Gëzuar Vitin
e Ri 2014!

BE pret vazhdimin e
zbatimit të reformave
anti-korrupsion

Kryesia e OBVL-së dhe Redaksia e
Gazetës "VETERANI" ju urojnë gjithë
veteranëve të Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare dhe familjeve të tyre:
Gëzuar Vitin e Ri 2014. Mbarësi, harmoni
dhe lumturi në familjet tuaja!

Është në dorë të Shqipërisë, qeverisë, opozitës dhe autoriteteve
të punojnë së bashku për të ruajtur arritjet e deritanishme
o Komisioneri Fyle ka theksuar: "Për sa kohë Shqipëria vazhdon punën e mirë aktuale ne presim që ky vend të marrë statusin e
vendit kandidat në qershor. Është tashmë në dorë të Shqipërisë, qeverisë, opozitës dhe autoriteteve
të punojnë së bashku...
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ORGANIZATA E BASHKUAR E VETERANËVE TË LUFTËS ANTIFASHISTE NACIONALÇLIRIMTARE TË POPULLIT SHQIPTAR (OBVL)

GAZETË PERIODIKE. NR. 1 (300) JANAR 2014. ÇMIMI: 20 LEKË
Kryeredaktor: Halil RAMA Adresa: Ministria e Mbrojtjes, Tiranë.

Numri 300
Nga Halil RAMA
Në çelje të vitit të 20-të të krijimit, Organizata e Bashkuar e Veteranëve të Luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit
shqiptar (OBVL), boton numrin 300 të
gazetës së saj, "VETERANI".
Në 300 numra të kësaj tribune të mendimit të lirë të veteranëve të LANÇ,
pasardhësve të tyre, publicistëve e historianëve pasqyrohet gjerësisht veprimtaria e
OBVL-së në dy dekada .
"VETERANI", që nga numri i parë deri
te i 300-ti u rrit së bashku me OBVL-në.
Drejtuesit e OBVL, në qendër e rrethe e
"ushqyen" dhe e mirërritën këtë fidanishte
që u shërbeu më së miri për përmbushjen e
misionit të tyre historik: pasqyrimin dhe
transmetimin tek brezat e rinj të historisë dhe
vlerave të LANÇ-it.
Me këtë mision doli numri i parë, i ideuar
dhe drejtuar nga publicisti dhe shkrimtari i
mirënjohur Çobo Skënderi, i cili e drejtoi
gazetën me kompetencë e profesionalizëm
për disa vite.
Padyshim, rritjen e saj cilësore gazeta e
ka shënuar në hakun kohor të 13 viteve të
fundit, ku përveç lëndës së pasur u zgjerua
dukshëm edhe performanca e saj.
Parë nga ky këndvështrim, historia e
"VETERANI"-it është pjesë përbërëse e
OBVL-së. Si një tribunë shumëdimensionale, gazeta jonë ua rriti vlerat drejtuesve të
organizatës, duke iu imponuar, që përveçse
organizatorë të talentuar e intelektualë të
zotë, ata të shquhen edhe në fushën e publicistikës.
Kësisoj, në faqet e "VETERANI"-it gjen
analizat dhe komentet e Rrahman Parllakut,
Edip Ohrit, Skënder Malindit, Liri Belishovës, Myfit Guxhollit, Xhemal Meçit,
Sakip Camit, Sotir Budinës, Isuf Imerajt,
Misto Çules, Syrja Tahirit, Osman Xhindolit, Ali Demushit, Genc Ballancës e të dhjetra bashkëpunëtorëve të gazettes.
"VETERANI" ka përjetësuar veprën e
pavdekshme të qindra drejtuesve të LANÇ
e të ushtrisë shqiptare, të përkujtuar nga
OBVL në përvjetorët jubilarë të ditëlindjeve
apo dhe ditëvdekjeve të tyre.
Në faqet e "VETERANIT" janë promovuar me tërë hapësirën dhe përmasat
shumëdimensionale botimet dokumentare,
historike e shkencore të kryetarit të OBVL,
Rrahman Parllakut, të nënkryetarit, Skënder
Malindi; libri "Fadil Hoxha në vetën e parë",
si dhe disa botime të tjera të rëndësishme.
Përvoja e 300 numrave të "VETERANI"-it, të botuar në dy dekada, do të ndiqet
edhe në të ardhmen nga redaksia e gazetës,
e cila është e hapur, jo vetëm për bashkëpunime me anëtarë e simpatizantë të OBVL, por
edhe për vërejtje e ide në funksion të rritjes
së cilësisë së saj.

Email: veterani.obvl@yahoo.com/ website: WWW.VETERANIOBVL.ORG

70-vjetori - Kryetari i OBVL, Parllaku përshëndeti Tryezën Shkencore që u mbajt në Prishtinë

KONFERENCA E BUJANIT, ARTIKULIM I ASPIRATAVE
PATRIOTIKE PËR LIRI DHE BASHKIM KOMBËTAR
Në kuadër të shënimit të 70-vjetorit të Konferencës së Bujanit, e mbajtur më 31 dhjetor
1943 dhe 1 e 2 janar 1944, kur përfaqësuesit
e Luftës Nacional Çlirimtare të Kosovës
miratuan Rezolutën me të cilën popullit të
Kosovës i njihej e drejta e vetëvendosjes, për
fatin e vet, në bazë të pjesëmarrjes në luftën
çlirimtare në anën e Aleancës së Bllokut Antifashist, në ambientet e Kuvendit të Kosovës u
mbajt një tryezë shkencore kushtuar kësaj ngjarjeje madhore kombëtare

Kulla e Sali Manit
në Bujan, ku është
mbajtur Konferenca
themeluese e
Këshillit
Nacionalçlirimtar
për Kosovë e Rrafsh
të Dukagjinit

KOSOVA VOTOI PËR VETËVENDOSJE DERI NË SHKËPUTJE NGA
SERBIA E SHQIPTARËT EDHE PËR BASHKKIM KOMBËTAR
FAQE 6

70-vjetori i
krijimit të
Brigadave të IV
,-t,
IV,-t,
V-të dhe të VI-të
NË OPTIKËN E RRAHMAN
PARLLAKUT, MYFIT GUXHOLLIT
DHE SYRJA TAHIRIT

__________________FAQE 2,12,13

Rrahman PPARLLAKU
ARLLAKU
ARLLAKU::
Të bashkuar
bashkuar,, si në
kohët e Luftrave
për liri e pavarësi
të Kosovës
______________________FAQE 7
FESTA

Hazis Ndreu,
"Ezopi i Dibrës

____________________FAQE 16

Çmimi "Pjetër
Bogdani" në
"Sofrën" e
Kadri Morinës
në restorant
"Piaza"
______________________FAQE 16
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HISTORIA

70 vjetori - Brigada e Pestë, histori suksesesh të njëpasnjëshme
• Me çlirimin e Rrafshit të Dukagjinit e Kosovës, forcat e Brigadës së Pestë bashkë me ato të
Brigadës së Tretë dhanë një kontribut të rëndësishëm, jo vetëm për çlirimin e popullit të
Kosovës, por dhe në përfshirjen sa më gjerë të tij në Luftën Antifashiste, duke patur të drejtën të
kërkojë zbatimin e vendimeve të Konferencës së Bujanit për vetëvendosje.
• Me trimëri e sjellje shembullore partizanët e Brigadës së Pestë fituan dashurinë e admirimin e
popullit kosovar; shumë të rinj kosovarë hyjnë vullnetarisht në radhët e Brigadës duke e
dyfishuar efektivin e saj dhe ata luftuan me trimëri në Sanxhak
Nga Rrahman PARLLAKU*

B

rigada e Pestë u krijua në
pragun e festës së 31 vjetorit
të
pavarësisë
së
Shqipërisë.Luftëtarët e Brigadës, si
gjithë luftëtarët antifashistë e
përkujtuan këtë ditë me krismat e
armëve kundër okupatorëve nazistëgjermanë që kishin zëvendësuar
fashistët italianë.
Brigada e filloi jetën si njësi e
organizuar më 28 Nëntor ''43, e komanduar nga Heroi i Popullit Abaz
Shehu, i cili ishte një nga dëshmorët
e parë të saj.Që në krijimin e saj,
fillimisht me tre batalione, Brigada
e Pestë Sulmuese u përfshi menjëherë në luftë kundër zaptuesit nazist gjerman e bashkëpunëtorëve të
tij, duke përballuar një operacion që
ndërmorën okupatorët në krahinat
e Vlorës, me qëllim që të godisnin
forcat e grumbulluara për krijimin
e Brigadës, por ato në krijim e sipër
e thyen operacionin armik. U shtuan radhët me luftëtarë të rinj dhe më
20 janar 1944 Brigada u rrjeshtua
në Bramish të Tërbaçit për përurimin e saj. Në përbërje kishte pesë
batalione me afro 1000 luftëtarë, me
komandant Shefqet Peçin e komisar Hysni Kapon; e organizuar dhe e
gatshme për të përballuar beteja të
vështira, por edhe për të korrur fitore të lavdishme. Trimat që e përbënin atë fillimisht, ishin kryesisht
nga qarku i Vlorës, por më vonë nga
lëvizja nga qarku i Vlorës, në të u
përfshinë me qindra e qindra
luftëtarë nga Leskoviku e deri nga
Kukësi e Kosova. Në përbërjen e saj
pati luftëtarë, dëshmorë e heronj nga
e gjithë Shqipëria, madje nga i gjithë
kombi.Luftëtarët e saj përbënin një
bashkim monolit që e thyenin e
shpartallonin armikun kudo.
Në ditën e inagurimit, ende pa u
prishur rrjeshtimi i saj, komandantët
e batalioneve morën detyrat luftarake për të përballuar ofensivën e
madhe që ndërmorën gjermanët në
dimrin e 1943-1944 kundër Ushtrisë
Nacionalçlirimtare për asgjësimine
saj.
Urdhëri i luftimeve që lëshoi
Shtabi i Brigadës i vendoste forcat
në këtë mënyrë: batalionet e dytë e
të katërt mbeteshin për mbrojtjen e
krahinave të Vlorës, batalioni i tretë
në mbrojtje të Bregdetit, kurse
batalionet e parë e të pestë në
mbrojtje të Kurveleshit të Sipërm
nga Kaparieli deri në Salari, ku vepronte bashkë me ta edhe batalioni
"Perlat Rexhepi". Luftimet u zhvilluan në kushte tepër të vështira të
dimrit të ashpër përballë një armiku
shumë superior në forca e sidomos
në teknikë luftarake. Krahinat ku
vepronin forcat e brigadës ishin të

djegura e të shkatërruara nga
armiku. Mungonte edhe buka për
vetë popullin, mbasi kur kishte ai
kishim edhe ne. Por partizanët i përballuan këto vështirësi dhe i kaluan
dhimbjet e humbjeve të rënda që
kishin pësuar. Ata u riorganizuan
shpejt dhe me mësymje i shpartalluan forcat armike, çliruan krahinat
e Kurveleshit, Kudhësit, Treblovës,
Mesaplikut etj. Pas çlirimit të këtyre krahinave, brigada jo vetëm i shtoi radhët e saj me partizanë të rinj,
por edhe u organizua e u kompatësua efektivi i saj. Forcat e brigadës
për asnjë ditë nuk i rreshtën luftimet
duke mbrojtur zonat e çliruara e
goditur armikun kudo deri edhe
brenda në qytetin e Vlorës. Në një
nga këto luftime ra heroikisht zëvendëskomandanti i brigadës, Heroi
i Popullit, Dervish Hekali. Luftimet,
sakrificat dhe heroizmat e partizanëve të Brigadës së Pestë do i kujtojë gjithmonë populli i qarkut të
Vlorës, jo vetëm për faktin se në
radhët e saj kishte djalin ose vajzën
pjesa më e madhe familjeve vlonjate, por edhe pse i kishte strehuar
e ushqyer vet duke ndarë me ta kafshatën e bukës së fëmijëve; u kishte
mjekuar plagët, por edhe kishte
qenë dëshmitar e pjesëmarrës në
shumë luftime përkrah tyre; se me
dhënien e alarmit të rrezikut ngriheshin burra e gra të fshatit e luftonin përkrah partizanëve e në ndihmë të tyre. Kush nga ne nuk e ka
parë e ndier këtë solidaritet e
përkrahje të popullit heroik të
Vlorës dhe që nuk mund të harrojmë
kurrë.
Në fillim të prillit 1944, brigada mori urdhër për të kaluar në
zonën e Gjirokastrës dhe për t'u
vënë në mbrojtje të zhvillimit të
punimeve të Kongresit të Përmetit,
në sektorin e Tre Urave deri në Barmash të Kolonjës.Pas Kongresit të
Përmetit, e inkuadruar në Divizionin e Parë, mori urdhër për të kaluar në Shqipërinë e Mesme e të
Veriut.Gjatë rrugës për kalimin në
Veri, Brigada mori pjesë në luftimet
për thyerjen e operacionit armik të
Qershorit. Luftime të ashpra deri
trup me trup zhvilluan partizanët e
kësaj brigade me forcat naziste në
Qafën e Gjarpërit, Shëmberdhenjë,
Qafë Dardhë etj, duke i shkaktuar
armikut qindra të vrarë.
Me kalimin në Shqipërinë e Veriut zhvilloi luftime të ashpra për çlirimin e Matit e Dibrës kundër
forcave naziste e bashkëpunëtorëve
të tyre. Veçanërisht të ashpra qenë
luftimet në krahinën e Kurdarisë e
Macukullit në rrethin e Matit,
luftimet për çlirimin e Dibrës e
Peshkopisë, në Sinjë e Fushë Alie
kundër forcave naziste e mercenare

të kriminelit Halil Alia, xhandarëve
e bashibozukëve me të cilët mjaftë
nga partizanët i kishin provuar
armët në luftime me ta në maline
Tragjasit, Gumenicës e në Gjorm në
janar 1943. Në të gjitha luftimet e
zhvilluara partizanët e brigadës
treguan vendosmëri e trimëri të
rrallë në luftime dhe përballimin e
situatave shumë të vështira nga Vlora deri në Kukës, që ishin edhe
luftimet e fundit brenda kufijve shtetërorë e që përfunduan me çlirimine krahinës së Lumës dhe
mbajtjen nën kontroll të rrugës
Kukës-Prizren.
Brigada zhvilloi luftime të ashpra me forcat naziste dhe xhnadramërinë e Xhafer Devës, mercenarët që kishin kryer masakrën e
4 shkurtit në Tiranë e krime të tjera,
për çlirimin e Gjakovës dhe Prizrenit e krahinave të tjera të Kosovës.
Veçanërisht të ashpra qenë
luftimet për çlirimin e Gjakovës. Me
çlirimin e Rrafshit të Dukagjinit e
Kosovës, forcat e Brigadës së Pestë
bashkë me ato të Brigadës së Tretë
dhanë një kontribut të rëndësishëm,
jo vetëm për çlirimin e popullit të
Kosovës, por dhe në përfshirjen sa
më gjerë të tij në Luftën Antifashiste, duke patur të drejtën të kërkojë
zbatimin e vendimeve të Konferencës së Bujanit për vetëvendosje.
Me trimëri e sjellje shembullore
partizanët e Brigadës së Pestë fituan dashurinë e admirimin e popullit
kosovar; shumë të rinj kosovarë
hyjnë vullnetarisht në radhët e
Brigadës duke e dyfishuar efektivin
e saj dhe ata luftuan me trimëri në
Sanxhak.
Mbas luftimeve në Kosovë
Brigada e Pestë S bashkë me atë të
Tretë dhe 25-të u inkuadruan në Divizionin e V-të që pata nderin ta komandoj në luftimet në tokat e ish
Jugosllavisë. Sa u gëzova që pas
një periudhe 7 mujore do isha bashkë me shokët e mi e do të ndanim
së bashku vuajtjet dhe sakrificat që
kërkon lufta; hidhërimet kur të
vriten shokët, po dhe gëzimet që të
jep fitorja.
Shumë nga shokët kishin rënë
heroikisht duke luftuar, mjaftë të
tjerë ishin ngritur në përgjegjësi
dhe kishin shkuar me detyra në reparte të tjera, por shumicën i kisha
aty e për mua ishte kënaqësi.
Brigada në Sanxhak vepronte
në kondita shumë të vështira, luftohej në terren krejt malor në një
dimër shumë të ashpër, në një tokë
të shkretuar nga gjermanët.Ishte
lluks kur sigurohej patatja për të
ngopur barkun. Nga ana tjetër gjermanët kishin ndërtuar një mbrojtje
pozicionale dhe që mbroheshin me
këmbëngulje për të siguruar rrugët

• Gjatë rrugës së saj luftarake brigada ka zhvilluar shumë beteja
ushtarake, ajo ka korrur fitore të lavdishme, por edhe humbjet
kanë qenë të ndjeshme. Nga radhët e luftëtarëve të saj kanë dhënë
jetën 350 dëshmorë e qindra të tjerë janë plagosur e gjymtuar. Në
mes dëshmorëve janë hëronjtë dhe heroinat: Abaz Shehu, Dervish
Hekali, Kastriot Muço, Zaho Koka, Zonja Çurre, Laze Nuro,
Llambro Andoni, Hysen Çino e Nimete Progonati
e tërheqjes nga Mali i Zi, gjatë luginës së lumit Lini dhe në Veri për
të siguruar tërheqjen e trupave
nëpërmjet nyjes hekurudhore tepër
të rëndësishme të Vishegradit.
Luftimet e zhvilluara për afro
dy muaj në Sanxhak kanë qenë të
ashpra dhe na është dashur të parballojmë vështirësi të mëdha.
Veçanërisht të vështira qenë
luftimet për marrjen e nyjeve të
fortifikuara të Jadovnikut, Bitovikut, Mileshevdolit etj, duke çliruar bashkë me forcat e tjera të Divizionit të V-të qytetet Sjenu, Pripolje, Priboj etj. Po edhe në këto
luftime efektivi i Brigadës korri fitore duke treguar edhe njëherë
trimëri e vendosmëri të admirueshme. Gjaku i derdhur në
Sanxhak ishte kontributi që jepte
ushtria jonë në kuadrin e luftës antifashiste botërore; jo vetëm në çlirimin e popujve të ish Jugosllavisë,
por edhe në fitoren e bllokut antifashist ndaj fuqive fashiste, mbasi
angazhimi i forcave gjermane në
luftime me divizionet tona nuk e
lejoi komandën gjermane ta përdorte armatën e kundër frontit të
dytë. Gjatë rrugës së saj luftarake
brigada ka zhvilluar shumë beteja
ushtarake, ajo ka korrur fitore të
lavdishme, por edhe humbjet kanë
qenë të ndjeshme.Nga radhët e
luftëtarëve të saj kanë dhënë jetën
350 dëshmorë e qindra të tjerë janë

plagosur e gjymtuar. Në mes dëshmorëve janë hëronjtë dhe heroinat: Abaz Shehu, Dervish Hekali,
Kastriot Muço, Zaho Koka, Zonja
Çurre, Laze Nuro, Llambro Andoni, Hysen Çino e Nimete Progonati.
Është detyra jonë që traditat
luftarake të Brigadës së Pestë
heroike t'ua transmetojmë brezave
të ardhshëm, se ato bëjnë pjesë në
thesarin brilant të traditave shekullore të të parëve tanë.Kjo edhe
për faktin se mosha mesatare e
efektivit të Brigadës së Pestë ka
qenë lule e rinisë nga 15-22
vjeç.Ata luftuan e ranë për një ideal të lartë, për lirinë e pavarësinë e
Shqipërisë, për lirinë e popullit të
tyre, për një Shqipëri demokratike,
me ato ideale që përcaktoi konferenca e Pezës.Po fatkeqësisht ne
luftëtarët jemi zhgënjyer, se diktatura enveriane nuk u qëndroi besnike idealave për të cilat luftuam e për
të cilat ranë shokët tanë.Sepse ajo e
katandisi vendin tonë në më të
varfërin e Europës.
Detyra jonë sot është të mbështesim proceset demokratike, konsolidimin e shtetit ligjor e forcimin e
rendit juridik që lidhen drejtpërsëdrejti me integrimin e Shqipërisë në
Europë.Për ne mbi gjithçka janë interesat e Atdheut e të Kombit.
*Kryetar i OBVL, ish
komandant i Divizionit të V-të
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INTEGRIMI
Është në dorë të Shqipërisë, qeverisë, opozitës dhe autoriteteve të punojnë së bashku për të ruajtur arritjet e deritanishme

BE PRET VAZHDIMIN E ZBATIMIT TË REFORMAVE ANTI-KORRUPSION
• Komisioneri Fyle ka theksuar: "Për sa kohë
Shqipëria vazhdon punën e mirë aktuale ne
presim që ky vend të marrë statusin e vendit
kandidat në qershor. Është tashmë në dorë të
Shqipërisë, qeverisë, opozitës dhe autoriteteve
të punojnë së bashku për të ruajtur arritjet
mbresëlënëse të deritanishme"

P

eter Stano, zëdhënësi i Ko
misionerit për Zgjerim, Ste
fan Fyle, ka sqaruar në një
intervistë ekskluzive për Agjencinë
Telegrafike Shqiptare, vendimin e
vendeve anëtare të Bashkimit Europian, lidhur me statusin e vendit
kandidat për Shqipërinë.
Stano ka spjeguar se çfarë presin vendet anëtare nga Shqipëria
deri në qershor, si dhe ka sqaruar
se në çfarë do të konsistojë raporti
që Komisioni Europian do të përgatisë për t'ia paraqitur Këshillit
deri në qershor.
Më poshtë intervista e plotë e
zëdhënësit të Komisionerit Stefan
Fyle, Peter Stano, dhënë ekskluzivisht për ATSH-në:
-Cilat ishin arsyet që çuan në
shtyrjen e shqyrtimit të statusit
për Shqipërinë në qershor?
Nuk ka pasur ndonjë shtyrje. Ne
muajin tetor, Komisioni Evropian
u propozoi vendeve anëtare të
Bashkimit Evropian që t'i jepnin
Shqipërisë statusin e vendit kandidat për anëtarësim në BE. Shtetet

anëtare, pasi diskutuan lidhur me
rekomandimin dhe vlerësuan arritjet e rëndësishme në Shqipëri gjatë
këtij viti, deklaruan qartë se ato
shpresojnë të marrin një vendim
lidhur me dhënien e statusit kandidat Shqipërisë në qershor të vitit
2014.
-Cilat janë hapat që duhet të
ndjekë Shqipëria për të arritur
të bindë vendet skeptike deri në
qershor?
Shtetet anëtare të BE-së presin
vazhdimin e zbatimit të reformave
anti-korrupsion dhe strategjitë e reformave në gjyqësor, të legjislacionit përkatës të aprovuar kohët e
fundit, si dhe prirjes së vazhdueshme për hetime pro-aktive dhe
ndëshkime, përfshi edhe fushën e
krimit të organizuar. Sikurse Komisioneri Fyle ka theksuar: "Për sa
kohë Shqipëria vazhdon punën e
mirë aktuale ne presim që ky vend
të marrë statusin e vendit kandidat
në qershor. Është tashmë në dorë
të Shqipërisë, qeverisë, opozitës
dhe autoriteteve të punojnë së

bashku për të ruajtur arritjet
mbresëlënëse të deritanishme".
-A janë kërkuar kushte shtesë
nga Shqipëria për në qershor?
Jo, dhe kjo u nënvizua nga Komisioneri Fyle menjëherë pas
takimit të ministrave të jashtëm të
BE-së të martën e kaluar, nuk ka
kushte të reja për Shqipërinë, por
ka pasur plot vlerësime për punën
dhe progresin e bërë.Po kështu,
edhe ministrat e jashtëm përcaktuan një afat të qartë drejt marrjes së

statusit të vendit kandidat.
-A i është kërkuar Komisionit Europian të përgatisë një
raport tjetër për Shqipërinë deri
në qershor?
Po. Ne do të përgatisim një
raport në përputhje me vendimin
dhe konkluzionet e Këshillit, javën e kaluar. Këshilli do të analizojë
në bazë të një raporti që do të paraqitet nga Komisioni Evropian
lidhur me vazhdimin e zbatimit të
reformave anti-korrupsion dhe

strategjitë e reformave në gjyqësor,
të legjislacionit përkatës të aprovuar kohët e fundit si dhe prirjes
së vazhdueshme për hetime pro
aktive dhe ndëshkime, përfshi edhe
fushën e krimit të organizuar. Nën
dritën e këtij raporti dhe me arsyetimin se Shqipëria po vazhdon të
çojë përpara progresin e deritanishëm inkurajues, Këshilli shpreson të mund të marrë një vendim
lidhur me dhënien Shqipërisë statusin e vendit kandidat në qershor
të vitit 2014, që do t'i nënshtrohet
aprovimit nga Këshilli Evropian.

Mesazh i Presidentit të Republikës, Bujar Nishani
Këshilli Evropian nuk i ka
dhënë Shqipërisë statusin e vendit
kandidat në Bashkimin Evropian,
pavarësisht rekomandimit të Komisionit Evropian dhe Rezolutës
mbështetëse të Parlamentit Evropian.
Qytetarët shqiptarë kanë
mbështetur pa dilemën më të vogël,
reformat e nevojshme, shpeshherë
mbushur me sfida dhe sakrifica të
dhimbshme, me bindjen e palëkundur se integrimi evropian nuk ka alternativë.
Ata na kanë motivuar neve politikanëve, edhe në momente ngërçi,
duke na orientuar drejt, që të ngrihemi mbi interesat e ngushta politike dhe duke na mësuar se interesat tona shtetërore dhe kombëtare
duhet të përcaktojnë detyrimet
tona, dhe jo e kundërta.
Shqiptarët janë qytetarë evropianë dhe, për pasojë, meritojnë një
jetë me standarde evropiane.
Integrimi evropian mund ta garantojë këtë.
Shoqëria shqiptare po vihet,
edhe një herë, në provë.
Ajo duhet të tregojë se ka af-

tësinë dhe pjekurinë e mjaftueshme
për të mos i shfaqur dallimet e saj
për hir të realizimit të objektivave
të përbashkëta.
Ne duhet të kemi parasysh se
mund të përparojmë mbi bazën e
pajtimeve dhe jo të konflikteve.
Mbetem i bindur se klasa politike do t`ia dalë të mbajë të gjallë
dialogun dhe të gjejë konsensusin,
kur ai kërkohet.
Shoqëria civile dhe media do të
vazhdojnë të jenë zëdhënës të fuqishëm të ëndrrës evropiane të shqiptarëve.
Të gjithë aktorët e skenës shoqërore, politike dhe shtetërore, do
t`ia dalin të bëhen bashkë, të gjejnë kohezionin e domosdoshëm,
kur bëhet fjalë për rrugëtimin tonë
drejt Bashkimit Evropian.
Të vetëdijshëm se në Bashkimin Evropian shkohet me meritë,
bazuar në performancën tonë, do
të bashkëpunojmë edhe më ngushtë me miqtë dhe partnerët tanë
Evropianë dhe Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, të cilët kanë demonstruar gjithmonë zemërgjerësi dhe
mirëbesim ndaj Shqipërisë, që nga

Në Bashkimin Evropian shkohet me
meritë, bazuar në performancën tonë
fillimi i proceseve demokratike.
Ndihma dhe mbështetja e tyre
janë jetike për materializimin e
përgjegjësive tona.
Udhëtimi ynë evropian vazhdon.
Më shumë përgjegjësi kërkohet
dhe më të mëdha mbeten sfidat
para nesh.
Por, tashmë kemi maturinë, motivimin dhe qartësinë e nevojshme,
për të shkuar deri në fund.

Qytetarët shqiptarë kanë
mbështetur pa dilemën më
të vogël, reformat e
nevojshme, shpeshherë
mbushur me sfida dhe
sakrifica të dhimbshme, me
bindjen e palëkundur se
integrimi evropian nuk ka
alternativë
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TRYEZA
Kryetari i OBVL, Parllaku përshëndet Tryezën Shkencore që u mbajt në Prishtinë

Konferenca e Bujanit, artikulim i aspiratave
patriotike për liri dhe bashkim kombëtar
Prishtinë, 13 dhjetor - Në kuadër të shënimit të 70-vjetorit
të Konferencës së Bujanit, e mbajtur më 31 dhjetor 1943
dhe 1 e 2 janar 1944, kur përfaqësuesit e Luftës Nacional
Çlirimtare të Kosovës miratuan Rezolutën me të cilën
popullit të Kosovës i njihej e drejta e vetëvendosjes, për
fatin e vet, në bazë të pjesëmarrjes në luftën çlirimtare në
anën e Aleancës së Bllokut Antifashist, në ambientet e
Kuvendit të Kosovës u mbajt një tryezë shkencore
kushtuar kësaj ngjarjeje madhore kombëtare.

T

ryeza shkencore, e cila u or
ganizua nga Shoqata e Vete
r
anëve të Luftës Antifashiste
Nacional-Çlirimtare të Kosovës u
mbajt nën patronazhin e kryetarit
të Kuvendit të Kosovës, dr. Jakup
Krasniqi, ndërsa merrnin pjesë me
kumtesat e tyre historianë, akademikë, publicistë dhe protagonistë të ngjarjeve të LNÇ-së nga
Kosova dhe Shqipëria.
Tryezën shkencore e hapi kryetari i Shoqatës së Veteranëve të
LANÇ, Vehap Shita, i cili në fillim
theksoi se Rezoluta e Konferencës
themeluese të Këshillit Nacionalçlirimtar të Kosovës (31 dhjetor
1943 e 1 dhe 2 janar 1944 në territorin e çliruar në fshatin Bujan
të Malësisë së Gjakovës), me të
cilën Kosovës i njihet e drejta e
vetëvendosjes deri në shkëputje
dhe shqiptarëve realizimi i

te edhe kushtetuta e Kosovës e
vitit 1974, dhe Deklarata Kushtetuese e Kaçanikut e vitit 1990,
si dhe Referendumi i vitit 1991.
Në bazë të së drejtës së vetëvendosjes, të fituar e të njohur nga
aleatët e Bllokut Antifashist në kohën e Luftës Dytë Botërore, e mbi
këtë bazë dhe me luftën e Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës e ndihmën
e NATO-s u dëbuan përfundimisht
nga Kosova forcat okupuese ushtarako-policore serbe në qershor
të vitit 1999 dhe në shkurt të vitit
2008 u shpall pavarësia e Kosovës
Republikë - shtet i lirë sovran e
demokratike.
Mbi këtë bazë jemi të bindur
se do të arrihet njohja ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës
nga të gjitha shtetet demokratike
të botës dhe Kosova do të zërë
vendin e vet në Organizatën e
Kombeve të Bashkuara e në orga-

ka bërë bashkë, kujtimi për Kuvendin e Bujanit dhe Rezolutën e
tij për bashkimin e kombit shqiptar. Kuvendi është mbajtur këtu
e '70 vjet më parë, përkatësisht më
31 dhjetor 1943 e 1 e 2 janar 1944
në Kullën e atdhetarit Salih Mani,
në fshatin Bujan të Tropojës. Për
të ardhur të Kuvendi i sotëm i Republikës së Kosovës, popullit tonë
i është dashur një rrugë e gjatë dhe
e mundimshme, kjo rrugë është

dëshirës së tyre shekullore për
bashkim me Shqipërinë - me njohje kombëtare e ndërkombëtare ishte platformë dhe fitore e madhe e LANÇ, e cila nuk mund të
tjetërsohet as të shlyhet me kurrfarë mjetesh institucionale as jashtë institucionale, edhe për faktin
se është arritur në Luftën e Dytë
Botërore. Në mbështetje të saj ish-

nizatat e tjera ndërkombëtare",
theksoi Vehap Shita.
Gjurmë dhe hulli të thella edhe
në historinë tonë të lavdishme e të
dhimbshme njëkohësisht
Duke iu drejtuar pjesëmarrësve, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi në fillim
theksoi: "Sot, në hapësirat e Kuvendit të Republikës së Kosovës, na

përcjell me dhimbje e sakrifica të
mëdha të cilat kanë lënë gjurmë të
thella në kujtesën historike të popullit shqiptar, kanë lënë gjurmë
dhe hulli të thella edhe në historinë
tonë të lavdishme e të dhimbshme
njëkohësisht.
Kuvendet shqiptare duke filluar nga ai i Lezhës i udhëhequr nga
Gjergj Kastrioti - Skënderbeu, Ku-

vendet e Matit (1596-1602) dhe
Kuvendi i Kuçit (1614) që i tejkalonte kufijtë e shqiptarëve (e kishte karakterin ndërballkanik), Kuvendi i Prizrenit përgatitur dhe i
organizuar nga Rilindësit e mëdhenj të cilët i kristalizuan kërkesat e kombit shqiptar për një gjuhë, për një komb dhe një atdhe e
shtet shqiptar, Kuvendi i Junikut
i thirrur nga Luftëtarët e pavarësisë së Shqipërisë me Hasan Prishtinën në krye dhe Kuvendi i Bujanit i organizuar nga udhëheqësit
e Njësive Nacionalçlirimtare të
Kosovës e të Shqipërisë, janë
parahistoria e lavdishme e historisë sonë moderne, janë
pararendësit e këtij Kuvendi të
Republikës së Kosovës së sotme.
Këto kuvende edhe pse të mbajtura në kohë të ndryshme, në rrethana të ndryshme, të përbashkët
kanë pasur: bashkimin e mobilizimin e popullit shqiptar, për çlirimin dhe bashkimin, në mesjetë të
kombësisë shqiptare e më vonë, në
kohën e re të kombit shqiptar.
I tërë përqendrimi ynë sot, më
të drejtë i është kushtuar Kuvendit të Bujanit, mbajtur para 70
vjetësh dhe i cili pretendonte më
të drejtë të korrigjonte pjesërisht
një padrejtësi historike që i ishte
bërë kombit tonë këtu e 100 vjet
më parë në Konferencën e Ambasadorëve në Londër. Në atë Konferencë, në emër të ruajtjes së
paqes në Evropë, ishin sakrifikuar
më shumë se gjysma e tokave edhe
e popullit shqiptar të cilët do të
mbesin jashtë trojeve të Shqipërisë Londineze. Me ato vendime të padrejta shqiptarët nuk
janë pajtuar kurrë. Për t'ju bërë
një korrigjim të pjesshëm atyre
vendimeve, kombit tonë iu deshtë një luftë më se një shekullore,
në të cilën luftë nuk munguan as
sakrificat e flijimet e shumta. Pa

atë luftë të vazhdueshme, herë të
hapët e herë të fshehtë, pa gatishmërinë e njerëzve tanë për sakrifica e flijime të shumta ne, nuk
do ta arrinim këtë që e kemi sot Republikën e Kosovës të lirë,
sovrane dhe demokratike" ,theksoi kryekuvendari Krasniqi.
Duke përfunduar fjalën e tij
kryekuvendari Krasniqi falënderoi përzemërsisht të gjithë
pjesëmarrësit, ndërsa u shpreh se
për mosrealizimin e Rezolutës se
Bujanit, nuk ishte faji i shqiptarëve, ndonëse nuk munguan
as ata që i mbeten besnik vendimit të Rezolutës për bashkimin e
shqiptarëve. Me gjithë sukseset
që janë arritur edhe me luftën e
fundit të UÇK-ës të udhëhequr
nga Komandanti Legjendar Adem
Jashari, dhe shpalljen e pavarësisë me 17 shkurt 2008, drejtësia
për shqiptarët nuk është realizuar
në plotëni, tha kreu i legjislativit
të vendit.
Angazhime të veçanta që në
punimet e Bujanit të marrin pjesë
sa më shumë intelektual të kohës
Rrahman Parllaku, kryetar i
Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të LNÇ të Shqipërisë,
Konferencën e Bujanit e vlerësoi
si një ngjarje madhore për gjithë
hapësirën shqiptare.Pjesëmarrësit
e kësaj ngjarjeje historike ai i
quajti largpamës, të cilat, ashtu si
edhe populli i Malësisë së Gjakovës, Kulla e Sali Manit dhe
mbarë dëshmorët e rënë për liri
meritojnë respekt të veçantë.Ai
në vijim foli edhe për Planin e
Çubrilloviqit që kishte për qëllim
shpërnguljen dhe shfarosjen e
shqiptarëve, që u dëshmua me
masakrat në Drenicë dhe në Tivar. Ai i bëri një vështrim edhe
kontributit që dhanë shqiptarët e
Shqipërisë edhe për çlirimin e

¬
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viseve të Kosovës, të Sanxhakut
dhe më gjerë nga pushtuesit gjatë
Luftës së Dytë Botërore, si dhe
për kontributin e Fadil Hoxhës
për bashkimin e popullit shqiptar
dhe rreshtimin e tyre në Aleancën
e madhe të udhëhequr nga SHBAja kundër nazistëve.
Në fjalën e tij akademik Pajazit Nushi i bëri një analizë të
hollësishme Konferencës ë Bujanit. Në këtë vështrim ai rikujtoi se udhëheqja e kësaj Konference, si: Zekerija Rexha, Xheladin Hana, Hajdar Dushi treguan
një angazhim të veçantë që në
punimet e saj të marrin pjesë sa
më shumë intelektualë të kohës.
Në këtë aspekt ai përmendi Gjimnazin e Shkodrës , nga i cili dolën
kuadro që prinin në luftën për liri.
Për Konferencën e Bujanit, tha ai,
ka pasur interpretime e vlerësime
të ndryshme, por asnjëherë nuk
është mohuar qenia e vërtetë e saj,
asnjëherë nuk ka mundur të mohohen vendimet e saj.Ai kujtoi në
këtë frymë dijetarin e mirënjohur
Branko Horvat, i cili kishte theksuar se vendimet e Konferencës së
Bujanit nuk mund të shlyhen.
Në kumtesën e saj studiuesja
Ana Lalaj i bëri një vështrim çështjes së mospjesëmarrjes së shqiptarëve në punimet e AVNOJ-it,
duke sjellë një varg hollësish e
faktesh lidhur me këtë.
Ajo përmendi edhe faktin se
Svetozar Vukmanoviq Tempo i
kishte propozuar Titos që edhe shqiptarët të marrin pjesë në punimet
e AVNOJ-it.
Ndërkaq, duke folur për vendimet e Konferencës së Bujanit
ajo theksoi se kjo konferencë ishte një aksident për Partinë Komuniste të Jugosllavisë, pasi atë nuk
e përgatitën nacionalistët shqiptarë, siç mund të pritej dhe as
Komanda Gjermane.
Konferenca e Bujanit, tha ajo,
u organizua nga komunistët shqiptarë të Kosovës, të cilët kishin pranuar udhëheqjen e PKJ-ës,
por ata nuk ishin dy bashkudhëtarë
të harmonizuar.
Në luftën kundër pushtuesve
nazi-fashistë rruga e tyre ishte e
përbashkët, por për çështjen nacionale rrugët e tyre ndaheshin.
Komunistët shqiptarë të Kosovës
synonin shkëputjen e Kosovës
nga Jugosllavia , kurs udhëheqja
e PKJ-ës synonte ruajtjen e
Jugosllavisë.
Konferenca e Bujanit përbën
njërën nga ngjarjet më të rëndësishme jo vetëm të kohës së Luftës
II Botërore, por edhe të tërë historisë së re të Kosovës
Juristi Zija Mulhaxha, duke
folur në temën "Tiparet dhe objektivat e LANÇ-it të popullit të Kosovës", tha se Konferenca e Bujanit shënon një ngjarje të rëndësishme të historisë së popujve të
Kosovës, e veçanërisht të popullit shqiptar. Kjo konferencë dhe
vendimet e saj, shtoi ai, kanë
rëndësi të madhe për ngjarjet që
kanë ndodhur me miratimin e Rezolutës me të cilën Kosovës i njihet e drejta e vetëvendosjes deri
në shkëputje nga Jugosllavia, përkatësisht Serbia, e cila e kishte
okupuar atë në luftërat ballkanike
të viteve 1912-1913.
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"Me këtë rezolutë, si dihet, shqiptarëve të Kosovës u njihej e
drejta e bashkimit kombëtar me
shtetin amë, Shqipërinë.Ngjarjet
që i kanë paraprirë kësaj konference dhe ato që kanë pasuar pas
saj, janë rezultat edhe i angazhimit
të popullit shqiptar në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare",
theksoi ndër të tjera Mulhaxha.
Në kumtesën e tij me temën
"Lufta e Dytë Botërore dhe
LANÇ-i i Kosovës", Fehmi Rexhepi u ndal në faktorët dhe rrethanat që ndikuan në zhvillimet kontraverse shoqërore, politike dhe
ekonomike në botë pas Luftës së
Parë Botërore, me krijimin e dy
blloqeve antagoniste të cilat çuan
drejt konfliktit më të madh të
njerëzimit të të gjitha kohëve. Ai
foli, gjithashtu, për fillet e organizimit antifashist dhe udhëheqjen
e LANÇ-it në Kosovë, rolin e intelektualëve nga Shqipëria në sensibilizimin e popullsisë për luftë
kundër fashizmit, masivizimin e
luftës antifashiste pas Konferencës së Bujanit dhe çlirimin e
Kosovës nga fashizmi etj.
Në fjalën e tij, prof. dr. Zejnullah Gruda, tha se Konferenca e
Bujanit përbën njërën nga ngjarjet më të rëndësishme jo vetëm të
kohës së Luftës së Dytë Botërore,
por edhe të tërë historisë së re të
Kosovës. Gruda tha se Konferenca e Bujanit kishte artikuluar në
mënyrën më të mirë, si kurrë me
parë e as më pas, aspiratat e të
gjithë patriotëve shqiptarë për liri
dhe bashkim kombëtar, dhe në
këtë konform mësimeve të mendimtarëve dhe të burrështetasve
më të shquar të historisë së re të
botës dhe praktikës politike të
pjesës së dytë të shekullit XIX dhe
pjesës së parë të shekullit XX.
"Kjo Konferencë, protagonistët e saj, si dhe insistimi i tyre
për të drejtën e vetëvendosjes dhe
bashkimit me Shqipërinë, kanë
qenë objekt i vlerësimeve të ndryshme jo vetëm misi shteteve, por
edhe midis vetë shqiptarëve dhe
ka pasqyruar afinitetet klasore,
ideologjike, kombëtare dhe shtetërore etj., që nuk i kanë shërbyer trajtimit objektiv të çështjes",
tha ndër të tjera në fjalën e tij,
prof. Gruda.
Shtypi i kohës në shërbim të
lirisë së vendit
Prof. dr. Jusuf Bajraktari, i
bëri një trajtim të gjithanshëm
Konferencës së Bujanit dhe rolit
të saj mobilizues për pjesëmarrjen
e popullit shqiptar në luftën për
liri, përkrah forcave të Koalicionit
Antifashist. Ai foli edhe për zhvillimet në Kosovë deri në Kuvendin e Prizrenit.Në fjalën e tij, ai
po ashtu tha se Konferenca e Bujanit, edhe pas 70 viteve reflekton
fuqishëm në rrjedhat e zhvillimeve
në Kosovë.
Publicisti Veton Surroi,
ndërkaq, u fokusua në refleksionet e kësaj konference në të sotmen.
Nga Konferenca e Bujanit, tha
ai, mund të mësojmë për kontinuitetin historik, aksidentalitetin historik, të qenit në valët e drejta të
historisë, legjitimitetin e rezolutës
dhe disbalancin historik.
Për mbijetesën dhe funksion-

Rrahman Parllaku, kryetar i Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të
LNÇ të Shqipërisë, Konferencën e Bujanit e vlerësoi si një ngjarje
madhore për gjithë hapësirën shqiptare.Pjesëmarrësit e kësaj ngjarjeje
historike ai i quajti largpamës, të cilat, ashtu si edhe populli i Malësisë
së Gjakovës, Kulla e Sali Manit dhe mbarë dëshmorët e rënë për liri
meritojnë respekt të veçantë.Ai në vijim foli edhe për Planin e
Çubrilloviqit që kishte për qëllim shpërnguljen dhe shfarosjen e
shqiptarëve, që u dëshmua me masakrat në Drenicë dhe në Tivar. Ai i
bëri një vështrim edhe kontributit që dhanë shqiptarët e Shqipërisë
edhe për çlirimin e viseve të Kosovës, të Sanxhakut dhe më gjerë nga
pushtuesit gjatë Luftës së Dytë Botërore, si dhe për kontributin e Fadil
Hoxhës për bashkimin e popullit shqiptar dhe rreshtimin e tyre në
Aleancën e madhe të udhëhequr nga SHBA-ja kundër nazistëve
imin e arsimit në Republikën e
Kosovës, foli prof. dr. Muhamet
Bicaj. Ai tha se Konferenca e Bujanit, pati jehonë të madhe në zhvillimet e mëtejme shoqërore politike në Kosovë, e në veçanti
në fushën e arsimit si prioritet kombëtar. Ai vlerësoi se prioritetet
e arsimit të asaj kohe në Kosovë,
janë realizuar në përpikëri.
Lidhur me jetën kulturore, artistike e shkencore në vitet e okupimit 1990- 1999, foli prof. dr.
Fazli Syla. Ai në kumtesën e tij me

këtë rast tha se jeta kulturore dhe
shkenca e Kosovës, gjithnjë ka
qenë e lidhur me rrjedhat historike, me ngritjet e rëniet, varësisht nga rrethanat politike.
Lidhur me informimin si faktor mobilizimi për çështje kruciale të luftës e të çlirimit, në
këtë tryezë foli publicisti, Nehat
Islami.Ai u fokusua në rolin mobilizues të gazetave të kohës për
luftë e çlirim në Kosovë. Gazetat
e kohës, tha ai, kanë nxjerrë përfundimin:

" Kosova do të ketë mundësi
të caktojë fatin e vetë si rezultat
i luftës kundër pushtuesit".
Në përmbyllje të kësaj tryeze,
akademik, Pajazit Nushi, nënkryetar i Shoqatës së Veteranëve të
LANÇ-së në Kosovë, falënderoi të
pranishmit për pjesëmarrjen dhe
kontributin e tyre në punimet e
kësaj tryeze. Ai lexoi edhe konkluzionet e nxjerra gjatë punimeve
të tryezës, për të cilat tha se do të
publikohen në një punim të
veçantë.
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TRYEZA
Kumtesë e Shoqatës së Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të Kosovës

KOSOVA VOTOI PËR VETËVENDOSJE DERI NË SHKËPUTJE
NGA SERBIA E SHQIPTARËT EDHE PËR BASHKKIM KOMBËTAR

M

ë 31 dhjetor e 1 dhe 2 jan
ar u bënë 70 vjet nga dita
kur, më 31 dhjetor 1943
dhe 1 e 2 janar 1944, në fshatin Bujan të Malësisë së Gjakovës, është
mbajtur Konferenca themeluese e
Këshillit Nacionalçlirimtar për Kosovë e Rrafsh të Dukagjinit. Në këtë
Konferencë, të mbajtur në kohën e
luftës dhe në territor të çliruar, është
miratuar Rezoluta me të cilën popullit të Kosovës i njihet e drejta e
vetëvendosjes për fatin e vet, e drejta edhe për shkëputje nga Serbia ku
e kishte lënë Konferenca Ndërkombëtare e Ambasadorëve në Londër
në vitin 1913, e shqiptarëve edhe e

drejta për realizimin e dëshirës së
tyre shekullore për bashkim me Shqipërinë dhe bashkim kombëtar.
Gjithë kjo në bazë të pjesëmarrjes aktive në Luftën Antifashiste
Nacionalçlirimtare në anën e bllokut
Antifashist në krye me Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, Anglinë dhe
ish Bashkimin Sovjetik, Kartës së
Atlantikut dhe konferencave
ndërkombëtare të përfaqësuesve të
vendeve aleate në Luftën e Dytë
Botërore.
Në mbledhjen e fundit të Kryesisë së Shoqatës së Veteranëve të
LANÇ të Kosovës iu shpreh falënderim i sinqertë kryetarit të Kuven-

dit të Kosovës zotit Jakup Krasniqi që Tryeza Shkencore kushtuar
këtij jubileu u mbajt nën patronatin
e Tij dhe stafit të Zyrës së Tij për
ndihmën që na u dha me rastin e organizimit të këtij evenimenti në
hapësirat e Kuvendit të Kosovës.
Shënimi i kësaj ngjarjeje madhore do të vazhdojë edhe në janar
me emetimin e një dokumentari
filmik televiziv kushtuar këtij jubileu e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe Konferencës së
Bujanit dhe personaliteteve të saj e
Tryezës Shkencore që u mbajt më
13 dhjetor në Prishtinë e do të
mbahet edhe në Bujan të Malësisë

së Gjakovës e Bajram Curr, por
edhe në qendra të tjera shqiptare e
diasporë. Dokumentari parashihet të
emetohet nga Televizioni Shqiptar
më 2 janar e pastaj parashihet të
emetohet edhe radio-televizione të
tjera e kinema publike në Kosovë e
Shqipëri e vende të tjera e diasporë,
ku shfaqet interesim për këtë.
Këtë muaj pritet të mbahet një
Tryezë si kjo në Prishtinë në Bujan
të Malësisë Gjakovës e në Bajram
Curr, por edhe në Tiranë e Shkodër
e ndoshta edhe në qendra të tjera të
Shqipërisë e në diasporë.
Përndryshe, Shoqata e Veteranëve të LANÇ të Kosovës tërë ak-

tivitetin e vet gjatë vitit që lamë pas
e ka zhvilluar në shenjë të këtij përvjetori. Në këtë kuadër Kryesia në
bashkëpunim me Zyrën e Kryetarit
të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Dr. Jakup Krasniqit, e nën patronatin e Tij dhe me ndihmën e stafit
të Zyrës të tij, në një sallë të Kuvendit të Kosovës u mbajt Tryeza Shkencore, kushtuar këtij përvjetori, në
të cilën, pos fjalëve përshëndetëse të
zotit Krasniqi e të gjeneral-lejtënant
Rrahman Parllakut nga Tirana, u
dhanë 15 kumtesa të punëtorëve të
shkencës e të publicistikës mbi këtë
ngjarje madhore të historisë sonë më
të re.

REZOLUCION
KONFERENCA E PARË E KËSHILLIT NACJONAL-ÇLIRIMTAR PËR KOSOVË-METOHI 31 - XII - 1943 - 1 e 2 - I - 1944

NGA KKONFERENCA
ONFERENCA E PPARË
ARË E KËSHILLIT NACIONAL-ÇLIRIMT
AR PËR KKOSOVË
OSOVË E RRAFSH
NACIONAL-ÇLIRIMTAR
TË DUK
AGJINIT
ALLNUER 1944
DUKAGJINIT
AGJINIT,, E MBAJTUN MË 31 DHETUER 1943, MË 1 DHE 2 KKALLNUER
Përfaqësues nga të gjitha viset e
Kosovës e të Rrafshit të Dukagjinit,
Shqiptarë, Serbë e Malazez: nacionalistë, komunistë, rini antifashiste,
rini komuniste, grà antifashiste, përfaqësues t'Ushtrisë Nacional-Çlirimtare etj., të frymëzuem nga ideali
i naltë për bashkimin e tendencave
të ndryshme politike, për zhvillimin
e bashkimin e popujve të Kosovës
e të Rrafshit Dukagjinit dhe për
forcimin e luftës s'armatosun
t'organizueme të popujve t'onë
kundër zaptuesve fashistë dhe
hyzmeqarëve të tyne, u mblodhën
në çastin kur situata e jashtme dhe
e mbrendshme âsht e kjartë, shqyrtuen punën e deritashme të Këshillave Nacional-Çlirimtare dhe zgjodhën Kyesinë e Këshillit Nacional-Çlirimtar.
Konferenca konstatoi:
A) Ngjarjet ndërkombëtare po
zhvillohen me shpejtësi të madhe në
dam të fashizmit gjerman, disfata e
të cilit asht e pa-evitueshme dhe e
afërt.
Ushtria e Kuqe, tue thye qëndresën e Gjermanëve, po ec pa u
ndalë kah perëndimi dhe tashma
gjindet në kufijtë e Polonisë, Finlandës, Hungarisë dhe Ballkanit, tue
shpejtue çlirimin e popujve të robnuem. Përpjekjet dhe lufta e Bashkimit Sovjetik, që kanë shpartallue
kulshedrën fashiste, e bajnë këtë
vend çlirimtar të popujve të robnuem.
Kapitullimi i Italisë ka rrjedhë
nga humbjet e mëdha të trupave të
sajë në frontin linduer si dhe nga
humbjet e saja n'Afrikë, në Siqeli,
në vendet e robnueme e veçanërisht
në Jugosllavi.
Ushtria anglo-amerikane përparon n'Itali, e ndihmueme edhe nga

lufta e vet e pjesës liri-dashëse të
popullit italian. Pjesa e çlirueme e
Italisë i ban të mundshme aksionet
me përpjesëtime të gjana kundër
Gjermanisë fashiste. Aviacioni aleat pa pra i jep grushte vdekje-pruese
industrisë luftarake të Gjermanisë
fashiste.
Konferenca e fundit e Mo?kës,
mbledhja dhe deklarata e Teheranit
kanë përforcue aleancën e fuqishme
e të sinqertë ndërmjet Bashkimit
Sovjetik, Anglisë, Amerikës.Për
hapjen e frontit të dytë dhe sulmin
direkt në "fortesën hitleriane" nga
lindja, jugu e perëndimi asht caktue dita dhe vendi.
Lufta e popujve të robnuem po
shkon tue marrë gjithnji e ma tepër
karakterin e kryengritjes së
përgjithshme e t'armatosun popullore, si në Francë, Greqi, Poloni,
Shqipni e vende të tjera, tue shpejtue thyemjen e fashizmit.
Vendin e parë në Luftën Nacional-Çlirimtare të popujve të robnuem e zanë popujt e Jugosllavisë
që, me përpjekje e sakrifica mbinjerëzore, kanë krijue Ushtrinë e pathyeshme Nacional-Çlirimtare, e
cila tash dy vjet e gjysmë po ban nji
luftë të papreme kundër okupatorëve fashistë dhe hyzmeqarëve të
tyne tue çlirue ma se nji të tretën e
Jugosllavisë. Prej luftës së saj, Ushtria Nacional-Çlirimtare e
Jugosllavisë asht njoftë nga aleatët
si nji aleat i pamvarun dhe i barabartë.
Në këtë luftë janë krijue kushtet
dhe asht ba i mundshëm formimi i
Komitetit Nacional të Çlirimit në
krye me Komandantin e Ushtrisë
Nacional-Çlirimtare Mareshalin
Tito. Ky Komitet paraqet garancinë
për çlirimin e të gjithë popujve të

Jugosllavisë, për pamvarësinë e
tyne, për të drejtat e tyne të barabarta dhe të drejtën për vetëvendosje deri në shkëputje.
B) Lufta e parë imperialiste
muer fund me traktatin e Versajës i
cili, përveç padrejtësive të tjera,
krijoi edhe Jugosllavinë për me
kënaqë klikën hegjemoniste të Serbëve të mëdhej me në krye Mbretin
Aleksandër. Kjo Jugosllavi, e krijueme pa e pyetë popullin dhe
kundër vullnetit të popullit, ka qenë
vend tipik i shtypjes kombëtare,
politike dhe ekonomike i Europës.
Populli Shqiptar i Kosovës e i
Rrafshit të Dukagjinit jo vetëm që ka
qenë i shtypun politikisht, kombëtarisht dhe ekonomikisht, por edhe i
nënshtruem shfarosjes fizike. I janë
mohue të gjitha të drejtat kombëtare
(mungesa e shkollave në gjuhën
amtare, pengimi i zhvillimit politik
e kultural).T'ashtuquejtunit përfaqësues të tij kanë qenë agjentë besnikë
të klikës hegjomoniste të Serbëve të
mëdhej për plaçkitje dhe shtypje.
Kulmi i shfrytëzimit ekonomik
ka qenë reforma agrare që kishte për
qëllim: me mprehë urrejtjen shoviniste në mes të popullit Shqiptar, Serb
e Malazez; me i vorfënue Shqiptarët
në nji shkallë të tillë sa të detyrohen
me u shpërngulë, me formue nji
mbështetje reaksioni me klyshët
reaksionarë në Kosovë e të Rrafshit
të Dukagjinit nën këto kushte. Populli shqiptar i Kosovës e i Rrafshit të
Dukagjinit, mbas shkatërrimit të
Jugosllavisë, si popull pa vetëdije të
mjaftueshme politike dhe mbasi i
kishte ardhë thika në fyt, qe gadi me
përshëndetë si mik çdo kënd që do
ta përmbyste këtë gjendje. Deri ushtarët gjakësorë të fashizmit që i kishin lye duert me gjakun e shqiptarëve

në Shqipni iu paraqitën si
shpëtimtarë. Kori i tradhtarëve në
Shqipni: Vërlaci, Kruja, Kolë Biba
e të tjerë, i bashkuem me atë të
tradhtarëve t'onë Agushi, Draga,
Deva, Xhevat, Rifat e Sefedin Begolli e të tjerë formuen orkestrën e
përbashkët për të këndue kangën e
përmortshme të bashkimit të tokave
të Kosovës me nanën e robnueme
Shqipni të futun në këthetrat e imperializmit fashist italian. Këto klika
tradhtare, tue përfitue nga gjendja e
masave shqiptare nën sundimin e
hegjemonistëve serbë të mëdhej e
mashtruen popullin shqiptar të këtushëm dhe nuk e lanë ta ndëgjojë
zanin e vërtetë të bijve të vet që i
thojshin se fashizmi asht anmik i
përbetuem i çdo populli e prandaj
edhe i Popullit Shqiptar. Por nuk
vonoi shum dhe fashizmi filloi të çfaqi fëtyrën e tij të shëmtueme si regjim
i shtypjes ekonomike, politike dhe
kombëtare.
Kosova hambar drithnash në
Ballkan bahet pré e shoqnive plaçkitëse italo-shqiptare: E.A.G.A. e
S.A.S.T.E.B. e të tjera. Fashizmi,
me ndihmën e kolonës së pestë, përdori në Kosovë e Rrafsh të Dukagjinit politikën "ndaj e sundo".Ai,
me ndihmën e tradhtarëve, shtini
grindje në mes të Shqiptarëve e Serbo-Malazezve dhe në mes të Muslimanëve e Katolikëve me qëllim që
të pengojë bashkimin e këtyne
popujve dhe të shuej flakën liridashëse të popujve t'onë.
Komunistët dhe patriotët e tjerë
me punë dhe luftë të pandame
kundër okupatorit kontribuen që
populli të fillojë me pa qëllimin e
fashizmit.Në këtë mënyrë filloi me
u paksue urrejtja shoviniste dhe nisi
lufta e armatosun kundër okupatorit,

në të cilën janë thirrë dhe thirren
gjithnji të gjithë popujt t'onë, pa
marrë parasysh ndryshimet politike,
kombëtare dhe shoqnore.Pushka
hak-marrëse e luftarëve të lirisë
buçiti nëpër male, katunde dhe
qytete. Çetat partizane e vullnetare
në krye me Fadil Hoxhën dhe
udhëheqës të tjerë ushtarakë u
dhanë grushte të randa okupatorëve
fashistë dhe tradhtarëve të
mbrendshëm (Karadaku i Shkupit,
Cernalevë, Shemrië, Gilan, Sharr,
Gjakovë, Prizren, Pejë, Ferizaj,
Prishtinë, Dibër, Peshkopi, Kërçovë
e të tjera).
Fashizmi, që e quen rrezik lirinë e çdo populli, kur pau se edhe
këtu hante grushte, u hodh si bishë
e egër mbi popujt t'onë tue i terrorizue në mënyrë mâ shtazore (Mitrovicë, Pejë, Prizren, Gjakovë, Bellajë e të tjera), tue vra fëmijët para
prindëve edhe prindët para fëmijëve
dhe tue i hjedhë gjysmë të vdekun
në zjarr (Gjakovë, Gërbollë, Vrellë,
Vitomiricë e të tjera).
C) Mbas kapitullimit t'Italisë,
Kosova dhe Rrafshi i Dukagjinit u
okupue nga fashizmi gjerman,
mjeshtër në demagogji dhe terror,
zaptues dinak që di me hjedhë gurin
e me fshehë dorën. Me ardhjen e
okupatorit gjerman vazhdoi plaçkitja, burgosja, rrahja në masë, mobilizimi me përdhunë n'ushtri dhe
punë angari, djegie dhe shpërngulje me përdhunë.Zaptuesi gjerman
angazhoi si agjentë të tij tradhtarët
ma faqezinj dhe gjakësorët e tipit
t'agjentit të Nediçit, Xhafer Devën
i cili bani tortura shtazore, vrasje
dhe plaçkitje nga Ferizaj - Prishtinë
deri në Mitrovicë, Pejë, Prizren e

¬
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Të bashkuar, si në kohët e Luftrave
për liri e pavarësi të Kosovës

Rrahman PARLLAKU
Kryetar i OBVL
Hero i Popullit,
Gjeneral-lejtnant (në penson)

J

¬

u faleminderit që na ftuat dhe
përgëzimet e mia e të Organi
zatës që përfaqësoj, për iniciativën që morët dhe organizimin e
kësaj Tryeze Shkencore, për një nga
ngjarjet madhore, jo vetëm të Kosovës, po të gjithë hapsirave të jetuara nga shqiptarët.
Jam i nderuar, por edhe i privilegjuar që m'u dha mundësia e më
lejoji shëndeti në këtë moshë, të
marr pjesë në përkujtim të kësaj
ngjarjeje historike madhore, sot kur
i shikojmë të realizuara tej parashikimeve vendimet e atyre 42
luftëtarëve patriotë, që morën iniciativën me largpamësi historike në
të mirë e interes të kombit tonë.

tjera.Të gjitha këto u kryen që t'i
zgjatet jeta Hitlerit e tradhtarëve të
mbrendshëm.
Sot popujt t'onë kanë kuptue
kjartas se çfarë lirie u ka prue fashizmi italo-gjerman dhe se kjo liri
d.m.th.shtypje kombëtare e politike
dhe shfrytëzim ekonomik. Gjermanët mbajnë Kosovën si mollën
e grindjes, herë ua kallxojnë hegjemonistëve serbë të mëdhaj, herë
reaksionarëve shqiptarë të mëdhaj
(Balli Kombëtar e tjerë) tue
shfrytëzue antagonizmat e tyne për
qëllimet e veta ushtarake kundër
Lëvizjes Nacional-Çlirimtare.
Anmiq të ndryshëm të popujve
janë mbledhë rreth okupatorit
gjerman në luftë kundër ushtarëve
nacional-çlirimtarë.Këtë rol të
randësishëm e luejnë agjentët e
Ballit Kombëtar në lidhje të
ngushtë me agjentët e Drazha
Mihajloviqit.Ata ndërmarrin simbas dëshirës s'okupatorit shpërnguljen në masë të popullatës serbe e malazeze prej Kosovës e
Rrafshit të Dukagjinit për Sërbi,
që t'i shtrëngojnë në këtë mënyrë
me shkue në radhët e Drazha Mihajloviqit, i cili, ashtu si bandat e
Ballit Kombëtar, lufton n'anën e
Gjermanëve kundër Ushtrisë Na-

Ata meritojnë respekt e nderim
të përjetshëm nga të gjithë shqiptarët. Nderim e respekt meritojnë populli i krahinave të Malësisë së Gjakovës që u bë strehë për
luftëtarët e lirisë; familja me tradita
patriotike e atdhetare e Mulosmanaj, Bajraktari i Krasniqes, patrioti Sali Mani që e ktheu kullën e
tij, strehë e odë për këtë Kuvend
Historik.
Nderim e respekt te veçantë
meritojnë heronjtë e dëshmorët që
dhanë jetën për arritjen e realizimin
e këtyre vendimeve; që u dhanë shqiptarëve të Kosovës, lirinë, shtetin e tyre të pavarur, dhe shqiptarëve
kudo që jetojnë në trojet e tyre etnike, në ish-Federatën Jugosllave;
u siguruan një seri të drejtash nacionale e liri demokratike dhe u
hapën perspektivën për fitoren e
tyre të plotë.
Kur kujtojmë Konferencën e
Bujanit, duhet të shikojmë ngjarjet
që e paraprinë atë e sidomos ato që
e pasuan.
Në kushtet kur nuk u aprovuan
këto vendime nga ish udhëheqja
Jugosllave e Luftës dhe kur heshti
në mënyrë të papranueshme edhe
ajo shqiptare, e vunë në pozitë
shumë të vështirë udhëheqjen e
Luftës në Kosovë dhe nxitën forcat
shoviniste serbo-Malazeze për të
bërë masakra si ato të Drenicës, Tivarit e në gjithë hapësirën ku bano-

nin shqiptarët.
Kjo edhe për faktin se nuk u realizua plani i akademikut shovinist
Sava Çubrolloviç për spastrimin etniik të shqiptarëve.Plani i Sava Çubrolloviçit dështoi, për meritë të
pjesëmarrjes në mënyrë masive të
kosovarëve në Luftën Antifashiste
Naciopnalçlirimtare të drejtuar nga
i paharruari Fadil Hoxha, që e shkëputi Kosovën nga lidhjet me
boshtin nazi-fashist dhe e bashkoi
me Aleancën Antifashiste të popujve, të drejtuar nga Anglia, ish
Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet e
Bashkuara të Amerikës.
Plani i propozuar nga Çubrolloviçi mbeti në sirtarët e Titos, pasi
ai nuk mund të përzinte nga trojet
e tyre familjet e 50.000 shqiptarëve
që po luftonin kundër forcave naziste, të inkuadruar në brigadat partizane kosovare, në ushtrinë
jugosllave e në brigadat e Divizionit V-të që unë komandoja në
luftimet në sanxhak e në Bosnje.
Me rezistencë të papërkulur dhe
me këmbëngulje të patriotëve që
bënë Luftën nacionalçlirimtare, të
intelektualëve patriotë e të rinisë,
brenda atyre hapsirave që lejonte
regjimi i Federatës, ruajtën gjuhën,
shkolluan rininë, hapën Universitetin e Prishtinës dhe institucionet
akademike e kulturore: të gjitha
këto hapën perspektivën për zhvillim, që ngriti lart ndjenjat ko-

mbëtare; u bënë bazë për lëvizjen
Çlirimtare; u krijua elita që do të
udhëhiqte Lëvizjet e Studentëve e
rinisë patriotike. Kjo nxori në krye
Presidentin e parë të Kosovës,
Ibrahim Rugovën, udhëheqësin e
rezistencës kundër shovinizmit
serb dhe e bëri të njohur problemin kosovar në opinionin ndërkombëtar, që kish lënë në errësirë
Mbledhjen e Dejtonit, ku morën
pjesë republikat e ish jugosllavisë,
e jo Kosova, megjithëse edhe ajo
ishte pjesë Kushtuetuese e Federatës. Ai bëri që të ndihet në Europë, Amerikë e botë, se ka një
problem të pazgjidhur për shqiptarët në Federatën Jugosllave;
problem që duhej të zgjidhej, me
dashjen apo pa dashjen e serbëve,
të mbrojtësve e përkrahësve
ndërkombëtarë.
Kjo zgjidhje erdhi, megjithëse
me shumë sakrifica të popullit kosovar, me daljen në fushën e betejës
të legjendarit Adem Jashari e të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, që
mundësoi pjesëmarrjen e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës e të
NATO-s, për t'u dhënë goditjen përfundimtare ushtrisë e paramilitarëve
serbë dhe që ndihmuan në çlirimin
e popullit të Kosovës. U jemi mirënjohës për jetë, atyre dhe Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës.
Unë e quaj vehten me fat që po
marr pjesë në përkujtimin e kësaj

ngjarjeje historike në kryqytetine
Kosovës së lirë e demokratike. Nga
ana tjetër, e ndjej vehten pjesëmarrës të këtyre ngjarjeve, pasi drejtova
luftimet e Brigadës së 3-të partizane
që kish ardhë në ndihmë për çlirimin
e Kosovës. Në luftimet e zhvilluara
u plagosa e më rodhën disa pika
gjaku në këtë tokë. Gjithashtu në
moshën 80-vjeçare u përfshiva me
Organizatën e Bashkuara të Veteranëve të Luftës Nacionalçlirimtare
që drejtoj, në bashkimin e 64 organizatave e shoqatave jo qeveritare
dhe isha në Këshillin Koordinues të
tyre, që u morën me pritjen e
vëllezërve e motrave kosovare, të
përzënë me dhunë nga trojet e tyre
prej bandave të Millosheviçit; me
sistemimin e tyre në familjet e qytetarëve tiranas, që i prisnin me
dashamirësi; në kampet e ngritura
enkas për ta, për kujdesin shëndetësor e të tjera. Në këtë mënyrë u përpoqëm të japim kontributin tonë
modest në këtë luftë.
Jo paqëllim i solla në vëmendjen
tuaj këto pak raste, por për të dëshmuar se kemi qenë, jemi e do të jemi
sërish bashkë, si në kohët e vështira
të Luftrave për liri e pavarësi të Kosovës.
*FJALA NË TRYEZËN
SHKENCORE ME RASTIN E 70VJETORIT TË KONFERENCËS
SË BUJANIT - Prishtinë, me
13.12.2013.

cional-Çlirimtare.Ata i mobilizojnë Shqiptarët dhe i dërgojnë me
luftue kundër Ushtrisë NacionalÇlirimtare të popujve të Jugosllavisë e Ushtrisë Nacional-Çlirimtare
të Shqipnisë për interesat e okupatorit gjerman.Ballistët shqiptarë, n'emën të Shqipnisë së
Madhe, luejnë të njajtën politikë
si Drazhistët n'emën të Jugosllavisë së Madhe. Reaksionarët shqiptarë e jugosllavë tuten prej
popujve që kanë rrokë armët me
luftue për lirinë dhe të drejtat e
veta. Balli Kombëtar, kumbarë i
Drazha Mihajloviqit, le të bërtasi sa të dojë për rrezikun e serbomalazezve: Lufta Nacional-Çlirimtare e popujve të Jugosllavisë,
që po çfaros çetnikët, anmiq të
betuem të popullit shqiptar, po ja
qet bojën kësaj përralle. Ndër shkrepat e Malit të Zi, të Bosnjës e
Hercegovinës, në Dalmaci e gjetiu po çilet vorri i he?jemoni?tëve
jugosllavë, anmiq të lirisë së popullit shqiptar dhe të popujve të
tjerë.

detyrë me i tre?ue rrugën e drejtë
që duhet me ndjekë populli shqiptar për me realizue aspiratat e
veta. Rru?a e vetme pra që populli
shqiptar i Kosovës dhe i Rrafshit
të Duka?jinit të bashkohet me Shqipninë asht lufta e përbashkët me
popujt e tjerë të Jugosllavisë
kundër okupatorit nazist gjakësuer e rrogëtarëve të tij sepse kjo asht
e vetmja rrugë për me fitue lirinë,
në të cilën të gjithë popujt, pra edhe
populli shqiptar, do të kenë mundësi me vetëvendosë mbi fatin më të
drejtën e vetëvendosjes deri në shkëputje. Garanci për këtë asht Ushtria Nacional-Çlirimtare e
Jugosllavisë dhe Ushtria NacionalÇlirimtare e Shqipnisë, me të cilën
ngushtësisht asht e lidhun.Përveç
këtyre, për këtë garantojnë aleatët
t'onë të mëdhaj Bashkimi Sovjetik,
Anglia e Amerika (Karta e Atlantikut, Konferenca e Moskës dhe e
Teheranit).

Ismail Isufi, d. v.
Sabrije Vokshi, d. v.
Velisha Miçkoviq, d. v.
Lubomir Caniq, d. v.
A. Kerim Ibrahim, ) d. v.
Spira Velkoviq, d. v.
Xhevat Tahiri, d. v.
Ymer Pula, d. v.
Et-hem Zurnaxhiu, d. v.
Ingj.N. Basha, ) d. v.
Ajdin Bajraktari, d. v.
Bejto Shahmanoviq, d. v.
Millan A. Miçkoviq, d. v.
Zymer Halili, d. v.
Mehmet Dermani, d. v.
Qamil Brovina, d. v.
Gani S. Çavdarbasha, d. v.
Sul B. Alaj, d. v.
Shaban Kajtazi, d. v.
Ferid Perolli, d. v.
Haxhi Morina, d. v.
Xhavid Sh. Nimani, d. v.
Reshat Isa, d. v.
M. Bajraktari, ) d. v.
Veli Niman Doçi, d. v.
Rasim Cokli, d. v.
S. Bekteshi, ) d. v.
Jaho Bajraktari, d. v.
Shaban Haxhija, d. v.
Alush Gashi, d. v.
Beqir Ndou, d. v.
Xhafer Vokshi, d. v.
Sima H. Vasileviq, d. v.
Enver Dajçi, d. v.
Maxhun Doçi Nimani, d. v.

KËSHILLI
NACIONAL-ÇLIRIMTAR I
KOSOVË-METOHIS

Kosova e Rrafshi i Dukagjinit
asht nji krahinë e banueme në shumicë nga populli shqiptar, i cili, si
gjithmonë, ashtu edhe sot, dëshiron me u bashkue me
Shqipninë.Prandaj e ndiejmë për

Anëtarët e Këshillit:
Ismail Gjinali, d. v.
Tefik Çanga, d. v.
Qamil Luzha, d. v.
Xheladin Hana, d. v.
Halil Haxhija, d. v.
Ismet Shaqiri, d. v.
Adem Miftari, d. v.

KRYESIA
1. Kryetar Mehmet Hoxha,
ish prefekt nga Gjakova;
2. Nënkryetar H. U. ), oficer
i ish ushtrís shqiptare;
3. Pavle Joviqeviq, puntor
nga Peja;
4. Antarët: Zekeria Rexha,
profesor dhe ish shef në Ministín e
Arsimit, nga Gjakova;
5. Xhevdet Doda, drejtor shkolle nga Prizreni;
6. Millan Zeçar, bujk nga
Retkovci (Ferizaj);
7. Fadil Hoxha, mësues nga
Gjakova;
8. Ali Shukrija, student nga
Mitrovica;
9. Hajdar Beg Dushi,
nëpunës banke nga Prizreni.
(Cituar sipas librit "Këshilli
Populluer i Krahinës Autonome të
Kosovë-Metohis 1943-1953" - Materiale themelore nga Sesionet. - E
përgatitën për shtyp Radoje P.
Vukçeviq dhe Hazër Tufa. Botim i
Këshillit Populluer të Krahinës
Autonome të Kosovë-Metohis,
Prishtinë, 1955).
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Nderim për gjithë luftëtarët e bashkimit kombëtar!

Dr. Jakup KRASNIQI,
Kryetar i Kuvendit
të Republikës së Kosovës
Sot, në hapësirat e Kuvendit të
Republikë së Kosovës, na ka bërë
bashkë kujtimi për Kuvendin e Bujanit dhe Rezolutën e tij për bashkimin e kombit shqiptar. Kuvendi
është mbajtur këtu e 70 vjet më parë,
përkatësisht më 31 dhjetor 1943 e
1 e 2 janar 1944 në Kullën e atdhetarit Salih Mani, në fshatin Bujan të
Tropojës. Për të ardhur te Kuvendi
i sotëm i Republikës së Kosovës,
popullit tonë i është dashur një rrugë
e gjatë dhe e mundimshme. Kjo
rrugë është përcjellë me dhimbje e
sakrifica të mëdha të cilat kanë lënë

gjurmë të thella në kujtesën historike të popullit shqiptar, kanë lënë
gjurmë e hulli të thella edhe në historinë tonë të lavdishme e të dhimbshme njëkohësisht.
Kuvendet shqiptare, duke filluar nga ai i Lezhës, i udhëhequr nga
Gjergj Kastrioti - Skënderbeu, kuvendet e Matit (1590-1602) dhe
Kuvendi i Kuçit (1614) që i tejkalonte kufijtë e shqiptarëve (e kishte
karakterin ndërballkanik), Kuvendi i Prizrenit i përgatitur dhe i organizuar nga Rilindësit e mëdhenj
të cilët i kristalizuan kërkesat e kombit shqiptar për një gjuhë, për një
komb dhe një atdhe e shtet shqiptar, Kuvendi i Junikut i thirrur
nga Luftëtarët e pavarësisë së Sh-

qipërisë me Hasan :Prishtinën në
krye dhe Kuvendi i Bujanit i organizuar nga udhëheqësit e njësive
Nacionalçlirimtare të Kosovës e të
Shqipërisë, janë parahistoria e
lavdishme e historisë sonë moderne, janë pararëndësit e këtij Kuvendi të Republikës së Kosovës së
sotme. Këto Kuvende edhe pse të
mbajtura në kohë të ndryshme, në
rrethana të ndryshme, të përbashkët kanë pasur: bashkimin e mobilizimin e popullit shqiptar, për çlirimin dhe bashkimin, në mesjetë të
kombësisë shqiptare e më vonë, në
kohën e re të kombit shqiptar.
I tërë përqendrimi ynë sot, me
të drejtë i është kushtuar Kuvendit
të Bujanit, mbajtur para 70 vjetësh,
i cili pretendonte me të drejtë të korrigjonte pjesërisht një padrejtësi
historike që i ishte bërë kombit
tonë këtu e 100 vjet më parë në
Konferencën e Ambasadorëve në
Londër. Në atë Konferencë, në
emër të ruajtjes së paqes në
Evropë, ishin sakrifikuar më
shumë se gjysma e tokave dhe e
popullit shqiptar të cilët do të
mbesin jashtë trojeve të Shqipërisë Londineze. Me ato vendime të padrejta shqiptarët nuk
janë pajtuar kurrë. Për t'ju bërë një

korrigjim të pjesshëm atyre vendimeve, kombit tonë iu desh një
luftë më se njëshekullore, në të
cilën luftë nuk munguan as sakrificat e flijimet e shumta. Pa atë
luftë të vazhdueshme, herë të
hapët e herë të fshehtë, pa gatishmërinë e njerëzve tanë për sakrifica e flijime të shumta ne nuk do
ta arrinim këtë që e kemi kot - Republikën e Kosovës të lirë,
sovrane dhe demokratike.
Të nderuar veteranë të LNÇ,
Trashëgimtarë të atij brezi të
idealistëve shqiptarë,
Studiues, akademikë e profesorë,
Zonja e zotërinj,
Unë po e përfundoj fjalën time
duke ju falënderuar përzemërsisht
për pjesëmarrjen tuaj në këtë Konferencë studimi e përkujtimi që po
mbahet për të përkujtuar një Kuvend të partizanëve të Luftës Nacionalçlirimtare, të cilët ishin të
bindur se pas përfundimit të Luftës
antifashiste, shqiptarët e Kosovës
e të Rrafshit të Dukagjinit do të
bashkoheshin me Shqipërinë. Pra,
kryeideal i të gjithë shqiptarëve të
kohës, edhe pse ishin të rreshtuar në
kampe të ndryshme, ishte çlirimi

dhe bashkimi i kombit shqiptar. Pse
nuk u realizuan vendimet e Rezolutës së Bujanit, nuk ishte faji i shqiptarëve, ndonëse nuk munguan as
ata që i mbetën besnikë Rezolutës
për bashkimin e shqiptarëve. Njëri
nga ata, ndonëse jo i vetmi, ishte
Ramiz Cernica, i cli, në Kuvendin e
Prizrenit të korrikut të vitit 1945,
tha: "Me Serbinë jo, me Shqipërinë
po", por Kuvendi i Prizrenit ishte
mbajtur që Kosova t'i aneksohej
Serbisë. Pas këtij aneksimi u hoq
gjendja e luftës që ishte vendosur
në fillim të vitit 1945. Është e saktë
se shqiptarët pas Luftës së Dytë
Botërore, me gjithë vështirësitë e
padrejtësitë e shumta që i përjetuan, i patën edhe të arriturat e pakontestueshme që nuk duhet mohuar,
por shqiptarët me të drejtë nuk u
ndalën së kërkuari të drejtën e tyre
të ligjshme për çlirim e bashkim. Me
gjithë sukseset që kemi arritur, edhe
me luftën e fundit të UÇK-së, të
udhëhequr nga Komandanti Legjendar Adem Jashari, dhe shpalljen e
pavarësisë më 17 shkurt 2008,
drejtësia për shqiptarët nuk është realizuar në plotëni
Nderimi qoftë i përjetshëm për
gjithë luftëtarët e bashkimit kombëtar!

LUFTA PËR TREPÇËN DHE PËR RESURSET NATYRORE TË KOSOVËS
Aziz ABRASHI
Burhan KAVAJA
Me pezullimin e Autonomisë së
Kosovës në vitin 1989, regjimi i
Serbisë, përveç degradimit të të
gjitha institucioneve, uzurpoi dhe
shkatërroi ekonominë në tërësi, e
në veçanti embrionin e industrisë
dhe të xehetarisë. I preokupuar me
pamundësitë e pengimit të
rrjedhave shkatërruese e degraduese dhe të uzurpimeve të vendburimeve minerale dhe energjetike
dhe objekteve të ndërtuara kapitale
si dhe me mënjanimin e kuadrove
shqiptare, të përgatitura me shumë
vështirësi, e duke qenë i sigurt se
pjesa dërmuese e dokumentacionit
tekniko-teknologjik, projektet dhe
programet zhvillimore janë asgjësuar ashtu siç u shkatërruan me qindra fshatra dhe infrastruktura të
tëra, vendosëm që në pika të shkurta të bëjmë fjalë për resurset e Kosovës.
"Trepça", si faktor ekonomik,
për Kosovën, për ish-Jugosllavinë,
Ballkanin e më gjerë ishte shtylla
numër një e zhvillimit të Kosovs.
Ajo kishte 21500 punëtorë dhe veprimtarinë e saj e zhvillonte në tri
republika dhe dy krahina. Në
"Trepçë" realizohej prodhimi i
plumbit 10 000 tonë në vit, zinkut

50 000 tonë, argjendi 20 000 kg,
30 000 akumullatorë, legura, pleh
artificial, bizmut, kadmium dhe
prodhime të tjera.
"Trepça" aso kohe ishte forca
motorike e ekonomisë së Kosovës.
Po ashtu "Trepça" ishte një ndër
eksportuesit më të mëdhenj të
Jugosllavisë. Në "Trepçe: u ngritën
kapacitete të shumta përpunuese.
Për zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve përpunuese meritë të
veçantë ka Veli Deva, pjesëmarrës
aktiv i LANÇ, një kohë bukur të
gjatë udhëheqës politik i Kosovës
dhe drejtor i "Trepçes".
"Trepça" ishte faktor i rëndësishëm ekonomik në Europë dhe
botë, andaj Serbia krejt këto i
shikonte me një zili dhe ironi të
madhe dhe e pritte momentin që ta
shkatërronte, çka deri diku edhe e
ka arriturr. Regjimi i Serbisë i
frigohej zhvillimit të shpejtë të Kosovës. Edhe subjektet e tjera të
Federatës me politikat ekonomike
nuk arriten ta ndalonin në këtë
rrugë. Andaj, minatorët dhe punëtorët tjerë shqiptarë të "Trepçës"
me marshet e vitit 1988 dhe grevat
e urisë në vitin 1989 ngritën zërin
ndaj regjimit Millosheviqian deri
në përmbysjen e tij dhe shpërbërjen e Jugosllavisë dhe dëbimin e
pushtuesve serbë nga Kosova..
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LUFTA PËR ÇLIRIM E SHQIPTARËVE TË KOSOVËS DHE
E DREJTA PËR VETËVENDOSJE DERI NË SHKËPUTJE
Vehap SHITA,
Kryetar i Shoqatës të veteranëve
të LANÇ të Kosovës

F

illimi i Luftës së Dytë
Botërore i gjeti të gjithë
shqiptarët të okupuar në
trojet e veta etnike. Në këtë situatë, shqiptarët, anë e kënd Ballkanit, pritnin se lufta, pa i menduar
përmasat e saj, do të krijonte kushte
e mundësi për çlirimin dhe bashkimin e tyre në një shtet të vetëm
të lirë e demokratik. Me shpartallimin e Jugosllavisë monarkiste në
prill të vitit 1941 dhe me pushtimin
e Kosovës e të trojeve të tjera etnike shqiptare nga forcat nazi-fashiste italiane, gjermane e bullgare,
një pjesë bukur e madhe e Kosovës
iu bashkua shtetit amë të okupuar,
Shqipërisë, për t'u bërë një lloj piemonti edhe për bashkimin trojeve
të tjera. Sepse, një pjesë e mirë e
trojeve shqiptare të Maqedonisë
Perëndimore mbeti në zonën okupuese bullgare, një pjesë e Anamoravës dhe e Luginës së Preshevës, bashkë me Mitrovicën,
Vushtrrinë, Podujevën, Pazarin e
Ri, Rozhajën e Tutinin në zonën
okupuese gjermane të Serbisë e një
numër i tyre edhe nën Malin e Zi
të bashkuar me Italinë fashiste.
Që atëherë nacionalistët e intelektualët shqiptarë, të prirë nga
Komiteti Shqiptar i Kosovës,
ndonëse në kushte të okupimit
nazi-fashist, filluan luftën për bashkimin edhe të këtyre trojeve shqiptare në një njësi të vetme shtetërore. Ideja e bashkimit kombëtar, e ushqyer me shekuj, e përligjur në Kuvendin e Lezhës e në
Lidhjen Shqiptare të Prizrenit, për
më shumë se 5 shekuj i tubonte shqiptarët në çdo lëvizje, kryengritje
e luftë për çlirimin e trojeve shqiptare dhe bashkimin kombëtar të
shqiptarëve. Kjo ide i frymëzonte
shqiptarët edhe gjatë tërë Luftës së
Dytë Botërore pa marrë parasysh
cilit grupacion politik a ushtarak i
takonin.
Ideja e çlirimit nacional dhe e
bashkimit kombëtar i frymëzonte
edhe shqiptarët që i bashkoheshin
ose bashkëpunonin me Lëvizjen
Antifashiste Nacionalçlirimtare të
Kosovës. Në maj të vitit 1941
mbahen demonstratat e mëdha antibullgare në Shkup me qëllim
bashkimi me Kosovën. Në Mitrovicë dhe në pjesët e tjera shqiptare,
që mbetën në zonën okupuese gjermane të Serbisë, shqiptarët arritën
të konstituojnë Kosovën Autonome me administratën e shkollat
në gjuhën shqipe, ndërkohë që sh-

qiptarët në pjesën okupuese bullgare me Shkupin e një pjesë të mirë
të Maqedonisë Perëndimore, të
Karadakut të Shkupit e të Anamoravës, nuk gëzonin as liritë
themelore të shkollimit e të administratës në gjuhën e tyre.
Të ndërgjegjshëm për synimet
grabitqare të fqinjëve dhe tradhtitë
e mashtrimet që u bëheshin atyre
edhe kur ishin në aleancë e bashkëpunim me ta, shqiptarët e Kosovës më me vështirësi i bashkoheshin Lëvizjes Nacionalçlirimtare. Edhe vetë emërtimi i
Lëvizjes Nacionalçlirimtare dhe i
Partisë Komuniste me pronësorin
"e Jugosllavisë" bënte që populli
ynë të distancohej nga kjo Lëvizje.
Intelektuali i shquar nga Kosova,
Emin Duraku, pas luftës i shpallur
Hero i Popullit në Kosovë e Hero
Kombëtar në Shqipëri, në një
mbledhje plenare të Komitetit Krahinor të Partisë Komuniste të
Jugosllavisë për Kosovë e Rrafshin
e Dukagjinit, në shkurt të vitit
1942, në fshatin Vitomiricë të Pejës, në diskutimin e tij për arsyen
e mospërfshirjes së masave të gjera
shqiptare të Kosovës në Lëvizjen
Antifashiste Nacionalçlirimtare,
kishte kërkuar që Lëvizja Nacionalçlirimtare dhe Partia Komuniste e
Kosovës ose të lidhej me Lëvizjen
Nacionalçlirimtare dhe Partinë
Komuniste të Shqipërisë ose të
emërtohej vetëm Lëvizje Nacionalçlirimtare dhe Parti Komuniste e
Kosovës. Kjo, natyrisht, nuk u
pranua nga komunistët jugosllavë,
me arsyetimin se kjo çështje do të
zgjidhej pas luftës me respektimin
e kauzës së njohur leniniste të
"vetëvendosjes deri në shkëputje",
parullë kjo që deformohej me një
"por" se gjoja nuk është në "interesin" e popullit të vogël që të shkëputet, por të jetë së bashku me
popuj të tjerë nën ombrellën e shtetit të "fortë" e të "përparuar",
natyrisht nën udhëheqjen dhe dominimin e popullit "vëlla më të
madh".
E shqiptarët e shumëvuajtur nën
ombrellën e shtetit të "fortë" më të
"përparuar" të Serbisë e Jugosllavisë, jo që nuk gëzonin të drejtat më
elementare si popull dhe qytetarë,
por ishin të shtypur e të destinuar
për asimilim ose shpërngulje deri
në likuidimi fizik. Me këso përvoje
ishte vështirë të përvetësoheshin
shqiptarët për ndonjë bashkëpunim
me okupatorët e deridjeshëm e aq
më pak për luftë të përbashkët.
Megjithatë, lëvizja e rezistencës
antifashiste, e filluar nga ata pak
djem shqiptarë të shkolluar dhe të

Shqiptarët e shumëvuajtur nën ombrellën e shtetit të "fortë" më
të "përparuar" të Serbisë e Jugosllavisë, jo që nuk gëzonin të
drejtat më elementare si popull dhe qytetarë, por ishin të
shtypur e të destinuar për asimilim ose shpërngulje deri në
likuidimi fizik. Me këso përvoje ishte vështirë të përvetësoheshin
shqiptarët për ndonjë bashkëpunim me okupatorët e
deridjeshëm e aq më pak për luftë të përbashkët
arsimuar në Shqipëri, që ishin kthyer në folenë e tyre, me grupe e
njësite guerile e çeta partizane, që
nga fundi i vitit 1942 filloi të marrë përmasa më të gjera dhe karakter të luftës për çlirim nacional, për
liri e pavarësi.
Rinia e frymëzuar nga idealet
e larta liridashëse atdhetare vinte
duke u rreshtuar gjithnjë e më
shumë në radhët e Lëvizjes Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Demonstratave të mëdha kundër
okupatorëve fashistë që e kishin
okupuar Shqipërinë, ndër të parat
shtete të Evropës, demonstratave
antifashiste në Tiranë, Shkodër,
Durrës, Gjirokastër e qendra të
tjera të Shqipërisë që prej 28 nëntorit 1941 u bashkoheshin edhe
demonstratat e mëdha antifashiste
në Prizren, Gjakovë, Prishtinë,
Mitrovicë e qendra të tjera të Kosovës.
Me formimin dhe me forcimin
e njësive nacionalçlirimtare, me
pjesëmarrjen gjithnjë e më të gjerë
të popullit tonë në këto njësi, me
përkrahjen që populli ynë u jepte
njësive nacionalçlirimtare, u krijuan kushtet që të formohej Shtabi
Kryesor i Ushtrisë Nacionalçlirimtare e të Aradheve Partizane të
Kosovës, i cili kishte për detyrë
udhëheqjen e luftës së armatosur
nacionalçlirimtare në territorin e

Kosovës e të Rrafshit të Dukagjinit,
por edhe të njësive tona që vepronin në Jabllanicë, në Anamoravë e
Karadak të Shkupit dhe në rajonin
e Plavës e të Gucisë, të cilat gjithashtu ishin të lidhura me Shtabin
Kryesor të UNÇ e të AP të Kosovës. Me formimin e dhjetësheve
sulmuese antifashiste, pastaj
çetave, batalioneve e më vonë edhe
brigadave sulmuese nacionalçlirimtare u krijuan kushtet që Lëvizja Antifashiste Nacionalçlirimtare
të paraqitej faktor i rëndësishëm në
frontin antifashist, në të cilin llogaritnin edhe aleatët e mëdhenj të
Bllokut Antifashist -Anglia, Amerika dhe Bashkimi Sovjetik.
Këtu e shohim edhe shkakun që
në Kosovë, në kohën e luftës, edhe
pas prishjes së Marrëveshjes së
Mukjes me të cilën kërkohej bashkimi kombëtar dhe mbrojtja e
kufijve etnikë të shqiptarëve, të
mos kemi luftë vëllavrasëse midis
shqiptarëve që i përkisnin Lëvizjes
Antifashiste Nacionalçlirimtare e
Ballit Kombëtar dhe grupacioneve
të tjera të deklaruara nacionaliste.
Ndërsa Lidhja e Dytë e Prizrenit me formacionet e veta përgatitej
dhe luftonte për mbrojtjen e kufijve
etnikë të shqiptarëve, Lëvizja Antifashiste Nacionalçlirimtare
kërkonte dhe, me potencialet e
veta, luftonte për çlirimin e Kos-

ovës dhe realizimin e së drejtës së
popullit shqiptar të Kosovës për të
vetëvendosur për fatin e vet. Kjo e
drejtë do të garantohej me Rezolutën e njohur të Bujanit të pranuar unanimisht nga përfaqësuesit
legjitimë të popullit të Kosovës.
Rezoluta e Konferencës së Bujanit, me të cilën Kosovës i njihet
e drejta e vetëvendosjes deri në shkëputje dhe shqiptarëve realizimi
i dëshirës së tyre shekullore për
bashkim me Shqipërinë ishte platformë dhe fitore e madhe e LANÇ
e cila nuk mund të tjetërsohet as të
shlyhet edhe për faktin se është arritur në luftë dhe me luftë në anën
e Bllokut Antifashist gjatë Luftës
së Dytë Botërore. Në mbështetje të
saj ishte edhe Kushtetuta e Kosovës e vitit 1974, edhe Deklarata
Kushtetuese e Kushtetuta e Kaçanikut e vitit 1990, edhe Referendumi
i vitit 1991.
Në bazë të kësaj të drejte të
vetëvendosjes e mbi këtë bazë dhe
me luftën e Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës e ndihmën e NATO-s u
dëbuan nga Kosova forcat okupuese ushtarako-policore serbe në
qershor të vitit 1999 dhe në shkurt
të vitit 2008 u shpall pavarësia e
Kosovës Republikë - shtet i lirë
sovran e demokratik.
Ju falem nderit
Prishtinë, 13 dhjetor 2013.

FAQE 10

Janar 2014

KUMTESE

KONTEKSTI I ZHVILLIMEVE POLITIKE DHE GJENEZA
E SHTETFORIMIMIT NË KONFERENCËN E BUJANIT
Prof. Dr. Pajazit Nushi,
Prishtinë
(foto: Kulla e Bujanit-te
skanohet)
Hyrje
Përmbajtja e temës sime "Konteksti politik dhe gjeneza e shtetforimit në Konferencën e Bujanit"
është e përqendruar më tepër në argumentimin analitik të kushteve, të
rrethanave dhe të raporteve politike,
ekonomike, sociale dhe ushtarake të
organizimit të Konferencës së Parë
të Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar për Kosovë dhe Rrafsh të Dukagjinit. Kjo qasje imponohet edhe
për shkak se Konferenca e Bujanit
ka qenë objekt vlerësimesh të ndryshme, si dhe për faktin e pasojave të
saja për zhvillimet e mëvonshme në
historinë më të re të Kosovës, sepse,
siç është thënë, "çdo histori e njëmendët është histori bashkëkohore".
Sot, pas shtatëdhjetë vjetësh, kur
bëhet fjalë për Konferencën e Bujanit, bëhet fjalë për shndërrimin ose
transponimin e kësaj ngjarjeje politike të Bujanit të fundit të vitit 1943
e të fillimit të vitit 1944 në argumentim historik të kërkesës së shqiptarëve për vetëvendosje. Konferenca e Bujanit me qëllimin, përmbajtjen, me përfundimet e miratuara
dhe përgjithësisht me funksionin e
saj nuk ka qenë neutrale, por udhërrëfyese për zhvillimet politiko - ushtarake të shqiptarëve, në rend të
parë, gjatë Luftës së Dytë Botërore
për zgjidhjen e drejtë të çështjes kombëtare të tyre.
Konferenca e Bujanit dhe
organizimi i saj
Sa i përket idesë për organizimin
e saj vlen të theksohet orvatja e organizuesve për të marrë pjesë në këtë
konferencë të forcave politike përparimtare në luftë kundër të keqes
së madhe - kundër fashizmit. Kjo
orvatje dallohet në disa fakte, nga të
cilat do të përmend ato që janë pak
të njohura ose fare të panjohura: njohësi i mire i jetës dhe veprës së Selman Rizës, akademik Rexhep Ismaili, ka argumentuar se Selman
Riza është dashur të marrë pjesë në
Konferencën e Bujanit në vend të
Zekeria Rexhës, por këtë e ka refuzuar Pavle Joviqeviq - sekretar politik i Komitetit Krahinor me motivacion se Konferenca do të merrte karakter nacionalist. ?shtë për t`i besuar
këtij pohimi kur i referohemi veprës
"Pasionet e pësimet e Selamn Rizës",
ku është shkruar: "Riza vetë i kishte
përmendur kontaktet që kishte pasur
me R. Sadikun, Xh. Nimanin e M.
Hoxhën nga spektri komunist në vitin
1943. Ato kontakte i ka pohuar edhe
Xh. Nimani më vonë. . . por, si duket,
për shkak të pikëpamjeve të tij të

hapura irredentiste (fjala është gjithnjë për Selman Rizën P. N.), komunistët kishin bërë gjithçka që ai të
mos merrte pjesë në Konferencën e
Bujanit" (Akademia e Shkencave
dhe e Arteve e Kosovës - Botime të
veçanta CV, Seksioni i Gjuhës dhe i
Letërsisë, Libri 44, Rexhep Ismajli
"Pasionet dhe pësimet e Selman
Rizës", Prishtinë, 2009, fq. 54 - 55).
Autori i këtyre rreshtave të kësaj
kumtese në bisedën e zhvilluar me
sekretarin e Lidhjes së Dytë të
Prizrenit, të ndjerin Sulejman Aliu,
përkatësisht Sulejman Drini, në
marsin e vitit 1987, është informuar
për takimin e fshehtë të Zekeria Rexhës me Bedri Pejanin në nëntorin e
vitit 1943, për ta bindur këtë që të
inkuadrohej në frontin e përbashkët
të luftës çlirimtare, ku do të kërkohet bashkimi i Kosovës me Shqipëri,
por Bedri Pejani këtë e kishte refuzuar me këto fjalë: "Organizata jonë
është kundër ndërhyrjes së forcave
serbe, qofshin ato forca çetnike apo
partizane në Kosovë". Nga këto fakte
nxirret gjykimi, sipas të cilit, organizuesit e Konferencës së Bujanit
kanë bërë përpjekje për zgjerim të
frontit të luftës kundër pushtimit nazifashist, sidomos me pjesëmarrje të
intelektualëve të tipit Selman Riza,
Bedri Pejani, që pas vetes kanë pasur intelektualë të patriotë autoritativë të asaj kohe, si Tahir Zajmin,
Kolë Margjinin, Sokol Dobroshin,
Ferid Perollin, Shefqet Veliun, Talat
Jakupin, Hysen Lumën, Durmish
Celinën, Qazim Bllacën, Sulejman
Aliun, Ibrahim Fehmiun, etj. Mirëpo, kjo ka ngelur vetëm përpjekje,
që, me gjithë mossuksesin e saj, ka
domethënie të veçantë, sepse organizuesit e saj, në rend të parë Fadil
Hoxha, Xhavit Nimani dhe Mehmet
Hoxha kanë synuar pjesëmarrjen e
sa më shumë intelektualëve shqiptarë
në Konferencën e Bujanit. Ky synim
u dallua edhe me caktimin e intelektualëve antifashisë Hajdar Dushit,
Xhevdet Dodës, Zekeria Rexhës e
Xheladin Hanës përgjegjës për
përpilimin e tekstit të Rezolutës tashmë të njohur të kësaj konference.
?shtë e vërtetë se ideja e mbajtjes
së Konferencës së Bujanit ka dalë
nga Emin Duraku në Konferencën e
Vitomiricës, por duhet theksuar se
Emin Duraku, Hajdar Dushi, Xheladin Hana, Fadil Hoxha, etj. kanë
qenë nxënës të Gjimnazit të Shkodrës, qendër e rëndësishme e zhvillimeve politike komuniste jo vetëm
për Shqipëri, por edhe për Kosovë e
më gjerë. Këtu ka qenë organizata,
ku kanë marrë pjesë Sadik Bekteshi,
Tuk Jakova, Qemal Stafa, Nazmi
Rushitit, Vojo Kushi, Hajdar Dushi,
Ymer Pula, Xheladin Hana, Fadil
Hoxha, Emin Duraku, Xhevdet
Hamza, etj. Konsideroj se të përmendurit në Gjimnazin e Shkodrës janë
brumosur me angazhim të drejtpërdrejtë për çlirimin social e kombëtar

të shqiptarëve. Këtu, siç ka theksuar
shkrimtari Skënder Drini, i cili edhe
vetë ka qenë nxënës i kësaj shkolle
dhe konviktor i "Maleve tona" janë
sintetizuar vuajtjet e shqiptarëve jo
vetëm nga Kosova me porositë e dala
nga përmbajtja e "Poemës së
Mjerimit" të Migjenit, por edhe me
përpunimin e librave të asaj kohe, siç
ishte "Nëna" e Maksim Gorkit,
"Lahuta e Malësisë" e At Gjergj Fishtës, etj. Në këtë pikëpamje roli i
Gjimnazit të Shkodrës dhe i Normales së Elbasanit në shkrimet tona
ka zënë vend të rëndësishëm në
formimin e kuadrove shqiptare, sidomos të atyre nga Kosova. Nga
kuadrot e dy institucioneve të përmendura u caktuan përpiluesit e dokumenteve të Konferencës së Bujanit
Hajdar Dushi, Xhevdet Doda, Xheladin Hana së bashku me Zekeria Rexhën. Nga këta u argumentuan bindshëm dhe u miratuan unanimisht qëndrimet e Rezolutës dhe të Proklamatës për bashkim kombëtar të shqiptarëve duke marrë pjesë në Luftën
Nacionalçlirimtare. Por, këto qëndrime duket nuk kanë kaluar lehtë.
Për këtë ka argumentuar i ndjeri
Qamil Luzha, njëri nga pjesëmarrësit
në Konferencën e Bujanit, të cilit
autori i këtyre rreshtave i ka bërë
pyetje: "Përse nuk u shkrua asnjë
fjalë për shkollën shqipe dhe kulturën kombëtare të shqiptarëve"?
Përgjigja e tij ishte: "Kkjo çështje
është zënë me gojë disa herë, por nuk
është shkruar për të, sepse bashkimi
me Shqipëri ishte çështja kryesore
dhe ky bashkim, sipas fjalëve të tij,

siguronte zhvillimin e shkollave në
gjuhën shqipe dhe atë që ti po i thue
zhvillimi i kulturës shqiptare".
Konferenca e Bujanit dhe
statusi i Kosovës
Konferenca e Bujanit në esencën
e saj është konferenca për statusin e
ardhshëm të Kosovës dhe për rrugën
e bashkimit të Kosovës me Shqipëri
duke marrë pjesë në frontin e përbashkët të Luftës Nacionalçlirimtare.
Ideja e mbajtjes, e organizmit, e
pjesëmarrësve dhe e përfundimeve
të miratuara në këtë konferencë ka
pasur mbështetje të motivuar nga
nevoja e shtresuar shumë kohë për
çlirim social dhe kombëtar nga pushtuesit shumëvjeçarë. Kjo është njëmendësia faktike e Konferencës së
Bujanit, që argumentohet me motive
dhe me sjellje të qytetarëve liridashës
të Kosovës së viteve 1943/1944.
Konferenca nuk ka pasur karakter
pluralist politik; në të morën pjesë
vetëm luftëtarët e organizuar në
Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare të viteve të para të dekadës
së katërt të shekullit të kaluar. Në
këtë konferencë nuk mori pjesë Organizata politike e ushtarake nacionaliste e Lidhjes së Dytë të Prizrenit
nën udhëheqjen e Rexhep Mitovicës
dhe të Bedri Pejanit, Lëvizja antifashiste e vëllezërve Gani e Sait
Kryeziu, dhe as Lëvizja antifashiste
irredentiste me drejtuesin kryesor të
saj Selman Rizën.
Raporti ndërmjet kësaj ngjarjeje politike dhe shndërrimit ose tran-

sponimit të saj në argumentim historik është një prej relacioneve aktuale edhe pas shtatëdhjetë vjetëve
të mbajtjes së Konferencës së Bujanit. E konsideroj relacion aktual,
sepse në trajtimin e Konferencës së
Bujanit gjatë këtyre shtatëdhjetë
vjetëve ka pasur gjykime vlerësuese
të ndryshme për këtë konferencë.
Këto gjykime janë shprehur më
tepër në literaturën publicistike politike, por edhe në disa shkrime
profesionale dhe shkencore.
Gjykimet vlerësuese të këtilla kanë
pasur kryesisht karakter gjykimesh
mohuese dhe adaptuese momenteve
politike të Kosovës. Ndër to kanë
ngelur të njohura gjykimet e mohimit të pikëpamjes dhe synimit së
përgjithshëm politik të përcaktimit
të qëndrimit themelor të miratuar
njëzëri në Konferencën e Bujanit
për shtetësinë e Kosovës në kuadrin
e shtetit të përbashkët të shqiptarëve. Pikërisht ky qëndrim dhe
vendim i Konferencës , siç është
tashmë e njohur, u refuzua nga Komiteti Qendror i Partisë Komuniste
të Jugosllavisë. Por, ky refuzim nuk
do të thotë se ndryshon qenia
konkrete e kësaj Konference e argumentuar me fakte kohore, hapësinore, me pjesëmarrës dhe me miratim të Rezolutës dhe të Proklamatës së përbashkët. Karakteri historik i kësaj Konference është fakt
i qëndrueshëm, i cili nuk mund të
pezullohet me vendim të askujt,
madje edhe me vendim për pezu-
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KUMTESE
llimin e vendimeve të kësaj Konference nga ana e Kuvendit të ish Federatës Jugosllave më 28 nëntor
1988. Këtë e kanë theksuar shumë
kohë para meje studiuesit e tjerë,
madje edhe studiuesit e huaj. Kështu, ekonomisti kroat Branko Horvat
në librin e tij "Kosovsko pitanje" "Çështja e Kosovës" ka theksuar se
Konferenca e Bujanit ka ekzistuar,
kjo ka ngjarë dhe nuk mund të shlyhet me kurrfarë vendimi. Ky autor,
duke vlerësuar atdhedashurinë e shqiptarëve, ka shkruar edhe: "Në të
kaluarën e serbëve dhe të kroatëve
lufta për bashkim kombëtar ka pasur aureolën e shkallës më të lartë
të atdhedashurisë. Kjo vlen; edhe
për të gjithë popujt e tjerë. Atëherë,
përse, pra, atë që ne e konsiderojmë
të drejtë, të shenjtë, nuk ua pranojmë të tjerëve. Atë që ne e quajmë atdhedashuri te shqiptarët këtë
e quajmë separatizëm dhe kontrarevolucion? Ku është këtu logjika e hekurt që duhet të vlejë edhe
për intelektualët? Dhe ku avulloi
socializmi? (Branko Horvat, "Kosovsko pitanje" Zagreb, 1989,
fq.174). "Cilësimin e Konferencës
së Bujanit fakt që nuk mund ta shlyejnë vendimet politike e hasim edhe
te qëndrimet e botuara në sllovenishte në Lubljanë "Çasopis za kritiko znanosti" - "Revista për kritikë
shkencore" qysh në maj të vitit
1989, etj. Për këto shkaqe logjike
universale janë të papranueshme
vendimet politike për pezullim të
vendimeve të marra në Konferencën
e Bujanit. Madje, ky pezullim i vendimit të Kuvendit Federativ u bë i
paqëndrueshëm me faktin se Federata Jugosllave e gjysmës së dytë
të shekullit njëzet nuk ekziston dhe
bashkë me të bie poshtë edhe vendimi për pezullimin e vendimeve të
Konferencës së Bujanit. Nga pozicioni argumentues i Konferencës së
Bujanit nisemi edhe ne në këtë
Tryezë Shkencore, ku shqyrtohet
Konferenca e Bujanit, vlerat dhe
rëndësia e saj në zhvillimet e
mëvonshme të shqiptarëve të Kosovës. Por, këtë pjesë të kumtesës
dua ta përfundoj me konstatimin se
vlerësimet e shkencore të Branko
Horvatit, të intelektualëve sllovenë,
të Radoshin Rajoviqit nga Beogradi, të Dr. Neca Jovanovit nga Maqedonia, etj. u than vonë, madje
shumë vonë, sepse rinia studentore
e Kosovës dhe Ushtria Çlirimtare e
Kosovës kërkonin me këmbëngulje
të drejta kombëtare të tyre duke u
shkëputur nga ish Federata
Jugosllave.
Karakteri burimor
i Konferencës së Bujanit
Konferenca e Bujanit ka karakter burimor. Karakteri burimor i
Konferencës së Bujanit dallohet në
lindjen e idesë së mbajtjes së kësaj
Konference nga vetë shqiptarët e
Kosovës. Madje, Konferenca e Bujanit ka përmasën e lidhjes së saj
me kuvendet e ngjashme në zhvillimin e etnisë, të kombit dhe të shtetit shqiptar në kohët e mëhershme.
Kjo ishte e ngjashme edhe me Konferencën e Pezës të mbajtur një vit
para Konferencës së Bujanit dhe,

megjithëse të organizuara pavarësisht nga njëra tjetra, kishin të njëjtin objektiv: bashkimin kombëtar të
shqiptarëve duke marrë pjesë drejtpërdrejt në luftë kundër nazi-fashizmit italo - gjerman. Kjo ishte
përgjigje e drejtpërdrejtë përmbajtjes së Kartës së Atlantikut dhe
përmbajtjes së parimit të vetëvendosjes, për të cilën ishin zotuar aleatët e koalicionit antifashist: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia
dhe Britania e Madhe. Delegatët e
kësaj Konference i janë referuar
mbështetjes së vendimeve të marra
për vetëvendosje e bashkim kombëtar duke pohuar: "Garanci për
këtë (pjesëmarrje në luftë dhe bashkim i Kosovës me Shqipëri) është
Ushtria Nacional Çlirimtare e
Jugosllavisë (UNÇJ) dhe Ushtria
Nacional Çlirimtare e Shqipërisë
(UNÇSH). Pos kësaj, garant janë
aletatët tanë të mëdhenj: Bashkimi
Sovjetik, Britania e Madhe dhe
Amerika". Por, as Shqipëria, as
Jugosllavia, si edhe as aleatët nuk u
treguan garantë të vërtetë në fushën
e realizimit të vendimeve të marra
në këtë Konferencë. Përkundrazi,
aleatët e mëdhenj e ndihmuan
udhëheqjen e Partisë Komuniste të
Jugosllavisë për ruajtjen e kufijve
të Jugosllavisë nga Konferenca e
Versajës e vitit 1918. Udhëheqja shqiptare e atëhershme zhvilloi aktivitet të pamjaftueshëm për ndërkombëtarizimin e Konferencës së Bujanit dhe të dokumenteve të saja; kjo
u kënaq me pjesëmarrje të misionarit anglez në Konferencën e Bujanit dhe nuk u angazhua më shumë
për ndërkombëtarizimin e çështjes
shqiptare, sidomos të pozitës gjeostrategjike dhe politike të Kosovës
dhe të ndërlidhjes trupore e
shpirtërore të saj me Shqipërinë.
Konferenca e Bujanit dhe
konteksti politik e ushtarak në
kohën e mbajtjes së saj
Punimet e saja Konferenca e
Bujanit i zhvilloi në kuadrin e
lëvizjeve të ndërlikuara politike e
ushtarake të periudhës së zhvillimit
të Luftës së Dytë Botërore. Populli
i Kosovës, sidomos shumica dërmuese shqiptare e saj, synonte çlirimin nga okupuesi dhe nga sundimi
i egër shumëvjeçar i regjimit të
Mbretërisë Serbe, përkatësisht
Mbretërisë Serbe - Kroate e Sllovene. Gjatë viteve të sundimit të
kësaj Mbretërie shqiptarët ishin në
gjendje jashtëzakonisht të vështirë:
pa të drejta kombëtare, dhe me
shumë forma të shkeljes së të
drejtave njerëzore, nuk kishin shkolla në gjuhën e tyre, ishin pa mjete
të informimit, me sistem gjyqësor
të huaj dhe pa personel profesional
për mbrojtjen shëndetësore e sociale
dhe, ajo që është më e rëndësishme,
shqiptarët nuk e kishin të institucionalizuar jetën dhe aktivitetin e tyre.
Fshatarësia shqiptare ishte në
gjendjen më të rëndë, sepse reforma agrare kishte sakatuar shumë
familje fshatare, që luftonin për të
siguruar kafshatën e gojës në token
e tyre. Ishte hapur zyrtarisht rruga
e shpërnguljes së shqiptarëve në
Turqi, etj. Prandaj, sot edhe më

qartë se dje, duket me vend konstatimi i pjesëmarrësve të Konferencës
së Bujanit "Populli shqiptar i Kosovës jo vetëm që ka qenë i shtypur
në pikëpamje politike, nacionale
dhe ekonomike, por ishte edhe i
destinuar për shfarosje". Këtë e ka
cilësuar edhe Radoshin Rajoviq në
veprën e tij "Autonomija Kosova"
- "Autonomia e Kosovës" (Radošin
Rajovi?, Beograd, 1986, fq. 433).
Me shpërthimin e Luftës së Dytë
Botërore Kosova u nda në tri zona
pushtuese. Për këto shkaqe shqiptarët çlirimin e Kosovës dhe përfundimin e Luftës së Dytë Botërore
e shihnin në pjesëmarrjen e përbashkët në luftë për bashkim kombëtar.
Kosova, sidomos Shqipëria, më
1943 kishin formuar çeta, batalione,
brigada, madje edhe divizione, që
kishin hyrë në vitin e tretë të luftës.
Në Konferencë u arritë marrëveshja e organizimit të domosdoshëm të
luftës kundër okupatorit dhe zgjerimi sa më i madh i levës së kësaj
lufte, zhvillimi i institucionalizuar i
jetës politike, ushtarake, ekonomike
e kulturore - kombëtare i shqiptarëve duke marrë qëndrim të
prerë politik të bashkimit të Kosovës me Shqipërinë.
Në kontekstin gjithëpërfshirës të
zhvillimeve politike të atëhershme
rol të veçantë luante faktori ndërkombëtar: krijimi i koalicionit antifashist botëror - Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, Bashkimi Sovjetik dhe
Britania e Madhe, Traktati i 27 shteteve i nënshkruar në Uashington,
Traktati i Londrës, i Teheranit dhe
i Moskës nxitën luftën antifashiste
në mbarë Evropën.
Për atë kohë, për rrethanat, kushtet dhe raportet ndërmjet tyre lufta
për bashkim kombëtar duke marrë
pjesë aktive në Luftën Nacionalçlirimtare ishte rruga më e besueshme
që shqiptarët u përcaktuan ta ndiqnin; kjo u përcaktua me dokumentet
e miratuara në Konferencën e Bujanit. Në rrjedha të përgjithshme të
Luftës së Dytë Botërore dhe nën
peshën e rëndë të së kaluarës
robëruese e asimiluese dhe të okupimit të Kosovës së ndarë në tri zona:
gjermane, italiane dhe bullgare, seci-

la me regjime të ndryshme politike e
ushtarake, Konferenca e Bujanit shtroi kërkesën jo vetëm të bashkimit
të këtyre zonave në Kosovën e tërësishme me kufijtë e saj, por edhe
bashkimin e Kosovës me Shqipërinë.
Konferenca e Bujanit dhe fillet e
shtetësisë së Kosovës
Në Konferencën e Bujanit duhet
kërkuar gjenezën e shqiptarëve të
Kosovës për shtetformim në një shtet të përbashkët. Këtu u formua
Këshilli Nacionalçlirimtar për Kosovë e Rrafsh të Dukagjinit dhe u
përvetësuan qëndrimet për formimin e këshillave nacionalçlirimtare anë
e mbanë Kosovës, lidhjen e tyre me
Kuvendin e Konferencës dhe me
Kryesinë e saj dhe veprimin e ndërlidhur politik e ushtarak të tyre. Këto
organe të Konferencës kanë përmasën e "nukleusit" të zhvillimit të
organeve shtetformuese të Kosovës.
Këtë e ka theksuar edhe teksti enciklopedik i ish Jugosllavis, madje teksti i korrigjuar i Enciklopedisë
Jugosllave, ku është shkruar: "Në
kuadrin e raporteve të lëvizjes nacionalçlirimtare të Jugosllavisë dhe të
Shqipërisë ka qenë me rëndësi të
madhe bashkëpunimi i këshillave
nacionalçlirimtare si organe të pushtetit popullor në Kosovë dhe në Shqipëri, për të cilët bën fjalë Rezoluta
e Konferencës I e Këshillit Nacionalçlirimtar të Kosovës dhe Rrafshit
të Dukagjinit, e mbajtur nga 31 dhjetori 1943 deri më 2 janar 1944 në
territorin e lirë të Shqipërisë Veriore"
(Enciklopedija Jugoslavije, Jugoslavenski Leksikografski Zavod
"Miroslav Krlezha", Zagreb, 1984,
fq. 7). Por, nuk kanë munguar as tekste studiuesish individualë për çështjen e Kosovës. Kështu, Dr. Neca
Jovanov ka shkruar: ". . . Viti 1981
është dashur të jetë finale që Kosova të bëhet republikë. Rrënjët e kësaj
kërkese janë në Konferencën e Bujanit dhe në premtimin e Titos se kjo
do të ndodhë" (Dr. Neca Jovanov,
"Delo" 25 mart 1989, fq. 22). Për
këtë shkak konsideroj se gjeneza e
shtetformimit të Kosovës është e
lidhur me Konferencën e Bujanit.

Përfundim
Konferenca e Bujanit është referenca kryesore e mëvetësisë së Kosovës gjatë periudhës së ndërlikuar
shtatëdhjetë vjeçare dhe e përpjekjeve të shqiptarëve të Kosovës
për vetëvendosje. E mbajtur në kohën e Luftës së Dytë Botërore vendimet e saja u morën kur udhëheqësit
e Luftës Nacionalçlirimtare të
Jugosllavisë dhe ata të Shqipërisë e
të Kosovës luftonin kundër armikut
të përbashkët, por me koncepte të
ndryshme të zgjidhjes së çështjes
kombëtare: Ushtria Nacionalçlirimtare e Jugosllavisë luftoi kundër
nazi-fashizmit duke synuar ruajtjen
e kufijve të vjetër nga Konferenca e
Versajës dhe duke deklaruar barazinë
e të gjithë qytetarëve pa dallim kombi, feje e gjinie. Ushtria Nacionalçlirimtare e Shqipërisë luftoi kundër
pushtuesve nazi-fashistë të njëjtë,
por duke i lënë të lirë shqiptarët e
Kosovës që vetë të vendosin për fatin e tyre. Ndërkaq, shqiptarët e Kosovës, përballë koncepcionit
jugosllav për zgjidhjen e çështjes
kombëtare të tyre, zgjidhjen e kësaj
çështjeje e kërkonin në shkëputjen
nga Jugosllavia dhe bashkimin me
Shqipëri. Në synimet divergjente për
zgjidhjen e çështjes kombëtare të
Kosovës, Konferenca e Bujanit ka
pasur reperkusione të veçanta në zhvillimet e mëvonshme, që u dalluan
në ndërlidhjen e saj me luftën e
mëvonshme të shqiptarëve për status të vetëvendosjes së popullit shqiptar. Përvojat e mëvonshme të pasojave të kësaj Konference treguan
domosdonë e bashkimit të të gjitha
forcave politike shqiptare për bashkim kombëtar dhe domosdonë e
ndërkombëtarizimit të kërkesave të
tyre për realizimin e kërkesave të
përbashkëta. Në këtë Konferencë
burimore u identifikuan elementet e
para shtetformuese të shqiptarëve të
Kosovës dhe të statusit të mëvetësisë
së Kosovës, por këto atëherë nuk
gjetën përkrahje të koalicionit antifashist.
Prof. Dr. Pajazit Nushi,
Prishtinë
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HISTORIA
Në fillim Brigada kishte 550 partizanë e kuadro të organizuar në katër batalione

Brigada e IV-të Sulmuese në përvjetorin e 70-të të saj
• Brigada e IV-të S i dha atdheut 274 dëshmorë, ndërmjet
tyre N/komandant i Brigadës Pano Xhambolli, Xhafe
Cenko Lubonja, komandanti trim Riza Taçi etj; të cilët
prehen të qetë në altarin e lirisë së atdheut. Vetëm në
luftën për çlirimin e Tiranës ranë në fushën e nderikt 98
partizanë.
• Brigada e IV-të S në 321 ditë të jetës së saj ka
përshkruar 2200 km rrugë (në këmbë, jo me makina)
duke kryer 265 luftime e operacione dhe duke I shkaktuar
armikut mbi 2000 të vrarë e 200 robër (shumë ushtarë
gjermanë) si dhe dëme të mëdha materiale e armatim

N

ë qarkun e Korçës deri në
dhjetor 1942 ishin formuar
18 çeta partizane, midis të
cilave ajo e Mokrës (Pogradec), e
Gorë-Oparit, etj. Ndërsa nga tetori
'42 deri në maj 1943 numri i çetave
partizane u rrit akoma.Më vonë, me
rritjen e numrit të forcave të kryengritjes së armatosur nga çetat u
krijuan batalionet partizane si
Batalioni i Mokrës, Gorës, Kolonjës, Rëzes, Malit të Thatë, Batalioni "Shqiponja" etj. Si rezultat i
luftimeve të ashpra të këtyre batalioneve me forcat armike u realizua
çlirimi i zonës malore të Qarkut të
Korçës.
Në gusht 1943 formohet njësia
më e madhe luftarake e Ushtrisë
Nacionalçlirimtare në Makrezë të
Vithkuqit me partizane e partizanë
nga të gjitha krahinat e Shqipërisë,
me komandant Mehmet Shehun, komisar Tuk Jakovën
dhe zv/komandant Tahir
Kadarenë. Ndërsa, më 28
dhjetor 1943, me urdhët të
Shtabit të Përgjithshëm formohet Brigada e IV-të Sulmuese. Në përbërje të saj
ishin batalionet me përvojë
luftarake, si "Hakmarrja",
"Reshit Çollaku", "Shqiponja", "Fuat Babani", batalioni Gorë-Opar sidhe "Rinia
antifashiste dhe punëtore"
nga qyteti i Korçës.
Në fillim Brigada kishte
550 partizanë e kuadro të
organizuar në katër batalione: batalioni 1 me komandant Zija Kambo, i 2-të me
komandant Petrit Dumen, i
3-të me komandant Spiro
Moisiu e komisar Vaskë Gjino, i 4-ti me komisar Andrea
Ziu. Intendent i Brigadës
ishte Raqi Qirinxhi.
Brigada e IV-të Sulmuese, një repart i armatosur, me 265 luftimet dhe operacionet e saj u konfirmua
si një njësi luftarake e aftë
për të kryer detyra akoma
më të mëdha. Ajo u rreshtua
në Divizionin e I-rë Sulmues, të
cilit iu ngarkua një detyrë e rëndësishme, siç ishte kalimi në Shqipërinë e Mesme dhe të Veriut dhe
çlirimi i tyre nga okupatori nazist
e kolaboracionistët e tij.
Faqe lavdie e trimërie tregoi

Brigada e IV-të S në Operacionin
armik të Dimrit 1943-1944.Ajo zhvilloi luftime të përgjakshme dhe
shpërtheu rrethimin që nazistët
gjermanë kishin përgatitur gjatë
këtij operacioni. Luftimet u kryen
në kompaktësi bashkëveprimi mes
batalioneve të brigadës. Në një
kohë që forcat armike mendonin të
shkatërronin forcat partizane të saj
dhe forcat e Beratit, Brigada e IVtë S, e drejtuar nga shtabi i saj me
në krye komandant Nexhip Vinçani
e komisra Pëllumb Dishnica çau
rrethimin në Qafën e Becit, duke
kaluar në zonën e Beratit. Mbas
çarjes së rrethimit, brigada u kompaktësua dhe për një muaj rrjesht,
me luftime sulmuese dhe në bashkëveprim me batalionet "Hakmarrja", "Shqiponja", "Reshit Çollaku", "Fuat Babani" e forcat sul-

muese të fshatrave të qarkut çliroi
shumë fshatra, duke filluar nga Arrëzi (Devoll), Malësia e Kolonjës,
Vithkuqit,
Gorë-Oparit,
Shënepreëmte.
Në pranverë, gjatë mësymjes
pranverore, në bashkëpunim me

Kuadro e partizanë të brigadës IV Sulmuese
batalionet "Reshit Çollaku" dhe dy
batalione të Brigadës së I-rë S
çliruan Pogradecin dhe rrëzën e tij,
Starovë, Tushemisht, Hundënisht,
Piskupat, Grabovë.
Mbas gjithë këtyre sukseseve,
Brigada mblidhet në Lozhan për të
bërë bilancin e luftimeve në 9 maj
1944.Numri i partizanëve ishte
shtuar.Gjatë muajit maj brigada
çliroi fshatrat në fushën e Korçës,
Rrëzës, Gor-Opar duke përfshirë
dhe zonën e Mokrës, Pogradecit,
Malit të Thatë, Pojan etj.
Gjatë Opercionit Armik të
Qershorit 1944,
batalionet
e
Brigadës së IV S
zhvilluan luftime të
ashpra në Qafë
Thanë me forcat e
Divizionit malor
gjerman.Luftime të
ashpra u zhvilluan
në Maliq, Grabovë,
Plloçë, Guri i Kamjes, Krosnisht,
Moçan, Osajë,
Gjinikas, Malin e
Dusharit, Qafa e
Gjarpërit, në Bitinckë e Bilisht.
Shtabi
i
Përgjithshëm i
Ushtrisë NCÇl
lëshoi Urdhërin
më 28 Maj 1944
për kalimin në
Mësymjen
e
Përgjithshme.
Brigada e IV-të S,
pasi kishte kaluar
një rrugë të suksesshme luftarake
dhe në çlirimin e
një teritori të
madh në Qarkun e Korçës, u inkuadrua në Divizionin e I-të S të
UANÇl. Gjatë luftimeve në përbërje të këtij divizioni (brigada e IV
dhe V-të) çliroi Qarrishtën, Zerqanin, Matin, Homesh-Sofraçan,
Fushë Alie, Grevë, Melan, në ka-

zermat e Dibrës, kundër forcave
gjermane e kolaboracioniste në
Mirditë; çliroi Peshkopinë.
Në dy javët e fundit të shtatorit
Brigada e IV-të S zhvilloi luftime
brenda në Elbasan dhe organizoi
disa prita në rrugën Librazhd-Elbasan-Qafë Krrabë.
Nga krahinat e Shqipërisë së
Mesme dhe të Veriut populli u bind
për luftën e drejtë kundër okupatorit dhe veglave të tij; u rreshtuan
në radhët e partizanëve deri 2000
veta.Midis tyre kishte dhe disa partizanë italianë dhe ermenë, të cilët
kishin hyrë në UANÇl mbas kapitullimit të Italisë në shtator 1943.
Brigada e IV S shkroi faqe faqe
lavdie gjatë operacionit për çlirimin
e Tiranës. Ajo, së bashku me
Brigadën e I-rë S, Brigadën e VIIItë dhe Brigadën e XVII-të sulmoi
në një rajon tepër të fortifikuar;
duke filluar nga kodrat pranë KombinatitTekstil në veriperëndim të
Tiranës, deri tek kodra e Kopilit (sot
senatoriumi- varret e dëshmorëve të
kombit). Po ashtu mori pjesë në
luftimet tek varrezat e dëshmorëve
të kombit, në Pallatin e Brigadave,
në ish Kisha e Shën Prokopit (në
veri të Liqenit Artficial, ish kazermat e Shkumbinit (qyteti i nxënësve,
brenda në qytet tek pallatet e Moskatit dhe të Shallvares dhe deri tek
Banka.
Brigada e IV -të S, në betejën
historike të Mushqetas (duke filluar nga Qafë Krraba-Mushqeta) luajti një rol të rëndësishëm në shpartallimin dhe asgjësimin e forcave të
mëdhaja gjermane.
Brigada e IV-të S në operacionet për çlirimin e Tiranës tregoi
vlerat e saj si njësi luftarake e suksesshme dhe e denjë për emrin që
mbante, duke përmbushur me nder
detyrat e ngarkuara. Aftësitë e
kuadrove, partizanëve e partizaneve
spikatën si çlirimtarë të suksesshëm.
Rruga luftarake e Brigadës së
IV-të S, trimëria, heroizmi i
luftëtarëve të saj në luftë për çlirimin e vendit, janë sot një burim i

Shtabi i Përgjithshëm i
Ushtrisë NCÇl lëshoi
Urdhërin më 28 Maj 1944
për kalimin në Mësymjen
e Përgjithshme. Brigada e
IV-të S, pasi kishte kaluar
një rrugë të suksesshme
luftarake dhe në çlirimin
e një teritori të madh në
Qarkun e Korçës, u
inkuadrua në Divizionin e
I-të S të UANÇl. Gjatë
luftimeve në përbërje të
këtij divizioni (brigada e
IV dhe V-të) çliroi
Qarrishtën, Zerqanin,
Matin, Homesh-Sofraçan,
Fushë Alie, Grevë, Melan,
në kazermat e Dibrës,
kundër forcave gjermane
e kolaboracioniste në
Mirditë; çliroi Peshkopinë
madh frymëzimi për popullin dhe
veçanërisht për brezin e ri.
Brigada e IV-të S i dha atdheut
274 dëshmorë, ndërmjet tyre N/komandant i Brigadës Pano Xhamballi, Xhafer Cenko Lubonja, komandanti trim Riza Taçi etj; të cilët prehen të qetë në altarin e lirisë së atdheut. Vetëm në luftën për çlirimin e
Tiranës ranë në fushën e nderit 98
partizanë. Brigada e IV-të S në 321
ditë të jetës së saj ka përshkruar 2200
km rrugë (në këmbë, jo me makina)
duke kryer 265 luftime e operacione
dhe duke i shkaktuar armikut mbi
2000 të vrarë e 200 robër (shumë
ushtarë gjermanë) si dhe dëme të
mëdha materiale e armatime.
Ing.Myfit GUXHOLLI
Ish partizan I Brig.IV-të S
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HISTORIA
Brigada që përshkoi deri 1500 km rruge e la gjatë luftimeve 208 bijë e bija nënash si lapidarë të përjetshëm

70 vjetori - Rruga e lavdishme e Brigadës së 6-të Sulmuese
• Gjatë gjithë luftimeve deri në mbarim të luftës,
kjo brigadë i shkaktoi armikut humbje të rënda,
si 3500 të vrarë, rreth 5000 të plagosur, 1957
robër si dhe iu kapi 400 mitralozë, 100 makina e
tanke e shumë teknike tjetër. Brigadës i është
akorduar titulli i larte "Hero i Popullit" si dhe
10 heronj, midis tyre dy të gjallë. Shembull i asaj
brigade do të ngelet përjetë, simbol për sot e
brezat e ardhshëm, si histori e shkruar me gjak

N

ë fillim të vitit 1944, Luf
ta Nacionalçlirimtare mori
permasa te medha. Përballë Operacionit armik të Dimrit
ishte e nevojshme të shtohej edhe
forca goditese e paartizanëve
kunder armikut. Ne keto kushte midis formacioneve te tjera, me 26
Janar 1944, u formua Brigada e 6të Sulmuese, ne qytetin e njohur per
tradita kulturore e atdhetare te Permetit. Në Brigade u rreshtuan
kuadro e partizane te sprovuar ne
luftime te meparshme dhe formacione ekzistuese si: batalioni
"Hasim Zeneli", "Abaz Shehu",
"Naim Frasheri" etj, me nje efektiv
prej 912 luftetaresh. Komandant i
saj u emerua atdhetari i shquar Tahir Kadare, komisar Mustafa Matohiti, Zv/Komandant Jaho Gjoliku
dhe Zv/Komisar Haki Toska. Si dhe
ne batalione e kompani u emeruan

kuadro te sprovuar.
Karakteristike eshte se kjo Brigade ne formim e siper, u ballafaqua
me luftime, sepse u godit nga gjermanet ne tre drejtime nga Janina,
Berati dhe Gjirokastra, sulmi u shoqerua me farsimin e lumit Vjosa,
duke perdorur gomone e mjete te
rastit. Nderkohe komanda e Brigades mori masat e domosdoshme,
duke zene pozita te rendesishme,
per te mos u futur ne gracken e
armikut, si forcat e vete brigades,
ashtu edhe populli i Permetit. Batalioni "Hasim Zeneli" u hap ne rajonin Kutal - Kosine, ai "Abaz She-

hu" ne pjerresit e Dhembelit permbi Permet, batalioni "Naim Frasheri" ne malin e Bardhe - Petran,
kurse ai i "Baba Abaz" ne Kuqar.
Sulmit të partizanëve ju paraprinë
masat e marra, ndërkohë që dallohej vetmohimi i efektivit te Brigades. Pas njezetekater ore
luftimesh gjermanet u thyen, duke
pesuar humbje te medha ne njerez
dhe teknike.
Kurse nga ana jone nuk pati asnje demtim. Kjo, jo vetem rriti moralin e partizaneve, por dhe terheqjen
vullnetarisht ne Brigade te 40 vajzave e djemve te tjere. Armiku i
acaruar nga çka pesoi ne ato luftime,
filloi masakrat ne drejtim te qytetit
duke djegur edhe disa shtepi.
Ishte koha e operacionit Gjerman te Dimrit. Prandaj forcat e Brigades u angazhuan menjehere ne
luftime, kunder tyre, si ne krahinen

e Permetit e ne rrafshnalten e Zagorise, deri edhe Luginen e Vjoses ,
sepse ne keto zona ata kishin perqendruar forcat e mbeshtetjes, per
njësitë kryesore Gjermane qe vinin, nga Konica ne drejtim Permet Berat.
Me tej me 29 Mars 1944, Brigades i erdhi urdheri nga lart dhe
me nje batalion sulmoi Patosin e
kryesisht Kalane e Margelliçit ku
ishin te disllokuara rreth 2000 forca
gjermano - balliste. Ne mengjez pa
u gdhire per rreth nje ore rrethuam
dhe morem kalane, duke kapur
shume armatim e materjale trofe, si

edhe rober. Ne kete luftim na ngelen
te vrare "Heronjte e Popullit", komisari i Brigades , Mustafa Matohiti; Zv/Komandant Batalioni Meleq Gostinishti, komisar i kompanise Lefter Talo.
Gjate operacionit te Qershorit
Brigada e 6-te ne bashkeveprim me
Brigaden e 12 kreu detyra dhe
luftime ne zonen e Delvines, Sa-

randes, Borshit, Kuçit, Bolenes,
Mavroves, Mazharit e Gumenices
e ne pergjithesi gjate Lumit te
Vlores etj, ku ishin te perqendruara forcat me te shumta te armikut
dhe me qe ato ishin te tilla, na erdhi urdheri qe ne veprimet te mos i
kryenim kompakte, por me te
shperndara e ne grupe te vogla, sa
me te manovrueshme, per ta goditur armikun ne befasi e ne shume
pika.
Ne muajin korrik, brigada mori
urdher te marshonte drejt Shqiperise
se Mesme. Ne Salari prane Dukajt
shpartalluam nje bande mer-

Ishte koha e operacionit Gjerman te
Dimrit. Prandaj forcat e Brigades u
angazhuan menjehere ne luftime,
kunder tyre, si ne krahinen e Permetit
e ne rrafshnalten e Zagorise, deri
edhe Luginen e Vjoses , sepse ne keto
zona ata kishin perqendruar forcat e
mbeshtetjes, per njësitë kryesore
Gjermane qe vinin, nga Konica ne
drejtim Permet - Berat.
cenaresh, ku na u vra Heroi i Popullit Mitro Xhani nga Piqerrasi qe
bente pjese ne Batalionin "Zaho
Koka". Me tej ne muajin gusht,
vazhduam marshimin ne drejtim te
Kercyres e Skraparit, ku u inkuadrua ne perberje te Divizionit te
Dyte, duke goditur autokollonat
gjermane ne Labinot, ku u vra edhe
Zv/Komandanti i Batalionit Balil
Peçi. Ne vazhdim kaluam ne zonen
Martanesh - Mat - Puke, te cilen pas
luftimesh te aspra dhe e çliruam.
Pastaj vazhduam marshimin ne
drejtimin Iballe - Dukagjin te Malesise se Madhe dhe nje dite para
çlirimit te Shkodres, brigades ju dha
urdheri te kalonte kufirin, per ne
Malin e Zi duke u angazhuar ne
luftime gjate rruges Podgorice Kolashin e ne zonen e Verushes deri
ne Vishegrad.
Keto luftime beheshin neper ngrica akulli e kushte atmosferike teper te veshtira e megjithate çliruam
Kolosianin. Ne ato luftime ra
heroikisht Zv/Komisari i kompanise Loni Jani dhe nje komisar ko-

mpanie, Muke Ilmi Topi dhe komandanti i kompanise Gjeli Gogo.
Ndersa ne Drishtan te Vishegradit
duke luftuar ne kushte teper te veshtira moti e terreni na u vra zv/komandanti i Batalionit "Baba Abaz"
Lame Kamani.
Gjate gjithe luftimeve deri ne
mbarim te luftes, kjo brigade i shkaktoi armikut humbje te renda, si
3500 te vrare, rreth 5000 te plagosur, 1957 rober si dhe iu kapi 400
mitraloze, 100 makina e tanke e
shume teknike tjeter. Pershkoi deri
1500 km rruge e la gjate luftimeve
208 bije e bija nenash si lapidare te
perjetshem ne nderim te kombit.
Brigades i eshte akorduar titulli i
larte "Hero i Popullit" si dhe 10
heronj, midis tyre dy te gialle.
Shembull i asaj brigade do te ngelet perjete, simbol per sot e brezat e
ardhshem si histori e shkruar me
gjak.
SYRJA TAHIRI
Ish Luftetari i Brigades së 6-të
Sulmuese
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FESTA
Mbrëmja Gala "Ballo Shqiptare": relaks, por edhe kohë reflektimi

"Vlerë" është çdo veprim që u shton njerëzve Lirinë

M

e iniciativën dhe nën
kujdesin e Presidentit të
Republikës, SH.T. Z. Bujar Nishani dhe Zonjës së Parë, Odeta
Nishani, me rastin e festive tradicionale te fundvitit të kaluar u zhvillua
në Pallatin e Kongreseve Mbrëmja
Gala "Ballo Shqiptare".
Presidenti Nishani në përshëndetjen e tij me këtë rast u shpreh:
Kjo është e para Ballo e kësaj
natyre. Do ta organizojmë çdo fundvit, derisa me kalimin e kohës ta
shndërrojmë në traditë.
Pa merak. Nuk do t'ju mbaj
fjalim. Fjalimet, edhe ato duhen. Por
sonte jemi mbledhur për të kaluar një
mbrëmje të këndshme dhe për të bërë
dekorimet e vitit, jo për të mbajtur
fjalime.
Megjithatë, s'ka pse të mos këm-

bejmë dy fjalë.
Se Balloja vërtet është relaks, por
është edhe kohë reflektimi.
Për gjithçka.Për këmbime idesh
nga më të ndryshmet.

Pse jo edhe lidhur me një çështje
të veçantë që besoj është në mendjet
e të gjithëve dhe për të cilën lus vëmendjen Tuaj.
Ne shqiptarët e sotëm, mes
halleve, problemeve dhe punëve të
shumta që na i kërkon përditshmëria,
sa i përket punëve të mëdha dhe të
rëndësishme që kemi përpara, a po
bëjmë ato punë që duhen bërë dhe
ashtu si duhen bërë, a po bëjmë pra
punë të vlefshme, në fund të fundit,
a po prodhojmë "Vlera" ?
Komunitetet dhe vendet më të
prosperuara, shoqëritë më të zhvilluara, janë ato që bëjnë më tepër
punë që mbeten se punë, që edhe pse
duhen, megjithatë harrohen, pra ato
që prodhojnë më tepër "Vlera".
Vendet dhe popujt e ndryshëm
dallohen nga njëri-tjetri pikërisht nga

sasia dhe cilësia e "Vlerave", si të
trashëguara nga e kaluara, dhe të
prodhuara në të tashmen.
Sa më tepër "Vlera" të ketë
prodhuar një komunitet, një vend apo

një popull, aq më tepër ka punuar dhe
sakrifikuar në të kaluarën, aq më të
shëndetshme e ka të tashmen, aq më
i sigurt është për të ardhmen.
Të thuash se; "Vlerë" është
gjithçka e bërë në kohën e duhur për
një qëllim të mirë, ngaqë në përditshmërinë njerëzore të tilla ka shumë,
do ishte pak, do ishte e përciptë, e
ndoshta nuk do bënte sens.
Në një gjykim më të thellë, por
që megjithatë nuk pretendon të jetë
shterues, "Vlerë" mund të konsiderohet çfarëdolloj produkti i cilësdo
fushë, nga mendimi tek veprimi, nga
perceptimi tek fakti, nga Arti tek Ekonomia, nga industria tek teknologjia,
pra një produkt që për ta realizuar
është dashur shumë punë, shumë dituri, shumë njohuri, shumë lodhje, dhe
që është i tillë që plotëson një nevojë
fondamentale njerëzore, që ndihmon
thelbësisht në përmirësimin e jetës së
njerëzve të komunitetit.
Me fjalë të tjera, "Vlerë" është
çdo veprim që u shton njerëzve Lirinë, diçka që, meqenëse duhet dhe
shërben, bëhet dhe mbetet.
E vërteta është se, përtej përsiatjeve skeptike, të cilat në rrugën e
mundimshme të përparimit edhe ato
kanë vendin e vet, ne shqiptarët kemi
ditur t'i ruajmë, t'i trashëgojmë dhe
zhvillojmë Vlerat që na kanë lënë të
parët.
Dhe sigurisht edhe sot prodhojmë
vlera njerëzore, morale, qytetare, profesionale, intelektuale, artistike.
Ndërtimi i veprave infrastrukturore me rëndësi utilitare dhe
strategjike të vlefshme për të tashmen dhe të ardhmen.
Përmirësimi i sistemit arsimor.
Rritja e nivelit kulturor.
Zhvillimi, mbështetja dhe promovimi i Artit.
Lufta kundër korrupsionit.
Ndëshkimi i veprave kriminale.
Përballimi i sfidave ndërkombëtare.

Përmirësimi i marrëdhënieve me
fqinjët.
Janë disa "Vlera", pra disa punë
të qëndrueshme, që po t'i kryejmë
edhe me mire akoma, nderohemi
dhe përparojmë, po të mos i kryejmë, ose po t'i kryejmë keq, turpërohemi dhe mbetemi në vend, ose
ecim mbrapsht.
Vlerat nuk krijohen lehtë.
Vlerat duan mundim të madh për
tu krijuar dhe akumuluar.
Vlerat nuk i krijon çdo njeri.
Vlerat i krijojnë njerëzit mendjendezur, llërëpërveshur, fjalëpakë
dhe punëshumë.
Njerëz që nuk pyesin për fat të
mirë apo fat të keq, por fatin e tyre e
bëjnë vetë.
Njerëz që me punën e tyre përbëjnë shembuj për tu ndjekur, ashtu
si aq saktë dhe aq bukur e ka sintetizuar Bill Klinton;

"Njerëzit impresionohen më
tepër nga forca e shembullit tonë sesa
nga shembulli i forcës tone".
Të tillë njerëz janë edhe ata që
do dekorojmë sonte.
Të tillë njerëz do jenë të tjerë që
do dekorojmë në të ardhmen. Nga
ata që me përkushtimin e tyre, punën
e tyre, vetëmohimin e tyre, bëjnë një
gjë sa të thjeshtë dhe madhështore,
sa të tanishme dhe të pavdekshme;
prodhojnë "Vlera".
Faleminderit!"
Gjatë kësaj veprimtarie Presidenti i Republikës nderoi; zotin Kreshnik Tartari, zotin Fadil Berisha dhe
Kolë Idromenon (Pas vdekjes) me
dekoratën "Nderi i Kombit"; Panajot Kanaçin (Pas vdekjes), Llazar
Morckën (Pas vdekjes), Skënder
Jarecin (Pas vdekjes) me titullin
"Mjeshtër i Madh"; zotin Reshat
Kripa me titullin "Naim Frashëri".

NA
ALENDEROJMË AATTA QË NA MBAJNË TË SIGURTË
NATTO/ ANDERS FOGH RASMUSSEN
RASMUSSEN:: DUHET TË FFALENDEROJMË
Pushimet janë një kohë për reflektuar mbi gjërat që kanë vërtet
vlerë, si dhe për të falënderuar
njerëzit që kanë rëndësi në jetën
tonë, por mbi të gjitha për të
falënderuar ata që na mbajnë të
siguritë. Kështu është shprehur
Sekretari i Përgjithshëm i NATOs, Anders Fogh Rasmussen, në një
mesazh video drejtuar të gjithë
pjesëtarëve të Traktatit Euro-Atlantik me rastin e Vitit të Ri 2014.
"Në emër të NATO, unë dua
t'iu falënderoj ju burra dhe gra që
bëni në çdo ditë të jetës suaj. Ne
mbështetemi tek ju nga Afganistani deri në Kosovë, nga skajet e
Baltikut në kufirin juglindor
turk,dhe nga deti mesdhetar në
oqeanin indian, profesionalizmi
dhe përkushtimi juaj janë themeli
i sigurisë tonë përgjatë linjave
tona ajrore, dhe ju jeni krenaria

jonë", thotë Rasmussen në mesazhin e tij video i cili është publikuar në faqen zyrtare të NATOs.
"Kam takuar shumë prej jush,
përgjatë këtij viti, në Afganistan
ku ju keni prapësuar forcat
ekstremiste,dhe keni ndihmuar qe
ata të ndërtojnë me forcat e tyre
ushtarake në mënyrë që ata të
mbajnë vetë përgjegjësi për sigurinë e vendit të tyre, kam qenë me
ju në Kosovë ku ju garantoni një
ambient të sigurt nëpërmjet implementimit të një marrëveshjeje historike."
"Kam parë me sytë e mi kurajon tuaj të vazhdueshme dhe profesionalizmin tuaj. Një pjesë e
mirë e punës suaj,- thekson Rasmussen,- kryhet në kushtet me të
rrezikshme dhe ju jeni një shembull shumë i madh për vendin tuaj

dhe për NATON."
"E di,- shton Danezi,- që disa
prej jush janë plagosur përgjatë
punës tuaj, ju uroj një shërim të
shpejtë me gjithë mbështetjen që
keni nevojë. Atyre të cilët kanë
dhënë jetën u detyrohemi që të
mbarojmë detyrën tonë, ne do
nderojmë kujtimin e tyre duke ruajtur lirine,sigurinë dhe mënyrën
tonë të jetesës. Shumë prej jush
jeni larg shtëpisë dhe njerëzve tuaj
të dashur, por të gjithë ju dhe
familjet tuaja jeni në mendimet
tona në këtë kohë speciale të vitit
të ri."
Në fund Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s duke falënderuar
thekson se " s'ka fjalë për të vlerësuar punën tuaj të vështirë dhe për
përkushtimin tuaj. Dhe ju dërgoj
urimet e mia të përzemërta për
këtë sezon pushimesh dhe për

vitin e ri. Qëndroni të sigurt ashtu
siç na mbani dhe ne të sigurt",
përfundon dhe video mesazhi.

Shqipëria është pjesë e Traktatit Euro-Atlantik që prej Prillit
2009.
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KOSOVA

THAÇI, DAÇIÇ DHE ASHTON PROPOZOHEN
PËR ÇMIMIN NOBEL PËR PAQEN

N

jë grup ligjvenësish ameri
kanë kanë emëruar Kryem
inistrat e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Daçiç, si
dhe shefen e Politikës së Jashtme të
Bashkimit Evropian, Catherine Ashton si kandidatë për çmimin Nobel
të Paqes për vitin 2014.
Në njoftimin e përbashkët të
ligjvenësve Eliot Engel dhe Robert
Aderholt, si bashkëkryetarë të grupit
të çështjeve shqiptare në Kongres
dhe ligjvenësve Ted Poe dhe Emanuel Cleaver, bashkëkryetarë të grupit
të çështjeve serbe, thuhet se tre zyrtarët duhen nderuar me çmimin Nobel për rolin e tyre kritik për normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës
me Serbinë.
Marrëveshja e prillit e këtij viti
mes dy kryeministrave, Thaçi dhe
Daçiç, sikurse citon Zëri i Amerikës
ligjvenësit amerikanë, shënon një
pikë-kthese dramatike për Serbinë
dhe Kosovën dhe për gjithë rajonin
e trazuar të Ballkanit.
Nga tetori i vitit 2012 deri në
fund të këtij viti, Kryeministri Thaçi
dhe Daçiç janë takuar rreth 20 herë
me ndërmjetësimin e zyrtares së lartë
të BE-së, duke arritur të bien dakort
për çështje delikate mes të dy
vendeve.
Çështja e fundit për të cilën ata
po përpiqen të arrijnë një kompromis është ajo për sistemin gjyqësor
në komunat veriore të Kosovës me
shumicë serbe.
Emërimet për çmimin Nobel
mund të bëhen nga çdo individ ose
organizatë e pranueshme për komitetin Nobel, ku përfshihen edhe
ligjvënësit.
Komisioni prej 5 anëtarësh që
përzgjedh fituesin emërohet nga parlamenti norvegjez.Afati i emërimit
është deri në muajin shkurt dhe
fituesit shpallen në tetor.
THAÇI: NOBELIN PËR PAQE
E MERITOJNË QYTETARËT
E KOSOVËS
Nobelin për Paqe e meritojnë
qytetarët e Kosovës, vlerëson kryeministri kosovar, Hashim Thaçi.
Në faqen e tij në rrjetin social
"Facebook" Thaçi shkruan se "…
mora lajmin për nominimin për
Çmimin Nobel për Paqe nga Kongresi Amerikan.Sigurisht që u ndjeva i nderuar. Dua t'ju flas nga zemra:
pavarësisht çka ndodh më tutje, Nobelin për Paqe, heroizëm, qëndresë
e pjekuri, më shumë se kushdo tjetër,
e meritoni Ju, qytetarë të Kosovës.
E meritojnë mësuesit që me vetëmohim hapen shkollat e para, e na mësuan gjuhën dhe historinë tonë. Pro-

KOSOVË, THAÇI: LUFTA
JONË KA QENË E DREJTË
DHE ÇLIRIMTARE
Kryeministri i Kosovës Hashim
Thaçi në një postim në Facebook
iu është drejtuar bashkëluftëtarëve
duke u shprehur se"Lufta jonë ka
qenë e drejtë dhe çlirimtare".
"Asnjë proces gjyqësor me argumente gjysmake nuk mund ta
ndryshojë historinë. Duke qenë në
anën e së drejtës dhe principeve,
kemi qenë dhe do të dalim fitimtarë", thekson kryeministri kosovar.
"Të dashur bashkëluftëtarë,
Kam qenë me Ju gjithmonë dhe jam
përkrah Jush edhe sot në betejat jo
të drejta gjyqësore, në të cilat, po
ballafaqohen

z.Selimi,

dhe

z.Lushtaku, dhe së fundi edhe
z.Krasniqi, që u sfidua nga një intervistim përndjekës bazuar si duket
në thashetheme", shkruan Thaçi.
Ai kështu është shprehur
vaçantë për tre bashkëluftëtarët,
Sylejman Selimi, Sami Lushtaku
dhe Jakup Krasniqi.
fesorët e parë të Universitetit të
Prishtinës, që çdo ditë ecnin në teh
të rrezikut, që krahas dijes na edukuan me atdhedashuri e dinjitet. E meritojnë mjekët, që na shëruan plagët,
ushtarët që në altarin e atdheut dhanë
jetën për liri duke u bërë dëshmorë
të përjetshëm, invalidët e luftës,
familjet e dëshmorëve- heronjtë e lirisë së Kosovës, që janë themeli i
shtetit tonë të ri.Ju qytetarë të Kosovës jeni heronjtë e vërtetë të heshtur, heronjtë e Nobelit të lirisë së
Kosovës dhe paqes në Europë".
Prandaj nominimi për Nobel ju
takon juve qytetarë të Kosovës", përfundon kryeministri Thaçi.
Para disa ditësh njoftohej se, një
grup ligjvenësish amerikanë emëruan të hënën kryeministrat e Kosovës
dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica
Daçiç, si dhe shefen e Politikës së
Jashtme të Bashkimit Evropian,
Catherine Ashton si kandidatë për
çmimin Nobel të Paqes për vitin
2014.
Nga tetori i vitit 2012 deri në
fund të këtij viti, kryeministrat Thaçi
dhe Daçiç janë takuar 20 herë në
Bruksel me ndërmjetësimin e zyrtares së lartë të BE-së, duke arritur
të bien dakort për çështje delikate
mes të dy vendeve.

Marrëveshja e prillit e këtij viti mes dy kryeministrave,
Thaçi dhe Daçiç, sikurse citon Zëri i Amerikës
ligjvenësit amerikanë, shënon një pikë-kthese
dramatike për Serbinë dhe Kosovën dhe për gjithë
rajonin e trazuar të Ballkanit

KOSOVËSHQIPËRI- NË 2014 AXHENDË
OSOVË-SHQIPËRIDINAMIKE E NISMA TË REJA BASHKËPUNIMI
Ministria e Punëve të Jashme të
Kosovës bëri të ditur se bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë gjatë vitit 2014 parashikon
një axhendë dinamike me plot nisma të reja, ndër të cilat dhe takimi
ndërmjet qeverive të dy vendeve.
Enver Hoxhaj, Ministri i
Punëve të Jashtme të Kosovës,
gjatë një takimi që zhvilloi të martën me ambasadorin e Shqipërisë
në Kosovë, Islam Lauka, vuri theksin në progresin e proceseve integruese evropiane që ka ndërmarë
Kosova dhe shprehu vullnetin e
qeverisë kosovare për fuqizimin e
gjithanshëm të bashkëpunimit bilateral me Shqipërinë.
Gjatë takimit, ministri Hoxhaj
dhe ambasadori Lauka kanë biseduar edhe për bashkëpunimin
ndërmjet dy shteteve në kuadër të
nismave rajonale si dhe për
përkrahjen e Shqipërisë për

anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare.
Në takim u bisedua edhe për
rëndësinë e projektit të gazsjellësit
Trans-Adriatik (TAP), në hartën en-

ergjetike të Ballkanit dhe Evropës.
Dy bashkëbiseduesit ndanë të njëjtin mendim për avancimin e reformave që do të çojnë Shqipërinë dhe
Kosovën drejt integrimit evropian.
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KULTURE
Heroi i Popullit Rrahman Parllaku e konsideroi këtë aktivitet një vlerë të shtuar të qytetarisë kukësiane

Çmimi "Pjetër Bogdani" në "Sofrën"
e Kadri Morinës në restorant "Piaza"
P

ër të dytin vit radhazi biznes
menë, politikanë, intelektualë
kuksianë mblidhen së bashku
për të festuar nën tingujt e muzikës
dhe curlës kuksiane dhe për të ndarë
midis njeri-tjetrit kujtimet, si dhe traditën e kulturën e Kukësit.Këtë prag
festash të fundvitit, krahas muzikës
dhe humorit të të pranishmëve në
bar-restorant "Piazza" në qënder të
Tiranës, Këshilli i Biznesit të Kukësit
ndau dhe çmimet "Pjetër Bogdani"
për intelektualë të trevës kuksiane.
Fituesit ishin: Klubi i Futbollit të
Kukësit, "Uji Lajthiza", Afërdita
Onuzi, Jemin Gjana, deputeti Namik
Dokle, Zef Çupi, Rrahman Parllaku,
Shefqet Kastrati, Ram Geci, Basri
Ruka.
Të pranishëm në darkë ishin biznesmenë kuksianë të sukseshëm në
Shqipëri: Kadri Morina, Shefqet
Kastrati, Basri Ruka, Shahni Peposhi, Ram Geci, Bashkim Gjoku,
Vjollca Hoxha, Flamur Hoxha, Hazbi Parllaku, Hajredin Ukperaj, Cef
Bajraktari e shumë e shumë të tjerë.
Heroi i Popullit Rrahman Parllaku, gjeneral-lejtnant në pension,
njëherësh kryetar i OBVL e konsideroi këtë aktivitet një vlerë të shtuar të qytetarisë kukësiane.
Promotori i këtij akvititeti
mbresëlënës, ndër themeluesit e
çmimit prestigjioz "Pjetër
Bogdani", padyshim që është zoti
Kadri Morina. Ai mban mbiemrin e
fisit të vet Morina, një nga 12 fiset
e njohura në Shqipërinë e Veriut.
Emrin Morina e gjejmë tek Qafë
Morini në kufi me Gjakovën e

Tropojën
(Malësinë
e
Gjakovës).Aty, në hershmëri pagane, ka qënë një Tempull
Diellor.Aty njerëzit luteshin.Aty
janë ba edhe luftëra të
mëdha.Njerëzit ishin qëndrestarë,
luftëtarë.Vdisnin në kambë.Pra, ishin morina.
Ndihma e Kadri Morinës për
Kosovën është e madhe, e çmuar, e
përhershme, e cila shprehet edhe në
një deklaratë të tij të kahershme:
"Për Çështjen Kombëtare shkrij pasurinë, jap edhe jetën". Një nga fëmijët e tij, ma i vogli, mban emnin
Ëesliklark, në nderim mirënjohjeje
për gjeneralin amerikan, Ëesli
Klark, komandant Suprem i Forcave
të Bashkuara të NATO-s për Europën, që ishte një nga strategët e
Luftës së Kosovës në vitin 1999,
ndihmëtar i lirisë së saj së Kosovës.
Dinjitari Kadri Morina e ka nusen e tij, Kozetën, nga dera e njohur
e Madanëve të Gashit të Gurit. Është çika e nderuar e një burri të mirë,
Din Madanit, shtegtar i hidrocentraleve në dy dekada nga Fierza në
Koman (1971-1989). Ai ka disa vite
që ka ndrrue jetë, po mbetet kujtimi
e nderimi për emrin, virtytet e sakrificat e tij, mbetet shembulli i tij si
kryezyrtar model i sektorit të burimeve njerëzore në 15 vitet e fundit
të paradaljes në pension.
Fëmijët e Kadri Morinës janë në
rrugën e të mbarës, në ecje drejt lartësive të suksesit.Ma i madhi ndër fëmijët, Kreshniku, është i dhanun pas
matematikës, talent qyshse herët kur
fitonte
Olimpiadat
e

Matematikës.Tjetri, Klajdi, i
përkushtuar edhe pas sportit, pjesmarrës në veprimtari ndërkombëtare si në Samitin Botëror të
Ujit në Stamboll, etj.Klara, vajza e
vetme, talent në piano, çka e ka
dëshmue edhe në koncertin e Selin
Dion në Las Vegas të Amerikës,
etj.Pra, një familje e mirë në lartësi
të kohës, me vizione e pasione për
jetën e të nesërmen, me tradita e
arritje.Njerëz të mirë në këtë kohë
të vështirë.
Suksesi në biznes
Kadri Morina e ka provuar
vetveten si biznesmenë qyshse në
kohën që punonte në vendlindjen e
tij, me menaxhimin e prodhimit e
tregtimit të esencës të rrëshirës së

pishës. Kësokohe, edhe pasi kërkoi
të drejta të mohuara të babës së tij,
Tahir Morinës, për qëndrimet e zgjuara e të prera në kohëprishjen e
marrëdhanieve me Bashkimin Sovjetik, ndodhi ajo që (s)pritej:
djaloshit Kadri Morina iu vërsulën
njerëz të vegjël në karrige të mëdha
për ta implikue në gjyqin e jehonshëm të Kukësit për esencën e
rrëshirës së pishës, prej nga doli me
pafajësi.
Në vitn 1990, ia fillon biznesit:
I bleu katër fabrika buke nga Turqia.
Nis
edhe
transportin
e
çimentos.Fillon të merret me
ndërtimtari.Tevona, më 1998, ngre
një zdrukdhtari për mobilje për firma ndërtuese. Para disa vitesh kreu

dy blerje të mëdha: bleu Shoqërinë
e Sigurimeve "EUROSIG" në Tiranë
e me filiale në disa rrethe, bleu edhe
bar-restorant "Piazza" në qënder të
Tiranës. Merret edhe me ndërtime
deri në Sarandë. Pra, Kadri Morina,
nuk është nga ata "biznesmenët e
klonuar" apo "biznesmenët në inkubator" që punojnë me lekët "e tepërta" apo "të fshehta" të të tjerëve e
për të tjerët, që i kemi jo të pakët në
këtë kohë tranzicioni postkomunist.
Nuk është as nga ata biznesmenë që
u banë të fuqishëm me forcë apo mbi
lotë. Kadri Morina është biznesmen
i themeltë, i suksesshëm, i pathyeshëm, i pakthyeshëm, biznesmen i
të djeshmes, i të sotmes dhe i së
nesërmes.

Hazis Ndreu, “Ezopi i Dibrës”
Në sallën kryesore të Muzeut Historik Kombëtar të kryeqytetit Tiranë,
është përuruar libri "Ezopi i Dibrës",
kushtuar artistit të njohur popullor
Azis Ndreu-"Mjeshtër i Madh" e shkruar nga Xhezair Abazi. Pjesëmarrës ishin familjarë e bashkëkrahinas
të A.Ndreut, punonjës të artit e kulturës , arsimit e shkencës, nga media
e shkruar dhe ajo elektronike
etj.Veprimtarinë e drejtoi Bujar
Kapexhiu.Në emër të ShB "Onufri"
përshëndeti Afërdita Cesula. Ndërsa
për jetën dhe krijimtarinë e artistit të
shquar popullor Azis Ndreu, i pari foli
koreografi Skënder Selimi-"Mjeshtër
i Madh".Ai e quajti atë supertalent,
rapsod, valltar e artist popullor, fitues
i shumë çmimeve kombëtare dhe laureat i Festivalit të Moskës. Rreth ndihmesës së A.Ndreut në studimin e
trashëgimisë popullore, sidomos të
Dibrës, u ndal dr.Gafurr Muka. Ndërsa prof.Vaso Tola e vlerësoi atë një
figuraë mbarëkombëtare, që trashëgoi e transmetoi traditat më të mira të
artit popullor shqiptar.

Për ndihmesën e A.Ndreut në historiografinë kombëtare shqiptare foli
prof.AdemBungu.Dibra i dha forca
mendore, shpirtërore e fizike këtij
artisti popullor, që të mbetet përherë
në kujtesën e brazave, si të sotëm dhe
atyre që do të vijnë, u shpreh Lumturi Çela.
Në këtë veprimtari ishin të ftuar
e folën rreth këtij libri të ri dhe figurës së nderuar të Azis Ndreut edhe
shkrimtarë e studiues, nga krahina të
tjera të vendit, pra jo vetëm nga Dibra. Të tillë ishin ata nga Përmeti,
Mallakastra e Kolonja.U ndoq me
interes të veçantë dhe kumtimi i shkrimtarit të njohur, me origjinë nga
Vlora, Viron Kona.Ai e vlerësoi lart
punën e palodhur e profesionale të
hartuesit të librit dhe evidentoi vlerat, që ai përmban për të njohur
trashëgiminë e këtij artisti të veçantë
popullor dhe terë krahinës së Dibrës,
në përgjithësi.
Gjatë përurimit u lexua përshëndetja e dërguar, në pamundësi pjesëmarrjeje, nga kryetari i bashkisë në

Dibrën e Madhe, Ruzhdi Lata.
Në vazhdimësi, secili sipas
mënyrës së tij, me nderim e respekt
folën edhe kolegë, miq e bashkëpunëtorë të Azis Ndreut, duke
sjellë kujtime nga njohjet dhe puna
e përbashkët me të. Të tillë ishin:
regjisori Skënder Carja, artistët Veli
Rada e LuftarPaja, valltari shumë i
njohur Besim Zekthi etj. Ndërsa poeti Xhelal Luca recitoi një vjershë me
vargje të A.Ndreut, shkruar 35 vjet
më parë.
Ngohtësisht u duartrokit nga
pjesëmarrësit edhe kënga e disa
anëtarëve të ansamblit artistik "Valët
e Drinit", e cila i kushtohet rapsodit
të mirënjohur popullor, Azis Ndreu.
Në mbyllje të kësaj veprimtarie
përuruese, Xhezair Abazi, autori i
librit të ri, "Ezopi i Dibrës"(Azis
Ndreu), i përshëndeti si folësit e
pjesëmarrësit dhe bashkëpunëtorët,
që ndihmuan në hartimin dhe botimin
e tij.
Pastaj, të gjithë së bashku, vazhduan bisedat e kujtimet e tyre për

artistin e paharruar popullor, Azis
Ndreu-"Mjeshtër I Madh", në koktejtin ne shtruar me këtë rast.
"Ezopi i Dibrës" është një dedikim Haziz Ndreun.Ndoshta një emër
i panjohur për pjesën më të madhe
të shqiptarëve, por për dibranët ka
dhënë një kontribut të pazakontë në
kulturë.
Çdo varg, këngë që këndohej në
odat e dibranëve, sot gjendet në këtë
libër po ashtu edhe folklori e poezia
gjendet në mishëruar po në këtë
emër.E nëse pyetjta është përse një
emër i njohur vetëm në vendin e tij,
sot duhet të jetë në një kopertinë?
Autori, Xhezair Abazi, thotë se
Haziz Ndreu ka ruajtur me fanatizëm
për 40 vjet në këto materiale dhe më
pas dorëshkrimet e tij janë të përmbledhur në këtë libër, pra një person
i kompletuar në të gjitha gjinitë e artit
pa qënë rregullisht në shkollë.
Botimi mban portretin e Hazi
Ndreut.E gjithë aftësia e tij sot është
trasheguar tek fëmijët, të cilët e
gjetënveten në art.Moikom Zeqo nuk

heziton teksa e quan Haziz Ndreun,
njëriu i çudishëm shqiptar, ku kujtesa ligjërimore është e jashtëzakonshme.
Ndërsa kompozitorët e kanë quajtur këtë figure si kompozitor pa pritur më muzikën e mbetur në çdo brez.
Përshembull kënga e Hajredin Pashës është sjellë nga Haziz Ndreu, e
si kjo plot këngë të tjera të cilat rrëfehen në këtë botim

