (organ i diasporës në New York) 
do të publikohej lajmi se edhe znj.Clinton, kandidate për 
Presidente në zgjedhjet e fundit presidenciale në SHBA, 
kishte startuar fushatën e mbledhjes së ndihmave pikërisht 
nga kjo familje, miq të së cilës janë edhe personalitete të 
tjera të shquara amerikane, si ish kandidati demokrat për 
president Al Gore dhe gjenerali Clark, mbështetja e të cilit 
në garën për president ka startuar po nga kjo familje.

Tre vjet më parë u mbajt një samit i madh në banesën 
Rusi në Dibër të Madhe, ku kryeministri i Shqipërisë Edi 
Rama u takua me Hashim Thaçin dhe Ali Ahmetin, për të 
kordinuar punët e lobit shqiptar. Si organizator i këtij lobi, 
84-vjeçari Turhan Rusi, aktualisht e ka përqëndruar gjithë 
vëmendjen tek Rruga e Arbërit. Dhe ashtu si edhe në qindra 
projektet e mëparshme ka besim të patundur se do t’ia dale 
me sukses.

Turhan Rusi me gjeneralin Clark
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Demir Rusi ,Turhan Rusi, Halil Rama. 
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III. PROFILE
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Një eMër i ri Në MUzeUN e iSH të përNDjeKUrve 
politiKë

Historia e rrallë e arratisjes së Sulë Lushajt, nga 
Gjorica	e	Dibrës	në	Melbourn	të	Australisë.

Në Muzeun e Shoqatës të Ish - të Përndjekurve Politikë 
Antikomunistë të Shqipërisë, në Tiranë,është shtuar edhe 
emri e fotografia e 91- vjeçarit Sul Muzli Lushaj. Një emër 
i ndritur ky, që hyn në analet e këtij muzeu si emblemë 
e qëndresës antikomuniste. Ai provoi barrën e rëndë të 
perskutimit të pambarimtë, për faktin e vetëm se babai i 
tij Muzli Shaban Lushaj, me familjen gjashtë antarëshe, 
kapërcyen kufirin shtetëror në Qafë Gllavë të Tropojës 
më 4 prill 1949, si kundërshtarë të regjimit makabër. Pas 
këtij akti, ndaj të riut Sul Lushaj që asokohe po kryente 
shërbimin e detyruar ushtarak, do të fillonte kalvari i 
vuajtjeve të rënda në repartet e punës, të krijuara enkas 
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për “ata me biografi të keqe”.
Lirohet nga ushtria më 1949. Vetëm pak muaj pas 

arratisjes të babait e pjestarëve të tjerë të Familjes, kthehet 
tejet i rrënuar në vendlindjen e tij, në kullën trekatëshe në 
Gegaj të Tropojës. Ndonëse nën survejimin e rreptë të ish 
Sigurimit famëkeq të shtetit diktatorial, Sula me vendlindje 
e venbanim afër brezit kufitar, asnjëherë nuk tentoi të 
kalonte kufirin, ndonëse familjen e tij e kishte veç pak 
kilometra larg, tek Ura e Çabrat në Gjakovë. Ky qëndrim 
i djaloshit të derës me emër, i tmerronte ata të Degës së 
Punëve të Brendshme, të cilët gjithësesi ia plotësuan 
dosjen me sajesa e aludime për “veprimtari armiqësore”. 
Pasi e skeduan si “armik”e futën në burg dhe për 6 muaj e 
mbajtën në përvuajtje fizike e psikologjike, aty në birucat 
e Ahurit të Kabashit, në qëndrën e atëhershme të rrethit të 
Tropojës (Astë). Më pas vijon historia e tij e trishtë, ku në 
moshën më të bukur, e internojnë në Tepelenë, në atë kamp 
përqëndrimi të rrethuar me tela me gjëmba, ku përjetoi 
keqtrajtime nga më të ndryshmet. Djaloshi energjik, me 
cen në biografi do të degdisej sipas platformës ogurrzezë 
të Sigurimit, sa në Berat, në Vlorë (tek Uji i Ftohtë) e së 
fundi, në rrethinat e Tiranës, tek Fabrika e Tullave.

Falë zgjuarsisë dhe guximit të pashembullt, Sulë 
Lushaj, do t’i shpëtonte këtij kalvari, duke kapërcyer mes 
breshërisë së plumbave të njësitit kufitar të Gjoricës, për 
në Dibër të Madhe, në pjesën tjetër të tokës shqiptare, të 
aneksuar padrejtësisht nën Jugosllavi, në Republikën 
e Maqedonisë. Dhe pikërisht atëherë kur kujtoi se po 
gjente parajsën, sërish e çojnë në kampin e Klacovës 
dhe nga aty e degëdisin në burgun famëkeq të Gerovës-
Kroaci. Pas gjashtë muajsh tortura, më 1954 e nxjerrin 
bashkëvendasit e tij tropojas, Nikë Sokoli i Bëtoshës me 
shoqërinë e tij. Antikomunisti i vendosur, edhe në mërgim 
do t’i shërbente atdheut e kombit të vetë, kontribut ky 
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që shprehet edhe në librin “Thirrja ime Mëmëdheut”, të 
autorit Hyqmet Ndreu, ish-drejtues i emisionit radiofonik 
“Zëri i Shqiptarëve të Lirë” në Australi. Në këtë libër 
gjejmë një letër të Sul Lushajt, të datës 5 qershor 1983, ku 
i shkruan për burgun famëkeq antishqiptar të Gerovës. 
“…Kur flet kundër serbëve, kur flet kundër grekëve, 
gjithmonë kujto Gerovën. Pa zërin tënd, komuniteti ynë 
do ndjente mungesë të madhe. Qofsh shëndosh”(fq. 167). 
Nga Krahina Autonome e Kosovës, Sul Lushaj, shkon në 
Itali, në kampin e OKB për refugjatë “De Capo di Santo 
Mario”, prej nga ikën më 1957 në Melbourn të Australisë.

Ky atdhetar i pashembullt, që tashmë nderon me 
personalitetin e tij Muzeun e ish të Përndjekurve politikë 
në Tiranë është bërë i njohur dhe nga botimet për 
kontributin e tij patriotik në gazetat “Zëri i Shqiptarëve të 
Lirë” (Australi), “Dielli” në Amerikë, “Bota Sot” në Kosovë 
e Diasporë, etj.

Emblema e qëndresës antikomuniste dhe disidencës 
shqiptare, në moshën 91 vjeçare po kalon ditët më të 
lumtura në atdheun e tij, mes bashkëqytetarëve që e 
nderojnë dhe e rrethojnë me dashuri, duke i dhënë vendin 
që meriton në shoqërinë e sotme shqiptare.



Në paNteoNiN e vlerave

175

SUlejMaN DiBra, iKoNë e teatrit DHe 
KiNeMatoGraFiSë SHqiptare

•	 40	 vjet	 jetë	 artistike	 me	 filmin	 dhe	 teatrin,	 pa	
përmendur kontributet e tjera në institucione, dhe vlerësimi 
për të ende mungon

•		Do	t’i	duheshin	më	shumë	se	pesë	dekada	në	skenën	e	
Teatrit	dhe	në	kinematografi,	interpretuesit	të	100	roleve,	
për t’u vlerësuar më në fund në vitin 2006 me Titullin 
“Artist	i	Merituar”

Po i afrohet ditëlindjes 
së 74-të, me vitalitetin 
dhe shpirtin krijues që e 
ka karakterizuar për më 
shumë se pesë dekada në 
skenën e teatrit dhe në 
konematografinë shqip-
tare. Nga spektatorët e 
Teatrit Kombëtar të para 
viteve ’90 (si dhe nga tele-
shikuesit) ai njihet si :“Ar-
turio Ui” i Bertold Brehtit, 
Borovski tek filmi “Për ata që janë në dete”, Cubeli, tek 
“Duke gdhirë viti ’45”, Arbeni tek “Dimri i fundit”, Stefani 
tek “Studentja e vitit të fundit” apo dhe Aleksi tek “Sinjali 
i kuq”. Me këtë galeri tipash e karakteresh Sulejman Dibra 
renditet ndër interpretuesit me mjeshtri të lartë artistike.

Gjithsesi, do t’i duheshin më shumë se pesë dekada në 
skenën e Teatrit dhe në kinematografi, interpretuesit të 
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100 roleve, për t’u vlerësuar më në fund në vitin 2006 me 
Titullin “Artist i Merituar”.

Pasi mbaroi arsimin e lartë në degën e aktrimit 
(Akademia e Arteve”), më 1967, emërohet si aktor pranë 
Teatrit “Migjeni” në Shkodër, ku ka interpretuar në skenë 
mbi 10 figura artistike, përkrah artistëve më të mirë, 
si Tinka Kurti, Lec Bushati, Roza Anagnosti etj. Dy vite 
përvojë mes artistëve më të njohur të Shkodrës-djep i 
kulturës sonë kombëtare, do t’i shërbenin S.Dibrës për 
të ecur vrullshëm dhe mjaftë cilësisht në karrierën e tij 
si aktor. Kështu, nga viti 1969 nis karrierën më të bukur 
artistike në Teatrin Kombëtar, si aktor dhe regjisor, krahas 
kollosëve të artit skenik shqiptar: Kadri Roshi, Naim 
Frashëri, Sulejman Pitarka, Sandër Prosi, Ndrekë Luca, etj. 
Si një ndër aktorët e pëlqyer në 70 shfaqje është ndjekur me 
shumë brohoritje nga spektatorët. Deri në vitin 1979 (pas 
dhjetë vitesh në Teatrin kombëtar) bilanci i këtij aktori me 
talent të rrallë njeh mbi 40 role. Po gjatë këtij harku kohor 
prej një dekade, në Teatrin Kombëtar, në Akademinë e 
Arteve, në Estradë, në Radiotelevizion dhe grupe amatore 
të kryeqytetit ka vënë me sukses me dhjetra premiera si 
regjisor. Në memorien e spektatorit kryeqytetas të atyre 
viteve ruhen të freskëta shfaqjet e realizuara nga regjisori 
mjaftë kualitativ S.Dibra, si: “Gërsheta lufte”, “Doktori 
pacient, “Këneta”, “Fisheku në pajë”, “Rrumpallë show” 
e “Modeli në estradë”, premiera këto me të cilat ka fituar 
çmime të para, të dyta e medalje.

Ka xhiruar gjithashtu dy filma me metrazh të shkurtër: 
“Një nuse nga jashtë” dhe “Ec Manjola”. 

Por, krahas interpretimit me nivel të lartë artistik 
të dhjetra roleve në teatër, si dhe vënies së disa pjesëve 
teatrale si regjisor, S.Dibra vlerësohet edhe si pedagogu 
me talent të rrallë, ku nga viti 1970 deri më 1984 ka dhënë 
leksione në Akademinë e Arteve, në degën e aktrimit e të 
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regjisurës (si pedagog i jashtëm).

Drejtor i suksesshëm i tre institucioneve kulturore 
kombëtare

Jeta skenike e S.Dibrës u ndërpre disi, në vitin 1979, 
pasi u emërua Drejtor i Teatrit të Estradës të Tiranës, të 
cilën e drejtoi me mjaftë sukses për 11 vjet me radhë. Janë 
pikërisht këto vite kur Estrada profesioniste e kryeqytetit 
njeh arritje kulmore. Kjo për faktin se spektatori i mban 
mend spektaklet në Pallatin e Sportit, ndërkohë që sallat 
ku biletat kërkoheshin me autorizim mbahen mend për 
recitalet e këngëtarëve apo varietetë e larmishme e plot 
humor.

Pa dyshim që këto suksese, përveçse kolosëve të 
humorit kryeqytetas e këngëtarëve të mirënjohur të kësaj 
trupe, i dedikohen ish – drejtorit të talentuar e virtuoz, 
Sulejman Dibra.

Dhe jo vetëm kaq, aftësitë drejtuese dhe organizative të 
S.Dibrës do të evidentoheshin edhe në pragun e ndrrimit 
të sistemeve, kur nga viti 1989 deri më 1999 do të drejtonte 
me kompetencë e profesionalizëm, për pesë vite Cirkun e 
Tiranës dhe për pesë vitet tjera Teatrin Kombëtar. Pikërisht 
në këto vite të shndrrimeve të mëdha strukturore, Sulejman 
Dibra do të vijonte punën me përkushtim për t’i përafruar 
ato me institucione të standardeve ndërkombëtare. Si 
Drejtor i Teatrit Kombëtar deri më 1999 do të ndikonte 
në plotësimin e kërkesave legjitime të artistëve, që ata të 
ndjeheshin sadopak të vlerësuar si kolegët e tyre në teatrot 
e vendeve të Perëndimit.

Me të njejtin ritëm dhe performancë pozitive punoi si 
udhëheqës artistik në Qendrën Kulturore Tirana, deri sa 
doli në pension, duke shënuar vetëm arritje produktive 
dhe cilësore.



Halil Rama

178

Mjeshtër i aktrimit me bilanc mjaftë pozitiv edhe në 
kinematografi

Ky mjeshtër i aktrimit ka bilanc mjaftë pozitiv edhe në 
kinematografinë shqiptare, me mbi 30 role të interpretuara 
prej tij, si: “Punëtori i papunë” te “Portokajt”, ku edhe 
ka fituar çmimin për arritje cilësore, ndërkohë që nga 
teleshikuesit mbahet mend edhe për rolet “Kasketa” te 
“Operacion zjarri”, “Bolla e zezë” tek “Njësitet Guerrile”, 
“Gështenjapjekësi” tek “Qortimet e vjeshtës”, “drejtori” 
tek “Tinguj lufte”, “gjenerali” tek “Nëntori i dytë”, 
“hetuesi” tek “Njerëz dhe fate”, e shumë role të tjera. 
Në tërësi, mbi 100 role të ndryshme te interpretuara me 
mjaft mjeshtëri në Teatrin Kombëtar dhe në kinematografi 
e bëjnë Artistin e Merituar Sulejman Dibra një figurë të 
dashur e të paharruar për artdashësin shqiptar.

Ky është thjesht në shifra artisti ynë i mrekullueshëm 
Sulejman Dibra, por pas shifrave kujtojmë rolet e 
papërsëristshme, ku figurat e interpretruara prej tij nuk 
kapen në mënyrë të përgjithshme, statike por në zhvillim e 
sipër, si rezultat i kontradiktave që zhvillohen në një vepër 
dramatike. Ai njihet si aktori që nëpërmjet monologut të 
brendshëm zbërthente gjithë shqetësimet, preokupacionet 
e mendimet e personazhit. Një artist me një profil krijues 
tepër fin, tepër të veçantë. Tek Sulejman Dibra vihet re 
individualiteti që e karakterizon, jo vetëm në atë çka ai 
bën, por edhe në unitet mendimi dhe ndjenje. Si aktor i 
zgjuar depërton në thellësi të roleve deri në skutat më të 
errëta të tyre, duke zbërthyer deri në detaj psikologjinë 
e personazhit. CV-ja krijuese e këtij mjeshtri të madh të 
skenës dhe ekranit nxjerr në pah interpretimin e roleve 
nga më të ndryshmet dhe asnjëherë nuk ka qenë i njejtë. 
Mjaftojnë qoftë dhe vetëm Arturo Ui, apo dhe ‘Hetuesi” 
te telenovela e viteve të fundit “Njerëz dhe fate”, për të 
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konkluduar se S.Dibra e njeh mjaft bukur botën emocionale 
të personazhit. Rolet e interpretuara prej tij janë sa jetësore 
dhe të natyrshme, ku në gamën e interpretimeve spikat 
thjeshtësia. Dhe nuk është e vështirë të evidentosh faktin 
se sa natyrshëm hyn ai në lëkurën e personazhit, pasi i ka 
kushtuar vëmendje punës me plastikën si dhe me zërin, 
duke synuar thelbin analitik e logjiko-emocional të tij. 

Keqardhje për gjendjen në të cilën ndodhet arti në 
vendin tonë

Aktori, regjisori dhe drejtuesi me përvojë i tre 
institucioneve kulturore kombëtare Sulejman Dibra, 
shpreh keqardhje për gjendjen në të cilën ndodhet arti në 
vendin tonë. Në bisedë me të ai thotë hapur se nga ajo punë 
e madhe që bëhej për teatrin dhe filmin, sot ka humbur 
shumë. Artisti i Merituar flet për jetën artistike dekada më 
parë dhe çfarë shikon sot, ku sipas tij problemi më i madh 
mbetet komercializmi në art. Për aktorin, të pakta janë dhe 
buxhetet që jepen nga shteti për teatrin dhe kinemanë, e 
ku duket se dhe artistët vetë po shikojnë jo pak pjesën e 
përfitimit. Ikona e teatrit dhe kinematografisë Sulejman 
Dibra, i cili fillimet artistike i ka që në vitin 1966 flet për 
mjerimin që shikon sot edhe në institucionet e teatrit. 
Për aktorin duhet që shteti të ndërhyjë urgjentisht për të 
rregulluar gjendjen e institucioneve, pasi aktualisht është 
shumë e vështirë të zhvillosh jetën artistike. Aktori ndalet 
dhe në Ministrinë e Kulturës, që sipas tij me politikat e saj 
deri më tani nuk solli asnjë zhvillim në art dhe kulturë. 
Sipas S.Dibrës, problem është dhe vlerësimi që mungon 
për artistët. Ai shprehet se për artistët sot jepen tituj, por 
që nuk po mendon askush për ti shoqëruar dhe me vlerën 
monetare që meritojnë njerëzit e artit. Dhe këtë po e heq vetë 
“në kurriz”, pasi si artist i përmasave shumëdimensionale, 
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nuk gëzon qoftë dhe një pension të posaçëm, që iu është 
dhënë disa emrave me profil shumë më të ulët se i tij. 

“Regjisor, aktor dhe drejtues në institucione të artit, 
në kohën e monizmit ka qenë një pagë e mirë për kohën, 
por sot kam një pension minimal 28 mijë lekë të reja. Jepen 
pensione të veçanta, por shpeshherë shikoj që lënë në hije 
dhe emra të tjerë. Nëse do të bëhet një vlerësim i drejtë 
le të shikojnë dhe aktivitetin që kam unë apo dhe të tjerë 
artistë”,-shprehet z.Sulejman Dibra. Ai mban me meritë 
titullin “Artist i Merituar”, por ama ai nuk shoqërohet 
me asgjë, ndërkohë që jeton me një pension minimal. Më 
shumë se 40 vjet jetë artistike me filmin dhe teatrin, pa 
përmendur kontributet e tjera në institucione dhe vlerësimi 
për të ende mungon. Dhe me modesti ai shprehet se kjo 
ndodh jo vetëm me të, por dhe me të tjerë artistë, për të 
cilët vlerësimi nuk është ai që duhet nga shteti. 
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BUjar pata, Një vlerë e vërtetë e qytetariSë

•	 Homazh	 për	 intelektualin	 shumëdimensional,	
profesionistin politeknik, ndër drejtuesit më të aftë të 
Minierës	së	kromit	Bulqizë

•	 Këshilli	Bashkiak	i	Bashkisë	Bulqizë,	në	vitin	2005	
i dha inxhinierit Bujar Pata titullin “Qytetar Nderi”, 
për kontributin e tij në 40 vite si specialist dhe drejtues, 
që mbajti mbi vete përgjegjësi të mëdha për ecurinë e 
prodhimit të mineralit të kromit në minierën e Bulqizës

Më 10 Dhjetor 2016, familjarët, miqtë dhe të afërmit, 
përcollën me shumë dhimbje në banesën e fundit, 
inxhinierin Bujar Pata, një figurë të nderuar të Bulqizës 
dhe të Dibrës, me një kontribut të madh në zhvillimin e 
industrisë së kromit.

Ai lindi në Peladhi në vitin 1940. Shkollën fillore dhe 
unike i kreu në Zerqan me rezultate të shkëlqyera, ku 
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dallohej për zgjuarsinë e tij. Shkollën e mesme e kreu në 
Politeknikumin “7 Nëntori”, ku përsëri mbaroi me rezultate 
të shkëlqyera, degën e minierave. Në Politeknikum e 
donin Bujarin pasi ishte i urtë, i sjellshëm dhe i dashur me 
shokët. Ai gjithkujt i bënte respektin që i takonte. 

Filloi menjëherë punën si teknik miniere në Bulqizë, 
ku shpalosi çdo ditë aftësitë e tij në kryerjen e detyrave 
deri në vitin 1965, kur nisi studimet në UT, në Fakultetin 
e Minierave. Edhe këtu u shqua si student i përkushtuar 
për të arritur rezultate të shkëlqyera. Gjithashtu ai kishte 
marrëdhënie shumë të afërta me shokët studentë dhe me 
pedagogët që e vlerësonin si një ndër specialistët e rinj 
që do të jepte kontribut të rëndësishëm në zbatimin e 
teknologjive të reja në nxjerrjen e mineraleve nga nëntoka.

Biri i një familje me tradita e emër të mirë, ku gjenden të 
kombinuara mençuria, bujaria, fisnikëria e zemërgjerësia, 
do t’i mishëronte e perfeksiononte ato gjatë gjithë karrierës 
së tij prej afro pesë dekadash.

I porsadiplomuar inxhinier minierash, ai fillon punën 
në vitin 1970 në Minierën e Kromit në Bulqizë, ku afirmoi 
veten si specialist rezultativ në personelin inxhiniero-
teknik të kësaj ndërmarrje, që në atë kohë ishte bërë 
miniera më e madhe në Shqipëri. 

Rezultatet e suksesshme në punë shpejt sollën dhe 
vlerësime për guximin e rrallë, qëndrimin heroik në frontet 
më të vështira dhe në kujdesin e mirëmbajtjen e mekanikës 
së minierës. Autori i dhjetra projekteve për modernizimin 
e minierës më të madhe të kromit në vend, drejtuesi i 
talentuar, miku më i shtrenjtë i minatorëve, nderohej 
gjithnjë prej tyre.

Të tillë do ta portetizonte atë edhe ish bashkëpunëtori 
e bashkëqytetari i tij, Ing.Hamza Gurra, në librin “Bulqiza, 
një minierë me histori”.

Në vitin 1973 Bujar Pata emërohet Kryeinxhinier në 
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Minierën e Kromit në Bulqizë, ku drejtoi për shumë vite. 
Krahas punës ai ushtroi edhe detyrën e mësuesit të 

lëndëve profesionale në Shkollën e Mesme të Minierave 
në Bulqizë. Gjithashtu ai ishte këshilluesi më i besuar 
në mbledhjet e personelit inxhiniero-teknik. Fjala e tij 
dëgjohej me vëmendje në frontet e prodhimit ku haseshin 
vështirësi të mëdha në zbatimin e rregullave të prodhimit të 
mineralit në frontet e thella të puseve dhe traverbanzheve 
të ndërtuara për hapjen e minierës në të gjithë masivin, 
tashmë të vërtetuar të kromit. 

Ishte një profesionist politeknik dhe mjaft i thelluar në 
njohuritë për minierat. Dallohej për projektimin e fronteve 
të thellësive, në kushtet e infrastrukturës mizerabile të 
kohës dhe gjithnjë ia dilte të korrte suksese.

Karriera në ngjitje e një intelektuali 
shumëdimensional

Bujar Pata, ky intelektual shumëdimensional do të 
kishte një karrierë gjithnjë në ngjitje, të admirueshme për 
kolegët e bashkëpunëtorët e tij të shumtë.

Në vitin 1981 emërohet Drejtor i Minierës të Kromit, 
Bulqizë, por ai mbeti gjithnjë ashtu, i thjeshtë e i dashur 
me shokët dhe llogjik në trajtimin e problemeve deri në 
zgjidhjen e plotë të tyre. Në këto vite u rrit me shpejtësi 
mekanizimi e modernizimi i minierës duke zbatuar 
teknologji që i përgjigjeshin realizimit të planit të 
prodhimit e të kërkimit dhe futjes në funksion të fronteve 
të reja të nxjerrjes së kromit. Në këtë minierë u hapën rreth 
18 km galeri, puse, furnele e rampa dhe u nxorrën rreth 20 
milion ton krom, duke qenë një faktor i rëndësishëm për 
ekonominë e vendit tonë. 

Në vitin 1984, Bujarin e emërojnë Sekretar të Parë të 
Komitetit të Partisë të Rajonit të Bulqizës. Edhe këtu ai ruajti 
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po ato tipare të thjeshtësisë e të komunikimit me drejtues, 
minatorë e qytetarë me të cilët qante hallet e tyre të punës 
e të jetës. Pas një viti përsëri kthehet kryeinxhinier në 
minierë, ku shifrat e realizimit të planit të prodhimit kishin 
arritur në nivelin e një përgjegjësie të jashtëzakonshme. 

Në vitin 1989 Bujari emërohet Sekretar i Komitetit të 
Partisë të rrethit Dibër. Në këtë kohë ai pati edhe probleme 
shëndetësore me zemrën që i kaloi me sukses. 

Në mars 1991, në Kuvendin e parë pluralist, B.Pata 
zgjidhet deputet deri në marsin e vitit 1992. Aty ai dha 
kontributin e tij në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë. 

Pas vitit 1992 filloi punë përsëri në minierën e Bulqizës 
në repartin e cilësisë. 

Nga viti 1998 deri 2001 kur doli në pension punoi 
specialist në Albkrom në Tiranë. 

40 vite kontribut si specialist dhe drejtues i minierës

Në vitin 2003 Bujar Pata ngre zërin e tij në shtyp për 
gjendjen e gjigantit të kromit të Bulqizës, ku paralajmëron 
vështirësitë e mëdha që sjell keqmenaxhimi i kësaj miniere. 
Larg klisheve e slloganeve përçarëse, edhe në këto vite 
ai iu përkushtua profesionit, duke bërë më të mirën e 
mundshme.

Bujari, një profesionist politeknik dhe mjaft i thelluar 
në njohuritë për minierat, mbajti mbi vete përgjegjësi të 
mëdha. Kështu vlerësohet kontributi i tij si specialist 
dhe drejtues për 40 vite. Gjithmonë ishte një burrë me 
shpirt të jashtzakonshëm, simbol i nëpunësit të drejtë e të 
përkushtuar, inxhinieri pasionant i minierave të kromit 
shqiptar, njeriu shumë i dashur për të gjithë minatorët dhe 
popullin e Bulqizës dhe një vlerë e vërtetë e qytetarisë.

Bujar Pata ishte mjaft dinamik, në lëvizje e kërkim të 
pasosur njohurish dhe vlerash. Ai ishte shumë i lidhur me 
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punën dhe mjaft i shoqërueshëm; lexonte e shkruante, fliste 
bukur në kuvende, takime e festa. Në bibliotekën familjare 
i gjeje të gjitha librat shqip të kohës si dhe koleksionet me 
revistat përparimtare. 

Këshilli Bashkiak i Bashkisë Bulqizë, në vitin 2005 
i dha inxhinierit Bujar Pata titullin “Qytetar Nderi” 
për kontributin e tij në 40 vite si specialist dhe drejtues, 
që mbajti mbi vete përgjegjësi të mëdha për ecurinë e 
prodhimit të mineralit të kromit në minierën e Bulqizës.

Gjithë ky aktivitet i dendur e mjaft produktiv i një 
personaliteti me përmasa shumëdimensionale si Bujar Pata, 
na bën të hulumtojmë më shumë rreth jetës dhe produktit 
që ai lë pas, në të mirë të shoqërisë dhe të zhvillimit 
ekonomiko-shoqëror të Bulqizës dhe krejt Dibrës. 

Në realitetin e kohës që jetoi Bujar Pata përpiqej gjithnjë 
të ishte në harmoni me vetveten dhe ky ka qenë orientimi 
më i mirë i tij, orientim drejt lirisë së qënies dhe gjykimit të 
pandikuar. Pikërisht një orientim i tillë do ta çonte atë në 
kufijtë maksimalë të cilësimit si një individ i veçantë. 

Promovues i vlerave qytetare

Bujar Pata kultivoi dhe promovoi vlera qytetare, që në 
etapa dhe forma të ndryshme, në ecjen e njerëzve me kohën 
e për kohën, nëpërmjet kontributit të tyre modest dhe 
historik, kanë komunikuar dhe vazhdojnë të komunikojnë, 
mesazhe modeste e komplekse, dialogimin e së kaluarës, 
qartësinë e së tashmes dhe udhën e së ardhmes; ndjenja 
të shpallura këto, për të kuptuar vazhdimësinë e jetës, 
krenarisë, dhe përjetësisë..., vlera që sigurojnë identitetin 
e qytetarisë dhe inteligjencës dibrane.

...Lajmi i trishtë se një nga personalitetet më të shquara 
dibrane, Bujar Pata, u nda nga jeta, u prit me dhimbje e 
dëshpërim të thellë nga familja, bashkëshortja e fëmijët, 
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nga të afërmit dhe miqtë e shumtë, jo vetëm në Bulqizë 
e Dibër, por në gjithë Shqipërinë, veçmas nga ata që kanë 
patur fatin ta njohin, ta kenë mik dhe koleg. Ata shprehën 
ngushëllimet dhe dhimbjen e tyre në rrjetet sociale e 
shtypin shqiptar. Në një bisedë ngushëlluese telefonike që 
pata me djalin e tij, mikun e kolegun shembullor, gazetarin 
e talentuar, Ylli Pata, përpos kërshërisë sime për të ditur 
më shumë rreth babait të tij, ndjeva dhimbjen e thellë, 
respektin dhe një moment homazhi, malli, mungese, 
dhimbje, dashurie dhe admirimi, për njeriun që e pati 
pjesë të jetës së tij për 40 vjet, duke e vlerësuar edhe si një 
tribun promovues dhe përcjellës të vlerave njerëzore dhe 
qytetare.

Me ndarjen e tij nga jeta, Bulqiza humbi një inxhinier të 
talentuar e qytetar shembullor, familja e shoqëria ndahen 
me të shtrenjtin e tyre. 

U prehtë në paqe shoku dhe miku ynë i paharruar Bujar 
Pata. Dheu qoftë i lehtë për të !
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oSMaN MiHa DHe arSiMi proFeSioNal Në 
BUlqizë

Bulqiza ndër vite, si një 
kantier i madh punëtorësh, me 
mbi dhjetë mijë minatorë, nuk 
mund të kuptohej pa shkollën 
e mesme të arsimit profesional, 
të degës gjeologji-miniera. 
Shkolla e Mesme e Minierave 
të Bulqizës, përgjatë viteve 
80’, fitoi një përvojë dhe arritje 
mjaft të lartë në harmonizimin 
teoriko-praktik të lëndëve dhe 
moduleve profesionale. Prapa 

kësaj veprimtarie mësimdhënieje dhe mësimnxënieje, 
natyrisht ishte një intelektual i aftë, inxhinieri Osman Miha. 
Osmani, me një përkushtim dhe njohje të thellë të shkencave 
gjeologjike dhe minerare, shfrytëzim dhe ndërtim miniera, 
që në rininë e tij, e shfaqi ambicien për të studiuar dhe për 
t’iu kushtuar studimeve të thelluara teorike dhe praktike 
në hartimin e kurrikulave, programeve dhe teksteve të 
shkollës së mesme profesionale të minierave. Si ekspert i 
aftë dhe i talentuar, Osmani u arsimua në Shkollën e Mesme 
Gjeologjike dhe në Universitetin Politeknik të Tiranës, në 
Fakultetin Gjeologji-Miniera, duke pasuruar njohuritë 
teorike me përvojën e tij praktike në Minierën e Bulqizës, 
ku nis karrierën si teknik miniere, teknik Markshedër, 
përgjegjës Sektori dhe kryeinxhinier në ndërmarrjen e 
Ndërtimit të Minierave. I kompletuar kështu me një përvojë 
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teorike dhe praktike, Osmani emërohet më 1975, drejtor i 
Shkollës së Mesme të Bashkuar Bulqizë. Në këtë shkollë 
përmblidheshin disa degë: Miniera, Gjeologji, Shpim, 
Elektrike, Mekanike, Bujqësore dhe të Përgjithshme. Kjo 
qe një zgjidhje mjaft e volitshme për kohën dhe për kushtet 
e Bulqizës, ku kontigjenti që vazhdonte shkollën, pas 
mbarimit të saj sistemohej në punë duke rritur efektivitetin 
në prodhim dhe duke ofruar interes kualifikues dhe leverdi 
në pagesë të të rinjëve, me rritjen në kategori. Madje kjo 
ishte një zgjidhje dhe për ata të rinj që punonin në Minierë, 
Gjeologji apo Ndërtim-Miniera dhe në moshë të kaluar, 
ndiqnin studimet me kohë të shkurtuar. Kuptohet që një 
rol të rëndësishëm këtu ka luajtur me aftësitë e tij, drejtori i 
shkollës Osman Miha. Ai me intuitën e tij kishte një vizion 
mjaft modern për arsimin ku ndërthureshin përputhja e 
diplomës me vendet e punës, përshtatja e moduleve për 
sektorë konkretë të ekonomisë dhe të prodhimit, lidhja e 
teorisë me praktikën, ku njohuritë gjenin zbatim konkret 
në punën e gjallë të sektorëve minerarë, nxjerrës dhe 
përpunues, kërkime e ndërtime. Kjo është për Osmanin 
një meritë intelektuale duke vërtetuar vizionin e tij mbi 
filozofinë arsimore dhe edukimin, si intelektual dhe 
drejtues. Si mësimdhënës i kësaj shkolle, Osmani filloi të 
shkruante tekste shkollore në module profesionale me 
cilësi shkencore dhe pedagogjike si teksti Makina Miniere 
(1978), Transport Miniere (1979), Makina Transport-1 
(1981) dhe Makina Transport-2 (1982). Këto tekste me 
miratim të Ministrisë së Arsimit u liçensuan si tekste 
kombëtare për degën gjeologji-miniera për shkollën 
e mesme me profil gjeologji-miniera në gjithë vendin. 
Inxhinier Osman Miha u aktivizua në grupe ekspertësh, 
pranë Ministrisë të Minierave dhe Energjetikës dhe pranë 
Ministrisë së Arsimit për recensimin e teksteve: Art Miniere 
1-A; Art miniere 1-B; Art Miniere-3; Teknika e Sigurimit në 
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Miniera, si dhe në planprogramet e arsimit profesional. Po 
kështu kontributi i tij shkencor pati ndikim edhe në grupin 
studimor të pagave të punonjësve të Minierës Bulqizë, 
gjatë vitit 1999-2000. Në gjithë veprimtarinë e tij si drejtues 
në ndërmarrje ekonomike dhe si drejtues i arsimit, Osmani 
realizoi një performancë të shkëlqyer si një personalitet me 
integritet të lartë moral, profesional e shkencor. Ai dinte të 
motivonte dhe të nxisë stafet drejtuese për rezultate të larta 
dhe realizim objektivash. Me korrektësi dhe përkushtim, 
ai ishte shembull në punë duke objektivizuar kërkesa 
të larta ndaj vetes dhe të tjerëve. Inxhinier, mësues dhe 
edukator i brezit të ri, Osmani do të formatonte një familje 
dinjitoze në shoqëri, duke u nderuar dhe respektuar nga 
gjithë komuniteti i Bulqizës dhe më gjerë. Ai harmonizonte 
idetë e reja dhe progresive me traditën e vyer të dibranit 
të Katër–Grykëve, zonë që shquhej për urtësi, bujari dhe 
fisnikëri njerëzore. Motivet e fuqishme kombëtare dhe 
vlerat kulturore qytetare, përbënin principet bazë, nga 
motivohej dhe prirej në punë e në jetë, Osman Miha. 
Sot atë e takojmë në veprimtaritë kulturore dhe letrare 
që zhvillojnë intelektualët dibranë në kryeqytet, duke 
u ndjerë i respektuat midis kolegëve ku ka qenë shef i 
zonës “D”, punonjësve të administratës që e kanë patur 
dikur si kryeinxhinier, apo zyrtarët kolegë që e kanë patur 
kryespecialistin e pagave dhe normave gjatë vitit 1999-
2000. Ai vazhdon të punojë në firmën e ndërtimit “Andi 
Konstruksion” Sh.p.k që e drejton vëllai i tij, inxhinieri i 
talentuar Latif Miha, një biznesmen i suksesshëm dhe 
korrekt. Begraundi i Osman Mihës shtrihet edhe në fushën 
e studimeve etnografike, si njohës dhe hulumtues në fushën 
e folklorit dhe etnografisë si dhe njohës i mirë i përkthimit 
në gjuhët angleze dhe ruse. Në këtë fushë dosja krijuese 
e tij është premtuese për libra të ardhshëm. Më 1975 u 
dekorua nga Kuvendi Popullor me motivacion: “për punë 
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të shquar në miniera dhe gjeologji”. Për moshën dhe jetën 
e tij edhe tani, për Osmanin, puna është kuptimi, gëzimi 
dhe krenaria e jetës. Kështu ai vazhdon ta jetojë jetën me 
familjen e tij të mrekullueshme plot dashuri, humanizëm 
dhe dinjitet.

Shkolla e re e rikonstruktuar Bulqizë

Pamje nga Bulqiza
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joNUz MUÇa, Një eMër i SpiKatUr Në HiStoriNë e 
arSiMit SHqip

Mësuesi	që	për	dekada	të	tëra	krijoi	hapësira	qytetarie	
dhe komunitarizmi në mjedisin e edukimit

Për shërbimin me devotsh-
mëri e përkushtim maksimal, 
për nivelin e lartë të dijeve dhe 
profesionalizmin në përçimin 
e tyre, Jonuz Muça mbetet një 
emër i spikatur në historinë e 
arsimit shqip. Të tillë atë e njo-
hin dhe e kujtojnë breza nxënë-
sish e prindër të tyre, në zonën 
e Gollobordës, të Bulqizës, në 
krejt Dibrën arsimdashëse, si 
edhe në metropopolin shqiptar, Tiranën.

Nxënësit e tij të shumtë, sot inxinierë, mësues, mjekë 
e deputetë e kujtojnë me respekt mësues Jonuzin për 
horizontin e ideve, horizontin e dëshirave, të ambicieve 
dhe aspiratave të nxënësve. Ai, më mirë se askush tjetër 
ishte i orientuar për të shkuar përtej orës së mësimit, për 
të shkuar përtej marrëdhënies së ngushtë që i lidh bashkë 
nxënësit me mësuesit dhe për të krijuar hapësira qytetarie 
dhe komunitarizmi në mjedisin e edukimit. Në funksion të 
këtij angazhimi, për dekada të tëra, Jonuz Muça i dha një 
mbështetje shumë të fortë komuniteteve përmes shkollës 
si qendër komunitare, duke u angazhuar me projekte 
jashtëshkollore, të natyrave të ndryshme. Ai lindi më 7 
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Maj 1939 në Sebisht, Dibër dhe pasi përfundoi me rezultate 
të shkëlqyera të gjitha shkallët e shkollimit, shkëlqeu për 
dekada të tëra edhe në sferën e mësimdhënies.

Studimet

Studimet fillore i kreu në fshatin e lindjes Sebisht, 
ndërsa shkollën shtatëvjeçare e kreu në Peshkopi.

Më pas, nga viti 1953-1957 ndjek Shkollën Pedagogjike 
“Ndrec Ndue Gjoka” në Tiranë.

Në vitin 1962 përfundon studimet në Institutin 
Pedagogjik dyvjeçar “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan 
në Degën Biologji-Gjeografi. Në vitin 1966 përfundon 
studimet në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave 
të Natyrës, në Degën Biologji-Kimi.

eksperienca në punë

Pas mbarimit të Shkollës Pedagogjike, fillon punë si 
mësues në fshatin e lindjes dhe më pas në Ostren.

Nga viti 1962 deri në vitin 1967 ka punuar si inspektor 
arsimi, më pas u emërua mësues në Bulqizë, fillimisht në 
Shkollën e Bashkuar Bulqizë, dhe më pas në Shkollën e 
Mesme Bulqizë ku vazhdoi deri në vitin 1991.

Si një nga intelektualët e shquar dibranë, Jonuz 
Muça edukoi dhe përgatiti breza të shumtë nxënësish. 
Në profilin e mësimdhënësit punoi me devotshmëri, 
përkushtim e pasion të rrallë. Ky pasion e bëri fatlum në 
jetë duke përjetuar gjatë karrierës pedagogjike kënaqësinë 
dhe lumturinë magjepsëse të orëve të mësimit. Një klasë 
e tërë përhumbej në sytë dhe fjalën e mësuesit të tyre..
mësuesit që nuk u shpjegonte vetëm mësimin e ditës, por 
i pasuronte me dije për të përballuar vështirësitë e jetës. 
Dije që do i bënin më të mençur, më të duruar, më të 
besuar…Ai besoi dhe dëshmoi se njeriun në jetë e mban 
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vetëm dija. Një miqësi me dijen nuk ka moshë, por mbetet 
e përjetshme. 

I qetë, i pjekur, shumë i kulturuar nuk pajtohej me 
asnjë devijim nga parimet e virtytshme dhe njerëzore, por 
mbante qëndrim. Shpërthyes dhe autoritar në ndëshkimin 
e tij individual, sepse përherë qëndronte në vendin e 
nderit, sinqeritetit dhe dinjitetit.

Në përditshmërinë e jetës ai mbetet një nga figurat më 
interesante si përfaqësues i elitës intelektuale dibrane. 
Personaliteti dhe karakteri i tij në asnjë rast nuk devijoi, 
por u shpalos kurdoherë dinjitoz. Si përfaqësues i së resë, 
diti të orientohej mirë në jetë dhe t’í përgjigjet jetës me 
dinjitet, me burrëri dhe fisnikëri. Nga viti 1991 deri në vitin 
1997, punoi në administratën e Këshillit të Rrethit Bulqizë 
si Drejtor i Drejtorisë Arsimore dhe Sekretar i Këshillit të 
Rrethit. Unë pata fatin të punoj me të gjatë këtyre viteve të 
vëshira. Janë të shumta rastet, kur jo si eprori me vartësin, 
por si dy bashkëpunëtorë të përkushtuar për ndërtimin 
dhe funksionimin e shtetit ligjor dhamë kontributin 
tonë modest në formësimin dhe konsolidimin e këshillit 
të rrethit Bulqizë dhe të strukturave të vartësisë së tij. 
Gjithsesi kontributi i J.Muçës mbetet në themel të këtyre 
institucioneve, aso kohe të brishta, por që njohën histori 
suksesi gjatë viteve në vijim.

Edhe pasi doli në pension ka punuar si mësues në 
Medresenë e Tiranës “H. Mahmud Dashi”.

Ai ishte një mësues që e drejtonte klasën në mënyrë 
shumë të organizuar dhe me etapa të qarta, duke e vënë 
theksin tek përmbajtja intelektuale e lëndëve mësimore.

Mbi të gjitha, Jonuz Muça krijoi një familje model të 
qytetarisë, në Bulqizë e Tiranë.
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laHiM Kola, MUziKaNti i taleNtUar NGa Sopoti

Si shpëtoi artisti nga akuzat si “i molepsur nga 
psikologjia mikroborgjeze dhe zbutës i luftës së klasave”!

Një nga personalitetet e 
muzikës shqiptare është pady-
shim edhe Lahim Kola. Ai ka 
lindur në mars të vitit 1938, në 
familjen Kola në Sopot. Fëmijëria 
e tij përkon me vitet e vështira, të 
Luftës Nacionalçlirimtare.

Nga viti 1945 deri ne vitin 
1949 ka kryer shkollën fillore në 
Sopot, me vështirësi e mungesa 
të mëdha deri te librat e fletoret. 
Falë mësuesve të përkushtuar, si 
dhe vullnetit e këmbënguljes, e 

mbaroj me rezultate shumë të mira shkollën fillore. Por 
kushtet e vështira ekonomike e familjare nuk e lejuan të 
vazhdojë shkollën shtatë vjeçare në Zerqan.

Nga fizarmoniçist amator te Estrada Profesionste e 
Peshkopisë

Si dhjetra bashkëmoshatarë, Lahimi u detyrua të rritej 
para kohe dhe t’u përkushtohej punëve, për t’i ardhur në 
ndihmë sado pak familjes së tij të madhe. Provoi të gjitha 
punët, duke filluar që nga ruajtja e bagëtive e më pas me të 
gjitha proceset e punëve bujqësore.
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Gjatë kësaj kohe filloi të kremtohej festa e 3 gushtit në 
Livadhet e Zerqanit. Kaloi një fëmijëri të vështirë, duke mos 
pasur asnjë lloj argëtimi, sepse atëherë nuk bëhej fjalë për 
radio apo energji elektrike, madje nuk kishte vajguri për 
ndriçim. “Jemi ndriçuar me pishë për disa vite. Ne fëmijët 
mezi e prisnim ditën e kësaj feste, si i vetmi argëtim për ne. 
Bukurinë, kësaj feste, përveç të tjerave ia shtonin ardhjet 
e grupeve artistike nga Tirana e Shkodra. Orkestrat e 
këngëtarët e mrekullueshëm na jepnin kënaqësi të veçantë. 
Por mua, në mënyrë të veçantë, më pëlqente fizarmonika. 
Dhe nuk më hiqej nga mendja për shumë kohë…”, rrëfen 
Lahimi. Për të, kjo qe shkëndia e parë dhe që më vonë, me 
ndihmën e Zotit dhe të Familjes u bë e mundur që të blenin 
një fizarmonikë të vogël. Me këtë fizarmonikë të vogël shkoi 
për të kryer shërbimin ushtarak 40 mujor. Aty ka hyrë në 
orkestrën e repartit të kufirit Peshkopi, nga viti 1957 deri 
më 1960.

Duke kujtuar ato kohë fatlume, mjeshtri i ardhshëm i 
muzikës shprehet se falë kushteve që iu krijuan, pasionit 
dhe vullnetit, ndihmës që i dha fizarmonicisti tjetër i 
repartit, si dhe ndihmës teorike nga shoku dhe miku i 
tij, Ahmet Balliu,(në atë kohë fizarmonicist në shtëpinë 
e kulturës), arriti të ecte mjaft mirë në përvehtësimin e 
instrumentit të lakmueshëm. Që në ushtri krijuan grup 
artistik dhe orkestra e repartit përballonte një pjesë të 
mbrëmjeve që bëheshin në qytetin e Peshkopisë.

Në Estradën Profesioniste të sapo krijuar të Peshkopisë 
kishte ardhur në detyrën e drejtuesit të muzikës 
kompozitori i mirënjohur shkodran Tonin Rrota. Pasi e 
dëgjoi Lahimin në disa mbrëmje, e thirri për të biseduar dhe 
i vuri përpara ca partitura me pjesë muzikore, ndërkohë i 
dha një fizarmonikë dhe po e dëgjonte me vëmendje. Pasi 
u bind në talentin e djaloshit nga Sopoti, i premtoi që pas 
mbarimit të shërbimit ushtarak ta merrte si bashkëpunëtor 
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në orkestrën e Estradës Profesioniste të Peshkopisë.
Për Lahim Kolën, kjo ishte e paimagjinueshme, por 

ja që ndonjëherë edhe ëndrrat bëhen realitet. Kështu, më 
2 dhjetor 1960, sapo u lirua nga ushtria, u paraqit sipas 
porosisë. Tonini thirri dhe drejtoreshën Vera Muça dhe 
përsëri i dha fizarmonikën që ta dëgjonte edhe drejtoresha. 
“Ndërkohë që unë i bija fizarmonikës ata diçka bisedonin 
bashkë. Në fund më thanë: me 16 dhjetor do vish të fillosh 
punë këtu si fizarmonicist profesionist në orkestrën e 
estradës”, vazhdon rrëfimin Lahimi.

Pas fillimit të punës në Estradën Profesioniste, vazhdoi 
me korespondencë shkollën shtatëvjeçare, si dhe shkollën 
pedagogjike, ku u diplomua në vitin 1966. Natyrisht që 
shkollimi e ndihmoi që të ecë me kurajo edhe në fushën 
profesionale si muzikant.

Falë punës profesinale që bënte kompozitori Tonin Rrota 
me sektorin e muzikës dhe studimit individual, Lahim 
Kola arriti që, jo vetëm të perfeksionohej në fizarmonikë, 
duke luajtur dhe pjesë solo me të në skenë, si “Vallja e 
shpatave” e një kopozitori rus, “Fantazi për fizarmonikë”, 
nga Agim Krajka, valsin “ Indiferenti”, pjesë koncerti etj, 
por nën shembullin dhe kujdesin e tij, filloi edhe të krijojë 
këngë me motive dibrane. Si të tilla vlen të përmenden: 
“Eja cucë dibrane”, duetet “Aksioni na bashkoi” dhe “Si dy 
lule ndër agime”, të kënduara me shumë sukses nga Flora 
Toska e Abdyl Sturçe, të cilat janë vlerësuar me çmime të 
para nga juritë përkatëse. Po kështu Lahimi krijoi “Këngë 
malesh”, e vlerësuar me çmim të dytë në Festivalin e 
Radio Kukësit. Në memorien e bashkëkohësve të tij ruhen 
të freskëta gjithashtu krijimet mahnitëse: “Aksionistja e 
malit”, kënduar nga Melita Shehu, “Këngë e punë kudo”, 
“Dibranja e re”, “Kombanjeri” etj. Këto dhe mjaftë të tjera 
janë të regjistruara dhe të transmetuara dikur nga Radio 
Tirana, por si shumë nga këngët e asaj kohe, ca nga tematika 
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e ca nga aparaturat e vjetëruara, nuk transmetohen më.

Në vitin 1971 merr drejtimin e orkestrës së Estradës 
Profesioniste

Me largimin e kompozitorit të ndjerë Tonin Rrota 
nga Peshkopia, në vitin 1971, Lahim Kola u ngarkua me 
drejtimin e sektorit të muzikës dhe orkestrës së Estradës 
Profesioniste. Në fillim, ai tregon se e pati mjaftë të 
vështirë, sepse duhej siguruar repertori i këngëve për çdo 
premierë, duhej të punonte me këngëtarët, të orkestronte 
pjesët muzikore dhe t’i përgatiste me orkestrën etj. Të gjitha 
këto deri në atë kohë i bente kompozitori Tonin Rrota. Kjo 
gjë, sipas tij, i kufizoi kohën për studimin e mëtejshëm 
në fizarmonikë, që ishte pasioni i tij. Por gjithsesi ishte i 
detyruar. Ishte përgjegjësi e madhe për të sepse niveli 
artistik duhej të vinte gjithmonë në ngritje. Gjatë viteve që 
ka qenë në drejtim të orkestrës ka dalë dhe dy herë jashtë 
shtetit me Ansamblin “Dibra”, në Turqi dhe Maqedoni. 
“Si Estradë Profesioniste kishim plan shtetëror. Duheshin 
realizuar katër premiera në vit: 160 shfaqje në qytet dhe 
në fshatrat e rrethit. Për çdo vit bënim një ose dy turne me 
shfaqje në qytetet e vendit”,-thotë Lahimi. Veçanërisht ai 
kujton turnetë e viteve 1961, 1963, si dhe më vonë kur kanë 
dhënë shfaqje në çdo qytet të Shqipërisë, në çdo fshat të 
Dibrës, si dhe në veprat e qendrat industriale. Ai vlerëson 
punën e palodhur dhe krijimtarinë e regjisorit Tefë Krroqi 
si dhe këngët e bukura të Tonin Rrotës dhe ato dibrane të 
trajtuara me mjeshtri nga këngëtarët dhe orkestra, të cilët 
kishin sukses të jashtzakonshëm kudo që shkonin.
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Si i shpëtoi ndëshkimit për zbutje të luftës së klasave

Megjithëse populli i donte e respektonte, edhe artistët 
si Lahim Kola, gjatë viteve të diktaturës kishin problemet 
e tyre. Ai kujton disa drejtues partiakë, që jo vetëm nuk 
merrnin vesh nga arti, por nuk ishin as dashamirës të 
punonjësve të artit. Kështu artistët si Lahimi, veçanërisht 
orkestrantët që luanin dhe muzikë të huaj, ishin në 
shënjestrën e tyre, që të mos ndikoheshin nga ideologjia 
mikroborgjeze dhe shfaqjet e huaja. “Pas shkarkimit të 
disa kolegëve më të vjetër, në vitin 1976, si duket, në vitin 
1980 më erdhi radha edhe mua. Neve na ngarkonin që të 
drejtonim grupet artistike nëpër shkolla e qendra pune, si 
dhe nëpër mbrëmjet që organizoheshin në Turizëm dhe na 
jepej një farë shpërblimi në bazë të ligjit dhe të rregullave.

Në funksion të këtyre aktiviteteve aktivizonim ndonjë 
person të talentuar edhe pse mund të kishte ndonjë hije në 
biografi. Mjaftuan këto pretekste që një drejtues partiak të 
më kundërvihej deri në atë shkallë, saqë pas debateve të 
forta me të, në zyrën e tij i propozoi Byrosë së Partisë që 
të vendoste shkarkimin tim, si i molepsur nga psikologjia 
mikroborgjeze dhe zbutës i luftës së klasave. Pas kësaj 
mase priteshin edhe masa të tjera deri në largim nga qyteti, 
siç kishte ndodhur dhe me të tjerë. Por shyqyr Zotit kishte 
dhe njerëz të mirë mbi atë. Pikërisht njëri prej tyre pasi 
më dëgjoi me vëmendje, më tha: “Shko pa merak dhe 
puno ashtu siç ke punuar gjithmonë”. E falenderova dhe 
u çlirova nga një ankth i jashtëzakonshëm”,-rrëfen Lahimi 
për atë kohë të trishtë. Dhe nuk nguron të falenderojë 
personin që e shpëtoi nga ajo isinuatë, ish Sekretarin e Parë 
të Komitetit të PPSH të rrethit Dibër, Jovan Bardhi që për 
të mbetet njeri i respektuar.
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Lahim Kola, ndër dhjetë artistët e parë të Estradës 
Profesioniste të Peshkopisë

Lahim Kola pati fatin që të bënte pjesë në dhjetëshen 
e parë të artistëve të Dibrës dhe të punonte e të përfitonte 
nga dy drejtuesit artistikë. Puna e tij është vlerësuar nga 
Presidiumi i Kuvendit Popullor në vitet 1979 dhe 1989 
me Medaljet “Naim Frashëri”, të Klasit të Tretë dhe 
të Dytë, me motivacionin: “PËR PUNË ME PASION 
E PËR INTERPRETIM ME NIVEL IDEOARTISTIK SI 
INSTRUMENTIST DHE PËR NDIHMËN E DHËNË NË 
MBARËVAJTJEN E FORMACIONIT TË ORKESTRËS NË 
SHTËPINË E KULTURËS NË PESHKOPI”.

Në vitin 1993, u bë reformë në Shtëpinë e Kulturës ku 
Lahimi punoi për 33 vite, mori për ca kohë asistencë dhe 
pastaj doli në pension. Që nga viti 1998, Lahim Kola bashkë 
me familjen janë vendosur me banim në Tiranë.
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eDMoND iSaKU – proFili i iNteleKtUalit DHe 
BizNeSMeNit të SUKSeSSHëM

Kushdo që ka pa-
tur rastin të vizitojë 
qytetin minator të Bul-
qizës, që pas janarit 
2017, është mrekulluar 
me kompleksin multi-
funksional: Hotel, Bar-
Restorant, salla konfer-
encash si dhe godina e 
TV BULQIZA, në pro-

nësi të “Mariuxho” sh.pk. me administrator Z.Edmond 
Isaku. Tashmë, inteligjenca dhe rinia e këtij qyteti, por dhe 
institucionet e kanë bërë zgjedhjen e tyre, duke i realizuar 
takimet, eventet, festat e konferencat shkencore, pikërisht 
në ambjentet mjaft të këndshme të këtij hoteli të stand-
ardeve europiane. 

Emri i Edmond Isakut është skalitur tashmë edhe te ky 
investim i konsiderueshëm për ngritjen e të parit kompleks 
multifunksional: hotel, bar-restorant sidhe godina e TV 
BULQIZA. Është kjo një vepër turistike me performancë 
cilësore që sjell shërbim modern në këtë qytet të aneksuar 
të Shqipërisë. Qoftë edhe vetëm për këtë vepër, Mond 
Isaku mund të konsiderohet si përfaqësuesi i vlerave më të 
çmuara intelektuale të brezit të ri, me një integritet shumë 
të lartë moral dhe intelektual.
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EKRANI ME LOGON “TV BULQIZA”, MË I 
PREFERUARI NË QARKUN E DIBRËS

Në teoritë konstruktiviste moderne njeriu jo vetëm 
duhet të dijë gjëra por duhet të bëjë gjëra. Edmond Isaku 
është kompetent që t’i zbatojë njohuritë e tij në situata 
kontekstuale. Ai ka përvojën, moshën, fuqinë intelektuale, 
morale, materiale që t’i përkushtohet sipërmarrjes. Dhe 
këto, të krijuara jo në një ditë apo në një vit, por për një 
hark kohor të konsiderueshëm.

Ideja dhe iniciativa e ngritjes të të parit televizion 
privat në Bulqizë i përket pikërisht Edmond Isakut. Afro 
dy dekada më parë kur ai ideoi dhe implementoi projektin 
e ngritjes së TV Bulqiza, pati edhe skeptikë që e shihnin 
me dyshim, por realiteti provoi të kundërtën. Ekrani me 
logon “TV Bulqiza” u bë më i preferuari për qindra mijëra 
teleshikues, jo vetëm nga qyteti mintaor në prehër të 
maleve, por edhe për audiencën e tij deri në Burrel e Kala 
të Dodës, me shtrirje në rang qarku. 

Edmond Isaku njihet si një njeri me reputacion të mirë 
në rrethin e Bulqizës dhe në zonën e vendlindjes së tij në 
Maqellarë....dhe pothuajse në krejt Qarkun e Dibrës, si 
dhe në Tiranë e Durrës. Ai është një person që ka punuar 
prej më se dy dekadash në sektorin privat në punë dhe 
investime modeste, duke fituar me djersë dhe ndershmëri. 

Asetet me impakt publik, si TV Bulqiza, firma “Mar-
iuxho” sh.pk., Shoqata e Transmetuesve Radiotelevizivë 
Kabllorë Valorë Kombëtarë që ai drejton si dhe gazeta kul-
turore atdhetare “Bulqiza”, janë vepër e krijimtarisë indi-
viduale të Mondit i cili me inteligjencë, me intuitë, i orien-
tuar mjaft mirë në ekonominë e tregut ka patur gjithmonë 
sukses. 
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GAZETA “BULQIZA”, ZË I SPIKATUR NË 
TREGUN MEDIATIK SHQIPTAR

Mond Isaku nuk është i apasionuar vetëm pas biznesit. 
Ai është një sipërmarrës i sukseshëm të cilit i pëlqen t’i japë 
komunitetit. Është bashkëthemelues i gazetës “Bulqiza”, 
të cilën e drejton me kompetencë e profesionalizëm që prej 
tre vitesh.

Gazeta “Bulqiza”, nën drejtimin e tij, si zë i spikatur 
në tregun mediatik shqiptar, solli frymën bashkëkohore 
të zgjidhjes së problemeve të qytetit e të fshatrave, duke 
evidentuar faktorë objektivë e subjektivë që ndikojnë 
në ecjen përpara, në kapërcimin e krizës ekonomike e të 
mungesës së besimit, për të gjallëruar forcat e brendshme 
lëvizëse të njerëzve tanë, të freskimit të veprimtarisë publike 
e shtetërore në të gjitha nivelet. Kjo gazetë ka promovuar 
dhe promovon atë çka vjen si vlerë nga e kaluara dhe i 
flet të sotmes me një pasqyrim real të problematikave të 
shumta që ka sot komuniteti i këtij rrethi.

“Gazeta “Bulqiza”, natyrisht nuk do të kishte mundësi 
të botohej pa mbështetjen financiare të z. Edmond Isaku, 
administrator i TV-Bulqiza dhe i kompanisë “Mariuxho” 
sh.pk. që merret me nxjerrjen e mineralit të kromit. 
Edmondi duke qenë edhe kryetar i shoqatës së rrjeteve 
kabllore dhe televizioneve lokale ka fituar një përvojë të 
shkëlqyer mbi mediat elektronike dhe të shkruar, duke 
u bërë faktor në komunikimin publik dhe emancipimin 
e përgjithshëm kulturor. Përvoja e gjatë si këshilltar 
bashkiak i ka dhënë mundësi Mondit që të njoh në detaje 
problemet ekonomike shoqërore të Bulqizës. Ndaj i nxitur 
nga këta stimuj mjedisor, rreth dy dekada më parë ngriti 
televizionin lokal i cili tani është fuqizuar në përhapjen e 
valëve dhe në cilësi programe transmetimi. Po ashtu edhe 
në rindërtim të ideve të reja dhe të vizionit për të ardhmen.
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ISAKU, INVESTIM EDHE NË BOTËN DIXHITALE

Edmond Isaku ka punuar ndër vite në sektorin privat 
duke respektuar ligjet dhe rregullat e shtetit ligjor dhe 
të ekonomisë së tregut. Është i pa implikuar me detyra 
publike dhe afera me fonde publike.   Lajtmotivi i tij është: 
“E dua qytetin tim Bulqizën dhe gjithë  investimet e mia 
në fushën e medias, të ndërtimit dhe nxjerrjes së kromit, i 
kam fokusuar pikërisht në këtë qytet, duke punësuar dhe 
mbështetur qindra familje”.

Edmond Isaku u lind në Grazhdan të Maqellarës dhe 
rrjedh prej një familjeje të njohur patriotike të zonës. Me 
edukatën e korrektësinë, të trashëguara nga prindërit e tij 
u angazhua përditë në punë duke përforcuar bindjen e tij 
se vetëm duke guxuar mund të shkonte përpara, të çante 
edhe në sipërmarrje të tilla të guximshme. Motoja e tij ishte 
dhe është: me punë dhe vetëm me punë do të mund të 
ndërtosh të ardhmen që ëndërron.

Vitet e fundit ai është investuar edhe ne botën dixhitale, 
ku tashmë ka disa abonentë të rrjetit kabllor. 

Si drejtues i një firme kromi, drejtori i “TV Bulqiza” dhe 
i gazetës së këtij rrethi, kryetar i Shoqatës të TV kabllore 
kombëtare dhe njëkohësisht këshilltar në bashkinë e 
Bulqizës, M.Isaku ka mjaft reputacion dhe një emër të 
mirë në këtë rreth. Ai njihet për karizmën dhe për një 
dashamirësi të admirueshme ndaj komunitetit.

DONATOR NË DHJETRA PROJEKTE 
SOCIALKULTURORE PËR BULQIZËN

E.Isaku është gjithashtu donator në dhjetra projekte 
socialkulturore për Bulqizën.

Si një ndër anëtarët më aktiv të Këshillit të Bashkisë 
Bulqizë, z.Edmond Isaku, i është përmbajtur parimit 



Halil Rama

204

kushtetues të ushtrimit të pushtetit nëpërmjet autonomisë 
vendore, që sipas tij kushtëzon ekzistencën e një pushteti 
vetëqeverisës vendor, sipas koncepteve të përparuara të 
organizimit të shtetit demokratik. Për faktin se Këshilli i ri 
Bashkiak i Bulqizës duhet të zotërojë aftësi efektive për të 
rregulluar e për të drejtuar, brenda ligjit, nën përgjegjësitë e 
veta dhe në të mirë të popullsisë, një pjesë të mirë të çështjeve 
publike, z.Isaku ka insistuar që kjo e drejtë të ushtrohet nga 
këshilli i përbërë nga anëtarë të zgjedhur me votim të lirë, 
të fshehtë, të barabartë, të drejtpërdrejtë e universal, i cili 
duhet të ketë organe ekzekutive përgjegjës në vartësi. Kjo 
sipas tij, për faktin se duke ushtruar në mënyrë më efektive 
funksionet e kompetencat, duke nxitur pjesëmarrjen edhe 
të bashkësisë në qeverisjen vendore, realizimi i detyrave 
nga këshilli bashkiak, realizimi i shërbimeve në forma të 
përshtatshme do të sigurojë njëherazi edhe një transparecë 
më të madhe ndaj publikut. 

Në një këndveshtrim të përgjithshëm, të jesh një 
sipërmarrës është çështje talenti, por është edhe një dhuratë 
nga Zoti. Edmond Isaku i ka të dyja. Ai ka dëshmuar se 
është një sipërmarrës i suksesshëm dhe i guximshëm, ka 
ide, aftësi menaxhuse etj. Si i tillë ai zë vend të veçantë në 
Panteonin e Vlerave.
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