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FAQE 1

Jubile mbresëlënës i
veteranëve të OBVL

20ikrijimit,
vitet e organizatës
70-vjetori
tonëvetëm
kanë qenë
vite
Brigada e VIII njohu
fitore
pune intensive

Nga Halil RAMA

Për mua është një koinçidencë e bukur promovimi i këtij libri pikërisht në këtë ditë jubilare të 20
vjetotit të krijimit të OBVL.Falenderoj përzemërsisht miqte e mi, akademik Pajazit Nushi,
Prof.Dr.Ana Lalaj, publicistin dhe poetin Çobo Skënderi dhe Prof.Xhemal Meçi, që shprehën vlerësime
maximale për këtë libër. Por një falenderim të
veçantë, unë dhe bashkëpunëtori im i ngushtë,
njëherazi bashkëautor i këtij libri, publicisti dhe
poeti i mirënjohur Sakip Cami kemi për inkurajuesin, katalizatorin dhe kontributorin më të madh
në këtë iniciativë jo të lehtë...

Nga Rrahman PARLLAKU

"Organizata jonë është anëtare e Federatave Europiane e Botërore të Veteranëve. Me pjesëmarrjen tonë në aktivitetet e këtyre Federatave, jo
vetëm në Europë, por edhe në Azi e Afrikë, kemi
bërë të njohur kontributin e popullit shqiptar
në Luftën e II Botërore dhe të luftrave për liri të
shqiptarëve në Kosovë, Maqedoni e deri dhe kontributin që japin sot në mbrojtje të paqes në
kuadrin e NATO-s"...
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Akademikë dhe profesorë të njohur nga Tirana e Prishtina, në promovimin e librit “20 vjet OBVL”

Kontributi i OBVL
ka reflektime të
posaçme në mjedisin
e Kosovës
Prof. Dr. Pajazit

Nushi

OBVL FESTON 20
VJETORIN E KRIJIMIT

FAQE 4

Qasje për të pohuar
hapur të vërtetën
Prof. Dr. Ana LALAJ

FAQE 5

OBVL, histori suksesi
Nga Myfit GUXHOLLI,
nënkryetar i OBVL

70 vjet më parë - Kongresi
historik i BRASH-it

FAQE 6

Puka kundër dy ushtrive
pushtuese, italiane dhe serbe

Nga Sotir BUDINA

Nga XHEMAL MEÇI

Shtatëdhjet vjet më parë, më 8 gusht të vitit 1944,
zhvilloi punimet Kongresi i Parë historik i Rinisë Antifashiste Shqiptare. Kongresi u mblodh për të analizuar
punën e luftën e rinisë në të gjitha krahinat e vendit
dhe për të përcaktuar detyrat e saj...

"Traktati i fshehtë i Londrës", 26 prill 1915, copëtonte
Shqipërinë mes fqinjve. Si u denoncua dhe u bë i njohur
edhe nëpërmes gazetave, që dilnin në Shkodër, ky traktat famkeq imperialist ngjalli paknaqësi...

FAQE 9
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JUBILARE
Akademikë dhe profesorë të njohur nga Tirana e Prishtina, në promovimin e librit “20 vjet OBVL”

Jubile mbresëlënës i veteranëve të OBVL
Halil RAMA

Ky libër që botohet
në 20 vjetorin e
OBVL pasqyron
gjërësisht ndonjëherë edhe në
detaje, pa pretenduar se ka thënë
gjithçka, punën e
madhe të mbi 15
mijë veteranëve që
milituan deri në
vdekje dhe militojnë aktualisht në të
mirë të demokracisë shqiptare dhe
të së ardhmes së
brezave duke pasqyruar sa më drejt
këtë luftë vigane që
e renditi Shqipërinë në krahun
e fitimtarëve të
Luftës së II
Botërore
Organizata e Bashkuar e
Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar (OBVL) festoi 20
vjetorin e krijimit të saj. Në
një takim festiv jubilar në
sallën e Akademisë së Shkencave, qindra veteranë e veterane, anëtarë të kësaj organizate, akademikë e profesorë të
njohur nga Tirana e Prishtina,
ndoqën me vëmendje përshëndetjen e kreut të OBVL-sëgjeneral Rrahman Parllaku, të
nënkryetarit të Shoqatës të
Veteranëve të LANÇ të Kosovës, akademik Pajazit Nushi
si dhe disa peranolaitete të
tjera. Heroi i Popullit dhe Nderi
i Kombit, Rr.Parllaku tha ndër
të tjera se “në dy dekada aktivitet intensiv, OBVL u dëshmua para shqiptarëve si Organizata që vlerëson lart kontributin e shquar të popullit shqiptar në Luftën e Dytë
Botërore, që dënon krimet e
komunizmit, që mbështeti fort
Luftën e drejtë të UÇK dhe në
tërësi çështjen mbarëkombëtare shqiptare. Me këtë
rast u promovua edhe libri “20
VJET OBVL”, botim i redaksisë
së gazetës “Veterani”. “Pikërisht ky libër që botohet në 20
vjetorin e OBVL pasqyron gjërësisht ndonjëherë edhe në detaje, pa pretenduar se ka
thënë gjithçka, punën e madhe të mbi 15 mijë veteranëve
që milituan deri në vdekje dhe
militojnë aktualisht në të mirë
të demokracisë shqiptare dhe
të së ardhmes së brezave duke
pasqyruar sa më drejt këtë
luftë vigane që e renditi Shqipërinë në krahun e fitimtarëve të Luftës së II
Botërore”.-tha ndër të tjera
gjeneral Parllaku. Sipas tij, në
70 vjetorin e çlirimit të atdheut dhe në 20 vjetorin e
OBVL, ky libër modest është
një kontribut për të njohur të
kaluarën e lavdishme, për të
vlerësuar të sotmen dhe për të
projektuar të ardhmen. Për
përgatitjen e këtij libri kanë
kontribuar dhjetra veteranë
me shkrimet e tyre të cilët

dëshiroj ti falenderoj. Kreu i
OBVL shprehu një falenderim
të veçantë për drejtuesit e
gazetës peroidike “Veterani”,
kryeredaktorin H. Rama si dhe
për gazetarin ushtarak S.
Cami, që kanë përgatitur dhe
redaktuar këtë libër për të cilin është punuar shumë dhe
për një kohë të gjatë.
Ndërsa Prof. Dr. Ana Lalaj,
duke folur më konkretisht për
librin “20 vjet OBVL - Organizatë e Bashkuar e Veteranëve
të Luftës Antifashiste të Popullit Shqiptar” përmbledhtazi tha
se se ai bën fjalë: “-Për orientimin e drejtë të Organizatës, -Për
veprimtarinë e gjallë të saj, -Për
përshkrime të disa jetëve njerëzore, -Për vetëdijen dhe besimin
e veteranëve të Organizatës jo
vetëm në Luftë por edhe në
Demokraci”. Historiania e
mirënjohur Lalaj u shpreh se
ky libër në vetvete dëshmon faktin se organizatat dhe shoqatat
politike, shoqërore, atdhetare
kulturore etj janë asete të rëndësishme, janë pasuri e kësaj shoqërie. Pjesë e kësaj pasurie është edhe OBVL si organizatë shoqërore atdhetare. Të shkruash
një libër në ditët e sotme, për profesoreshë Anën nuk është ndonjë çudi. Por në këtë libër, sipas
saj “çuditë” ose të papriturat janë
të vetë organizatës. Në këtë libër
tanimë OBVL ka të dokumentuar punën e vet, ka të dokumentuar shpirtin e vet, ka të dokumentuar ambicjen e vet. Parë nga
ky këndvështrim, ish dfrejtoresha e Institutit të Historisë,
shpreh shqertësimin e ligjshëm
për faktin se në Shqipëri ka një
numër të madh shoqatash, për
të drejtat e njeriut, për biznesin,
për barazinë gjinore, për të
drejtat e fëmijëve, për mjedisin e
të tjera e të tjera, por asnjëra nuk
ka ndonjë përmbledhje, jo platformë, jo qëllim, jo Statut, se ato
janë depozitime të domosdoshme
juridike; por se çfarë kanë bërë
që nga krijimi deri më sot.
Nëqoftëse do t’i kishim këto, ne
do të kishim në fakt të dokumentuar 24 vjet lëvizje në demokraci. Prandaj ky botim shumë seri-

oz, sipas Znj.Lalaj, është ndoshta shembulli i vetëm që na e
plotëson këtë nevojë. Kjo për faktin se lexuesi ka tashmë në dorë
këtë libër për të njohur punën e
organizatës, njerëzit që e përbëjnë, kontributet që ata kanë
dhënë e japin dhe gjithë kjo na
entuziazmon.
Si një encikopedi me vlera
për historiografinë shqiptare e
konsideroi këtë libër edhe historiani Xhema Meçi, Mjeshtër
i Madh, duke e konsideruar
një enciklopedi me portrete e
profile të më shumë se 100
personalitevete të shuara, ish
komandantë e drejtues të
LANÇ, të ekzekutuar, burgosur

e internuar nga sistemi i diktaturës hoxhiste, të shkundur
tashmë nga pluhuri i harresës
dhe të evidentuar me tërë aktivitetin e tyre patriotik në dobi
të atdheut të tyre. Po në këtë
linjë u shprehën edhe nënkryetari i OBVL, Ing./Myfit Guxholli, publicisti e poeti i njohur
Çobo Skënderi, kreu i Shoqatës “Labëria”, Prof.Dr.Ago
Nezha si dhe kryetari i OUPL,
z.Dhimitër Ndrenika.
Ky takim festiv qe mjaftë
mbrësëlënës për qindra pjesëmarërsit e pranishëm në
sallën e madhe të Akademisë
së Shkencave.
OBVL u krijua para 20

vitesh me nismën e një grupi
pre 64 personalitetesh, gjeneralësh dhe luftëtarësh, figura
politike të respektuara, por fatkeqësiht të dënuar nga regjimi komunist u formua Organizata e Bashkuar e Veteranëve të Luftës së Popullit Shqiptar (OBVL). Në këtë grup
bënin pjesë figura politike të
respektuara që kishin qenë
drejtues të reparteve partizane
e ministra, siç ishin: Rrahman Parllaku, Kiço Ngjela,
Manol Konomi, Fadil Paçami,
Maqo Çomo, Sadik Bekteshi
(gjeneral lejtnant-Hero i Popullit), Muhamet Prodani (gjeneral lejtnant-Hero i Popullit),
gjeneral-majorët: Nexhip
Vinçani, Skënder Malindi dhe
Ernest Jakova; luftëtaret e
shquara, drejtuese në luftë e
aktiviste të OBVL: Selfixhe
Broja(Ciu), Zenepe Golemi
(Ashiku), Liri Belishova,Vera
Ngjela (Pojani) e disa të tjera,
por fatkeqësishttë dënuara nga
regjimi diktatorial i Enver Hoxhës. Kuvendi i parë themelues
i Organizatës të Bashkuar të
Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare (OBVL)
në krye të saj zgjodhi personalitetin e shquar Dr. Ymer
Dishnicën.
Organizata e Bashkuar e
Veteranëve të LANÇ të popullit shqiptar është anëtare e
Federatës
Europiane
e
Botërore të veteranëve. Me
pjesëmarrjen dhe aktivitetet e
këtyre federatave, jo vetëm në
Europë, por edhe në Maljazi, në
Johanesburg, Marok etj OBVL
ka bërë të njohur kontributin
e popullit shqiptar në Luftën e
II Botërore dhe të luftrave për
liri të popullit tonë në Kosovë,
Maqedoni e deri dhe kontributin që jep sot në mbrojtje të
paqes në kuadrin e NATO-s.

Përurohet libri, kushtuar këtij përvjetori

20 VJET - ORGANIZATA E BASHKUAR
Prof. Murat Gecaj*

1.
Në sallën "Aleks Buda" të Akademisë së
Shkencave u organizua një ceremoni e
thjeshtë, por domethenëse e mbresëlënëse,
kushtuar 20-vjetori të jrijimit të Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të Luftës Antifashiste të Popullit Shqiptar. Merrnin pjesë
anëtarë të kësaj Organizate, si nga kryeqyteti e degët nëpër rrethe, nga media e shkruar dhe ajo elektronike, si dhe një delegacion I Shoqatës së Veteranëve të Luftës nga
Republika e Kosovës.
Në fillim, kryetari i OBVL, Gjeneral-Leitnant në pension Rrahman Parllaku, "Hero i
Popullit" e "Nderi i Kombit", foli shkurtimisht
për historikun e krtijimit të kësaj Organizate, për veprimtaritë kryesore që janë zhvilluar, si dhe për disa prej veprimtarëve më
të dalluar të saj. Ai nënvizoi se kjo veprimtari është pjesë përbërëse e atyre, që do të
zhvillohen në vitin jubilar të 70-vjetorit të
çlirimit të Atdheut nga pushtuesit nazi-fashistë. Me këtë rast, përsëri flitet me nderim
për sakrificat e panumërta, që bëri populli
shqiptar gjatë KLuftës II Botërore, në luftën
për çlirim, për liri e demokraci të vërtetë,
gjë që u shërben sidomos brezave tanë të rinj.
Më tej, ai u ndfal në bashkëpunimin me disa
organizata e shoqata të tjera shoqërore, brenda e jashtë vendit, sidomos me atë të Kos-

ovës dhe për vlerat e librit të ri, që u publikua në këtë 20-vjetor, duke i falënderuar
përzemërsisht redaktorët Halil Rama e Sakip Cami. Në fund, ai i ftoi të pranishmit që
të mbanin një minutë heshtje për të nderuar kujtimin e anëtarëve të kësaj Shoqate,
të cilët janë ndarë nga jeta gjatë viteve të
fundit.
Në vazhdim, në emër të Shoqatës së Veteranëve të Kosovës, përshëndeti zv.kryetari
i saj, Akademiku Pajazit Nushi. Ndër të
tjera, ai theksoi domosdoshmërinë e pasqyrimit me vërtetësi të historisë së Luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit
tonë, që brezi i ri ta njohë atë sa më mirë
dhe t'i shërbejë me përkushtimin e tij
çështjes mbarëkombëtare shqiptare.
Prof.Dr. Ana Lalaj foli për prmbajtjen kryesore të librit, që u prurua, kushtuar OBVL
dhe tregoi se nga anëtarët e kësaj Organizate janë publikuar mjaft libra me vlerë, si
për sot dhe të ardhmen. Me interes u dëgjuan edhe përshëndetjet e bëra nga: kryetari i Shoqatës "Labëria", prof.Ago Nezha;
zv.kryetari i OBVL, Myfit Guxholli; historiani nga Puka, Xhemal Meçe dhe redaktori
i gazetës "Veterani", H.Rama. Ndërsa Çobo
Skënderi përmendi me emra e fakte, persekutimet e kryera nga udhëheqësit më të
lartë të rregjimit monist, ndaj sa e sa
kuadrove kryesore të Luftës Antifashiste të
Popullit Shqiptar dhe të Ushtrisë Shqiptare.
Gjatë kësaj veprimtarie, me moderator
gazetaren e re Lindita Bushgjokaj, u pro-
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FAQE 3

FJALA
"Në veprimtarinë 20-vjeçare jemi përpjekur të jemi sa më
objektiv në vlerësimin e ngjarjeve historike"

20 vitet e organizatës tonë
kanë qenë vite pune intensive
çelje të këtij takimi festiv me
rastin e jubileut të 20-vjetorit
të krijimit të organizatës tonë,
të cilin e mbajmë në kuadrin
e festimeve të 70-vjetorit të
çlirimit të atdheut nga okupatori nazifashist, siç përkujtuam kohë më parë, po në këtë
kuadër, 70 vjetorin e Konferencës së Bujanit..
20 vitet e organizatës tonë
kanë qenë vite pune intensive, që kanë bërë veteranët e
organizatave të rretheve e në
qendër, për përmbushjen e
detyrave e objektivave, që u
ngarkonin platforma e programi, aprovuar nga Kuvendi
themelues i OBVL, që kanë
qenë e janë edhe sot detyra e
objektiva për ne, si:
Përkujtimi e ndriçimi i
ngjarjeve historike, të
luftrave për liri e pavarësi
kombëtare, në veçanti të
Luftës Nacionalçlirimitare,
me qëllim që t'ua bëjmë me
dije brezit të ri të sotëm e
t'ua lëmë trashëgim brezave
që vijnë këto ngjarje të
lavdishme të historisë së
popullit tonë.
Nga Rrahman PARLLAKU

"Organizata jonë është
anëtare e Federatave Europiane e Botërore të Veteranëve. Me pjesëmarrjen tonë
në aktivitetet e këtyre
Federatave, jo vetëm në
Europë, por edhe në Azi e
Afrikë, kemi bërë të njohur
kontributin e popullit

shqiptar në Luftën e II
Botërore dhe të luftrave për
liri të shqiptarëve në Kosovë, Maqedoni e deri dhe
kontributin që japin sot në
mbrojtje të paqes në
kuadrin e NATO-s"
Është nder dhe privilegj për
mua që t'ju përshëndes
përzemërsisht të gjithëve në

Të përkujtojmë edhe figurat
e shquara, që kanë lënë
gjurmë të pashlyera si
udhëheqës e drejtues të
këtyre luftrave; Në veçanti
komandantët e drejtuesit e
Luftës Nacionalçlirimtare
që çliroj atdheun 70 vjte më
parë, fitore të cilën po
përgatitemi ta festojmë së
bashku këtë vit jubilar.

E VETERANËVE TË LUFTËS
jektuan pamje nga jeta dhe veprimtaritë e
zhvilluara nga OBVL.
Në mbyllje të veprimtarisë, pjesëmarrësit
i vazhduan bisedat e tyre dhe bënë fotografi
të përbashkëta për kujtim, gjatë kokteji të
të shtruar me këtë rast.
2.
Si e shënuam më lart, pjesë e rëndësishme e kësaj veprimtarie ishte përurimi
i librit të ri, "20 vjet, Organizata e Bashkuar
e Veteranëve të Luftës Antifashiste të Popullit Shqiptar" (Tiranë, 2014). Libri në fjalë
përmban 390 faqe dhe është ilustruar me
mjaft fotografi. Ai ndahet në 11 kapituaj. Në
faqen e parë theksohen detyrat kryesore të
OBVL: Vlerëson lart ndihmesën e shquar të
popullit shqiptar në në Luftën e Dytë
Botërore; dënon krimet e komunizmit dhe
mbështet fort luftën e drejtë të UÇK-së e
Çështjen mbarëkombëtare shiptare.
Vend me rëndësi në këtë libër zënë figurat e drejtuesve dhe veprimtarve të dalluar
të kësaj Organizate, si dhe të luftëtarëve e
komandantëve të paepur për liri e demokraci, që nga Sadik Bekteshi e Muhamet
Prodani, Ernest Jakova e Nexhip Vinçani dhe
Salfixhe Broja (Ciu), Zenepe Golemi (Ashiku), Liri Belishova, Vera Ngjela(Pojani),
Mine Doraci etj. Po kështu, që në hyrjen e
shkruar nga Rr.Parllaku, nënvizohet se,
përveç nderimit që u bëhët të të rënëve në
luftë, të pushkatuarëve nga diktatura, të

vdekurve në burgje e internime, OBVL ka
dalë në mbrojtje të vendosur të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës dhe të të drejtave të
shqiptarëve në Kosovë, Preshevë, Maqedoni, Mal i Zi e të komunitetit çam etj.
Duke shfletuar më tej faqet e këtij libri,
njihemi me mjaft figura të shquara të
Luftës dhe të Ushtrisë Shqiptare, pjesa më
e madhe e të cilëve u dënuan me ashpërsi
nga rregjimi i diktaurës në Shqipëri, si
Ymerf Dishnica, Sejfulla Malëshova, Tuk
Jakova, Gjin Marku,Tahir Kadare, Dali
Ndreu, Beqir Balluku, Petrit Dume, Muhamet Prodani, Todi Naçi, Maqo Çomo.
Dashnor Mamaqi, Kiço Ngjela, Veli Dedi e
të tjerë. Një vend me rëndësi në këtë libër
zë edhe pjesa, "Homazhe, në nderim të veteranëve dhe veteraneve të LANÇ", si Spiro
Moisiu, Tanush Shyti, Dilaver Radëshi,
Hava Bekteshi etj. Po kështu, pasqyrohen
veprimtari kushtuar ngjarjeve historike,
siç ishte ajo për Konferencën e Bujanit dhe
jepen kronika për libra të përuruar dhe që
u kushtohen disa figurave të njohura të
Luftës dhe të Ushtrisë, në Shqipëri e Kosovë, si Skënder Malindi, Nexhip Vinçani,
Fadil Hoxha, Hajdar Dushi, Edip Ohri etj.
Në tërësi, ky libër mbart vlera të rëndësishme për njohjen e rrugës së mbarë, që
ka përshkuar OBVL, por dhe të jetës së
mjaft figurave të shquara të Luftës Antifashiste të popullit shqiptar, për liri e demokraci dhe përparim shoqëror.
*Publicist e studiues-Tiranë

Ishte kjo luftë legjendare që e radhiti Shqipërinë
në aleancën e madhe të popujve, të drejtuar nga Anglia, ish
BS dhe SHBA.
Në aktivitetet tona kemi
vlerësuar lart sakrificat, që në
mjaftë raste ishin mbinjerëzore që bënë rinia në radhë të
parë, po dhe i gjithë populli në
luftën për çlirim.
Nuk duhen errësuar e aq
më keq të mohohen lufta dhe
sakrificat e popullit, ato duhen
ndarë nga krimet monstruoze
të kryera nga diktatura e dikatori Enver Hoxha.
Ne i kemi dënuar e i
dënojmë me fakte krimet që
bëri diktatura ndaj popullit, me
luftën e klasave, por edhe për
faktin se u goditën dhe u
likujduan pjesa më e madhe e
komandantëve e drejtuesve
kryesorë të luftës, heronjtë e
saj, pa patur asnjë fakt e dokument për akuzat e sajuara
që u bëheshin.
Në gjithë veprimtarinë që
kemi zhvilluar gjatë këtyre 20
viteve jemi përpjekur të jemi
sa më objektiv në vlerësimin
e ngjarjeve historike, që për
fat të keq i shtrembëroi historiografia e regjimit monist,
dhe që po vazhdohet edhe sot
me shtrembërimin e politizimin e historisë.
Organizata jonë, në veprimtarinë e saj ka bashkëpunuar me organizata e
shoqata joqeveritare që ushtrojnë aktivitete shoqarore e
humanitare.
Ne ishim në grupin
nismëtar që bashkoi 64 organizata e shoqata që u mobilizuan totalisht e dhanë një ndihmesë të veçantë në mbështetje të luftës së UÇK-së dhe
në pritjen e vëllezërve tanë
kosovarë, të dëbuar nga trojet
e tyre prej bandave serve të
kriminelit Millosheviç. I strehuam në familjet mikpritëse
të Tiranës dhe në kampet e
ngritura për ta; u kujdesëm
për shëndetin e jetën e tyre.
Gjithashtu nëpërmjet mjeteve
mediatike, televizioneve e shtypit të shkruar kemi informuar, jo vetëm opinionin e
brendshëm, por dhe atë
ndërkombëtar për krimet e
genocidin e pashembullt që po
ushtronin bandat serbe ndaj
popullit shqiptar të Kosovës.
Kemi përshëndetur e mbështetur ndërhyrjen e NATO-s për
t'i dhënë fund këtij genocidi.
Në ditët e para të çlirimit
të Kosovës, shtator 1999,
kemi vendosur lidhje e bashkëpunim të ngushtë me Shoqatën e Veteranëve të LANÇ
të Kosovës. Bashkë kemi zhvilluar shumë aktivitete, në
përkujtim të ngjarjeve historike të luftrave për liri e pavarësi, sidomos të luftës së
përbashkët nacionalçlirimtare. Veprimtaritë janë zhvilluar, këtu dhe në Kosovë.
Ne gjithashtu kemi krijuar
e mbajmë lidhje me organizatatat e veteranëve të UÇK-së

e Maqedonisë; kemi ftuar në
festat kombëtare delegacione
e kemi festuar së bashku; ata
kanë marrë pjesë në përkujtimoret e organizuara nga ne.
Organizata e Bashkuar e
veteranëve të Luftës Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar
ka mbështetur fuqimisht edhe
luftën e shqiptarëve në Maqedoni e në Luginën e Preshevës, për të fituar të drejta
të barabarta nacionale e liri
demokratike, siç gëzojnë
sllavët në këto shtete.
Po ashtu kemi mbështetur
dhe mbështesim të drejtat e
komunitetit çam si dhe përpjekjet e këtij komuniteti për
zgjidhje sa më të drejtë të
çeshtjes çame, në përputhje
me normat e konventat
ndërkombëtare.
Organizata jonë është
anëtare e Federatave Europiane e Botërore të Veteranëve.
Me pjesëmarrjen tonë në aktivitetet e këtyre Federatave,
jo vetëm në Europë, por edhe
në Azi e Afrikë, kemi bërë të
njohur kontributin e popullit
shqiptar në Luftën e II
Botërore dhe të luftrave për liri
të shqiptarëve në Kosovë,
Maqedoni e deri dhe kontributin që japin sot në mbrojtje
të paqes në kuadrin e NATOs.
Veç delegacioneve tona në
aktivitetet e këtyre federatëve, na ka përfaqësuar i
deleguari ynë Z.Astrit Leka, që
është i zgjedhur në Këshillin
e Federatës Botërore të Veteranëve.
Të gjitha këto aktivitete
kanë gjetur pasqyrim të gjerë
në gazetën tonë "VETERANI" e
cila gjatë këtyre 20 viteve i ka
shpalosur ato me saktësi e
vërtetësi para lexuesve. Gjatë
luftrave çlirimtare në Kosovë
e Maqedoni ajo u bë një zë i
fuqishëm për demaskimin e
dënimin e krimeve të shovinistëve serbo-sllavë dhe ngriti
lart figurën e luftëtarëve çlirimtarë.
"VETERANI" është një enciklopedi e veprimtarisë së
OBVL dhe e mjaftë veprimtarive të Shoqatës të veteranëve të LANÇ të Kosovës. Artikujt e saj u bënë bazë edhe
për librin "20 vjet OBVL" që
promvojmë sot. Në këtë libër
është përmbledhur veprimtaria më kryesore e organizatës
sonë; jemi përpjekur të lëmë
gjurmë të vërteta historike, ne
veçanti për Luftën nacionalçlirimtare e luftrat e ushtrive
çlirimtare të Kosovës e Maqedonisë.
Librin do e vlerësoj lexuesi,
po unë dua të falenderoj
zotërinjtë Halil Rama e Sakip
Cami për punën e përkushtimin në përgatitjen e botimin
e
tij. Një falenderim të
veçantë kam dhe për zotin
Shefqet Kastrati që mundësoi
daljen në kohë nga shtypi të
këtij libri.
*Fjala e hapjes të takimit
jubilar "20 vjet OBVL"
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Kontributi i OBVL ka reflektime të
posaçme në mjedisin e Kosovës

Prof. Dr. Pajazit

Nushi

P r i s h t i n ë

Më vjen mirë që mund të
Ju përshëndes sot, kur e
kremtojmë 20 vjetorin e Orgainizatës së Bashkuar të Veteranëve të Luftës Nacionalçlirimtare të Popullit Shqiptar
dhe njëkohësisht e përurojmë
librin "20 vjet të Organizatës
së Bashkuar të Veteranëve të
Luftës Nacionalçlirimtare të
Popullit Shqiptar". Këtë përshëndetje e bëj në emër të
Kryesissë së Shoqatës së Veteranëve të Luftës Nacionalçlirimtare të Kosovës, të pranishmëve nga kjo kryesi dhe të
Kryetarit të saj Zotit Vehap
Shita, të cilit i urojmë shërim
të shpejtë.
Për ne të gjithë kjo e
kremte ka domethënie të
veçantë për historinë kulturore dhe politike shqiptare dhe
për bashkëkohësinë shqiptare
përgjithësisht. Them kështu,

sepse organizata e Bashkuar
e Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare e
Popullit Shqiptar me veprimtarinë e saj, tashmë njëzet
vjeçare, ka dëshmuar besnikërinë ndaj synimeve, parimeve dhe detyrave të misionit të subjektit politik, social
dhe juridik të saj. Pasqyrimi
objektiv i luftës së popullit
shqiptar për çlirimin e vendit
nga pushtuesit, mbrojtja a traditave luftarake dhe e vlerave
patriotike të LANÇ dhe transmetimi i mesazheve të kësaj
lufte te brezat e rinj, etj. kanë
pasur jehonë të posaçme edhe
në përmasa botërore. Ky është një kontribut i rëndësishëm dhe i pazëvendësueshëm për historinë më të
re të popullit shqiptar. Ky kontribut ka reflektime të
posaçme në mjedisin e Kosovës, sidomos për shqiptarët e
këtij mjedisi dhe më gjerë. Në
kuadrin e këtij kontributi ne
sot, më shumë se dje, jemi
bërë të vetëdijshëm se në
Luftën e Dytë Botërore kemi
hyrë të përbashkët; angazhi-

mi i shqiptarëve të Kosovës
në LANÇ - e ka qenë i nxitur
drejtpërdrejtë nga nismat atdhetare të personaliteteve të
shquara patriotike të shqiptarëve të Shqipërisë. Në
mjedisin e Tiranës, të Shkodrës, të Korçës dhe të vendeve
të tjera të Shqipërisë janë formuar kuadrot shqiptare nga
Kosova - organizues të Luftës
Nacional Çlirimtare me synime atdhetare. Emin Duraku,
Hajdar Dushi, Fadil Hoxha, etj.
ishin personalitete të formuara atdhetarisht mu në
zemrën e Shqipërisë. Këta i
kanë kontribuar luftës së përbashkët antifashiste, sidomos
organizimit dhe zhvillimit të
operacioneve luftarake në
Kosovë. Të gjithë së bashku
nisën luftën kundër më të
keqës për të gjithë si edhe për
shqiptarët e Kosovës, që ishin nënshtruar të keqës më të
madhe, që vetëm Fan Noli i
madh ka ditur ta thotë me tri
fjalë: "Çpasurim, Çpërngulje
dh Çfarosje". Kështu do të
ndodhte, sikur shqiptarët e
Kosovës së bashku me ata të
Shqipërisë dhe të trojeve të
tjera të shqiptarëve të mos
merrnin pjesë në LANC - e.
Këtë e ka dëshmuar dëbimi
me dhunë i më shumë se 800
000 shqiptarëve nga pragu i
shtëpive të gjyshëve e stërgjyshëve të tyre në kohën e sundimit të Millosheviqit, sidomos
në vitet 1998 - 1999. Këtyrëve
të dëbuarve populli shqiptar i
Shqipërisë, me gjithëse ishte
në
gjendje
të
rëndë
ekonomike, u hapi krah më
krah dyert e shtëpive, të
banesave, të dyqaneve, të
pushimoreve, të kënvikteve,
etj. duke shënuar në këtë
mënyrë shembullin epokal të
altruizmit dhe humanizmit në
historinë e etikës.
Kemi ardhur nga Kosova
për të nderuar anëtarët e Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të LANÇ të Popullit
Shqiptar dhe kontributin e
tyre në kryerjen me sukses të

misionit të kësaj organizate,
e cila është zëri dhe
ndërgjegjja e të gjithë atyre që
luftuan për liri të popullit të
vet dhe për atdheun e përbashkët të shqiptarëve. Për
këtë kemi qenë të motivuar
jo vetëm nga vetëdija liridashëse e shqiptarëve të Kosovës, burim i së cilës ka qenë
shteti shqiptar, por edhe nga
shtylla konceptuese më e
fortë e kësaj vetëdije, e cila
shfaqet konkretisht në
njerën nga pikat e programit
të OBVL, ku është shënuar:
"OBVL do të punojë për të rritur dhe forcuar dashurinë për
atdheun dhe për realizimin e
aspiratës së madhe të bashkimit kombëtar, duke mbështetur dhe përkrahur përpjekjet për pavarësin dhe konsolidimin e shtetit të Kosovës".
Bashkëpunimi i ngjeshur i
OBVL dhe Organizatës së Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të Kosovës që nga koha e zhvillimit të pluralizmit është argumenti më i fuqishëm i realizimit të kësaj detyre të shenjt.
Madje, mund të them, pikërisht nga bashkëpunimi
ndërmjet këtyre dy organizmave ka filluar zhvillimi institucional i organizmave të
tjerë të Republikës së
Shipërisë dhe i atyre të Kosovës, që sot ka arritur nivelin, që asnjë herë nuk e kemi
pasur në të kaluarën.
Pasqyrimi me vërtetësi i
Luftës Nacionalçlirimtare të
popullit shqiptar në botimet e
njerës organizatë dhe të
tjetrës duke përfshirë edhe
botimet në organin e shtypit
të OBVL "Veterani" të Tiranës
është kontribut i rëndësishëm i organiztava tona të
përbashkëta për historiografinë e popullit shqiptar në
të kaluarën e afërt. Më duhet
të pranojë se shqiptarët e Kosovës, ata që interesohen për
zhvillimet politike në Shqipërinë e dekavae dhe të
viteve të kaluara, kanë pasur

pak informacione për Ymer
Dishnicën, Rrahman Parllakun, Muhamer Spahiun, Alfred Mojsiun, Liri Belishovën,
Sami Vinçanin, Nako Spiron,
Lavdosh Dulajn, Tahir Voshtinën, Mufit Guxhollin, Bajo
Topullin, Edip Ohrin, Delo Balilin, Pertef Muftarin, Sadik
Bekteshin, Petrit Dumen,
Josif Zegalin, Halim Ramohiton, Llazar Gjançin, Mufit Bardhin, Mano Komonin, Petraq
Progritin e shumë të tjerë.
Botimet e shumta individuale
kanë dhënë informacione dhe
komentime sa të pakta, aq
edhe të ndryshueshme dhe të
ngjyrosura me pikëpamje të
autorëve të këtyre botimeve.
Diç e ngjashme mund të jetë
edhe informimi i lexuesve nga
Shqipëria për pikëpamjet dhe
qëndrimet
politike
të
udhëheqësve politik të Kosovës gjatë dhe pas Luftës II
Botërore. Na i besojmë literaturës autentike të organizatave të luftës, të cilën me
saktësinë e nivelit më të lartë
mund ta japin dy organizatat
tona. Funksionin e këtillë e
kryen tani edhe libri "20
Vjetët e Organizatës së Veteranëve të Luftës", që e përurojmë sot. Përmbajtja e këtij
libri, si edhe përmbajtja e librit Shoqata e Veteranëve të
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të Kosovës - Krah
i Luftës për Çlirim, pavarësi,
vetëvendosje e shtetësi të Kosovës në vitet 1990 - 2012"
konsiderojmë se janë kontribute të rëndësishme për historiografinë e kohës më të re të
shqiptarëve.
Fjalën time dua ta përfundojë duke Ju uruar shënimin
e këtij 20 vjetori dhe shëndet
të mirë e pleqëri të rahatshme.
*Fjala përshëndetëse në
kemtimin e 20 vjetorit të Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të Popullit Shqiptar - Tiranë, më 18.
07. 2014.

Gusht 2014; Nr. 8(308)

FAQE 5

RECENSIONI
Vlerat historike të Librit "20 vjet OBVL - Organizata e Bashkuar e Veteranëve të Luftës Antifashiste të Popullit Shqiptar"

Qasje për të pohuar hapur të vërtetën

Prof. Dr. Ana LALAJ

Para disa ditësh, në një të
përditshme, më zuri syri që një
politikan ankohej se OJF-të
kishin shkuar me pushime dhe
që ai ishte i pakënaqur se disa
prej këtyre organizatave ishin
të pandjeshme ndaj zhvillimeve
politike të ditës.
Më erdhi në mendje ky detaj sapo e mora në dorë këtë
libër, një libër që përmban historinë e një organizate, e një
shoqate dhe që sot na mbledh
në 20 vjetorin e saj. M'u kërkua
nga organizatorët të merrja
pjesë në këtë veprimtari. Pranova me kënaqësi dhe gjej rastin t'i falenderoj ata. Më thanë
të mbaja një fjalë për këtë libër
që promovohet sot dhe hezitova
duke thënë se kisha shumë
punë nëpër duar. Në të vërtetë
mendova se çfarë mund të them
unë për një libër që flet për një
organizatë. Tani që e mora në
dorë librin dhe e lexova pashë
se kam gabuar dhe kërkoj
ndjesë.
Çfarë është në vetvete ky
libër?
E para, dëshmon faktin se
organizatat dhe shoqatat politike, shoqërore, atdhetare kulturore etj janë asete të rëndësishme, janë pasuri e kësaj
shoqërie. Pjesë e kësaj pasurie
është edhe organizata juaj shoqërore atdhetare. Të shkruash
një libër në ditët e sotme nuk
është ndonjë çudi. Por në këtë
libër, "çuditë" ose të papriturat
janë të vetë organizatës. Në
këtë libër tanimë organizata ka
të dokumentuar punën e vet,
ka të dokumentuar shpirtin e
vet, ka të dokumentuar ambicjen e vet.
Kur lindi organizata,
shumëkush tha: "Sa keq, edhe
veteranët u ndanë!" Por koha
tregoi se ky mendim nuk ishte
i drejtë.
Unë ruaj respekt të madh për

Komitetin Kombëtar të Veteranëve të Luftës dhe njerëzit që
e përbëjnë atë, sepse të gjithë
ata, ashtu si ju kanë luftuar,
kanë sakrifikuar e derdhur gjak
në LANÇ. Gjithashtu praninë e
më shumë se një organizate,
qoftë edhe për veteranët, e shoh
si larmi dhe jo si kundërvënie.
Në fund të fundit të dy organizatat kanë një pikënisje, Luftën për
çlirim, dhe një pikëmbrritje, pranimin në BE. Dhe BE krahas
bashkimit pranon dhe diversitetin.
E dyta, historikët e organizatave veç e veç dhe në tërësi përbëjnë historikun e një shoqërie.
Dhe shoqëria ka nevojë për këtë
histori. Thashë se demokracia
krijoi asetet e veta dhe më të
rëndësishmet janë organizatat e
shumëllojshme.
Në dhjetor 1990, kur lindi
Partia Demokratike, opinioni e
priti si një fitore, sepse ishte alternativa e parë pluraliste. Por
përse nuk kemi ende një histori të Partisë Demokratike?
Në qershor 1991, lindi Partia
Socialiste si trashëgimi e Partisë së Punës. A nuk na duhet
edhe një histori e kësaj partie?
Mendoj se po.
Në Shqipëri ka një numër të
madh shoqatash, për të drejtat e
njeriut, për biznesin, për
barazinë gjinore, për të drejtat e
fëmijëve, për mjedisin e të tjera
e të tjera. Më thoni ju lutem, a
di ndokush të ketë ndonjë përmbledhje, jo platformë, jo qëllim, jo
Statut, se ato janë depozitime të
domosdoshme juridike; por se
çfarë kanë bërë që nga krijimi
deri më sot? Nëqoftëse do t'i
kishim këto, ne do të kishim në
fakt të dokumentuar 24 vjet
lëvizje në demokraci. Prandaj ky
botim shumë serioz që ne kemi
kënaqësinë të promovojmë, është ndoshta shembulli i vetëm që
na e plotëson këtë nevojë. Ne e
marrim në dorë këtë libër për të
njohur punën e organizatës,
njerëzit që e përbëjnë, kontributet që ata kanë dhënë e japin

dhe gjithë kjo na entuziazmon.
Nëse do të flisja më konkretisht për librin "20 vjet OBVL Organizatë e Bashkuar e Veteranëve të Luftës Antifashiste të
Popullit Shqiptar" përmbledhtazi
do të thosha se ai bën fjalë:
-Për orientimin e drejtë të Organizatës,
-Për veprimtarinë e gjallë të
saj,
-Për përshkrime të disa
jetëve njerëzore,
-Për vetëdijen dhe besimin e
veteranëve të Organizatës jo
vetëm në Luftë por edhe në
Demokraci.
Historia është shumatore e
rasteve, ngjarjeve dhe figurave.
Kjo do të thotë se historia nuk
mund të njihet menjëherë, por
mësohet rast pas rasti. Edhe ne
studiuesit që kemi objekt të
punës sonë historinë, nuk pretendojmë se i njohim të gjitha
rastet. Jetëshkrimet që janë
paraqitur në këtë libër, janë
mbushur me fakte, disa prej të
cilëve edhe historianët nuk i njohin. Dhe kjo është meritë e
përkushtimit dhe e punës tuaj;
por mbi të gjitha e qasjes tuaj për
të pohuar hapur të vërtetën. Nuk
është e lehtë të shkruash gjithnjë të vërtetën. Do jo vetëm
punë, por edhe guxim, mendje të
hapur, vizion dhe emancipim.
Figurat për të cilat shkruhet në
libër janë krenaria e OBVL. Por
ata nuk i përkasin vetëm organizatës tuaj, tanimë ata i përkasin gjithë shoqërisë. Ky libër është një ndihmesë që ata të hyjnë
në histori me përmasat e tyre
reale. Le të marrim disa prej tyre.
Fillojmë me Dr. Ymer Dishnicën.
Jo të gjithë e dinë se ai ka qenë
4 vjet kryetar i organizatës tuaj,
por ama të gjithë e dinë se Y.
Dishnica u përpoq të jetësojë
kauzën e bashkimit të të gjithë
forcave antifashiste në Luftë.
Nuk e arriti, pasi e sakrifikuan.
Por tek ne mbeti kauza që ai
mbrojti, e cila na flet sot e kësaj
dite. Dhe kontributin e tij për
këtë kauzë ju e keni mbrojtur
fort në organizatën dhe librin
tuaj, ku kërkoni që ashtu siç
bëtë luftën sëbashku, edhe festat, siç është p.sh. ajo e 29 nëntorit, t'i festoni sëbashku.
Liri Belishova, gruaja energjike dhe me zgjuarsi të jashtëzakonshme, që mori pjesë
aktive në ndërtimin e atij
sistemi, por u zhgënjye. Mbetet

nga të rrallat që pohoi para opinionit dhe dha shembullin duke
kërkuar "Falje", si model për të
gjithë ata që duhej ta bënin përpara saj dhe nuk e bënë kurrë.
Xhavit Qesja, disidenti i
viteve '50, i aftë për të kuptuar
nevojën e destalinizimit në
bllokun komunist pas vdekjes
së Stalinit, dhe konsekuent në
qëndrimin e tij për transformimin e regjimit enverist
deri në rënien e tij në Shqipëri.
Kjo figurë interesante ende nuk
është studiuar nga historianët,
por me sa unë kam njohje, ato
që janë thënë në librin tuaj përputhen plotësisht me dokumentet që ndodhen në arkivat
tona. Josif Zegali, njeriu që
kundërshtoi ndërtimin e bunkerëve, simbolet e izolimit të të
gjithë Shqipërisë, e kësaj Shqipërie, që ende nuk ka shpëtuar plotësisht nga ai ngërthim
i tmerrshëm.
Ramize GJebrea, legjenda e
bukurisë fizike, intelektuale
dhe e femrës së emancipuar shqiptare, me profilin e së cilës
duhet të fillojnë studimet e
barazisë gjinore në Shqipëri. E
për këtë ka regjistrime dokumentare por ka dhe raste analoge në shoqërinë e sotme shqiptare që duhen trajtuar. E
pikërisht, për këtë lloj përqasje
të inkurajon libri juaj.
Libri juaj për nga numri i
jetëshkrimeve dhe cilësia e
tyre, përfaqëson një enciklopedi në mbrojtje të kujtesës. Ata
janë shumë dhe unë ju kërkoj
ndjesë që nuk po i përmend të
gjithë. Por sado që të përmendësh e sado që të shkruash, përsëri mbeten shumë të
tjerë në radhë. E kjo radhë
zvogëlohet, sa më shumë libra
të shkruhen nga ata që ishin
dëshmitarë dhe aktorë të ngjarjeve. Organizata juaj ka bërë
shumë promovime librash. Ata
kanë një vlerë njohëse të jashtëzakonshme. Ne kemi nevojë
për kujtimet e librat tuaj, mesazhet atdhetare dhe bashkuese që ju përcillni. Të kujtosh
të shkuarën, të respektosh momentet e rezistencës për fitoren
e ruajtjen e pavarësisë, të luftës
kundër së keqes, do të thotë të
kuptosh më mirë kërkesat e së
ardhmes dhe të kontribuosh në
procesin e krijimit të vlerave
për brezin e ri. Libri që promovojmë është njëri prej tyre dhe

vjen për këtë mision.
Para disa ditësh, duke punuar në AQSH, gjeta një dokument
të prillit 1945 dhe kjo ishte përshëndetja me të cilën një ushtarak, nënkolonel, u drejtohej
partizanëve të Divizionit V. Në
të shkruhej:
"Të dashur luftëtarë të Divizionit të V Sulmues!
Mbas një kohe të gjatë që
kemi kaluar së bashku, sot po
ju lë lamtumirën. Kam jetuar
bashkë me ju, kam qenë kurdoherë në kontakt me veprimet
që ju keni bërë për çlirimin e
popullit. Vuajtjet, sakrificat,
heroizmat tuaja në këtë luftë
për çlirim kanë qenë të pashembullta.
Ju o shokë e shoqe çliruat
tokat e Shqipërisë, por ju me
buzëqeshje në gojë dhe me vullnet të çeliktë, kaluat kufijtë dhe
ndoqët këmba këmbës fashistët
barbarë ...
Kujtimi i atyre që ranë në
sheshin e betejës, kujtimi që do
të kem për ju, ka për të qenë
kurdoherë në mendjen time.
Po ju lë, por të jeni të sigurt
se do të dij të flas për Ju, o
luftëtarë të Divizionit V, që jetoni në tokat e Jugosllavisë ...".
Ky është mesazhi i Komandantit të Divizionit V, Nën/Kolonelit atë kohë 26 vjeçar, Rrahman Parallaku, për bashkëluftëtarët e tij. Dhe sot, pas
69 vitesh, ai vjen me premtim
të mbajtur dhe me mision të
kryer. OBVL që ai drejton që nga
viti 1998, qëndrimi i tij këmbëngulës që veteranët të fitonin statusin e merituar, ligjëratat e tij
në konferenca shkencore dhe
jubilare brenda dhe jashtë vendit për partizanët e UNÇ Shqiptare dhe Kosovare, librat e
shkruara prej tij, e vërtetojnë
më së miri këtë. Sot libri "20
vjet OBVL" është nderim për
gjithë veteranët e Luftës. Pavarësisht se libri ka edhe emra të
përveçëm, ata janë pjesë e së
tërës dhe bëjnë historinë.
E tani mendoj ta mbyll fjalën
time e të mos flas më gjatë. Sot
është dita juaj, jo e imja. Dhe
për t'u kthyer aty ku e nisa: Organizata e Bashkuar e Veteranëve të Luftës duket se është
në punë, madje me kohë të
plotë, pra 'nuk është me pushime'.
Ju Faleminderit!
18 korrik 2014
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FJALA

OBVL, histori suksesi
Nga Myfit GUXHOLLI, nënkryetar i OBVL

Kam nderin dhe privilegjin
t'ju përshëndes në këtë takim
jubilar në emër të kryesisë
së organizatës sonë, e cila
sot mbush plot dy dekada jetë
dhe veprimtari intensive, në
dobi të çështjes sonë kombëtare, në dobi të realizimit të aspiratave të shqiptarëve për një Shqipëri të
lirë dhe demokratike, për shtetin tonë ligjor, për shtetin
e së drejtës.
Vetëm katër vite pas
përmbysjes së sistemit diktatorial të Enver Hoxhës dhe triumfit të demokracisë në Shqipëri, në dhjetor të vitit
1990, me veteranët e Luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare që aspironin për
demokraci, u formua Organizata jonë, e Bashkuar e Veteranëve të Luftës (OBVL).
Në këto 20 vjet OBVL u
dëshmua para shqiptarëve si
mbrojtëse dhe përçuese e

vlerave të LANÇ. Historia e
saj e këtyre dy dekadave është vërtetë një histori suksesi. Kjo histori, pasqyrohet me
vërtetësi dhe realizëm edhe
në librin "20 VJET OBVL" të
bashkèautorëve Halil Rama e
Sakip Cami, vepër kjo që në
këtë jubile vjen si një aset i
çmuar, që do të zejë vend
nderi në analet e historisë
sonë kombëtare.
OBVL, që me krijimin e saj
në shkurt të vitit 1994, kishte për qëllim të mbështeste
proceset demokratike dhe shtetin ligjor dhe tí bashkonte
veteranët e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të
popullit shqiptar në një organizatë të vetme, për të ruajtur më mirë traditat e luftës
dhe të drejtat e tyre.
Organizatorët
dhe
nismëtarët e krijimit të
OBVL-së ishin: Ymer Dishnica, Alfred Moisiu, Nexhip

Vinçani, Zenepe Ashiku,
Rrahman Parllaku, Josif Zegali, Pertef Myftari, Skënder
Malindi, etj, figura të shquara
të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar dhe kuadro të devotshëm të Ushtrisë Kombëtare.
Pas një punë intensive në
Tiranë dhe në rrethe të ndryshme të vendit ato organizuan degët dhe më 27 korrik
1994 mblodhën Kuvendin e
parë të OBVL me veteranë
nga të gjitha rrethet e vendit.
Ishin mbi 15 mijë veteranë
që përqafuan programin dhe
statutin e OBVL.
Kuvendi i I-rë i OBVL, pasi
vlerësoi gjendjen në vend përcaktoi detyrat që u dilnin veteranëve të LANÇ zgjodhi edheforumet drejtuese.
Pas krijimit të OBVL në
qendër, u krijuan degët e
OBVL të rretheve Tiranë me
kryetar Muhamer Spahiu, në

Elbasan me kryetar Sami
Vinçani, në Korçë me kryetar
Haxhi Runi, në Durrës me
kryetar Idriz Hoxha, në Shkodër me kryetar Mark Uli
etj. Gjatë 20 viteve të ekzis-

Një minienciklopedi me vlera kombëtare

Nga Çobo SKËNDERI

P

ër vetëflijimet sub
lime që kanë bërë në
Luftën Nacionalçlirimtare, veteranët e OBVL
meritojnë nga të gjithë brezat
e kombit tonë mirënjohje, respekt e dashuri të pakufishme.
Në librin "20 VJET OBVL",
në sajë të punës së shkëlqyer
që kanë bërë hartuesit dhe dy
redaktorët Halil Rama e Sakip
Cami, kanë dalë në pah meritat reale të korifejve të vërtetë
të
Luftës
Nacionalçlirimtare...Të atyre
që sakrifikuan gjithçka vetëm
e vetëm për liri të mëmëdheut, duke mos kursyer as

gjak e as jetë. Dhe që çuditërisht, një ditë papritur e pa pandehur, disa prej tyre u anatemuan, ekzekutuan e u mohuan, ndërsa pjesa tjetër u
burgos, u internua e u përgojua në mënyrën më banale
prej diktaturës proletare dhe
kreut të saj.
Nuk ka paradoks më të
madh se sa të mohosh luftën
e atyre që krijuan çetat, batalionet, brigadat e ushtrinë dhe
e udhëhoqën atë deri në çlirimin e plotë të vendit, madje
dhe një pjesë të Kosovës e të
Bosnjë-Hercegovinës. Pra, ishin nismëtarët e krijimit të
OBVL-së, me në krye Dr.Ymer
Dishnicën e gjeneral Rrahman Parllakun, që mbas
shembjes së regjimit çnjerë-

zor, bënë të pamundurën të
mundur, për të vënë pikat mbi
Ï", për tërë historinë e LANÇ
dhe vitet e pushtetit kain.
Ata, sa nisën nga aktiviteti, kurrë e për asnjë rast nuk
kërkuan hakmarrje, por
vërtetësi, drejtësi e dinjitet për
çdo partizan e partizane. Pra,
ata së bashku me themeluesit e OBVL, që ishin si i thonë
"një batalion" (64 figura të
shquara), ku do të veçoja Muhamer Spahiun, Muhamet
Prodanin, Sadik Bekteshin,
Skënder Malindin, Josif Zegalin, Kiço Ngjelën, Manol Konomin, Nexhip Vinçanin,
Ndreçi Plasarin, Vera Pojanin,
Zekije e Tahir Voshtinën, Myfit Guxhollin, Delo Balilin,
Ernest Jakovën, Hamit Keçin,

Kolë Jakovën e të tjerë, të cilët
mposhtën plagët shpërtërore e
trupore dhe nxorën në dritë
shkaktarët e vërtetë të giotinës enveriste.
Është fakt se për të hedhur
dritë në këtë fushë të skëterrshme, kanë luajtur rol
parësor botimet e shumta në
shtypin e përditshëm të fillimviteve '90-të të Liri Belishovës,
Dr.Ymerit e gjeneral Parllakut,
Halim Ramohitos, Skënder
Malindit, Myfit Guxhollit,
Ernest Jakovës, Edip Ohrit,
Tahir Voshtinës, Sitki Bushatit, Tase Çorrit, Xhemal
Ymerit, Pertef Myftarit, Bajo
Topullit, Isuf Imerajt e shumë
të tjerëve. Sot ata i kemi të
përjetësuar në këtë libër.
Redaktorët Halili e Sakipi,
me fakte i kanë nxjerrë prej
arkivave, se në sistemin enverist, në Shqipëri, janë pushkatuar 5577 burra e 450 gra;
janë shpallur si armiq të popullit 26768 burra dhe 7367 gra;
kanë vdekur në burgje 1065
vetë, ndërsa në internim 7022
vetë; janë dënuar e persekutuar 141 shkrimtarë, poetë e
artistë. Shkaktare e kësaj
kataklizme patjetër ishte
ideologjia "e re", apo ajo marksiste. Në këtë libër kjo shprehet qartë, me fakte e argumente.
Së fundmi, duhen përgëzuar e falenderuar si Halili dhe
Sakipi, që në këtë minienciklopedi janë treguar nxënës besnikë të Cicironit që thotë:
"Detyra e parë e historisë është të mos gënjejë, e dyta të mos
abuzojë me të vërtetën, dhe e
treta, të mos japë shkas për
asnjë dyshim".
Unë personalisht, do të
sygjeroja, nëse ka mundësi, në
marrëveshje me Ministrinë e
Arsimit, që kapituj të veçantë
të këtij libri me vlera të larta
kombëtare të futen në libra
shkollorë. Me qëllim që ta lexojnë të gjithë brezat për të
mësuar e mos'harruar të
vërtetat e kohës jashtë kohe,
që jetuam për gjysmë shekulli.

tencës së saj (megjithë vështirësitë e krijuara pas rebelimit të '97-tës ku iu hoqën
zyrat dhe mbeti pa mjete financiare), OBVL duke punuar me përkushtim ka bërë
një punë të madhe për
forcimin dhe zgjerimin e
radhëve të saj, për propogandimin dhe njohjen e vlerave
të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar, nëpërmjet mbledhjeve
të bëra çdo vit, për
përkujtimin e krijimit të
çetave, batalioneve, brigadave dhe njësive partizane, si
dhe duke përkujtuar figura të
shquara të LANÇ, si Spiro
Moisiu, Ymer Dishnica, Dali
Ndreu, Nexhip Vinçani,
Vaskë Gjino, Tahir Kadare,
etj.
Një punë voluminoze OBVL
ka bërë për plotësimin e
kërkesave të veteranëve, për
dhënien e Statusit që gëzojnë
sot veteranët, etj.
Në periudha kritike për
kombin, siç ishte lufta për
çlirimin e Kosovës nga okupatori serb, OBVL ka
përkrahur me të gjitha forcat
popullin vëlla të Kosovës,
nëpërmjet konferencave, ndihmave etj.
Në përputhje me kërkesat
e programit, kryesia e OBVL
ka mbajtur lidhje dhe ka
bashkëpunuar edhe me shoqatat e organizatat homologë
të vendeve të tjera, si me Organizatën e Veteranëve të
Konfederatës së Zvicrës, me
Shoqatën e LANÇ të Kosovës
etj.
Ajo sot është anëtare me
te drejta të plota e Federatës
Botërore të Veteranëve të
Luftës e të viktimave me
qendër në Paris, ku aderojnë
84 organizata dhe shoqata të
veteranëve nga e gjithë bota.
Gjatë këtyre afro dy dekadave, një rol shumë të rëndësishëm ka luajtur gazeta
"VETERANI"(organ i OBVL), e
cila gjatë këtyre dhjetë viteve
të fundit që drejtohet nga kryeredaktori Halil Rama, me
botimet e saj ka ngritur lart
vlerat e Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare të popullit
shqiptar dhe të figurave të
shquara të saj, ka pasqyruar
me realizëm e në vijimësi
problemet që kanë preokupuar veteranët, etj.
Duke përfunduar ju uroj të
gjithëve: GEZUAR
20 VJETORIN E OBVL!
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PROMOVIMI
Libër që ia vlen të lexohet dhe jetë pjesë e bibliotekave të
institucioneve tona qëndrore e lokale

Profili i OBVL në një libër
Nga Halil RAMA

"Në tërësinë e tij, libri "20-vjet OBVL" si një enciklopedi që përmban
rreth 130 portrete e profile të drejtuesve të talentuar të LANÇ, shumica të
burgosur e dënuar nga diktatura komuniste është dhe një homazh
KUSHTUAR HERONJVE DHE DËSHMOREVE TË LANÇ"

Për mua është një koinçidencë e bukur promovimi i këtij
libri pikërisht në këtë ditë jubilare të 20 vjetotit të krijimit të
OBVL.
Falenderoj përzemërsisht
miqte e mi, akademik Pajazit
Nushi, Prof.Dr.Ana Lalaj, publicistin dhe poetin Çobo Skënderi
dhe Prof.Xhemal Meçi, që shprehën vlerësime maximale për
këtë libër. Por një falenderim të
veçantë, unë dhe bashkëpunëtori im i ngushtë, njëherazi
bashkëautor i këtij libri, publicisti dhe poeti i mirënjohur Sakip Cami kemi për inkurajuesin, katalizatorin dhe kontributorin më të madh në këtë ini-

ciativë jo të lehtë, Heroin e Popullit dhe Nderin e Kombit, gjeneral Rrahman Parllakun.
Pa dashur të përsëris ato që
u thanë, po ndalem shkurtimisht tek struktura e këtij
libri
Para së gjithash në të jepet
profili i OBVL si
"
ORGANIZATA QË VLERËSON LART KONTRIBUTIN E
SHQUAR TË POPULLIT SHQIPTAR NË LUFTËN E DYTË
BOTËRORE
Ky është dhe filli që përshkon 11 kapitujt e librit, që nga
PLATFORMA, PROGRAMI,
STATUTI, dhe vecanërisht në
pasqyrimin me vërtetësi e ob-

Faximile e plote e pershendetjes nga
Daut Selim Doda

jektivitet të veprimtarive kulmore të OBVL gjatë këtyre dy
dekadave, të shprehur kato
në:QËNDRIME, DEKLARATA,
FJALIME DHE DOKUMENTA TË
OBVL NË MBËSHTETJE TË
LUFTËS SË UÇK, TË KOSOVËS
SË LIRË, TË ÇËSHTJES SHQIPTARE, TË SHQIPTARËVE NË
MAQEDONI, NË LUGINËN E PRESHEVËS, NË MAL TË ZI, TË
ÇËSHTJES ÇAME
Për të qenë sa më bindës, në
renditjen e emrave themelues
dhe drejtues të kësaj organizate
iu jemi referuar dokumentave
arkivore të ATSH.
Në kapitullin me portretet e
DREJTUESVE TË OBVL NDËR
VITE, ku padyshim ndër më të
spikaturit është Dr. YMER
DISHNICA, Ish kryetar i OBVL
(1994-1998) - Njeriu që zë vendin e merituar në panteonin e
nderit të kombit shqiptar - Një
nga figurat më simpatike, më
të mençura, më fisnike dhe një
nga udhëheqësit kryesorë të

PKSh dhe LANÇ-it.
Po ashtu, vend të veçantë zë
figura e Rrahman Parllakut Hero i Popullit dhe Nderi i kombit, që e drejton OBVL me
përkushtim, kopetencë e profesionalizëm që nga 1998.
Të njejtin vend zënë edhe
drejtuesit tjetër kryesorë të
OBVL, si sekretari i Përgjithshëm Edip Ohri, nënkryetarët
Skënder Malindi, Myfit Guxholli, por dhe ata personalitete të
shquara që ia rritën prestigjin,
si Muhamer Spahiu, Jofis Zegali, Zenepe Ashiku, Tahir
Voshtina e të tjerë
Në tërësinë e tij, libri "20-vjet
OBVL" si një enciklopedi që
përmban rreth 130 portrete e
profile të drejtuesve të talentuar të LANÇ, shumica të burgosur e dënuar nga diktatura komuniste është dhe një homazh
KUSHTUAR HERONJVE DHE
DËSHMOREVE TË LANÇ.
Si kryeredaktor i gazetës
"Veterani"për 13 vite, ndjehem

krenarë që jam pjesë e historisë së lavdishme të OBVL; kjo
edhe për faktin se kam ndjekur,
përjetuar e përçuar veprimtaritë kulmore të saj. Gjithsesi
në gamën e gjerë të tematikës
që trajton libri dua të veçoj qëndrimin kontant të OBVL kundër
KRIMEVE TE KOMUNIZMIT, si
dhe kapitullin që përmban QËNDRIME, DEKLARATA, FJALIME
DHE DOKUMENTA TË OBVL NË
MBËSHTETJE TË LUFTËS SË
UÇK, TË KOSOVËS SË LIRË, TË
ÇËSHTJES SHQIPTARE, TË SHQIPTARËVE NË MAQEDONI, NË
LUGINËN E PRESHEVËS, NË
MAL TË ZI, TË ÇËSHTJES ÇAME
dhe Çështjen mbarëkombëtare
shqiptare në tërësi.
Duke përfunduar shpreh
bindjen se ky libër ia vlen të lexohet dhe jetë pjesë e bibliotekave tuaja, si dhe e bibliotekave të institucioneve tona
qëndrore e lokale.
Ju faleminderit
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Refleksione në kuadrin e 70-vjetorit të çlirimit të Shqipërisë nga pushtuesit nazifashistë

Epopeja e luftës së përgjakshme
të krahinës së Bytyçit

Nga Isuf IMERAJ

Jemi në 70-vjetorin e jubileut historik të çlirimit të
Shqipërisë nga armiqtë pushtues, e po kështu në këtë
përvjetor që po e presim, në
këtë shkrim shkurtimisht po
rikujtojmë epopenë e luftës
së përgjakshme të krahinës
së Bytyçit të Malësisë së
Tropojës në operacionet ushtarake të kryera nga ushtria
gjermane dhe mercenarët e
tyre kundër popullsisë gjatë
verës të vitit 1944.
Populli i Bytyçit që në ditët
e para të pushtimit fashist të
vendit ju kundërvu me armë
pushtuesit dhe për të arritur
fitoren që në vitet 1940-1942
krijoi njësitet e para luftarake dhe në vazhdimësinë e
rezistencës mbarëpopullore
edhe grupimet nacionaliste
nga patriot e luftëtar të
shumtë nga të gjitha katundet e kësaj zone. Organizatorët dhe drejtuesit kryesorë
ishin Shaban Haxhi Demaliaj, Ali Brahim Balaj, Selim
Mal Dula, Zenel Met Hoxha,
Ajdin Zenel Muhametja etj.
Pushtuesit italo-gjerman
të lakmuar nga pasuritë minerare të shumta dhe cilësore
në të gjithë territorin e këasj
krahine, i morën të gjitha
masat
ushtarake,
ekonomike, politike edhe të
organizimit që të vënë në
shfrytëzim këto pasuri të
shumtë e shumë të çmuara,
të domosdoshme për industrinë e Luftës së Dytë
Btoërore për prodhimin e armatimeve dhe teknikës luftarake. Mineralet tona dhe ar-

matimi që prodhohej prej tyre
ishin të cilësisë së lartë,
prandaj edhe e kishin
stampën: "Madein-Kam". Këto
ishin edhe arsyet kryesore që
këta pushtues në zonën tonë
disllokuan reparte të llojeve
të ndryshme, armatime të të
gjitha llojeve, personel inxhinero-teknik dhe fuqi punëtore për të hapur e shfrytëzuar sa më shumë galeri mineral-mbrojtëse në të gjithë
zonën me pikë grumbullimi e
transportimi nga KampKepeneku direkt në stacionet
hekurudhore në Kosovë e që
andej për në uzinat e përpunimit dhe të prodhimit të
armatimit për luftë, kryesisht
në Gjermani, Austri, Çeki
etj.
Pushtuesit, sidomos ata
Gjerman morën me detyrim
fuqi punëtore vendase dhe të
huaj, gjithashtu prunë edhe
400-500 popullsi të internuar nga Mali i Zi dhe Bosnja e
që punonin në thellësi të
galerive në kushte shumë të
këqija dhe që shumë prej tyre
u aksidentuan edhe me vdekje. Përveç sa kaq ekspeditat
ushtarako-mercenare terrorizonin popullsinë vendase
me bastisje, arrestime,
vrasje, keq-trajtime. Pra popullsia ishte krejtësisht e
pasigurt.
Për këto që theksuam e
shumë të tjera populli i Bytyçit asnjëherë nuk u pajtua
me pushtuesit por përgatit në
mënyrë të gjithanshme moralisht ushtarakisht dhe në
fillimet e viteve 1942-1943
sulmoi forcat italiane disa
herë duke kaluar drinin me
humbje njerëzore e materiale
nga ana e tyre.

Kapitullimi i Italisë në
vitin 1943, bani që vendi të
pushtohej nga ushtria gjermane, e cila me potencialet
e shumta ushtarake, jo
vetëm e shtoi agresivitetin
ndaj popullsisë por edhe
shfrytëzimin intensiv të pasurive minerale të vendit. Në
këto kushte rezistenca luftarake mbarëpopullore ishte
më e plotë, më e organizuar
dhe efektive. Situata kërkonte masa dhe aksione
konkrete luftarake. Tashmë
drejtuesit e grupacioneve
partizane dhe Nacionaliste
koordinuan aksionet e përbashkëta për aktivitete luftarake të mirëorganizuara,
me program e kërkesa të qarta që e bashkonin popullin në
këtë luftë. Ranë dakord që parimet kryesore të Konferencës së Pezës dhe asaj të
Bujanit
të
jenë
baza
strategjike dhe taktikat e
luftës pa kompromis kundër
pushtuesve e tradhtarëve
deri në çlirimin e plotë të
tokave shqiptare, këtu përfshihej edhe problemi i Kosovës.
Në këto kushte përveç
forcave partizane që tashmë
ishin të shumta dhe të
mirëorganizuara, në Pranverën e hershme në Bytyç u
stacionuanedhe forcat nacionaliste të Gani Kryeziut që
përbëheshin kryesisht nga
Bytyçasit, nga Hasi, Malësia
dhe deri në thellësi të vendit,
njerëz të angazhuar për luftë
kundër pushtuesit... Pranë
shtabit të Kryezijve u
atashua emisioni anglez i
përbërë nga pesë efektivë
ushtarakë karriere dhe drejtuesi i tyre ishte kolonel.
Këta ishin të pajisur me
mjete ndërlidhjeje dhe logjistike, me ndërlidhje të rregullt
me shtabin e tyre në Bari të
Italisë, por edhe me Lodnrën,
me urdhër të tyre bëhej
furnizimi periodik nga ajri
me armatime dhe teknike
luftarake, financiarisht. Të
gjitha këto masa organizimi,
furnizimi materialo-teknik
etj., krijuan të gjitha kushtet
e mbështetjes mbarëpopullore, për një luftë të organizuar shumë të suksesshme
mbi bazën e së cilës u arrit
fitorja në luftë ndaj pushtuesit. Theksojmë se sukseset
dhe fitorja u arrit edhe në
sajë të masave që mori shtabi i krijuar për drejtimin e
veprimeve luftarake, ku bënin pjesë; përveç Kryezive,
Selim Malë Dula e Zenel Met
Hoxha nga Paci, Ali Brahim
Balaj (Mustafaj) dhe Shpend
Zeiqir nga Zherka, Ajdin Zenel Muhametaj dhe Zmail
Zymer Hajdarmataj nga
Kepenek-Zogaj dhe nga Kamçorraj, Isa Gureci, Hamëz
Isufi etj. Këta ishin drejtuesit kryesorë të cilët me bashkëpunëtorët e tyre kryesonin
grupimet luftarake sipas
zonave të tyre. Aksionet merreshin të kombinuara dhe
shumë të organizuara, kreysisht në qendrat minerale
duke i shkaktuar armikut
humbje në njerëz dhe materiale. Emisioni anglez, peri-

odikisht i raportonin qendrave të tyre mbi sukseset e
verpimeve luftarake dhe shtronin kërkesat për vijimin
e mëtejshëm të tyre. Gjatë
muajve të Pranverës të vitit
1944 aksionet ishin të vazhdueshme. Armiku në fillim të
qershorit dërgoi rreth 60
forca ushtarake dhe mercenarë, kryesisht në zonën e
Pacit, ku edhe ishte grupimi
i Kryezijve, për t'u informuar
mbi gjendjen e forcave kryengritëse dhe mundësitë e
asgjësimit të tyre. Këto forca
ushtruan terror, plaçkitje
dhe arrestime, këto pasi
menduan se e kryen misionin u përqëndruan në një
terren të hapur, por menjëherë dhe në befasi u rrethuan dh eu goditën nga të
gjitha anët, pati të vrarë e të
plagosur dhe në pamundësi
shpëtimi u dorëzuan, shoqëruan për në vendin e caktuar, u çarmatosën, mercenarët që ishin nga Kosova e
Tropoja u liruan, ndërsa
efektivat ushtarake u shoqëruan për në qendrën e
grumbullimit të robërve të
luftës në Kukës.
Ky aksion i suksesshëm
pati jehonë të madhe në popullatën e Bytyçit dhe në të
gjitha krahinat e zoëns verilindore të vendit. Tashëm
aksionet ishint ë vazhdueshme duke sulmuar garnizone të vogla në Kepenek,
Kam, Zogaj që shkaktonin
humbje në njerëz dhe materiale luftarake, kryesisht
sulmoheshin depot ushtarake, u mor kampi i të burgosurve dhe u liruan rreth 400
robër të rpunës së detyruar
të sjellë nga Mali i Zi dhe Bosnja të ciëlt u shoqëruan në
të gjithë territorin shqiptar
duke imundësuar për në
vendet e tyre, ata e vlerësuan shumë këtë gjest miqësore dhe humanitar. Gjithashtu u lanë të lirë edhe mbi
300 punëtorë vendas e italian të kapur rob që ishin
marrë me detyrim e shfrytëzoheshin dhe keqtrajtoheshin.
Komanda gjermane e njësive ushtarake në Prishtinë,
Prizren e Gjakovë, duke vlerësuar se lëvizjet luftarake e
shfrytëzuan miniërat e Bytyçit, duke e vlerësuar si situatë emergjente, organizoi
dhe filloi operacionin ushtarak me rreth 1000 forca ushtarake e 400 mercenarë, të
armatosur me të gjithë llojet
e armëve dhe teknikës luftarake të ndara në dy drejtime:
- Drejtimi kryesor me itinerar lëvizjeje: Gjakovë, QafëPrush, Kepenek, Kam, Pac,
Vlad, Zherkë.
- Drejtimi i dytë (ndihmues) i përbërë kryesisht
nga forca të pakta, me armatim të lehtë me itinerar
lëvizjeje Gjakovë, katundi
Babai i bokës, qafë e Gjonit
dhe katundi Zherkë. Këtu do
të mbyllej unaza e rrethimit,
me objektiv rrethimin dhe
asgjësimin e njësiteve luftarake, kreysisht në luginën e
Bytyçit dhe të Dobrejt ku ishin të stacionuara forcat e

kësaj krahine nën drejtimin
e Kryezijve. Ky operacion u
krye në dhjetë ditëshin e fundit të qershorit 1944. Fillimisht nga zona e KamKepenekut u rrah me artileri të rëndë të gjitha katundet
e lufinës së Bytyçit dhe pasi
popullsia ishte larguar në
vende e drejtime të mbrojtura marshuan forcat ushtarake e mercenare dhe pa rezistencë të madhe Zherkë dhe
Stuberdë duke mos lënë asgjë mbi tokë. Në ndonjë katund ku gjetën të moshuar
ose të sëmurë i pushkatuan
dhe i dogjën në zjarr. Në katundin Stoberdë forcat gjermane janë ndeshur në fyluftim në oborrin e shtëpisë
Binak Metën të përfshirë në
ndeshje edhe familjarët të
cilët pasi u masakruan i futën të gjallë në shtëpi dhe i
dogjën 8 anëtarë të familjes
dhe një fëmijë në djep. Në
katundin Viliq nënë e bij nga
familja e Gecëve pasi i pushkatuan i dogjën brenda në
banesë. Gjatë këtij operacioni
janë
arrestuar
15
luftëtarë, ndër ta brenda në
banesë. Gjatë këtij operacioni
janë
arrestuar
15
luftëtarë, ndër ta edhe gra
dhe dërguar në kampet gjermane por edhe në Prishtinë.
Për hakmarrje nga kampi i
Prishtinës
janë
marrë
vëllezërit Zeqir dhe Xhemil
Halili, ish kryetari i këshillit
Nacionalçlirimtar të krahinës Haxhi Avdyli dhe janë
varë në litar në mes të qytetit
të Gjakovës për terrorizim të
popullatës; janë pushkatuar
Ahmet Zeneli e Sejfulla Rama
të familjes Ajdin Zenelit nga
Kepeneku, në Zogaj në oborrin e shtëpisë të Muzli Mehmetit janë vrarë ky dhe tre
pjesëtar të familjes. Të tilla
ka shumë raste barbarizma
të pa shembullt kundër popullsisë të pafajshme. Në këtë
mënyrë pushtuesi mendoi se
e
asgjësoi
lëvizjen
e
luftëtarëve të lirisë; por jo.
Riorganizimi u bë me shpejtësi, aksionet më të organizuara, pjesëmarrja shumë
më e madhe, tashmë aksionet u zhvilluan më në afërsi
të armikut, kryesisht në rrethinat e afërta të qytetit të
Gjakovës ku edhe ishin dislokuar disa njësi dhe reparte.
Zona e çabratit u bë qendra e
përleshjeve luftarake, vend
shumë strategjik që e rrethonte qytetin, veçanërisht
granizonet ushtarake, të
cilëve ju shkaktoheshin
humbje njerëzore e më
shumë materiale. Theksojmë
se në këtë periudhë forcat
gjermane në të gjitha fronte
kishin pësuar humbje dhe
ishin në kusthet e tërheqjes
së tyre. Në këto kushte qyteti i Gjakovës ku ishin të dislokuara forcat kryesore të
Kosovës, ishin plotësisht të
rrethuara nga Deva, Babaj,
Ponasheci, duke ju ndërprerë edhe rrugën automobilistike me Prishtinën. Bashkëveprimi i të gjitha forcave
ndërluftuese të Malësisë së
(Vijon në faqen 9)
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70 vjet më parë - Kongresi historik i BRASH-it
Nga Sotir BUDINA*

Në këtë kongres
morën pjesë 285
delegatë (nga të
cilët 72 ishin të
reja) që përfaqësonin rininë dhe
pionierët e të
gjitha krahinave
dhe qyteteve të
Shqipërisë dhe të
Ushtrisë Nacionalçlirimtare.
Me një dashuri dhe
entuziazëm të
paparë u pritën
delegatët e Divizionit të I-rë S, të
Brigadave të I-rë,
IV-t dhe të V-të
Sulmuese, gjithsesj
27 veta që vinin
nga vija e parë e
luftës për çlirimin
e Shqipërisë së
Veriut, duke
marshuar më këmbë me qindra kilometra nga Mirdita
dhe Dibra deri në
Helmës të Skraparit, për të marrë
pjesë në këtë kongres historik të
Rinisë Antifashiste Shqiptare ku
do të behej bilnaci
i luftimeve dhe do
të caktoheshin
detyrat deri në
çlirimin e plotë të
atdheut
Shtatëdhjet vjet më parë,
më 8 gusht të vitit 1944, zhvilloi punimet Kongresi i Parë
historik i Rinisë Antifashiste
Shqiptare. Kongresi u mblodh
për të analizuar punën e luftën
e rinisë në të gjitha krahinat
e vendit dhe për të përcaktuar

detyrat e saj në mësymjen përfundimtare kundër pushtuesve e tradhëtarëve dhe për
rindërtimin e Shqipërisë së re.
Do të kalojnë shumë vite
dhe kjo datë do të kujtohet
gjithmonë si një ngjarje e
shënuar në historinë e Shqipërisë, pasi për herë të parë
rinia shqiptare në këtë kongres, si asnjëherë tjetër u
bashkua dhe u hodh totalisht
në luftë kundra okupatorit nazifashist dhe tregoi aftësitë dhe
forcën e saj. Ajo nga zjarri i saj
rinor i dha zjarr Luftës Nacionalçlirimtare an e kand Shqipërisë, duke mbushur me të
rinj njësitet guerrile të
qyteteve dhe fshatrave, batalionet, brigadat e divizionet partizane që luftuan me heroizëm
e vetmohim deri në çlirimin e
plotë të atdheut.
Pikërisht për këtë arsye,
pushtuesit në të gjitha krahinat e vendit u munduan ta
pengonin atë duke internuar,
burgosur, torturuar e pushkatuar me dhjetra të rinj antifashistë. Shumë prej tyre u varën
dhe në litar, por ata nuk u
përkulën.

Me qindra janë heronjtë
dhe dëshmorët që rinia jonë
heroike i dha kësaj lufte të
drejtë në të gjitha krahinat e
vendit. Të paharruar do të
ngelen heronjtë e parë të rinisë antifashiste shqiptare, si
Midhi Kostani e Kiço Greço në
qytetin e Korçës që u varën në
litar, Qemal Stafa e Misto
Mame në Tiranë, Heronjtë e
Vigut në Shkodër, Persefoni
Kokëdhima në Gjirokastër,
Margarita e Kristaq Tutulani
në Berat, etj; heronj këta që u
bënë shembull heroizmi dhe
bashkimi në luftë kundër okupatorit nazifashist. Populli
shqiptar përulet me respekt
përpara gjakut dhe saktificave
të këtyre heronjve.
Në verën e vitit 1944, kur
lufta kundër pushtuesit kishte marrë përmasa të mëdha në
të gjithë vendin dhe kur trupat sovjetike po i afroheshin
Ballkanit Perëndimor, Organizata e Rinisë Antifashiste Shqiptare, e drejtuar me guxim e
mençuri nga Sekretari i saj i
Parë, Nako Spiru, thirri Kongresin e saj të parë në Helmës
të Skraparit. Në këtë vend

malor që edhe në të kaluarën
ka qenë vatër e çetave të Rilindjes sonë Kombëtare, më 8
gusht 1944, në frymën e një
entuziazmi të papërshkruar u
hap Kongresi i I-rë i Rinisë
Antifashiste Shqiptare.
Në këtë kongres morën
pjesë 285 delegatë (nga të cilët
72 ishin të reja) që përfaqësonin rininë dhe pionierët e të
gjitha krahinave dhe qyteteve
të Shqipërisë dhe të Ushtrisë
Nacionalçlirimtare.
Me një dashuri dhe entuziazëm të paparë u pritën delegatët e Divizionit të I-rë S, të
Brigadave të I-rë, IV-t dhe të
V-të Sulmuese, gjithsesj 27
veta që vinin nga vija e parë e
luftës për çlirimin e Shqipërisë së Veriut, duke
marshuar më këmbë me qindra kilometra nga Mirdita dhe
Dibra deri në Helmës të Skraparit, për të marrë pjesë në
këtë kongres historik të Rinisë Antifashiste Shqiptare ku
do të behej bilnaci i luftimeve
dhe do të caktoheshin detyrat
deri në çlirimin e plotë të atdheut. Zëri i delegatëve të Divizionit të I-rë, të zgjedhur nga

Epopeja e luftës së përgjakshme të krahinës së Bytyçit
(vijon nga fq.8)
Gjakovës, bëri që forcat
gjermane me humbje të
mëdha të largohen nga territori i Gjakovës e rrafshi i
Dukagjinit në tërheqje në
thellësi të vendit, dhe duke e
filluar organizimin e popullsisë kosovare në luftën Nacionalçlirimtare.
Operacionet gjermane të
zhvilluara, siç theksuam në
luginën e Bytyçit, kryesisht
në katundet Pac, Vlad,
Zherkë, gjithashtu në luginën e Gjoviqit në katundet
Zogaj, Kepenek e Kam, shkaktuan djegien e 13 katudneve, të shtëpive, të çdo lloj
pasurie materiale të gjendur,
të bagëtive, duke e lënë popullatën e mbetur pa asnjë
mjet jetese për veç humbjeve
njerëzore.
Por edhe armiku pati
humbje të mëdha: Mbi 100

ushtarakë edhe oficerë madhorë të vrarë, me dhjetëra
të plagosur dhe humbje të
pallogaritshme e armatim,
teknikë dhe mjete materiale me të cilat u furnizuan
forcat pjesëmarrëse në
luftime.
Në zonën e Zherkës u
vranë dhe u kapën rob me
dhjetëra mercernarë të Pashuk Bibës.
Organizmat qeveritare, në
qendër por edhe në bazë, organet e shtypit dhe të Medies, edhe Parlamenti shqiptar, siç duket edhe administrata e Presidentit të Republikës nuk e kanë në axhendën e tyre që edhe në këtë
70-vjetor të çlirimit të atdheut të bëjnë vlerësimet e
domosdoshme të Epopesë luftarake të një krahine të tanë
siç është Bytyçi për luftën
dhe shkatërrimin total njerë-

zor e material siç i theksuam
pjesërisht në këtë material.
Është ngritur në heroizmin e
shekullit një Borovë martire
një katund i vogël në cepin
jugor të Shqipërisë dhe qëllimisht injorohet lufta, humbjet materiale e njerëzore,
etiketimi dhe vendet ku janë
zhvilluar aktet e heroizmit që
nuk krahasohen as me
"Tendën e Qypit" ose me
ndonjë qyp tjetër, e po kështu akoma jetojnë pjesëmarrës mbi 85 vjeçarë, veteranë
të kësaj lufte, ish-oficerë karriere me arsim të lartë shtetëror edhe akademik që
kanë shërbyer 37 vjet në
drejtimin e reparteve dhe njësive të ushtrisë shqiptare,
por ndoshta se kanë qenë nacionalistë, pa çka se ishin pionierë në njësitet partizane,
por që edhe kanë shkruar librin "Bytyçi i fisnikërisë

tropojane" e shumë artikuj
kushtuar luftës Naiconalçlirimtare por edhe proceseve
demokratizuese të vendit.
Komuna e Bytyçit duhet të
ketë evidentim të luftës e
heroizmit të bytyçasve për në
këtë jubile të 70-vjetorit të
çlirimit të Shqipërisë dhe tua
prezantoj instancave qeveritare, organeve të shtypit e të
medies, parlamentit dhe
Presidentit, kërkesa dh epropozime konkrete, të ushtrojë
kompetencat e saj, për këtë
duhet të shfletojë shkrimet
që evakuojnë këto probleme,
të bashkëbisedojë me veteranë e pjesëmarrës të kësaj
lufte që jetojnë, të trajtojë
vlerat e organizatorit dhe
drejtuesit kryesor të kësaj
epopeje Selim mal Dula etj,
ani pse është gjyshi i kryetarit të komunës së Bytyçit.
Isuf Imeraj

partizanët më të mirë, të dalluar në luftën kundër pushtuesve, në takimet dhe bisedat e zjarrta që bëheshin gjatë
ditëve të zhvillimit të Kongresit, dëgjohej me vëmendje të
veçantë. Me diskutimet e tyre,
Fatmir Gjata, Dhori Panariti,
Katina Starjo etj dhanë një
kontribut të vyer për përcaktimin e detyrave imediate që i
dilnin Rinisë Antifashiste Shqiptare, për edukimin e saj dhe
për çlirimin e rindërtimin e
vendit të shkatërruar nga lufta.
Për 10 ditë rresht Kongresi
i BRASH-it diskutoj dhe analizoj punën që ishte bërë për
bashkimin e Rinisë Antifashiste Shqiptare dhe sukseset e
arritura prej saj në luftën
kundër okupatorit nazifashist,
si dhe u përcaktuan detyra të
rëndësishme për një pjesëmarrje më të madhe të rinisë
në repartet partizane dhe për
aktivizimin e mëtejshëm në
luftën Nacionalçlirimtare.
Pikërisht për këtë, fitorja e 28
Nëntorit 1944 që shënoi çlirimin e plotë të Shqipërisë ishte dhe fitore e madhe e Rinisë
Antifashiste Shqiptare që përbënte 70 përqind të efektivit të
forcave partizane dhe që i dha
atdheut me qindra dëshmorë
në të gjitha krahinat e vendit.
Kongresi i Parë i BRASH-it,
për detyrat shumë të rëndësishme që përcaktoi, për një
pjesëmarrje më të madhe të
rinisë në luftën Nacionalçlirimtare për çlirimin e plotë të
vendit, për miqësinë dhe
dashurinë e sinqertë që ngjalli ndërmjet delegatëve, për
punën edukative që u bë me
delegatët gjatë ditëve të Kongresit, si dhe për detyrat
shumë të rëndësishme që përcaktoi për rindërtimin e vendit të shkatërruar nga lufta,
etj, ka mbetur dhe do të mbetet i paharruar në kujtesën e
gjithë delegatëve, të cilët edhe
pse kanë kaluar 70 vjet nga ajo
kohë, i kujtojnë me mall ato
ditë ta lavdishme.
Duke kujtuar ato ditë të
lavdishme të Luftës Nacionalçlirimtare, kur ideali i madh
i lirisë na çoi në vijën e parë
të frontit në ndeshjen drejtpërdrejt me pushtuesin e egër, pa
iu trembur plumbave që merrnim në kraharor, duke dhënë
dhe jetën për një atdhe të lirë
e demokratik, i bëjmë thirrje
rinisë së sotme që të luftojë më
shumë për një jetë më të mirë
dhe për Shqipërinë Europiane.
Megjithë kontributin e
madh që dha rinia shqiptare
në luftën kundër okupatorit,
idealet e saj për një Shqipëri
të lirë dhe demokratike, për
një jetë më të lumtur,
megjithëse kanë kaluar 70
vjet nga përfundimi me fitore
i asaj lufte legjendare, asnjëherë nuk u realizuan. Idealet e saj u tradhtuan nga drejtuesit e sistemit diktatorial,
por edhe sot rinia endet nëpër
botë për të gjetur një vend
pune.
Në këtë përvjetor të 70-të
të Kongresit të I-rë të BRASHit, kur Shqipëria është tashmë anëtare e NATO-s dhe ka
marrë statusin e vendit kandidat të Bashkimit Europian,
shprehim bindjen se rinia dhe
populli shqiptar do të realizojnë
aspiratën e tyre të integrimit
të plotë euroatlantik.
*Delegat i Divizionit të I-rë në
Kongresin e I-rë të BRASH-it
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95-VJETORI I LUFTËS KUNDËR USHTRISË PUSHTUESE

PUKA KUNDËR DY USHTRIVE
Nga XHEMAL MEÇI,
studiues, "Mjeshtër i Madh"

"Krajli Itales ban pleqni:/
-Seri baj per ket Shkipni!...
Nat e dit' me pushk' përsy!"
1. NUK PRANOHET PROTEKTORATI
ITALIAN NË PUKË
"Traktati i fshehtë i Londrës", 26
prill 1915, copëtonte Shqipërinë mes
fqinjve. Si u denoncua dhe u bë i njohur edhe nëpërmes gazetave, që dilnin
në Shkodër, ky traktat famkeq imperialist ngjalli paknaqësi të madhe edhe
në nënprefekturën e Pukës. Malësorët
pukas sadoqë ishin rrënuar ekonomikisht dhe kishin pësuar humbje njerëzore gjatë kryengritjeve antiosmane
për Liri e Pavarësi, Luftës Ballkanike
dhe Luftës I Botërore, filluan të mblidhnin forcat dhe të përgatiteshin për të
përballuar edhe me armë pushtuesit
fqinj: serbë dhe italianë, që ishin vendosur në të dy anët e Drinit.
Nga fillimi i verës 1919 ushtritë italiane hynë Pukë dhe u shtrinë deri në
Shëmëri dhe Kolsh të Kukësit. Kudo u
pritën me paknaqësi. Në Pukë valvitej
flamuri kombëtar shqiptar. Komanda
italiane, duke parë situatën e tensionuar, u tregua e përmbajtur. Nuk preku
as flamurin, as administrimin e vendit dhe nuk cenuan asgjë nga ekonomia e popullit. Megjithëkëtë, paknaqësia në popull ishte në rritje, nga që rreziku i copëtimit të mëtejshëm të Atdheut ishte i dukshëm nga që në veri
të Drinit ushtritë serbe dhe në jug të
Drinit, ushtri të shumta italiane, vazhdonin aty. Kjo gjendje nuk mund të
vazhdonte kështu.
Laçajt, mësuar me privilegje gjatë
sundimit osman, princ Vidit, Esad Pashës dhe deri diku gjatë sundimit Austro-Hungarez, filluan konflikte me ushtarët italianë, qoftë edhe për shfrytëzimin e pyjeve të Terbunit pa kriter.
Gjendja u bë më kritike, kur çeta e
Ramë Sadikut të Hadrojt sulmoi disa
ushtarë në Terbun, ku mbetë i vrarë
njëri prej tyre. Të tjerët, të tmerruar,
vrapuan drejt Pukës. Garnizoni Italian
i Pukës dha alarmin dhe dërgoi në Tërbun forca të shumta ndëshkuese ushtarake. Nga ana juglindore e Tërbunit
gjetën një bari mirditas me bagëti, të
cilin e vranë në shenjë hakmarrjeje.
Kjo vrasje ngriti me armë në dorë
mirditasit e Bregut të Fanit të Madh,
të cilët iu drejtuan Pukës për "gjakmarrje". Komanda italiane, e ndodhur para
një situate të tillë kërcënuese të përmasave të mëdha, kërkoi ndërhyrjen
e krenëve të vendit për mjanimin e
konfliktit të armatosur. Më në fund u
arrit marrëveshja: 1. Pala italiane të
paguante "pajtimin e gjakut" të familjes së të vrarit, 2. Po kështu të
paguante edhe "pleqt e pajtimit" dhe
krenët, që qetësuan gjendjen. Ndërsa,
Pala e dëmtuar t'u jepte "BESË". Të dy
palët zbatuan marrëveshjen.
Komanda italiane, duke parë autoritetin e krenëve vendas, u kërkoi
që të pranonin "mbrojtjen e ushtrisë
italiane kundër pushtuesve serbë".
Pra, kërkohej pranimi i "Protektoratit
Italian." Krenët e vendit kërkuan kohë
që ta gjykonin në Kuvend, simbas Kanunit të Leks. Kuvendi dau të pyeste
Bajram Daklanin, tek i cili kishin besim, sepse ai më 1911 kishte marrë
pjesë në kryengritjen antiosmane në

Bajram Daklani

Pukë-Mirditë, kurse aso kohe krahinar në Vaspas të Malziut. (Malziu deri
më 1946 ishte një prej Shtatë Bajrakëve të Pukës). B. Daklani,si ia tha
lajmësit përgjigjen, u shkroi krenëve:
"T'u thoni Italianëve se ju nuk jepni
asnji nenshkrim para se me u pyet
Shkodra e prefektura e Lezhës." (Gazeta "Populli", Shkodër, 24 gusht 1919).
Forcat italiane, që mbanin nën vëzhgim çdo lidhje të B. Daklanit, e ndalën
lajmësin në kthim dhe i morën letrën;
por lajmësi mundi t'ua çonte përgjigjen
krenëve me gojë. Dhe Krenët e Pukës
nuk e nënshkruan "Protektoratin I".
2. MBROJTJA HEROIKE E
FLAMURIT KOMBËTAR PUKË,
VASPAS , 24 KORRIK 1919
Komanda italiane bëri të paditurin
lidhur me letrën e kapur prej tyre. Për
katër pesë ditë qëndruan në heshtje
për ta zënë në befasi B. Daklanin. Por
edhe B. Daklani rriti gatishmërinë e
postës me komandant Mehmet Zajmin.
Më 24 korrik një skuadër italianësh
kërkuan që të ulej Flamuri Shqiptar
në postën e Vaspasit, se do të ngrinin
Flamurin Italian, se gjoja kishin një
festë të tyre ushtarake.
B. Daklani u tha se flamuri Shqiptar
nuk mund të ulej prej asaj poste, mbi
të cilën valvitej. Atëhere majori italian, komandanti i forcave ushtarake
për Vaspasin, i çoi një letërthirrje që
të paraqitej në komandë me tre shoqërues të tij për të dhënë shpjegime
për "komitët" kosovarë që mbanin
postën e Vaspasit. Të ashtuquajturit
"komitët" kosovarë ishin atdhetarë të
vendosur në mbrojtje të dinjitetit kombëtar dhe kundër copëtimit të Atdheut, ndonëse pa përkrahjen e duhur
të Qeverisë Proitaliane të Durrësit. B.
Daklani iu përgjigj i vendosur: "Nuk
shnderohemi me e lanë ket zyrë pa
pasë nji urdhën prej të mëdhanjëve
tanë dhe nuk mundemi me të njoftë
kurrsesi urdhnues mbi ne." ("Populli",
po ajo). Majori italian mbajtin peng
xhandarin, L. Gashi, që i solli

përgjigjen, dhe dërgoi forca për rrethimin e postës shqiptare.
Ushtria serbe, duke parë lëvizjen e
trupave italiane përballë tyre, u vendosën në formacion luftimi. Malësorët,
që në agim ishin hapur tokave për
ujitjen e arave të tyre të zhuritura atyre ditëve të nxehta korriku, nuk ishin
në dijeni se ç'po ndodhte me postën dhe
mbrojtësit e saj. Rreth ores 9'30 filloi
sulmi i ushtrisë italiane me armë zjarri mbi postë. Bajram Daklani u bashkua me mbrojtësit e postës, të cilët i
kishte porositë me kohë që të merrnin masa mbrojtëse. Me të filluar sulmi i armatosur i forcave ushtarake
italiane, nga posta filloi zjarri kundër
tyre. Perleshja u bë e ashpër që në
aksionet e para. Komanda italiane,
duke pasë epërsi të madhe forcash dhe
armatimi, kërkonte që ky sulm të kryhej furishëm, që të përfundonte me fitorën e tyre sa më shpejt. I trembeshin
ndërhyrjes së malësorëve të rrethinës,
të cilët nga çasti në cast mund t'u vinin në ndihmë të rrethuarve në postë,
ku 11 kosovarë trima luftonin heroikisht për dinjitet kombëtar shqiptar.
Luftonin, kështu, edhe për Kosovën
e robëruar edhe pse jeta e tyre ishte e
rrezikuar. Orët po kalonin, por posta po
qëndronte. Flamuri, i përgjysmuar prej
plumbash, ende valvitej si legjendë
përjetësie. Ushtarët aq sa shtinin mbi

postë, aq shtinin me urrejtje edhe mbi
flamurin, simbolin e shqiptarizmës.
Kur e panë se sulmet e tyre, nuk po ia
arrinin qëllimit, përdorën edhe premtime veç të dorëzoheshin. Sa e sa herë
u bënë thirrje për dorëzim, por pa rezultat. Atëhere, për ta mposhtë sa më
shpejt këtë fortesë lirie e kreneraie
shqiptare, që i turpëroi para malësorëve dhe ushtrisë serbe përballë,
komanda italiane solli edhe mitralier
dhe granatëhedhës. Prapëseprapë, posta po qëndronte si kështjellë.J e h o n a
dhe tymi i barutit të asaj lufte mbushi
tërë luginën e Drinit dhe të kodrinave
përreth. Në pasdite u dukën grupegrupe silueta malësorësh të armatosur, që ngjanin me shqiponjat
krahëhapur, që u drejtoheshin kodrinave harkuar ndaj postës, që po përballonte aq sulme e goditje me armë të
ndryshme. Malziasit nuk po duronin
më dhunën e armatosur italiane,
sepse i donin trimat e luftëtarët atdhetarë.
Ushtria serbe, shqetësuar se mos
konflikti i zgjatur me armë mbi postën
e Vaspasit, do të përfshinte edhe anën
e përtejme të Drinit, shtuan forcat dhe
pozicionimin e tyre. Në këto rrethana,
ushtarët italianë e shihnin veten të
rrezikuar nga sulmet që mund të merrnin malësorët trima të Malziut. Kështu, komanda italiane tërhoqi forcat e
veta ushtarake drejt kodrinave jugore,
larg postës edhe pse me 11 luftëtarë
kundër më se 10-fishit të ushtarëve
pushtues. Me t'u hapur rrethimi, heronjtë atdhetarë dolën prej postës të
lodhur, të etur, të uritur, por krenar
për qëndresën burrërore të asaj dite
historike të 24 korrikut 1919. Malësorët krahapur i përfshinë në gjirin e
tyre, duke shkruar faqe historie qoftë
edhe për një 95-vjetor si ky, sadoqë sot
mund të lihet të kalohet në heshtje
edhe atë mbrojtje me aq guxim të Flamurit dhe Dinjitetit Shqiptar?!
3. MË 27 KORRIK 1919 LUFTIME
TË PËRGJAKSHME NË PETKAJ TË
MALZIUT ME USHTRINË ITALIANE
Çeta e përbër prej11kosovarësh u
ngjit drejt fshatit Shikaj. Si pushuan
pak në shtëpinë e Beqë Hoxhës u shoqëruan prej Kadri Hasanit në Petkaj për
në Kullën e Agëve të Malziut. Aty u
qetësuan, u mjekuan, u rahatuan dhe
pushuan për disa orë. B. Daklani tregohej i kujdesshëm që të mos i kapte
hasmi në befasi; por edhe Tahir Aga
mori masa sigurie, se në kullën e tyre
trimat, që e nderuan me luftën e
ardhjen aty, duheshin të ishin të
mbrojtur, siç ishte traditë në atë kullë.
Nëpër agim çeta u largua prej kullës
së Agëve drejt Kalimashit, ku u strehuan në shtëpitë e Selim Rexhës dhe
të Ali Idrizit. Prej aty u kaluan tej Drinit, të mbrojtur kudo prej malësorëve
të Malziut.

Harta e luftimeve
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AKTUALITET

ITALIANE - Qëndresë, konflikte, luftime, 18 - 27 korrik, 1919

PUSHTUESE, ITALIANE DHE SERBE

Kulla e agëve të Malziut

Gjatë 25 e 26 korrikut ushtria italiane u vu në lëvizje për zbulimin dhe
asgjësimin e çetës së postës së Vaspasit dhe ndëshkimin e strehuesve të
tyre. Kështu, më 27 korrik rrethuan
kullën e Agëve të Malziut, ku donin të
ndëshkonin rëndë burrat e asaj kulle,
që strehoi dhe përcolli atë çetë kreshnike, që nuk arritën ta mposhtnin dot.
Po në kullë ishte vetëm Tahiri me
Lajën, të motrën 19-vjeçare, që
kujdesej për plagët e tij, që mori në
gushtin e vitit 1912, gjatë luftimeve
për çlirimin e Pukës kundër forcave
osmane. Tahiri i kërkoi Lajes të largohej, se kulla po rrethohej, por ajo nuk
pranoi ta lente vetëm. Kur, një prej
ushtarëve u ngjit shkallëve të katit të
3-të dhe shtyri me shqelm derën e
kullës, që e kishte hapur pakëz Laja,
mbet i vrarë nga pushka e Tahir Rexhep Agës. Laja përkulur doli shpejt,
mori pushkën dhe rrypin me fishekë
të ushtarit të vrarë dhe hyri brenda,
duke mbyllur derën. Tani në kullë
kishte dy pushkë, dy "luftëtarë". Forcat
sulmuese italiane shtinë me të gjitha
armët që kishin mbi dritaret dhe
frëngjitë e kullës. Tahiri e Laja
përgjigjeshin sa nga njëra frëngji, sa
nga tjetra, që të dukeshin sa më
shumë mbrojtës brenda. Laja, si e re
që ishte kalonte më shpejt frëngjive
dhe dritareve të odës së madhe të
"miqve "dhe vazhdonte të shtinte.
Nga kjo rezistencë nga brenda, ushtarët u tërhoqën nga rrethimi në
largësinë e duhur dhe filloi goditja me
artileri malore. Predhat goditën kullën,
murin deri dhe çatinë e saj. Nga kjo
morën zemër ushtarët dhe rifilluan
sulmin drejt kullës sapo u dha shenja
e ndërprerjes së artilerisë. Tahiri e
Laja pushuan zjarrin, që të krijonin
përshtypjen se nuk mund të rezistonin
më. Një oficer me një skuadër ushtarësh u ngjit me të shpejtë nëpër shkallët drejt katit të tretë të kullës.
Gjatë ngjitjes, Laja hapi pakës derën
dhe, sapo ushtarët u afruan ngjitë saj,
e hapën derën dhe përnjëherësh shtinë mbi ta. Disa prej malësorëve ishin afruar fshehtas aq sa mund t'i vrisnin nga prapa ushtarët që ishin ngjitur shkallëve. Kështu, skuadra sulmuese italiane, e gjetur mes dy zjarresh, u gjakos rëndë.
Trupat italiane me humbjet që pësuan, u tërhoqën nga rrethimi dhe
artileria rifilloi pa ndërprerje, jo vetëm
mbi kullën fortesë , por edhe mbi shtëpi të tjera të fshatit Petkaj, që po bëhej
varri i tyre. Çatia e kullës së agëve,
edhe pse me lëndë të forta lidhur me
drunjë gështenje , filloi të pësonte
krisje derisa mori edhe zjarr. Por tavani

i katit të tretë ishte i shtruar me pllaka guri, gjë që e bënte mjaft të rezistueshme ndaj bombave dhe gjyleve që
binin mbi te. Tymi i dendur i çatisë dhe
i predhave, krijuan mundësinë që Laja
e Tahiri të tërhiqeshin prej kulle drejt
shtigjeve të pazëna, që i dinin aq mirë

vetëm ata. Pas heshtjes nga brenda
kullës, rrethuesit shpresuan se e
shpartalluan "bandën" aq të urryer;
por, kur e panë se në kullë s'kishte
njeri, u lëshuan si të tërbuar mbi fshat, ku dogjën 6 shtëpi dhe vranë e
masakruan fshatarët, që mbetën brenda rrethimit: Hysen Bajramin, Man
Tahirin, Kel Nushin dhe Prengë
Palushin; ndërsa u dogjën shtëpitë e
Hysen Bajramit, Miftar Çobës, Sul Sinanit, Sadri Bajramit, Tahir Çobës dhe
dyqani i Kel Nushit (kosovar).
Këto masa barbare me zjarr e hekur të ushtrisë pushtuese italiane, bën
jehonë të gjerë jo vetëm në n/prefekturën e Pukës, por në tërë Veriun e
Shqipërisë, duke forcuar kudo urrejtjen e qëndresën e popullit, i cili nuk
u pajtua me të ashtuquajturin "Proktetorati Italian" -maskë e një pushtuesi tjetër të trojeve tona. Edhe rapsodi i shquar Prendush Gega, "Artist i
Merituar", i mbiquajtur Poeti i Malësisë (nga prof. Ernest Koliqi, akademik)
i jep përmasa mbarëkombëtare kësaj
lufte në Malzi, në Pukë:
" Nam i madh prej Malit t' Zi,/
Lufton Italja me dai !?/ Tahir Rexhepi 'i djal zotni,/
Bashk me Lajen n' kull' jan ndry!/

I rrethon Italia me suhari (ushtri)./
Vjen askeri mbrend me hi./ Kur ka
ardh askeri n' der,/ Krisi pushka
e u ba jezer!
Pes xhenaze perniher!/ Pes
xhenaze tan talian,/ Bashk me
Lajen i kan bam!....
Krajli Itales ban pjeqni:/ Seri baj
per ket Shkipni!/ Buk pa hanger,
uj pa pi,/
Nat' e dit me pushk hazri (gati)!/
Qesin grat' me pushk per sy,/ Si
askeri talemxhi!..."
( Xh. Meçi, Poei i Malësisë, Tiranë,
2013, f. 121. Burime të tjera: Histori e
Shqipërisë, Tiranë, 1984, vll. III, f. 183);
Gazeta "Populli" , Shkodër, 24 gusht
1919; Prof. dr. Bajram Xhafa, Histori e
Shqipërisë, Shkodër, 2009, f. 243; Prof.
as. dr. Shefqet Hoxha, Malziu, Tiranë,
2013, f. 204; Xh. Meçi, gazeta "Rilindja" e Kosovës, Tiranë, 27.07. 1994; Ukë
Sinani, Agët e Malziut dhe Lahe Rexhepi, Prizren, 2009, f. 65-71).
Xhemal Meçi, studiues,
"Mjeshtër i Madh"

Përkujtohet 100-vjetori i
luftës në Qafën e Zvezdes
Më 5 korrik u përkujtua 100-vjetori i luftës në Qafën e fshatit Zvezdë.
Para një shekulli, në verën e vitit
1914, gjatë Luftës së I-rë Botërore, nga
kjo luftë mbetën të vrarë në fushën e
nderit 45 trima patriotë shqiptarë.
Midis tyre ishte edhe komandanti
trim Muharrem Terolli, bashkë me dy
vëllezërit e tij.
Ne veteranët e LANÇ të rrethit të
Korçës i kujtojmë me nderim të
veçantë trimat dhe heronjtë e kësaj
beteje kaq të madhe. Në radhë të parë
u shprehim ngushëllime familjeve të
këtyre trimave (burra shteti), fshatarëve dhe gjithë fisit Terolli.
Andartët grekë, me gjithë përpjekjet e mëdha për të marrë qytetin e Korçës, nuk mundën të realizonin qëlli-

met e tyre djallëzore, por u kthyen nga
kishin ardhur.
Populli shqiptar, ashtu siç na mëson historia me trimëri dhe heroizëm
i ka mbrojtur trojet e veta nga pushtuesit e huaj. Në të gjitha betejat, si
në Luftën e Parë dhe në Luftën e Dytë
Botërore, me pushkë dhe me penë i ka
dalë zot vendit, pa patur ndihmë nga
askush. Edhe në këtë luftë ai u tregoi
grekëve se ky vend ka zot.
Pikërisht për këtë, komandantit
trim, rilindasit Muharrem Terolli i janë
akorduar shumë medalje nga Presidenti i Republikës, si "Dëshmor i Atdheut",
"Dëshmor i Kombit". Gjithashtu bën
pjesë edhe në librin "Yjet që ndritën
kombin"të shkrimtarit të madh Dritëro
Agolli.

Muharrem Terolli është "Qytetar
Nderi" i komunës Pojan, i shpallur me
propozimin e OBVL-së. Ai ka qenë dy
herë në Kongresin e Manastirit
(1908 dhe 1913) sidhe më 1912 në
ngritjen e flamurit në Vlorë.
Emri i tij është përjetësuar edhe
me lapidarin e ngritur në fshatin
Zvezdë, ku janë skalitur dhe gjithë
emrat e luftëtarëve me grekët që
ranë dëshmor të atdheut.
Kjo ngjarje me rëndësi është lënë
në harresë, prandaj ne veteranët e
OBVL i ftojmë shkrimtarët dhe historianët ta shkruajnë me vërtetësi
dhe të hyjë në analet e historisë sonë
kombëtare.
Fluturak VINÇANI
Kryetar i OBVL Korçë
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JUBILARE
Më 20 Gusht, 70-vjetori i formimit të Brigadës 16-të Sulmuese

Brigada që çliroi qytetin e Fierit

Abedin Mehmet Zylyftari
Abedin Mollasi
Arqilini Stamo
Andon Basha
Asllan Hamfi
Andrea Profi
Dhiogjen Vito
Elmas Sulo
Feride Hakimi
Gani Isuf Zhuga
Hazbi Mustafaj
Haxhi Hamiti
Nazif Kordani
Ibrahim Tafili
rrugën Fier-Lushnjë. Në këtë pritë u
vranë shumë hitlerianë dhe pjesa më
e madhe e maqinave u dogj. Të nesërmen hitlerianët kundërsulmuan me
forca të shumta, por në saj të heroizmit
të partizanëve, u detyruan të tërhiqen
në panik, duke lënë në fushën e luftës
shumë të vrarë, të plagosur, robër dhe

material luftarak.
Me 13 shtator 1944 brigada sulmoi
në befasi nazistët gjermanë brenda në
aytetin e Fierit dhe preu rrugën Lushnjë-Fier-Vlorë. Pasi u shkaktoi dëme të
mëdha armiqve, ajo u tërhoq në fshatrat për rreth Fierit.
Prej kësaj kohe dhe deri në dyjavëshin e parë të tetorit ''44, forcat e
Brigadës 16-të Sulumese, të vendosura në pozicione luftimi gjatë rrugës FierVlorë, Fier-Lushnje dhe Berat-Lushnje
goditën pa rreshtur kolonat gjermane
në tërheqje.
Vetëm me 6 tetor 1944, në kodrat e
Fier-Sheganit forcat e Brigadës zhvilluan një sulm kundër një autokollone prej
96 maqinash të shoqëruara me pesë
tanke. Në këtë luftim gjetën vdekjen 35
nazistë dhe shumë të tjerë u plagosën.
Mbi 41 automobilë u dogjën ose u shkatërruan. Në këtë luftë ranë dëshmorë
12 partizanë, ndërmjet të cilëve Rrapo
Luçi, Niko Bozo, Liri Gero dhe u plagosën tetë partizanë.
Me 15 Tetor 1944 forcat e Brigadës
16-të Sulmuese çliruan Fierin, ndërsa
më 20 Tetor një pjesë e tyre ndihmoi
Brigadën e 8-të për çlirimin e Lushnjës.
Armiku la mbi 100 të vrarë, shumë të
plagosur dhe materiale luftarake. Ne
humbëm 56 partizanë trima.
*Ish kuadër I Brigadës 16-të Sulmuese

Brigada e vëllazërimit shqiptar

B

rigada e 19-të Sulmuese u
krijua me 29 gusht 1944, në
vendin historik të luftrave
shqiptare të këtyre anëve, në Theollogo. Kjo krahinë, në periudhën e rezistencës kundër fashizmit, në vitet
1939-1944 ka mbajtur peshën kryesore të organizimit dhe grumbullimit
të luftëtarëve të lirisë kundër pushtuesve dhe tradhëtarëve të vendit.
Këtu janë përjetuar ngjarje të rëndësishme luftarake, kanë rënë dëshmorë dhe heronj, të cilët janë përjetësuar në këngë e lapidare.
Ceremonia e krijimit të Brigadës
ka qenë e thjeshtë. Ajo ka përmbledhur Grupin e Katërt të Zonës së
Parë Operative Vlorë-Gjirokastër, të
përbërë nga pëse batalione me partizanë nga krahina të ndryshme të Shqipërisë së Jugut. Në të bënte pjesë
edhe një batalion partizan italian,
prandaj dhe u qajt "Brigada e Vëllazërimit". Bashkëjetesa dhe mirëkuptimi ishin karakteristikë e partizanëve me kombësi, shtetësi e gjuhë të ndryshme.

16-TË SULMUESE
Avdyl Shehu

Nga Vesel AHMETI*
Brigada e 16 Sulmuese u formua më
20 Gusht 1944 nga luftëtarët e Grupit
të parë dhe Grupit të tretë të Beratit, si
dhe nga mjaftë partizanë të tjerë të rinj
nga krahina e Skraparit dhe e Kurveleshit. Inagurimi i saj u bë në katundin Therepel të qarkut të Beratit dhe si
zonë veprimi kishte qarkun e Beratit
dhe krahinën e Myzeqesë. Pasi kreu një
punë pregatitore për organizimin e saj,
brigada u hodh në mësymje kundër
forcave armike.
Në ditët e fundit të muajit Gusht
1944 forcat e saj organizuan një varg
pritash kundër autokollonave armike
në rrugën Berat-Lushnje. Me 2 shtator
ato sulmuan nazistët gjermanë në
Mbrostar dhe, pasi i shpartalluan, dogjën
pesë depo me municion e material
tjetër usshtarak. Pas këtyre aksioneve
forcat e Brigadës 16-të Sulmuese filluan pastrimin e Myzeqesë nga gjermanët
dhe tradhëtarët. Gjatë luftimeve këtu
u zunë qindra pushkë, dhjetra mitralozë e municion i shumtë dhe radhët e
brigadës u shtuan me qindra bij e bija
të Myzeqesë.
Më 8 shtator 1944, një batalion i
brigadës goditi një autokolonë prej 15
maqinash me nazistë gjermanë në

56 DËSHMORËT E BRIGADËS

Pjesa më e madhe e partizanëve
sapo ishin kthyer nga luftime të ashpra që zhvilloheshin prej dy ditësh për
çlirimin e qytetit të Konispolit. Ata
dhanë aq shumë për luftën dhe lirinë e tyre të shumëpritur. Në këto
luftime, armikut iu shkaktuan humbje të mëdha në njerëz dhe materiale ushtarake. Nga ana jonë, ranë në
fushën e nderit për të mos vdekur
kurrë: Skënder Komedenti, Panajot
Larto, Llambi Bozhiqi, Vangjel Nuni
dhe komisari i kompanisë së parë
Kosta Çavo dhe u plagosën shumë të
tjerë.
Në forcat e Brigadës 19-të Sulmuese bënin pjesë partizanë nga
Çeta e Çamërisë dhe ajo e Pogonit të
krijuara përkatësisht në vitet 1942
dhe 1943. Gjithashtu bënte pjesë
edhe çeta e Dropullit të Sipërm. Mbi
bazën e këtyre çetave ishin krijuar
batalionet "Thanas Ziko", "Pandeli
Boçari", "Lefter Talo" dhe batalioni
"Mataoti" me partizanë italianë.
Brigada e 19-të u organizua mirë
në pesë batalione dhe zhvilloi një

sërë operacionesh luftarake për çlirimin e të gjitha qyteteve dhe fshatrave të Jugut të Shqipërisë, duke e
pastruar vendin nga pushtuesit e
tradhëtarët deri në kufirin me Greqinë.
Luftime të përgjakshme janë zhvilluar sidomos në zonën e Pogonit,
Konispol dhe Delvinë nga ku u krijua
mundësia për përparimin e mëtejshëm të batalioneve të brigadës në
drejtim të Gjirokastrës dhe të zonave
të tjera, duke zhvilluar luftime në
vendet kyçe për bllokimin e qafave
dhe grykave, të rrugëve dhe uravevende këto strategjike që i bënin të
pamundura operacionet armike.
Nga kjo brigadë ranë heroikisht në
fusahën e nderit Heronjtë e Popullit
Lefter Talo e Mustafa Matohiti.
Çdo vit populli i këtyre anëve
mblidhet në përvjetorin e krijimit të
Brigadës 19-të Sulmuese për të
përkujtuar vend luftimet e heroizmit
masiv, jetën dhe veprën heroike të
heronjve dhe dëshmorëve.
Vangjel BABI

Ibrahim Dauti
Izet Rrapo Hekali
Islam Klosi
Isuf Seferi
Isuf Zyka
Izet Pronoça
Kozma Ndreka
Kozma Vojo
Liri Gëro
Maze Ose
Maliq Xharaku
Maliq Sanxhanaku
Miti Kosta Mitrushi
Murat Maliqi
Mustafa Radonicka
Mustafa Haxhia
Myqerem Xhumari
Nako Bozo
Pilo Milja
Petro Qose
Rrapo Luçi
Reshit Daulle
Rrahman Backa
Sadush Myftari
Sadik Syzezi
Sali Hyseni
Selim Çela
Serjan Riza
Sulo Goxho
Shaban Çela
Shaban Turku
Tosum Sulejmani
Imer Fieri
Imer Tafai
Imer Hyseni
Ilia Stavri Zoto
Vangjel Sota
Italiani Volpata
Vedat Dokollari
Zabit Kërkuti
Italiani Xhuzepe
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HISTORIA
Me rastin e 69 vjetorit të Brigadës së I-rë Sulmuese - "Heroinë e Popullit"

Njësia e parë e madhe dhe e organizuar
e Ushtrisë Nacionalçlirimtare shqiptare
Nga Xhafer Peçi*

Me krijimin e Shtabit
të Përgjithshëm u
hodhën themelet e
Ushtrisë së rregullt
popullore shqiptare.
Brigada e I-rë ishte i
pari formacion i
madh i kësaj ushtrie
të rregullt. Kjo
brigadë nuk ishte një
repart krahine ose
qarku, siç ishin
çetat, batalionet dhe
grupet. Ajo ishte një
njësi luftarake në
dorë të Shtabit të
Përgjithshëm, me
partizanë nga të
gjitha qarqet e vendit, që do të luftonte,
lëvizte dhe
manovronte në të
gjitha krahinat e
Shqipërisë, ku të
paraqitej nevoja.
Rruga luftarake e
Brigadës së I-rë Sulmuese, ashtu si e çdo
reparti e njësie të
Ushtrisë Nacionalçlirimtare të Shqipërisë është e
mbushur me vepra
heroizmi, vetmohimi
dhe besnikërie të
pakufishme ndaj
popullit dhe Atdheut.
Efektivi i Brigadës së
I-rë pati vazhdimisht
ndryshime. Më 8
tetor Brigadës iu
shtuan edhe 150
partizanë italianë, të
cilët formuan Batalionin "Antonio Gramshi" dhe në fund të
marsit ''44 u shtua
edhe batalioni i 5-të.
Brigada arriti kështu një efektiv prej
1237 luftëtarësh
Rruga luftarake e Brigadës
së I-rë Sulmuese, ashtu si e
çdo reparti e njësie të Ushtrisë
Nacionalçlirimtare të Shqipërisë është e mbushur me
vepra heroizmi, vetmohimi
dhe besnikërie të pakufishme
ndaj popullit dhe Atdheut. Jeta
dhe veprimtaria e saj është aq
e pasur me ngjarje dhe vepra
revolucionare, politike e ushtarake të cilat kurrësesi nuk
mund të përshkruhen në një
artikull, në një apo dy libra, por
në shumë vëllime.
Udhëzimet për krijimin e
Brigadës së I-rë u lëshuan më
20 qershor 1943. Pikësynimi
ishte që krijimin i këtij formacioni të parë të madh të shërbente për t'i dhënë vrull krijimit të batalioneve e brigada-

ve të tjera, të një ushtrie të
rregullt partizane, të cilat do të
ngjallnin një besim të madh
për zhvillimin e luftës sonë,
drejt Kryengritjes së Përgjithshme.
Me krijimin e Shtabit të
Përgjithshëm u hodhën
themelet e Ushtrisë së rregullt
popullore shqiptare. Brigada e
I-rë ishte i pari formacion i
madh i kësaj ushtrie të rregullt. Kjo brigadë nuk ishte një
repart krahine ose qarku, siç
ishin çetat, batalionet dhe grupet. Ajo ishte një njësi luftarake në dorë të Shtabit të
Përgjithshëm, me partizanë
nga të gjitha qarqet e vendit,
që do të luftonte, lëvizte dhe
manovronte në të gjitha krahinat e Shqipërisë, ku të paraqitej nevoja.
Brigadës së I-rë, si formacion i madh i ushtrisë së rregullt partizane ju ngarkua nga
Shtabi i Përgjithshëm detyra
që të shërbente si shembull
për repartet partizane të të
gjitha
krahinave,
për
shndrrimin e tyre në formacione të rregullta. Pra, Shtabi
i Përgjithshëm i kishte marrë
të gjitha masat politke e organizative që Brigada e I-rë të
bëhej me të vërtetë bërthama
e shëndoshë për ushtrinë e
rregullt.
Të gjitha qarqet e Shqipërisë kishin marrë udhëzime që kontigjentet e caktuara të ishin partizanë e kuadro
me përvojë luftarake.
Qarqet e Korçës, Gjrokastrës, Elbasanit e Vlorës do të
dërgonin grupet me numër më
të madh partizanësh e
kuadrosh. Shtabi i Përgjithshëm synonte që kjo njësi të
organizohej, paisej dhe plotësohej me një efektiv të pathyeshëm dhe të drejtuar nga
kuadro me përvojë ushtarake
e revolucionare të lartë, për të
përballuar goditje nga më të
fuqishmet që do të organizon-

te armiku. Ky sulm i okupatorit ishte në planin e tij
strategjik me qëllim që të pengonte me çdo kusht shkallëzimin e mëtejshëm organizativ
e numerik të një ushtrie të
rregullt Nacionalçlirimtare
shqiptare. Këtë qëllim armiku
e tregoi dhe në ditët e inagurimit të Brigadës së I-rë
duke angazhuar 10 000 trupa
me paisjet luftarake më moderne të kohës, plus forcave të
Ballit, milicisë, aviacionit etj,
për ta asgjësuar atë që në krijimin e saj.
Organizimi i Njësisë
Shtabi i Përgjithshëm zgjodhi vendin më të përshtatshëm, rajonin e Vithkuqit për
organizimin e Brigadës së I-rë.
Katundi Vithkuq, 20 km në
jugperëndim të Korçës, terren
malor, ishte i përshtatshëm
për të organizuar mbrojtjen.
Popullsia e Vithkuqit dhe e fshatrave për rreth ishte 100
përqind në mbështetje të
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Grumbullimi i grupeve partizane të ardhura nga drejtimet e caktuara filloj që në
fundin e muajit korrik ''43. Të
parat erdhën forcat e Korçës
(rreth 200 partizanë e kuadro)
të cilat u vendosën në Manastirin e Shën Pjetrit. Më vonë
mbrriti grupimi i Gjirokastrës
që zuri vend në Pyllin e Shtyllës. Deri më 2 gusht
mbrritën të organizuar edhe
vullnetarët partizanë të qarqeve të Elbasanit, Beratit e
Vlorës. Partizanë të veçantë
pati dhe nga Tirana, Dibra,
Durrësi, Kukësi e Shkodra. Në
efektivin e Brigadës I-rë erdhën dhe dhjetë vajza partizane. Në fillim Brigada pati një
efektiv prej 556 partizanë. Midis tyre 70 kishin qenë kuadro
drejtuese si komandantë e
komisarë batalionesh e

çetash, komandantë njësitesh
guerrile, me përvojë të pasur
luftarake e të kalitur në vështirësi.
Në datën 10 gusht përfundoi organizimi i Brigadës me
katër batalione dhe tre kompani: një kompani mortajash, një kompani pushk
kundërtank dhe një bateri
artilerie. Një vëmendje e
posaçme iu kushtua shërbimit të intendencës. Shtabi i
Përgjithshëm për këtë shërbim kishte parasysh se Njësia
do të lëvizte nga një krahinë
në tjetrën, herë-herë me
shpejtësi të madhe. Kuptohet
që Brigada duhet të kishte një
furnizim dinamik, sidomos me
municione. Prandaj ndërtimi i
këtij shërbimi u organizua në
përshtatje me kërkesat e
detyrat e Njësisë. Një përforcim i veçantë ju bë intendencave të batalioneve.
15 gusht 1943 - dita e inagurimit
Po afrohej 15 gushti, dita e
inagurimit. Ceremonia do të
zhvillohej në fushën e vogël të
Makërzës, që shtrihet në luginën midis kodrave e pyjeve.
Në Vithkuq prej dy javësh
qëndronte Shtabi i Përgjithshëm dhe udhëheqës të tjerë të
Luftës. Qarkori i Korçës kishte marrë të gjitha masat përgaditore për festën dhe
mbrojtjen e nevojshme me
forcat e vendit. Në sheshin e
Makërzës ishin vendosur banderola, flamuj e parulla të
ndryshme dhe në qendër tribuna me gjethe e mjete rrethanore. Që në orët e para po vinin aktivistë të fshatrave e
qyteteve si nga Korça, Pogradeci, Erseka, Devolli etj. Në orën
9.00 u rreshtuan para tribunës
katër batalionet dhe repartet
e armëve të rënda me të gjitha
pajimet dhe armatimet e tyre.
Në mëndjet dhe zemrat e

gjithë efektivit të Brigadës ndjehej një gëzim dhe gjallërim i
pakufijshëm. Ishte nder i
madh të bëje pjesë në këtë
brigadë, që ishte njësia e parë
e madhe dhe e organizuar e
Ushtrisë së rregullt Nacionalçlirimtare shqiptare. Në sytë
e sejcilit lexoje gëzimin, krenarinë dhe vendosmërinë për
t'i kryer detyrat luftarake deri
në vetëflijim.
Të gjithë prisnin me padurim fillimin e ceremonisë.
Në
orën
10
mbrritën
udhëheqësit e PK me E.Hoxhën
në krye dhe të Shtabit të
Përgjithshëm, të cilët zunë
vend në tribunë.
Ceremonia u hap me hymnin e flamurit, kënduar nga
kori. Pastaj e mori fjalën Spiro
Moisiu, Komandant i Shtabit
të Përgjithshëm i cili përshëndeti në emër të Shtabit të
Përgjithshëm, duke dorëzuar
flamurin
në
formë
trekëndëshi me shkabën
dykrenare dhe me yllin e artë,
me mbishkrimin: "Brigada e Irë e Ushtrisë Nacionalçlirimtare". Ai u shpreh: "Ju dorëzoj këtë flamur në emër të
Shtabit të Përgjithshëm të
Ushtrisë dhe kam porosi prej
tij t'ju them që të mos e lini
kurrë të bjerë në duart e
armikut, por ta ngrini gjithmonë lart e ta çoni nga fitorja
në fitore".
Komandanti i Brigadës,
shoku Mehmet Shehu e mori
flamurin dhe në emër të
luftëtarëve bëri betimin përpara Shtabit të Përgjithshëm
me fjalët: "Betohem se këtë flamur që na dorëzoi Shtabi i
Përgjtihshëm do ta mbajmë
kurdoherë lart. Do të jemi besnikë ndaj popullit dhe do të
zhvillojmë luftë të paepur
kundër fashizmit okupator dhe
armiqve të popullit, për krijimin e një Shqipërie të lirë
dhe demokratike popullore".
Këtyre fjalëve ju bënë jehonë
zërat e njëkohshëm dhe të
zjarrtë të partizanëve: "Betohemi". Gjithë sheshi gjëmoi nga
duartrokitjet dhe thirrjet e të
pranishmëve "Rroftë Brigada e
I-rë Sulmuese" etj. Në këtë
ceremoni folën oratorë të ndryshëm.
Ceremonia u mbyll me parakalimin e Brigadës. Në fushë
nuk ndjehej asgjë përveç hapit
luftarak të partizanëve.
Oshëtima e hapit përcillej larg
nëpër pyje e male. Pas ceremonisë, deri vonë në mbrëmje
buçitën këngët dhe vallet partizane…
Efektivi i Brigadës së I-rë
pati vazhdimisht ndryshime.
Më 8 tetor Brigadës iu shtuan
edhe 150 partizanë italianë, të
cilët formuan Batalionin "Antonio Gramshi" dhe në fund të
marsit ''44 u shtua edhe batalioni i 5-të. Brigada arriti kështu një efektiv prej 1237
luftëtarësh.
*Kolonel në pension - Ish
kuadër i Brigadës së I-rë S
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Edip Ohri, bir i denjë i Strugës
figurë e shquar e Shqipërisë
Edip Ohri lindi në Strugë të Maqedonisë më 3.1.1925. Në vitin 1938 ai
fiton me konkurs të drejtën për të studiuar në shkollën "Normale" të Elbasanit, ku mësoi katër vjet, deri në
vitin 1942, duke kryer vetëm "Semimaturën". Ai u burrërua para kohe nga
fati i dhimbshëm i vdekjes së babait,
nga vitet e konvikteve, punëve të vështira në miniera, nga vështirësitë
ekonomike, nga urrejtja për pushtuesit, nga dashuria për atdheun.
Në nëntor të vitit 1943, Edipi rreshtohet në radhët e Brigadës së II-të
Partizane, megjithëse ishte vetëm 18
vjeçar, gjithë energji siç është normale
për moshën, por tregoi edhe pjekuri e
maturi prej luftëtari trim. Ai tregoi se
kishte aftësi të shquara intelektuale,
zotëronte disa gjuhë të huaja si italishten, serbokroatishten, rusishten
dhe shfaqi aftësi të spikatura organizuese. Edipi arrin të kryejë detyrën e
komandantit të kompanisë e më vonë
të zëvëndës komandantit të batalionit. Nga lufta djaloshi 19 vjeçar doli me
gradën e togerit.
Sapo përfundoi Lufta e Dytë
Botërore, në maj të vitit 1945, u dërguan për studime në degën e aviacionit
në ish-Jugosllavi, ndërsa në nëntor të
atij viti e dërgojnë në ish-Bashkimin
Sovjetik, në qytetin Engels për pilot
bombardues. Aty studioi deri në vitin
1948 ku u diplomua pilot luftarak.
Kthehet në Shqipëri, por në shkurt
1949 dërgohet përsëri ne Akademinë
e Forcave Ushtarako-Ajrore të ish-BS,
në fakultetin e Komandimit, në Moskë.
Aty ai studioi aty deri në vitin 1952
duke e përfunduar akademinë me
vlerësimin "Shkëlqyshëm, i aftë për
të komanduar njësi dhe shtabe të

nivelit operativ të Forcave Ushtarake
Ajrore". Në maj të vitit 1955, Edip Ohri
emërohet komandant i Aviacionit Ushtarak Shqiptar dhe zëvëndëskomandant i MKA-së (Mbrojtjes Kundër Ajrore)
së shtetit. Ishte 30 vjeç, shumë i ri për
të përballuar të gjitha sfidat që do i paraqiteshin një arme kaq të re në Ushtrinë Shqiptare. Në këtë detyrë të
rëndësishme ai qëndroi për njëzet vjet
me rradhë.
Mendimi teorik e shkencor i komandantit të Aviacionit Luftarak, ka
qenë përcaktues për zhvillimin e kësaj

Propozim për dhënie titulli
"QYTETAR NDERI" z. Edip OHRI
Drejtuar : Z. ZIADIN SELA Kryetar i Komunës Strugë,
Keshillit Komunal të Qytetit Strugë
Kryesia e Organizatës së Bashkuar e Veteranëve të Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare të Popullit Shqiptar (OBVL), anëtare e Federatës Botërore
të Veteranëve të Luftës, ju sugjeron t'i propozoni Këshillit Komunal të qytetit Strugë për t'i dhënë z. Edip Ohri, titullin "Qytetar Nderi" me motivacionin :
"Bir i shquar i Strugës, që me jeten dhe veprën e tij nderoi e lartësoi
emrin e qytetit ku u lind dhe u rrit në një familje patriotike të shquar e të
lidhur ngushtësisht me historinë e Shqipërisë.
Mori pjesë me armë në dorë në luftë kundër pushtuesit nazi fashist dhe
drejtoi formacione të Luftës Nacional Çlirimtare. Pionier i krijimit të aviacionit dhe komandant Historik i Aviacionit Luftarak Shqiptar, qëndrestar i
paepur në burgjet e diktaturës komuniste, kontributor i shquar në mbështetje të demokracisë pluraliste dhe vendosjen e konsolidimin e shtetit ligjor".
Kryesia e OBVL mendon se dhënia e këtij titulli në kuadrin e 70 vjetorit
të Çlirimit të Shqipërisë dhe prag të ditëlindjes së tij të 90-të, nderon në
mënyrë të merituar z. Edip Ohri, nderon edhe struganët e qytetin e Strugës.
Organizata e Bashkuar e Veteranëve të Luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare të Popullit Shqiptar
(OBVL)
Kryetari
Rrahman PARLLAKU
Nënkryetari
Skënder MALINDI

Nënkryetari
Myfit GUXHOLLI

arme në përgjithësi gjatë gjithë atyre
viteve. Në vitet që ai drejtoi Aviacionin Shqiptar datohen të gjitha rikonstruksionet dhe ndërtimet e mëdha të
infrastrukturës së kësaj arme. Parku
i përgjithshëm i aviacionit në vitin
1975, vit që ai u largua nga detyra,
numëronte rreth 200 avionë dhe helikopterë.
Edip Ohri është figura më e shquar
e Aviacionit Luftarak Shqiptar, por
edhe një nga ushtarakët më në zë të
Ushtrisë Shqiptare në vite. Njezet vjet
në drejtimin e një armë të ushtrisë,
nuk janë vetëm një rekord i rrallë e
papërsëritshëm për Aviacionin Shqiptar, por edhe një rast unik për të
gjithë Ushtrinë Shqiptare, mbase edhe
përtej vendit tonë. Ishte edhe pilot i
madh. Nuk kishte mjet ajror në vendin tonë me të cilin ai nuk kishte fluturuar.
Si një ushtarak i vlerësuar nga qarqet më të larta, jo vetëm të dikasterit
të Mbrojtjes, por edhe të politikës shqiptare të kohës, ai disa herë ishte në
përbërje të delegacioneve të rëndësishme shtetërore e ushtarake që janë
takuar me krerët e ish-Bashkimit Sovjetik, të Traktatit të Varshavës, ndërsa më vonë edhe me Çu En Lain e Mao
Ce Dunin në Kinë, etj.
Edip Ohri nuk është vetëm një individ I shquar, por edhe bir e një familjeje strugane të lidhur ngushte me fatet
e cështjes shqiptare.
Prindërit e tij, Inajet Ohri, nga familja e shquar Emirzade dhe Behija, nga
familja po aq e shquar Masllafi, patën
katër fëmijë, Ediben, Edipin, Hyrmeten
dhe Dashamirin.
Në vitin 1936, Familja Inajet OhriEmirzade u sistemua në Shqipëri, por
Inajeti vdiq pas gjashtë muajsh, duke
lënë familjen në një gjendje ekonomike
të rëndë. Behija vendosi që të martohej, me Qazim Bej Vlorën, djalin e Ismail Qemalit, fëmija i pestë i Ismail
Qemalit, I cili u muar denjësisht me
rritjen dhe edukimin e fëmijëve që ajo
kishte.
Edukimi nga idetë patriotike të
trashëguara në një familje të lidhur
ngushtë me historinë e Shipërisë, nga
prindërit e tyre, Inajeti dhe Behija, por
edhe të pasuruara nga pikëpamjet
demokratike e përparimtare nga
njerku Qazim Qemali, bënë që të gjithë
fëmijët e shquar të kësaj familjeje pa-

triotike të përfshihen në luftë kundër
pushtuesit. Edibea, motra e madhe ,u
përjashtua për aktivitet antipushtues
nga shkolla "Nana Mretneshë" dhe deri
në fund të luftës, do të vepronte me
ilegalët në kryeqytet. Hyrmetja doli në
mal, në Brigadën e 3 S. Dashamiri,
kaloi partizan po në atë brigadë. Edip
Ohri u bë një pjesëmarrës me armë në
dorë në luftën për çlirimin e vendit nga
pushtuesit nazi-fashistë. Në nëntor të
vitit 1943, me formimin e Brigadës II
Sulmuese, Edipi kalon në luftën në
mal, ku caktohet në detyrën e
zv.komandantit të kompanisë së kësaj
brigade.
E gjithë familja Ohri mori pjesë në
Luftën Nacional Çlirimtare. Edhe në
vitet e mëvonëshme, e gjithë familja
dha një kontribut të madh në zhvillimin, përparimin e prosperitetin e
jetës së vendit.
Është një rast I rrallë në historinë
e Ushtrisë e të Shqipërisë, që dy burra
nga një krahinë, nga një qytet apo nga
një familje, të drejtojnë në vite njëkohësisht dy nga armët më speciale, më
të vështira e të fuqishme të një shteti, si Aviacioni e Marina Luftarake, sic
ishte rasti I vëllezërve nga Struga, Edip
e Dashamir Ohri.
Aktualisht Edip Ohri është pensionist, përfiton pensionin e pleqërisë,
shpërblimin si veteran i LANÇ dhe për
plagosje gjatë luftës. Për merita luftarake gjatë LANÇ dhe pas çlirimit të atdheut ai është dekoruar me 12 urdhëra
e medalje të akorduara nga Kuvendi
Popullor i Shqipërisë dhe dy herë edhe
nga Presidenti i Federatës Ruse si
veteran i Luftës së Dytë Botërore.
Në vitet 1974-1978, Edip Ohri ka
qënë deputet i Kuvendit Popullor të
Shqipërisë në legjislaturën e VIII-të të
tij, ndërsa në vitin 1980, si shumë ushtarakë të shquar të asaj kohe, u burgos për shumë vite nga regjimi monist.
Vitet e fundit, për më shumë se
njëzet vjet, Edip Ohri nuk ka pranuar
të japë mendime apo gjykime për të
kaluarën nëpërmjet përdorimit të emrave të përveçëm lidhur me ngjarje të
caktuara, por është mbeshtetur në
analizimin e fakteve dhe tendencave
të sistemit totalitar në përgjithësi e atij
në vendin tonë në veçantë.
Edip Ohri ka mbajtur qëndrim ndaj
luftës se klasave që solli eleminimin
e elitave intelektuale të vendit, me
izolimin e vendit nga bota, me
varfërimin e skajshëm të jetës së popullit, me mungesën e lirive e të
drejtave themelore të njeriut si ajo e
besimit apo e levizjes, me gjigandomaninë e sistemit që prodhonte
vetëm armiq brenda vendit dhe shihte
si të tillë çdo gjë jashtë tij.
Megjithë peripecitë e jetës së tij
personale, Edip Ohri nuk e ka "përzier"
asnjëherë
dashurinë
për
paraardhësit e tij, për Strugën e tij të
dashur, për shqiptarinë, për armën e
aviacionit, për ushtrinë Shqiptare, për
demokracinë e përparimin, me asnjë
nga periudhat më të vështira që ka
kaluar në jetë.
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Rustem Musa Domi , invalid i
Luftës për liri, misionar i arsimit
Nga ISA HALILAJ
Studjues

Viti 2014 është i 70-ti vit që Shqipëria jeton në liri e në prosperitetin
demokratik të saj. Në këtë vit jubilar
përkujtohet e është e gjallë ne memorien e njerëzve lufta çlirimtare kundër
pushtimit fashist e nazist në të cilen
u përfshinë të gjitha moshat, sidomos
rinia dhe të gjitha krahinat nga Jugu
në Veri, që me gjak e sakrifica sollën
lirinë që gezojmë sot.
Në këtë luftë çlirimtare u përfshi
edhe Luma- Kukësi, bijtë dhe bijat e
së cilës u bënë pjesë e formacioneve
partizane. Luma pati Çetë e Batalion
Partizan dhe Brigaden Partizane të 24s, që morën pjesë me heroizëm në
luftën çlirimtare jo vetëm në Verilindje po edhe në Tiranë, Fushë- Krujë,
Milot, Lezhë, Shkodër, Tivarë e në
Malësinë e Madhe. 121 dëshmorë ranë
ne luftë në lulen e rinisë dhe shumë u
plagosën, duke përzier gjakun e tyre
me aë të dëshmorëve dhe si partizanë
invalid me status të veçantë , vazhduan betejën e rindërtimit e atë të ndërtmit të vendit.
Episodet janë të shumta, po në
këtë shkrim modest do përqendrohemi tek njëri prej invalidëve partizan,
Rustem Musa Domi, si partizani invalid për liri dhe misionari i përkushtuar i arsimit deri në pleqëri.
Rustemi lindi më 15 gusht 1930
në fshatin Domaj, Ujmisht të Lumës
ne një familje me taban patriotik, e
njohur si për qëndrimin atdhetar, po
ashtu edhe për qëndrimin demokratik
si familje fanoliste në Lumë më 1924,
gjyshi i tij Istref Xhaferi i dënuar me
vdekje. Në fshatin Domaj, ku lindi dhe
u formua në maturim djaloshi Rustem
Domi, gjallëronin ndjenjat nacionaliste
prej kohësh, po gjallonin edhe idetë liberale e radikale të kohës të shfaqura
hapur nga studentët e shkollave civile
e ushtarake, jo të paktë të këtij fshati.
Domaj e Ujmishti si bajrak qe një
nga qendrat më aktive të nacionalizmit
shqiptar në Veri, përfaqësuar nga Muharrem Bajraktari e bajraktarët e
tjerë, të cilëve nuk u mungonin lidhjet edhe mjetet e informacionit për situatën kombëtare e ndërkombëtare të
kohës së Luftës së Dytë Botërore, përfshi lëvizjen Nacional- Çlirimtare.
Bajraktari i Ujmishtit të Lumës, i
paisur me kulturën perendimore, siç
tregojnë bashkëkohësit , ndaj të rinjëve të fshatit të tij dhe të krahinës,

qe toleron për mendimet e veprimet e
tyre dhe u mjaftua vetëm me ndonjë
këshillë kalimtare e nuk iu kushtua
seriozisht jo vetëm mendimeve po edhe
veprimeve të kundërta për të.
Në Domaj rinia e asaj kohe ndizej
në debate e polemika, sipas bindjeve
dhe kahjeve, ku u bënë të dy krahët
me grupimet e tyre.
Në njërën anë krahu i grupimit të
Nacional- Çlirimtares me më aktivët
si Selman Aliun, Ymer Zenelin, Bajram Xhelilin, Ramadan Muratin qe
propogandonin haptas programin e
Frontit Nacional- Çlirimtar dhe autoritetshëm përballë tyre qëndronin
djemtë e të afërmit e familjes se bajraktarit me Bajramin, Ibrahimin,
Hamdiun, Sef Xheladinin, Esatin e të
tjerë që u qëndronin bindjes se nacionalizma do ta shpetoi vendin.
Në grupimin e nacional-çlirimtares
u radhit shtresa e të varfërve po edhe
normalistët Rakip e Rifat Domi e
përkrah tyre qenë edhe më të rinjtë
që vijonin vitet e fundit të shkollës në
Bicaj, si Rustem Domi, Avdi Domi etj
që shquheshin për zgjuarsi e degjoheshin me respekt edhe nga të medhenjtë. I ushqyer nga këto ndjenja
Rustemi është një nga aktivistët e
lëvizjes antifashiste në shkollën e Bicaj ku grupi i pionerëve dhe të rinjëve
kreu një seri aksionësh kundër fashizmit Italian duke dal haptas pionerët
Ismail Kërxhaliu, Muhamet Shehu,
Shaban Braha, Rustem Domi e Kamber Zela. Nga familja e Rustemit, xhaxhai Rakipi qe pjesmarrës në luftë e
për një kohë që kryetari i Këshillit
Nacional - Çlirimtar rrethit Lumës e
pastaj punoi ne arsim. Kjo familje i dha
atdheut dy dëshmorë Qazimin dhe Bajramin dhe një invalid të luftës për
çlirim: Rustem Domi.
Shkollën fillore plotore e mbaroj
shkëlqyeshëm më 1943. Dëshira e tij
të vazhdonte Normalen e Elbasanit për
mësuesi. Në shtatorin e 1944-rës u dha
lajmi se normalistët i boshatisën
bankat e shkollës e iu ngjitën maleve
për liri në formacionet partizane. Edhe
Rustemi, ndonse 14 vjeç, vullnetarisht
inkuadrohet partizan në Brigadën 24
S që u inagurua më 4 tetor 1944 në
Bicaj. Aty Rustemi u entuziasmua se
gjeti mjaftë moshatarë të njohur si
Enver Bilali, Mustafa Braha, Jemin
Halilaj, Sadik Kerxhaliu, Riza Gjanën,

e tjerë nga e gjithë krahina e Lumës.
Partizani Rustem një nga me çapkanët
e Brigadës, qe efektiv i Batalionit të
IV-të, Kompania e I me përgjegjësin e
drejtuesit të rinisë në Kompani.
Pas një inkursioni luftarak në
zonën e rrugës Kukës- Prizren si dhe
në zonat Surroj e Gorë, Brigada e 24 S
u ngarkua nga Shtabi i Përgjithshëm
për të marrë pjesë në luftën heroike
për çlirimin e TIranës. Një besim i jashtëzakonshëm ky për djemt e Lumës,
të Lumës zëmadhe në historinë e
lufterave për liri e pavarësi.
Me 8 nëntor 1944, pas një rrjeshtimi ceremonial në Bicaj , Brigada e
24 S nisi marrëshimin historik me
vendosmëri për fitore, duke kaluar në
këmbë në shtigje të vështira në itenerarin Bicaj - Kala e Dodës- SllatinëQ. Murrë- Klos ku u bë rrjeshtimi i
dytë, Q. Murrizë- Zall Herr Tiranë, 120
km rrugë e më 11 nëntor, mori detyrën
luftarake kundër agresorit hitlerian e
bashkëpuntorëve të tyre, u vendos në
vijën Autorepart, Fabrika e Tullave - Shkolla e Dakës Kamzë
dhe Domje. 11 nëntori dita e parë
e sulmit përfundimtar për çlirimin e Tiranës në zbatim të urdhërit.: "Tirana të çlirohet me
çdo kusht!" Pa u futur në hollësi
Brigada Partizane e Lumës e
kreu me heroizëm detyrën e saj
në 6 ditë luftime të ashpra për
çlirimin e Tiranës duke rënë në
fushën e nderit 16 dëshmor të
atdheut si Vehbi Shehu, Nuredin Braha, Sadik Palushi, Elmaz
Ademi, Gani Duraku, Abaz Peposhi, Xhafer Ollomani e tjerë. E
në këto luftime tregohet i
paepur partizani i ri Rustem
Domi bashkë me shokët e tij të
moshës. Pas kësaj beteje Brigada vazhdon inkursionin e saj
luftarak në çlirimin e FushëKrujës, Mamurrasit, Milotit e
Lezhës dhe më 26-27 nentor
pozicionohen në Bërdicë- Beltojë
për çlirimin e Shkodrës. Aty zhvillohet një betejë e ashpër ku
mbetën të vrarë partizanët:
Ymer Mataj, Emri Halilaj, Isuf
Seferi, Islam Xhahu dhe Hasan
Lika. Në mes të të plagosurve
nga një predhë gjermane është
edhe partizani Rustem Domi, që mori
një plagë të rend në këmbë. Gjaku i
kulluar i pesë dëshmorëve e i të plagosurve si Rustem Domi, vetëm dy ditë
para çlirimit skuqi tokën arbërore. Për
pak ditë Rustemi u shërua në Spitalin
e Shkodrës e pastaj vazhdoi marshimin
luftarak të Brigadës edhe në luftimet
kundër mbeturinave të reaksionit në
Tivarë- Malësi të Madhe, ku është plagosur për herë të dytë e shëruar në
Spitalin partizan të Brigadës.
Në maj të 1945 Rustemi si delegate i Brigadës 24 S. ka marrë pjesë
në Kongresin e II të BRASH-it në Tiranë. Pastaj Brigada 24 S u shpernda
në njës të tjera ushtarake në Durrës.
Në shtator të 1945, me urdhër
Komandës me Konkurs është pranuar në Normalen e Elbasanit, të cilën e
ka mbaruar më 1951 e me vendim të
KM. u emërua mësues matematike në
shkollën Unike Bicaj. Mësues i ri, me
frymë të re e me rezultate të mëdha,
pas dy vjetësh emërohet Inspektor Arsimi e pas një viti i besohet përgjegjësia e Shefit Arsimit në Qarkun e
Kukësit. If rymëzuar nga puna e Ndrec
e Ndue Gjokës në Mirditë dhe Rrahman Palushit në Kukës, Rustemi ka
lënë gjurmë të pashlyeshme në zhvil-

limet arsimore në Qarkun dhe Rrethin
e Kukësit, veçanërisht në zgjerimin e
rrjetit të shkollave, luftës kundër analfabetizmit e kualifikimin e mësuesve
të rinjë. Me punën e këmbënguljen e
tij u hap gjimanzi i Kukësit dhe u rrit
numëri i nxënësve dhe studentëve me
bursën e shtetit brenda e jashtë vendit.
Në gjithë jetën e punën e tij në arsim spikatën cilësitë e një pedagogu
korrekt, i saktë dhe i përkushtuar me
misionin e tij të mësuesisë. Rustemi
qe nismëtar e bashkë me shkodranin
Mendush Derguti në ngritjen e funksionimin e Kabinetit Pedagogjik të rrethit Kukës i cili funksionoi si një shkollë e vërtetë kualifikimi e perfeksionimi për mësuesit kukësianë.
Puna e tij si edukator, mësues e drejtues arsimi është vlerësuar si mjaft e
dobishme në Kukës. Rustemi qe dhe
është kuadër i mendimit dhe veprimit
praktik, duke dhënë rezultate e zgjidhje
konkrete e të shpejta të problemeve që
shtron koha. Si aktivist shoqëror, Rustemi qe e vazhdon të jetë një këshilltar
i urtë jo vetëm në qytetin e Kukësit,
por edhe në Tiranë, ku po mbyll
pleqërinë e tij aktive. Si familjar i
martuar me Rahime Ajet Elezin lindën
3 fëmijë: Avniun, Verën dhe Entelën,
të gjithë me arsim të lartë e me profesion. Si shume veteran të Luftës Nacional- Çlirimtare e ndërtimit, Rustemi ndjehet mirë, me bindjen se puna

e tij, mbi të gjitha gjaku i derdhur për
çlirimin e Tiranës e të atdheut, që i
dha statusin e invalidit të luftës dhe e
gjithë puna e pandërprerë në arsim,
vlerësohet e dobishme. "Brezi ynë thotë
Rustemi- ka të drejtën të krenohet se
jo vetëm e çliroi vendin nga pushtimi
nazi- fashist po bëri gjithçka mundi
edhe për ta ndërtuar e forcuar Shqipërinë. Na dhemb shpirti kur pamë
e shohim shkatërrimet e dëmtimet e
viteve të fundit, të mundit, gjakut e
djersës tonë, por bindja jonë na e thotë,
se populli e rinia shqiptare do të dijnë
ta vënë orën e kohës në lëvizje për
mbarë që të rradhitemi denjësisht siç
duhet për krah popujve e vendeve tjera
në Bashkimin Europian dhe Aleancën
e Demokracisë perendimore."
Mban 3 medalje: Të trimërisë, të
Kujtimit e të Çlirimit dhe Urdhërin
"Naim Frashëri" të artë.
E natyrshëm, për Rustem Domin e
veteranët si ky vjen urimi në këtë 70vjetor të Çlirimit, që të kenë shëndet
e pleqëri të mbarë, se populli i çmon si
kalorës të lirisë e atdhetarizmit Shqiptar, të gjithë ata bijë e bija që përballuan më sukses luftën për çlirimin
e Shqipërisë duke sakrifikuar edhe
jetën e tyre.
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PËRKUJTIMORE
Në kujtim të një prej iniciatorëve të parë, organizator i Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare

Muhamer Spahiu ishte një burrë shteti,
mbrojtës i flaktë i interesave kombëtare
Nga Rrahman PARLLAKU*

M

ë 11 gusht u
mbushën 9 vjet që
kur u nda nga
fëmijët, të afërmit, ne shokët
e bashkëluftëtarët e tij, Muhamer Spahiu.
I lindur në një familje të
nderuar qytetare, Muhameri
mori një edukatë të shëndoshë. Ai që në rininë e
herëshme u dallua për sjellje
shembullore, ndërshmëri e
përkushtim në mësime.
Edukimin me ndjenja atdhetare, Muhameri e tregoi që
në moshën 15 vjeçare. Kur
ishte në bangat e shkollës ai
u përfshi në Lëvizjen Antifashiste dhe u dallua në mes
të të rinjve për vendosmëri e
guxim në luftë, duke u bërë
një nga udhëheqësit në organizatat e rinisë antifashiste
të Tiranës. Për aktivitetine
tij në Luftën Antifashiste,
Muhameri u përndoq e u burgos nga fashistët dhe pas daljes nga burgu u bë një nga
udhëheqësit kryesorë të rinisë së kryeqytetit. Ai u tregua
i vendosur e trim edhe në
luftimet me armiqtë, kur
ndodhej me shërbim në repartet partizane, kur në përleshjen me nazistët gjermane mori plagë në trup gjatë
Operacionit Armik të Dimrit
1944.
Muhameri, një kontribut
të veçantë ka dhënë në mobilizimin e rinisë së kryeqytetit për të mbushur radhët e
ushtrisë partizane me të rinj
të vendosur që treguan guxim e trimëri në luftë.
Për aktivitetin e tij si drejtues i Rinisë Antifashiste të
kryeqytetit, Kongresi i Parë i
Rinisë i mbajtur në Gusht
1944 në Helmës të Skraparit
e zgjodhi Muhamerin në Sekretariatin e Bashkimit të

Enver Hoxha, nuk i duronte njerëzit e ngritur
e me autoritet, që kishin mendimet e tyre të
drejta e i mbronin ato me burrëri, siç ishte
Muhameri. Tek ata ai shikonte rrezikun më të
madh të diktaturës dhe pushtetit të tij personal. Prandaj i goditi dhe i persekutoi.
Kështu bëri edhe me Muhamerin për së dyti
herë, duke e akuzuar se ai kishte pikëpamje
revizioniste e po zbuste luftën e klasave në
politikën me kuadrin, që sipas Enver Hoxhës
ishte forca që çonte përpara shoqërinë.
Kështu që nga viti 1960 për Muhamerin e
familjen e e tij filluan sërish ndjekjet e
persekutimet e tmerrshme: dëbim, internim,
burgim e prapë internim për 30 vjet me
radhë. Muhamerin e familjen e tij i ndoqi i
njejti fat që ka ndjekur me mijëra familje
shqiptare, shokë e bashkëluftëtarë të tij
Rinisë Antifashiste Shqiptare.
Pas çlirimit të Atdheut,
Muhamerit iu ngarkuan
detyra të larta shtetërore: më
1947 zv/kryetar i Komisionit
të Planit të Shtetit, më pas
Zëvendës i parë i Ministrit të
Industrisë;
Sekretar
i
Përgjithshëm i Kryeministrisë dhe përfaqësues i Shqipërisë
në
Këshillin
Ekonomik të ish vendeve socialiste (KNER). Në të gjitha
detyrat e ngarkuara ai punoi
me përkushtim, profesionalizëm e koopetencë.
Muhameri kishte kulturë
të gjerë, sidomos si ekonomist. Ishte diplomuar me rezultate të larta në këtë degë.
Muhameri qe burrë shteti
dhe personalitet; parimor, i
palëkundur në parimet e tij mbrojtës i flaktë i interesave
kombëtare.
Ai pati burrërinë t'i thotë
hapur e t'i mbrojë mendimet

e tija. Për këtë qëndrim parimor u persekutua e u dënua
nga diktatura e egër e Enver
Hoxhës.
Më 1948 Muhameri u
dënua si bashkëpunëtor i
Nako Spirut, pasi bashkë me
të kishin mbrojtur me vendosmëri interesat kombëtare
kundër
ndërhyrjes
së
jugosllavëve në punët e
brendëshme të Shqipërisë që
donin ta kthenin vendin tonë
në koloni të tyre.
Pas Kongresit të Parë të
Partisë Komuniste Shqiptare,
Muhameri u rehabilitua dhe
mori përsëri funksione të larta shtetërore, por siç dihet
diktatori Enver Hoxha, nuk i
duronte njerëzit e ngritur e
me autoritet, që kishin mendimet e tyre të drejta e i
mbronin ato me burrëri, siç
ishte Muhameri. Tek ata ai
shikonte rrezikun më të
madh të diktaturës dhe pushtetit të tij personal. Prandaj i

goditi dhe i persekutoi. Kështu bëri edhe me Muhamerin
për së dyti herë, duke e akuzuar se ai kishte pikëpamje
revizioniste e po zbuste
luftën e klasave në politikën
me kuadrin, që sipas Enver
Hoxhës ishte forca që çonte
përpara shoqërinë. Kështu që
nga viti 1960 për Muhamerin
e familjen e e tij filluan sërish ndjekjet e persekutimet
e tmerrshme: dëbim, internim, burgim e prapë internim për 30 vjet me radhë.
Muhamerin e familjen e tij i
ndoqi i njejti fat që ka ndjekur me mijëra familje shqiptare, shokë e bashkëluftëtarë të tij.
Me fitoren e lëvizjes
demokratike, Muhameri u
përfshi në shumë veprimtari
shoqërore në mbështetje të
zhvillimeve demokratike në
vend. Ai qe një nga iniciatorët
e parë dhe organizatorët e Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. Si
nënkryetar i kësaj organizate
e kryetar i OBVL për Tiranën
ai dha një kontribut të
veçantë në të gjitha aktivitetet që kreu OBVL në
përkujtimin e ngjarjeve historike kombëtare e veçanërisht të LANÇ e figurave drejtuese të saj.
Muhameri bëri një punë të
madhe e me përkushtim të

veçantë për të mobilizuar të
gjithë veteranët e organizatës
tonë, familjarët e të afërmit
e tyre në ndihmë të
vëllezërve tanë kosovarë, të
dëbuar prej trojeve të tyre etnike nga kasapi i Ballkanit,
Millosheviç. Ai e përjetoi me
gëzim të madh fitoren e popullit të Kosovës ndaj pushtuesve serbë. Veçanërisht
kur shkeli mbi tokën e lirë
të Kosovës gjatë vizitës që
bëri delegacioni i OBVL në
shtator 1999 me ftesë të veteranëve të Luftës Antifashiste të Kosovës, duke u shprehur se "tani m'u plotësua një
nga dëshirat e mia të jetës".
Muhameri qe bashkëshort
e prind i shkëlqyer. Ai pati një
përkujdesje të veçantë për
bashkëshorten e bashkëluftëtaren e tij, Fatbardhën, për rritjen e
edukimin e dy vajzave të tij
të dashura. Edhe në moshë të
thyer qe shumë i përkujdesur për nipërit e tij.
Ne bashkëluftëtarët e
bashkëpunëtorët, por edhe
gjithë shokët e miqtë e tij do
ta kujtojmë Muhamerin me
dashuri e respekt. Dhe jo
vetëm ne por i gjithë rrethi
shoqëror që e ka njohur.
Kujtimi i tij do të mbetet i paharruar.
"Hero i Popullit",
gjeneral-lejntant

