Kosova festoi ditëlindjen

Lamtumirë Vaçe Zela!

e gjashtë të pavarësisë

Përcillet me nderime
mbretëresha e këngës

Kremtohet 6-vjetori i shpalljes së pavarësisë
së Kosovës. Nderohet lufta e UÇK-së dhe
puna e ish-presidentit Rugova

A

M

maneti i saj u vu në vend, Vaçe Zela prehet
në Atdhe. Në mënyrë madhështore ashtu
siç e meritonte ajo u përcoll me muzikë e karafila
të bardhë, e mbuluar nga flamuri kuq e zi. Nën ritmet e këngës se Whitney Houston,“I will always

e rastin e 6-vjetorit të shpalljes
së pavarësisë së Republikës
së Kosovës, në kryeqytetin e Prishtinës
janë zhvilluar një serë aktivitetesh,
të cilat kanë nisur në orët e para të
mëngjesit të 17 shkurtit, me homazhet
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Kryetari i Kuvendit merr pjesë në ceremoninë përkujtimore të 70-vjetorit të masakrës së 4 shkurtit 1944

Krenarë për dëshmorët tanë dhe për
luftën tonë të lavdishme antifashiste

Parllaku: Si e
sollëm Vaçen
në Ansamblin e
Ushtrisë

ILIR META: “Pa Luftën
Antifashiste Nacional Çlirimtare
pavarësia e Shqipërisë dhe
integriteti i saj pa asnjë diskutim
do të kishin qenë në një pikëpyetje
shumë të madhe dhe kjo është
një arsye akoma më shumë për
t’u përkulur me nderim përpara
martirëve, përpara dëshmorëve,
përpara veteranëve përpara të
gjithë atyre, që sakrifikuan gjithçka
në emër të lirisë së vendit dhe të
asaj Shqipërie që është sot dhe që
do të bëhet nesër padyshim edhe
më e mirë”

Kryetari i OBVL-së,
Rrahman Parllaku, gjenerallejtnënat (në pension), si
ish kuadër i lartë i ushtrisë,
ndërsa shpreh dhimbjen për
ndarjen nga jeta të artistes
së madhe Vaçe Zela, kujton
çastet e njohjes me të.
FAQE 6 - 7

Homazh

Në Bujan, ku 70 vjet më parë u projektua “vetëvendosja”

Elami Hado, ushtaraku
i talentuar që
përballoi me dinjitet
burgjet e diktaturës

F

amiljarë, miq dhe të afërm i dhanë
lamtumirën e fundit shokut, mikut e
bashkëluftëtarit tonë të dashur, Elami Hado.

Elamiu lindi dhe u rrit në një familje
të shkolluar për kohën; mori edukatë pa-

FAQE 5

Testamenti i atdhedashurisë

B

Nga Halil RAMA

ujani i Krasniqes, me shumë bëma në historinë
tonë kombëtare, hijerëndë dhe kreshnik në prehrin
e Malësisë së Gjakovës, mbi të gjitha njihet për kuvendin
e tij historik, nga ku 70 vjet më parë u ideua e drejta e
vetëvendosjes së kosovarëve për të ardhmen e Kosovës.

KONFERENCA E
BUJANIT, KUVEND
I IDEALEVE
KOMBËTARE
Prof. Dr. Jusuf Bajraktari*

faqe 8-9

Puka në kuadrin e reformës së ndarjes administrative
Nga Xhemal Meçi

Për një reformë kaq të rëndësishme duhet marrë mendimi i bazës ku ka
një traditë të vyer

FAQE 13

J

emi tubuar sot në qytetin që e mban
me krenari emrin e tribunit të madh e
të Heroit të Popullit Shqiptar Bajram Curri,
për të përkujtuar vendimet historike të
shprehura botërisht në Kuvendin e Bujanit
nga përfaqësuesit e popullit te Kosovës për
bashkim me Shqipërinë.
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PAVARESIA
Kremtohet 6-vjetori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Nderohet lufta e UÇK-së dhe puna e ish-presidentit Rugova

M

e rastin e 6-vjetorit të shpalljes
së pavarësisë së Republikës së
Kosovës, në kryeqytetin e Prishtinës janë
zhvilluar një serë aktivitetesh, të cilat kanë
nisur në orët e para të mëngjesit të 17 shkurtit,
me homazhet në varrin e ish-Presidentit
Rugova.
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur mbledhjen
solemne, ku u tha se 15 vite liri dhe 6 vite
pavarësi nuk janë shumë për një popull, por
që është bërë shumë falë punës së përbashkët.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup
Krasniqi tha se në 6 vite pavarësi, Kosova ka
treguar se është shtet që respekton të gjithë
komunitetet që jetojnë këtu. “Kemi nevojë
të mbajmë gjallë amanetin e themeluesve
të pavarësisë së Kosovës.Vendi ynë ka hyrë
në rrugën e integrimeve evropiane”, - është
shprehur Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi ka
deklaruar se sot kujtojmë luftën e UÇK-së,
punën e ish-presidentit Rugova, dëshmorëve
që dhanë jetën për këtë ditë dhe shumë
komandantëve që vulosën pavarësinë e
Kosovës. Ai falënderoi Shtetet e Bashkuara
të Amerikës dhe të gjithë aleatët që po
përkrahin Kosovën.
“15 vite liri dhe 6 vite pavarësi nuk
janë shumë për një popull por kemi bërë
shumë sepse punuam së bashku”, - ka thënë
ai.Përvjetori i gjashtë i shtetit të pavarur të
Kosovës, ka shërbyer edhe një herë si testim
për marrëdhëniet mes PDK-së e Hashim
Thaçit, me familjen Jashari.
Në Ditën e Pavarësisë, Prekazi, fshati ku
u kryen luftimet dhe masakra ndaj familjes
Jashari, tradicionalisht pret zyrtarët më të
lartë të vendit dhe qytetarë, të cilët nderojnë
Jasharët për sakrificën e tyre.
I pari që ka mbërritur ishte kreu i Kuvendit,
Jakup Krasniqi, i cili pas kompleksit të
varrezave, vizitoi edhe familjen e njohur.
Ndryshe nga Krasniqi, Presidentja dhe
Kryeministri kanë bërë homazhe në varreza,
por nuk e kanë vizituar familjen Jashari.
Presidentja Jahjaga tha se lufta e
lavdishme e UÇK-së dhe rënia e komandantit
Adem Jashari, me familjen e tij dhe gjithë
bijve dhe bijave të Kosovës, janë themele
të shtetit të Kosovës.Ndërsa, kryeministri
Thaçi pohoi se është në Prekaz për të kujtuar
sakrificën e gjithë dëshmorëve të UÇK-së për
të respektuar sakrificën e gjithë qytetarëve të
Kosovës për liri dhe pavarësi.

Shqipëria
bashkon urimet
për 6-vjetorin e
pavarësisë së
Kosovës

Pas presidencës, Kuvendi, qeveria
dhe opozita thanë se Kosova e pavarur
është dëshmuar si faktor paqeje dhe
qëndrueshmërie në Ballkan. Kështu,
Shqipëria u bashkua me urimet për
përvjetorin e 6-të të pavarësisë së shtetit të
ri të Kosovës
Pas presidencës, Kuvendi, qeveria
dhe opozita thanë se Kosova e pavarur
është dëshmuar si faktor paqeje dhe
qëndrueshmërie në Ballkan

Kosova festoi ditëlindjen
e gjashtë të pavarësisë
Urimi i Obama-s

P

Jahjaga merr urime në 6-vjetorin e pavarësisë së Kosovës
Me rastin e gjashtëvjetorit të Pavarësisë së Kosovës, presidentja e Republikës së Kosovës,
Atifete Jahjaga, ka marrë telegrami urimi nga shumë liderë botërorë. Në vazhdim po publikojmë
telegramet e urimit dërguar presidentes Jahjaga.
Presidenti i SHBA-së, Barack Obama, në telegramin e urimit ka thënë se në emër të popullit të
Amerikës ka kënaqësinë që t’i uroj popullit të Kosovës gjashtëvjetorin e pavarësisë.
“Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të mbështesin zhvillimin e mëtejmë të Kosovës
dhe rritjen e përgjithshme të saj si një demokraci sovrane, e pavarur dhe shumetnike. Kosova
duhet të jetë krenare për përparimin e rëndësishëm në gjashtë vitet e fundit, veçanërisht me
arritjet historike të vitit 2013, përfshirë edhe Marrëveshjen e prillit me Serbinë për normalizimin e
marrëdhënieve dhe me përparimin e bërë në dialogun e lehtësuar nga BE-ja.
Mbesim të përkushtuar për të mbështetur përparimet tuaja drejt integrimit të plotë euro-atlantik
dhe në ndërtimin e një të ardhmeje më të ndritur për të gjithë qytetarët e Kosovës”, ka shkruar
presidenti amerikan Obama.
Presidentja jahjaga telegrame përgëzimi ka marrë edhe presidenti i Republikës së Gjermanisë,
Joachim Gauck, mbretëresha e Britanisë së Madhe, Elizabeta II, mbreti i Holandës, Ëillem –
Alexander R, presidenti i Republikës së Italisë, Giorgio Napolitano, presidenti i Republikës së
Austrisë, Heinz Fischer, presidenti i Republikës së Hungarisë, Janos Ader, presidenti i Republikës
së Kroacisë, Ivo Josipovic, etj.

Kuvendi

Kuvendi i Shqipërisë uroi Kosovën në vitin
e 6-të të pavarësisë dhe shprehu besimin te
përparimi i shtetit të ri.
Kryetari Ilir Meta e quajti “ditë të shënuar”
17 Shkurtin kur iu drejtua me mesazh kryetarit të
Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi.
Zoti Meta shkruan se të gjithë shqiptarët,
kujtojnë me respekt dhe mirënjohje të thellë
Martirët e Lirisë dhe të gjithë ata që i cilësoi si
“punëtorë të mendjes dhe të armës” që mundësuan
Shpalljen e Pavarësisë.
Në kujtesën e zotit Meta dhe siç përsëriti të të
gjithë shqiptarëve janë Presidenti Ibrahim Rugova,
Komandanti Legjendar Adem Jashari, epopeja
e heronjve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës si
dhe të gjithë ato vuajtje dhe sakrifica sublime të
të gjithë qytetarëve të Kosovës në rrugëtimin
e mundimshëm drejt Lirisë dhe Pavarësisë.
“Kosova ishte djepi i dhembjes së madhe, ishte
vendi që u përball me krimet më të egra të pas
Luftës së Dytë Botërore, por kjo është një arsye

më shumë, që ajo sot dhe nesër të jetë një shtet
evropian, ku shenjtërimi i të drejtave njerëzore,
demokracia, sundimi i ligjit dhe bashkëjetesa
mes etnive të ndryshme, të jenë në shkallën më
të lartë”-thuhet në mesazhin e zotit Meta për
kryekuvendarin e Kosovës, Jakup Krasniqi.
Duke i quajtur me bindje marrëdhëniet mes
Shqipërisë dhe Kosovës si intensive edhe më tej,
zoti Meta thekson se kjo është në interes reciprok
dhe të paqes dhe sigurisë së të gjithë rajonit”.
“Tirana dhe Prishtina, por dhe gjithë rajoni
ynë, janë përcaktuar qartë dhe me vendosmëri
për rrugën evropiane, të bindura se ajo është e
nesërmja e tyre”-thuhet më tej.

Partia Demokratike

Kryetari Lulzim Basha tha se mbarë
shqiptarët kudo ndodhen, në përvjetorin e
gjashtë të shpalljes së Pavarësisë së Republikës
së Kosovës kanë urimet më të mira të Partisë
Demokratike.
“Shqiptarët në të gjitha trojet e tyre
stërgjyshërore në Shqipëri, Kosovë, Preshevë,

residenti amerikan Barack Obama,
ka vlerësuar rrugën e Kosovës
për normalizimin e marrëdhënieve me
Serbinë. Në gjashtë vjetorin e Pavarësisë
së Kosovës, ai ka thënë se edhe nisja e
bisedimeve me BE-në për marrëveshjen
e stabilizim-asociimit shënon edhe një arritje të rëndësishme të Kosovës. Letrën e
presidentit Obama e ka lexuar ambasadorja
e SHBA-së në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, në ceremoninë e parakalimit të Forcës
së Sigurisë së Kosovës.
“Me këtë dialog udhëheqësit e Kosovës
kanë thurur rrugën që do të përmirësojë
jetën e qytetarëve dhe që do të çojë përpara
synimet e saj drejt integrimeve evropiane”,
ka thënë Jacobson, kur ka lexuar letrën e
Obamas. “Nisja e bisedimeve me Bashkimin Evropian për marrëveshjen e stabilizim- asociimit shënon edhe një arritje të
rëndësishme të Kosovës.
Për këtë dialog udhëheqësit e Kosovës
kanë filluar rrugën për përmirësimin e jetës
së qytetarëve, dhe kjo do të çojë përpara
synimet e saj drejt integrimeve evropiane. Në sektorin e sigurisë, NATO-ja ka
deklaruar se Forca e Sigurisë së Kosovës
i ka arritur kapacitetet e plota operacionale
dhe ka ndërmarrë përpjekje mbresëlënëse
për rekrutimin e serbëve të Kosovës”, ka
shtuar më tej ajo.
Presidenti Obama, ka bindjen se ndërtimi i themeleve të forta është në duart e vendit dhe për të pasur sukses duhet kontributi
i të gjithëve pa u marrë parasysh etnia,
bindjet politike apo gjendja sociale.Jacobson, ka garantuar se Shtetet e Bashkuara të
Amerikës do të vazhdojnë të përkrahin dhe
të mbështesin gjithmonë shtetin e Kosovës
si të pavarur, sovran, shumë etnik dhe
demokratik.“E dimë që Kosova ka shumë
sfida para vetës. Ne besojmë që zgjedhjet
e përgjithshme duhet të mbajnë vrullin e
korrektësisë së zgjedhjeve lokale të vitit të
kaluar”, ka thënë në fund Jacobson.
Mal të Zi, e kudo tjetër do të vazhdojnë të
kenë arsye të krenohen me këtë vepër të lirisë,
Kosovën e pavarur”. Por, për zotin Basha
rëndësi e madhe është se Kosova “në të njëjtën
kohë është garancia më e mirë për paqen,
stabilitetin dhe europianizimin e gjithë rajonit
të Europës Juglindore”.
Kryetari Basha i bëri komentet në mbledhjen
e përjavshme të deputetëve të PD-së.
Zoti Basha garantoi se Partia Demokratike
si përherë do të japë gjithë mbështetjen dhe
kontributin e saj për realizimin e aspiratave
të qytetarëve të Kosovës për zhvillim dhe
integrim.

Presidenti

Më parë, presidenti uroi homologen e tij
Atifete Jahjaga me një mesazh që theksonte
se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës
të shndërrohen në model rajonal, në të mirë
të zhvillimit të ndërsjellë, përmbushjes së
aspiratave të përbashkëta eurointegruese, si
edhe në ndihmë të kohezionit mbarëshqiptar.

FAQE 3
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PAVARESIA
Kreu i OBVL-së, Rrahman Parllaku – Hero i Popullit, urime vëllazërore për të gjithë popullin e Kosovës

OBVL:Kosova e njohur nga 106 shtete , me të
ardhme të qartë për njohje nga vende të tjera

“OBVL dhe Shoqata e Veteranëve të LANÇ të Kosovës ndjehen më krenarë se kurrë, pasi shohin të realizuar aspiratën e tyreKosovën e lirë, shtet sovran e të pavarur, për të cilën ata luftuan me vendosmëri 70 vite më parë, kundër pushtuesit nazifashit. Me
pjesëmarrjen dhe kontributin tonë në këtë luftë, përkrah aleatëve të mëdhenj të koalicionit botëror antifashist: SHBA, Britanisë së
Madhe dhe ish BS, ne hodhëm themelet e lirisë dhe pavarësisë së Kosovës”,- përfundon mesazhi i kreut të OBVL, Parllaku
Organizata e Bashkuar e Veteranëve të
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar, (OBVL), e drejtuar nga gjenerallejtënant (në pension) Rrahman Parllaku – Hero
i Popullit, i përcolli “urimet vëllazërore për të
gjithë popullin e Kosovës”.
OBVL përgëzoi dhe inkurajoi përparimin
që Kosova ka shënuar në këto 6 vite në afirmimin e saj ndërkombëtar, ndërtimin dhe konsolidimin e institucioneve funksionuese të shtetit
ligjor dhe shoqërisë së re demokratike e shumetnike. “Republika e Kosovës e ka dëshmuar
veten faktor paqeje e stabiliteti në rajon, partner
luajal që respekton e zbaton angazhimet e marra ndaj popullit të vet, fqinjëve, aleatëve dhe
komunitetit ndërkombëtar, duke e bërë gjithnjë
e më konkrete e më të afërt perspektivën e saj
evropiane”-thuhet në deklaratën e OBVL.
Në këtë kuadër, kryetari i OBVL i dërgon një mesazh urimi homologut të tij kos-

pavarur, për të cilën ata luftuan me vendosmëri
70 vite më parë, kundër pushtuesit nazifashit.
Me pjesëmarrjen dhe kontributin tonë në këtë
luftë, përkrah aleatëve të mëdhenj të koalicionit
botëror antifashist: SHBA, Britanisë së Madhe
dhe ish BS, ne hodhëm themelet e lirisë dhe
pavarësisë së Kosovës”,- përfundon mesazhi i
kreut të OBVL, Parllaku.
Kryetari i kësaj organizate, 95-vjeçari Parllaku thotë me kënaqësi se Kosova e njohur
nga 106 shtete, anëtare me të drejta të plota në
Bankën Botërore, FMN dhe BERZH, ka të ardhme të qartë për njohje nga vende të tjera.
Po ashtu Parllaku vlerëson edhe sigurinë për
të ardhmen me mbështetjen e fuqishme të aleatëve të Kosovës për anëtarësimin në OKB dhe
organizata të tjera ndërkombëtare.
ovar, z.Vehap Shita. “OBVL dhe Shoqata e krenarë se kurrë, pasi shohin të realizuar aspiVeteranëve të LANÇ të Kosovës ndjehen më ratën e tyre-Kosovën e lirë, shtet sovran e të

Shqiptarët në Luginës së Preshevës festojnë dhe urojnë 6 vjetorin e pavarësisë së Kosovës

Kosova dhe 17 shkurti, që bashkon shqiptarët
Gjashtë vjetori i pavarësisë së Kosovës është shënuar me aktivitete të ndryshme edhe nga
shqiptaret në Prëshvë, Bujanoc e Medevegjë

Përkrah shumë urimeve nga institucionet
e liderët shqiptare nga mbarë Gadishulli
Ilirk edhe liderët e Kosovës Lindore (Riza
Halimi, Ragmi Mustafa, Galip Beqiri, Nagip
Arifi, Jonuz Musliu, Skender Destani, Rami
Zulfiu, Orhan Rexhepi…) më 17 shkurt
iu bashkuan qindra urimeve në adresë të
Prishtinës, respektivisht insitucioneve të
Kosovës, sodomos popullit liridashës së
Kosovë me rastin e 6-vjetorit pavarësisë,
shtetit të Repubilkës së Kosovës.
“Gjatë këtyre gjashtë viteve Lugina e
Preshevës dhe Kosova kanë ndërtuar raporte
të mira bashkëpunimi me Luginën e Preshvës
të cilët gjenden përballë një sër sfidash.
Ketu vlenë të thkesohet rezoluta e Kuvendit
të Kosovës, pastaj kontrbuti i qeverisë së
Kosovës me 50 mijë euro nga takimi i dy

krerëve të Qeverisë në Prizren, mbështetja
financiare për 30 specializantë nga Presheva
dhe mbështetja nga ana e MSH së Kosovës
100 mijë euro për Luginën… Janë këto
vetëm disa nga angazhimet dhe kontributet e
shtetit të Kosovës.
«Është kënaqësi e posaçme dhe privilegj
i madh për ne si komb, që brenda pak
muajve të festojmë dy festa të themelimit të
shteteve tona. Si festa e nëntorit, ashtu edhe
kjo e shkurtit, na bëjnë të ndihemi krenarë
për të kaluarën tonë të lavdishme dhe për
ardhmërinë tonë të ndritshme”, thuhet në
ujrimin e dr.Nagip Arifit, kyretar i komunës
së Bujancoit. Ngjajshëm ka uruar edhe
kryetari i Preshvës Ragmi Mustafa, sipas të
cilt ky bashkëpunim dhe intersim i qverisë
së Kosovës duhet të vzahdojë për Luginëne

Preshevës
Ndërsa Jonuz Musliu kryetar i
Kuvedit të Bujancoit në urimin e tij
shprehet se «Për shqiptarët e Luginës së
Preshevës, festa e pavarësisë së Kosovës,
është një festë që bashkon shqiptarët,
ashtu siç i ka bashkuar në luftë dhe paqe,
e do t’i bashkoj edhe në të ardhmen
rreth realizimit të aspiratave kombëtare,
për të cilat u angazhuan dëshmorët e
të gjitha kohëve. Shqiptarët e Luginës
së Preshevës i gëzohen zhvillimit dhe
përparimit të Kosovës si shtet, duke
përkrahur përkujdesjen që po tregon
ajo ndaj bashkëkombësve të vetë në
Maqedoni, Mal të Zi dhe Luginë të
Preshevës. »
Galip Beqiri nga Këshlli Kombëtar
Shiptar nga Bujanoci ne urimine tij
ka shkruar se « KKSH inkurajon
të gjitha palët e përfshira në këtë
proces për një shtrirje më të gjerë të
demokratizimit të shoqërive, përkatësisht
vendosjes së standardeve unike për gjitha
vendet e Ballkanit sa i përket të drejtave të
pakicave. KKSH mbetet e përkushtuar për të
mbështetur përparimet e shtetit të Kosovës
drejt integrimit të plotë euro-atlantik.. »
“Para gjashtë viteve institucionet e
Kosovës shpallën pavarësinë e vendit. Është
detyrë e Juaja, që këtë vepër monumentale
të arritur me sakrifica shumë të mëdha, të
shumë patriotëve dhe popullit liridashës
kosovar, ta ndërtoni e zhvilloni sipas vullnetit
të popullit, pra një shtet demokratik e ligjor,
ekonomikisht të qëndrueshëm dhe politikisht
stabil ku do te respektohen liritë dhe të drejtat
e qytetarëve të Kosovës..” është thënë ndër
tjera në urimin nga dr.Skender Destani,
kryetar i BDL-së.

Një shënim
ndryshe,
i 6 vjetorit të
Pavarësisë së
Kosovës

Me organizimin e Klubit Alpin Prishtina, me
datën 17.02.2014, për nder të Gjashtë Vjetorit
të Pavarësisë së Kosovës, u zhvillua një ngjitje
e karakterit alpin, me qëllim, pushtimi i Majës
së Bistrës (2651 m/lmd).Në këtë ngjitje morën
pjesë edhe bjeshkatarë dhe alpinistë të Klubit
Ostrovica nga Presheva, si dhe disa pjestarë të
FSK-së.
Maja e Bistrës është ndër majat më të larta
të Sharrit, ndërsa në kushte dimërore, fsheh
vështirësi dhe rreziqe serioze për gjithë ata
që e synojnë majen. Megjithë erën e fortë dhe
të ftohtit, 31 bjeshkatarë/e dhe alpinistë/e u
ngjitën në maje dhe e festuan së bashku këtë
festë. Aktivitetet që lidhen me bjeshkatari dhe
alpinizëm janë duke marrë hov në Kosovë,
dhe këtë e tregon edhe pjesëmarrja e lartë e
të rinjve në organizime të tilla. Klubi Alpin
Prishtina rregullisht organizon aktivitete të tilla
në Kosovë, Shqipëri dhe më gjerë.
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PERKUJTIMORE
Kryetari i Kuvendit merr në pjesë ceremoninë përkujtimore të 70-vjetorit të masakrës së 4 shkurtit 1944

Krenarë për dëshmorët tanë dhe për
luftën tonë të lavdishme antifashiste

ILIR META: “Pa Luftën Antifashiste Nacional Çlirimtare pavarësia e Shqipërisë dhe integriteti i saj pa asnjë diskutim do të kishin
qenë në një pikëpyetje shumë të madhe dhe kjo është një arsye akoma më shumë për t’u përkulur me nderim përpara martirëve,
përpara dëshmorëve, përpara veteranëve përpara të gjithë atyre, që sakrifikuan gjithçka në emër të lirisë së vendit dhe të asaj
Shqipërie që është sot dhe që do të bëhet nesër padyshim edhe më e mirë”

Kryetari i Kuvendit, z. Ilir Meta ka marrë
pjesë ceremoninë përkujtimore të 70-vjetorit
të masakrës së 4 shkurtit 1944. Gjatë fjalës
së mbajtur në këtë aktivitet, ku merrnin pjesë
veteranë të Luftës Antifashiste Nacional
Çlirimtare dhe familjarë të martirëve të 4
shkurtit, z. Meta foli për rëndësinë e kujtimit
kësaj ngjarjeje tronditëse të historisë së vendit.
“Jemi mbledhur për të kujtuar 84 martirët e
atij mëngjesi të përgjakshëm, por njëkohësisht
edhe të shumë të tjerëve, të cilët u rrëmbyen
dhe u internuan në kampet e përqendrimit nga
ku një pjesë e mirë nuk u kthye dot më”, tha
Kryetari i Kuvendit, teksa u shpreh se është
koha të reflektojmë në këtë vit, që përkon edhe
me 70-vjetorin e çlirimit të Shqipërisë.
“Jemi sot këtu për të dhënë mesazhet e
duhura pas 70 viteve, të cilat janë aq sa është një
jetë e plotë njerëzore, në kuptimin e distancës
njëkohësisht, por edhe na japin mundësinë
për të reflektuar, jo vetëm për të kujtuar dhe
për të bërë një homazh për martirët tanë, për
dëshmorët tanë dhe për luftën tonë të lavdishme
antifashiste”, u shpreh z. Meta.
“Të bëjmë një reflektim, sepse sot ka
vende shumë më të zhvilluara se ne, të cilat

ende ndihen të turpëruara që nuk
shkrepën dot një armë kundër
pushtuesve dhe përpiqen të shtojnë
numrin e viktimave dhe martirëve,
ndërkohë që vendi ynë u pozicionua,
u rreshtua në një moment mjaft
të vështirë të historisë kur askush
nuk mund ta parashikonte fundin
e Luftës ë Dytë Botërore, kundër
makinerisë më të madhe dhe më të
përbindshme ushtarake, duke qenë i
bindur se ishte duke bërë detyrën e
tij në radhë të parë përpara atdheut
dhe së dyti duke dhënë kontributin
e tij për fitoren e madhe të Luftës
Antifashiste
Botërore”,
shtoi
Kryetari i Kuvendit. Z. Meta
theksoi se është e rëndësishme që
t’i mbrojmë akoma më shumë e
më parë vlerat e kësaj lufte dhe
kontributet e dhëna nga populli ynë
për të kujtuar dhe nderuar gjakun
martirëve të 4 shkurtit dhe të gjithë martirëve të
tjerë, të martirëve të Borovës, por edhe të gjithë
dëshmorëve, të cilët e vulosën me gjakun e tyre,
jo vetëm fitoren e Luftës Antifashiste Nacional
Çlirimtare në Shqipëri, por edhe njohjen e
Shqipërisë si palë fituese në Konferencën e
Paqes.
“Ne e dimë shumë mirë se pavarësisht nga
sakrificat e panumërta, nga mbështetja dhe nga
njohja, që edhe aleatët i dhanë popullit tonë
përsëri ishte shumë e vështirë në Konferencën
e Paqes për shkak të pretendimeve të vendeve
fqinje për të njohur Shqipërinë si palë fituese,
vijoi ai. Dhe pa Luftën Antifashiste Nacional
Çlirimtare pavarësia e Shqipërisë dhe integriteti
i saj pa asnjë diskutim do të kishin qenë në një
pikëpyetje shumë të madhe dhe kjo është një
arsye akoma më shumë për t’u përkulur me
nderim përpara martirëve, përpara dëshmorëve,
përpara veteranëve përpara të gjithë atyre, që
sakrifikuan gjithçka në emër të lirisë së vendit
dhe të asaj Shqipërie që është sot dhe që do
të bëhet nesër padyshim edhe më e mirë”, u
shpreh z. Meta. Kryetari i Kuvendit deklaroi se
masakra e 4 shkurtit tregon qartë se Shqipëria

Përurohen punimet e autostradës
Kërçovë-Ohër-Strugë

Në afërsi të Kërçovës para disa ditësh u bë
përurimi i fillimit të ndërtimit të autostradës
nga Kërçova – Ohër – Strugë. Autostrada me
një gjatësi prej 57 kilometrash do të jetë sipas
standardeve moderne; Me gjerësi prej 23
metrash, nga dy korsi në secilin drejtim dhe
hapsirë për t’u ndalur makinat. Do të ketë 19
mbikalime dhe nënkalime, 22 ura si dhe një
tunel prej rreth dy kilometrash.

Zëri i Amerikës bën të ditur se projekti do të
kushtojë 274 milionë Euro dhe do të realizohet
nga kompania kineze “Synohidro Corporation
Limited”, por në punime do të ketë mjaft
kompani dhe punëtorë nga Maqedonia.
Autostrada që pritet të përfundojë pas katër
vjetësh do të shkurtojë rrugën e tregtarëve
dhe turistëve nga Maqedonia për në Shqipëri.
Bizneset shqiptare dhe maqedonase e mirëpresin
ndërtimin e kësaj pjese të autostradës që do t’ua
lehtësonte atyre rrugën për në portin e Durrësit.
Por nuk ka përfunduar takimi pa një
incident pasi kryetari i komunës së Kërçovës,
Fatmir Dehari u largua në shenjë pakënaqësie
nga ceremonia, ku merrin pjesë kryeministri
Nikolla Gruevski dhe pjesëtarë të qeverisë së
tij, për shkak të mungesës së mbishkrimeve
edhe në gjuhën shqipe në tabelat që shënonin
fillimin e punimeve të autostradës. /I.vata/./a.g/

nuk u trajtua me dashamirësi nga pushtuesit
ashtu sikurse përpiqen historianë të caktuar
apo politikanë për të paraqitur historinë dhe
për të ulur vlerat e Luftës Antifashiste Nacional
Çlirimtare. “Masakra e 4 shkurtit është një
tregues i qartë i asaj se Shqipëria nuk u trajtua
me dashamirësi nga pushtuesit ashtu sikurse
përpiqen historianë të caktuar apo politikanë
për të paraqitur historinë dhe për të ulur vlerat
e Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare.
Masakra e 4 shkurtit njëkohësisht nuk ishte as
e para dhe as e fundit. Disa muaj më parë në
shtator të vitit 1943 ndodhi masakra e Borovës
ku u masakruan gra, fëmijë dhe pleq, për të
dhënë një mesazh të qartë nënshtrimi ndaj
gjithë popullit shqiptar në vigjiljen e pushtimit
të ri nazist”, tha z. Meta.
“Masakra e 4 shkurtit ndodhi në kulmin e

në qëndrimin ndaj antifashizmit nuk është gjë
tjetër përveçse një përpjekje për te cenuar një
nga faqet më të ndritura të popullit tonë dhe të
kombit tonë. Një nga themelet më të forta të
lirisë dhe të pavarësisë së Shqipërisë të rifituar
më 29 nëntor të vitit 1944”, vijoi z. Meta.
“Prandaj ne sot shprehim keqardhjen dhe
dhimbjen e thellë për aktet e pafalshme që kanë
ndodhur sikurse është edhe heqja e emrit të
rrugës ‘Dëshmorët e 4 shkurtit’. Por natyrisht
që është momenti për të bërë një rivlerësim për
të rivendosur drejtësinë dhe njëkohësisht për
t’ua bërë të qartë të gjithëve se sa më shumë
të përpiqen të gërvishtin në memorien e kombit
aq më e fortë dhe më e gjallë do të bëhet kujtesa
e tij”, shtoi ai. “Ndaj dhe shpreh kënaqësinë që
këtu është edhe Prefekti i Tiranës, z. Vorpsi edhe
kryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës, z. Dalipi

operacionit të dimrit dhe ishte një hakmarrje
për dështimin e këtij operacioni, pasi forcat
antifashiste fuqinë e tyre kryesore e kishin
në qytete sikurse ishte një bazë kryesore vetë
Tirana nga ku organizohej e gjithë mbështetja
për partizanët dhe partizanet që luftonin maleve
të Shqipërisë. Ishte një mesazh për popullin
Tiranës për të mos e mbështetur luftën dhe
rezistencën antifashiste sepse natyrisht që
antifashistët kishin treguar në mes të Tiranës
se ishin të gatshëm të jepnin jetën por jo t’i
dorëzoheshin pushtuesit siç kishte ndodhur me
shumë figura të ndritura të luftës, me Qemal
Stafën, me Vojo Kushin dhe me mjaft të tjerë”,
u shpreh Kryetari i Kuvendit. Më tej në fjalën
e tij, z. Meta tha se masakra e 4 shkurtit nuk
ia arritur qëllimet e saj, por ajo e shtoi akoma
më tej urrejtjen e popullit të kryeqytetit dhe
përkrahjen për luftën antifashiste, teksa disa
muaj më vonë në nëntor të po atij viti populli i
Tiranës mor pjesë në mënyrë masive në betejën
për çlirimin e Tiranës ku gra dhe burra pleq dhe
fëmijë, punuan për të ndërtuar barrikadat që
do të çlironin kryeqytetin. Kryetari i Kuvendit
e vuri theksin te rivlerësimi që i duhet bërë
historisë nga cenimet që i janë bërë në mënyrë
të padrejtë. “Ne sot jemi këtu për të dhënë
mesazhin e qartë të rivlerësimit të historisë nga
cenimet që asaj i janë bërë në mënyrë të padrejtë
në emër të mbrojtjes së vlerave dhe në emër të
forcimit të atij uniteti kombëtar që na duhet
dhe i cili mund të jetë i realizuar vetëm duke
qenë të drejtë edhe me historinë. Çdo lëkundje

dhe shpresojmë që shumë shpejt të gjendet një
zgjidhje për këtë çështje, që shumë shpejt të
kemi edhe një memorial ku të jenë të shkruar
emrat e 84 martirëve të 4 shkurtit për të treguar
se Tirana dhe e gjithë Shqipëria nuk mund t’i
harrojë ata të cilët u martirizuan për të ardhmen
e këtij vendi. Ndaj është koha për të rivlerësuar
monumentin e Pesë heronjve të Vigut, i cili në
mënyrën më të padrejtë dhe më cinike u largua
nga qendra e qytetit të Shkodrës, një qytet tjetër
me tradita mjaft të thella antifashiste dhe është
koha për të rivlerësuar shumë figura, shumë
monumente shumë ngjarje të cila kanë të bëjnë
me Luftën Antifashiste Nacional Çlirimtare”,
tha ndër të tjerash Kryetari i Kuvendit.
Në fund, z. Meta deklaroi se ky aktivitet
duhet të shërbejë si një hap i rëndësishëm në
këtë të rrugë të rivlerësimit të historisë, jo të
ndryshimit të saj, por të mbrojtjes së saj me
forcë në emër të së ardhmes.
“Sepse e ardhmja nuk mund të jetë më e
mirë pa pasur gjithmonë në mendjen tonë në
zemrën tonë, kujtimin e atyre që sakrifikuan në
emër të së ardhmes. Le të ecim drejt 70-vjetorit
të çlirimit të atdheut drejt 29 nëntorit të këtij
viti duke i përkujtuar me të gjithë dimensionin
që meritojnë të gjitha ngjarjet e lavdishme
të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare. I
paharruar kujtimi i martirëve të 4 shkurtit, lavdi
dëshmorëve të atdheut jetë të gjatë veteranëve
kudo që janë. Rroftë 70-vjetori i çlirimit të
Shqipërisë”, përfundoi fjalën e tij Kryetari i
Kuvendit, z. Ilir Meta.
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KUJTESE
Përkujtohet 2-vjetori i rënies së Dëshmorit të Atdheut, kapiten Feti Vogli

Nderimi për kapiten Feti Voglin, nderim
për atdheun, lirinë dhe vlerat e saj
Në mjediset e batalionit të Forcave
Speciale në Zall-Herr është zhvilluar të
enjten më 20 shkurt 2014 një ceremoni
përkujtimore në nderim të 2-vjetorit të rënies
në krye të detyrës gjatë misionit “Eagle-4”
në Kandahar, Afganistan, të Dëshmorit të
Atdheut, kapiten Feti Vogli. Në këtë ceremoni
morën pjesë ministrja e Mbrojtjes, znj. Mimi
Kodheli, shefi i Shtabit të Përgjithshëm i FA,
gjeneralmajor Jeronim Bazo, komandanti
i Forcës Tokësore, gjeneralmajor Zyber
Dushku, gjeneralë, drejtorë dhe ushtarakë të
tjerë të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes, Shtabit
të Përgjithshëm dhe Forcave të Armatosura,
familjarë dhe të afërm të kapiten Feti Voglit,
si dhe të ftuar të tjerë.
Ministrja e Mbrojtjes, znj. Mimi Kodheli,
duke përshëndetur në këtë ceremoni
përkujtimore, u shpreh se, nderimi për
kapiten Feti Voglin është nderim për atdheun,
lirinë dhe vlerat e saj. Kapiten Feti Vogli
shkëlqeu në pasionin e tij për punën dhe për
këtë gëzoi respekt dhe besim nga të gjithë
kolegët dhe bashkëluftëtarët e tij. Gjatë gjithë
kohës së shërbimit të tij, atë e karakterizonte

Ministrja Kodheli: Kapiten Fetiu la pas veprën e tij që vështirë se do të
mund të harrohet, ai është tashmë pjesë e memories tonë kombëtare

Biografia e kapitenit Feti Vogli,
i cili humbi jetën në Afganistan

•

•

•
•
•
•
•

Pas mbarimit të Akademisë Ushtarake, në specialitetin Artileri Toksore u bë pjesë e Forcave
të Armatosura, me detyrë komandant Toge në
Brigadën e Stërvitjes të Bazës Bunavi.
Pas kryerjes me sukses të kursit Bazë të Forcave
Speciale më datë 16.07.2005 është bërë pjesë e
Batalionit të Forcave Speciale me detyrë Komandant Grupi. Nga data 1.06.2010 kryente detyrën
e komandantit të Grupit të Parë Special në kompaninë e Aksioneve Speciale Ujore.
Kapiten Feti Vogli ishte një ushtarak kariere i
shkëlqyer dhe si rezultat i arritjeve në detyrë është
dekoruar disa herë me medalje ndryshme si:
Medalja e Karierës në vitin 2007 nga komandanti
i Forcës së Bashkuar;
Medalja për Shërbime Ndërkombëtare nga ministri i Mbrojtjes në vitin 2007;
Medalje për shërbime të Shquara nga ministri i
Mbrojtjes në vitin 2010.
Nga data 16.01.2012 është dërguar me mison luftarak “EAGLE 4” në përbërje të Batalionit të Forcave Speciale në Kandahar të Afganistanit.

përkushtimi i lartë ndaj detyrës. Më tej gjatë
fjalës së saj, ministrja Kodheli u shpreh se
kapiten Fetiu la pas veprën e tij që vështirë se
do të mund të harrohet, ai është tashmë pjesë
e memories tonë kombëtare.
Më pas, në emër të familjarëve të tij, ka
folur vëllai i kapiten Feti Voglit, i cili shprehu
falënderimet më të sinqerta për Ministrinë
e Mbrojtjes, Shtabin e Përgjithshëm dhe
komandën e Batalionit të Forcave Speciale, të
cilët i janë gjendur gjithmonë pranë familjes
së tij, si dhe për nderimet që i kanë bërë dhe
i bëjnë Dëshmorit të Atdheut, kapiten Feti
Vogli.
Në përfundim të ceremonisë ministrja
e Mbrojtjes, Kodheli dhe shefi i Shtabit të
Përgjithshëm të FA, gjeneral Bazo bënë
homazhe dhe vendosën kurora me lule pranë
bustit të Dëshmorit të Atdheut, kapiten Feti
Voglit.

Homazh - ELAMI HADO, USHTARAKU I TALENTUAR
QË PËRBALLOI ME DINJITET BURGJET E DIKTATURËS
Familjarë, miq dhe të afërm i dhanë lamtumirën e fundit shokut, mikut e bashkëluftëtarit
tonë të dashur, Elami Hado.
Elamiu lindi dhe u rrit në një familje të shkolluar për kohën; mori edukatë patriotike të trashëguar
nga familja e ajo krahinore, siç ishte Kolonja.
I edukuar me këto tradita, ai u përfshi në luftë
kundër okupatorëve nazifashistë, që
në moshë të re; u bë luftëtar trim e
drejtues në repartet partizane.
Me çlirimin e vendit ai vazhdoi
studimet ushtarake xheniere; dhe
me mbarimin e studimeve emërohet
komandant brigade, detyrë që e kreu
me sukses.
Për rritjen e aftësive profesionale
u dërgua për studime në Akademinë
ushtarake Frunze në ish Bashkimi
Sovjetik, të cilën e mbaroi me rezultate të larta.
Me kulturën e lartë usharake që u
pajis dhe eksperiencën në kryerjen e
detyrave, u emërua në degën e përgatitjes të komandove e shtabeve në
Drejtorinë Operative të Shtabit të Përgjithshëm.
Ai ishte nga kuadrot që mbrojtën me argumente e guxim pikëpamjet e tij për përgatitjen e
zhvillimin e ushtrisë.
Po dihet se diktatura nuk i duronte të aftët e ata
që kishin mendime të pavarura, prandaj për mendimete tij e uli atë në detyrë për një kohë.
Po duke vlerësuar aftësitë e Elamiut, ministri i
Mbrojtjes e emëroi në Akademinë Ushtarake.
Kur u goditën udhëheqësit kryesorë të Ush-

trisë, edhe Elamiu, si shumica e kuadrove më të
afta, u përjashtua nga ushtria, u internua e u burgos
për dhjetë vite.
Unë jam njohur nga afër me Elamiun në kryerjen e detyrave; e kam vlerësuar e respektuar, jo
vetëm për aftësitë e tij profesionale, po edhe për
korrektesën e ndershmërinë në shoqëri e familje.
Ne patëm fat të përbashkët,
të vuajmë dënimin në burgun
e Burrelit; aty shoqëria jonë
u forcua më tej dhe e ruajtëm
edhe pas lirimit nga burgu.
Kemi pasur e kemi mbrojtur mendime të përbashkëta,
në detyrat që kemi kryer e në
shoqëri.
Vuajtjet fizike e shpirtërore
në internime e në burg e rënduan shëndetine tij në moshën
e thyer. Po pati fat se fëmijët
i shërbyen me përkushtim,
duke ia shpërblyer kujdesin në
rritjen e edukimin e tyre.
Me vdekjen e Elamiut,
familjarët humbën njeriun e tyre të shtrenjtë, ne
humbëm shokun e bashkëluftëtarin tonë të dashur.
Edhe njëherë, në emër të Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të LANÇ u shprehim ngushëllimet tona, ju familjarëve të Elamiut.
I paharruar qoftë kujtimi i tij.
Rrahman PARLLAKU
Kryetar i OBVL
Tiranë, më 03.02.2014.
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Artistja e madhe ka fituar plot 12 çmime të para, një rekord i paarritur deri më sot

Lamtumirë Vaçe Zela!
Përcillet me nderime mbretëresha e këngës

A

maneti i saj u vu në
vend, Vaçe Zela prehet në Atdhe. Në mënyrë
madhështore ashtu siç e meritonte ajo u përcoll me muzikë
e karafila të bardhë, e mbuluar nga flamuri kuq e zi. Nën
ritmet e këngës se Ëhitney
Houston,“I ëill alëays love
you”, trupi i saj mori rrugën
drejt banesës së fundit. Me
vete mori fjalët dhe kujtimet
e miqve më të mirë, mori
nderimet e një kombi që e
deshi aq shumë.
Personalite të artit dhe të
kulturës, deputetë dhe poltikanë nderuan më fjalën e
tyre këngëtaren që bëri epokë
më këngën e saj në Shqipëri.
Gjithçka është shoqëruar më
këngën e Vaçe Zelës, me ato

këngë me të cilat u rritën breza shqiptarësh sikundër do të
vazhdojnë të dëgjohen ende. I
gjithi ishtë një homazh dhimbje, malli, dëshire për ta patur
gjithnjë me vete, gurgullimën
e zërit të saj, një fenomen
muzikor që vjen rrallë mbi
tokë.
Trupi i Vaçe Zelës pasi
kaloi në token e Kosovës,
mbërriti në Shqipëri, vendi ku
ajo donte të prehej përgjithmonë. E tamam ashtu siç ka
dashur, e rrethuar nga kolegë,
miq e të afërm, politikanë,
por edhe qytetarë të thjeshtë,
e madhja Vaçe Zela u përcoll
me nderime.
Qindra qytetarë kanë
marrë pjesë në lamtumirën e
fundit për këngëtaren e mad-

he shqiptare, Vaçe Zela. Të
pranishëm në ceremoninë e
organizuar më 8 shkurt 2014
para Teatrit të Operas dhe Baletit morën pjesë dhe zyrtarë
të lartë të vendit dhe përfaqësues të huaj.

Karafila të bardhë mori
Vaçja. Me duartrokitje
dhe me lot në sy, u
përcoll trupi pajetë i
këngëtares së madhe
shqiptare Vaçe Zela,
në banesën e fundit e
shoqëruar nga tingujt
e këngës së Whitney
Houston, “I always love
you”.

Njerëzve
të
ardhur
nga Kosova, të cilët kanë
shoqëruar trupin e këngëtares
nga aeroporti i Prishtinës, i
janë bashkuar edhe autobusë
të ardhur nga vendlindja e
këngëtares, Lushnja.
Holli i Teatrit Kombëtar
të Operës dhe Baletit, ku qe
vendosur fotografia e Vaçe
Zelës u mbush me buqeta
me lule, ndërsa shumë artistë
u përkulën me respekt dhe
iu bashkuan homazheve në
përkujtim të bilbilit të këngës
shqipe, Vaçe Zela, ndërsa në
të djathtë ndodhej radha e pafundme e njerëzve që nënshkruanin në librin e kujtimeve.
Jashtë, Teatrit Kombëtar
të Operës dhe Baletit, flamuri
në gjysmë shtizë dhe duar-

trokitjet e qindra të pranishmëve, i dhanë lamtumirën e
fundme këngëtares shqiptare
Vaçe Zela, ndërsa arkivoli me
trupin e pajetë mbulohej me
flamurin kombëtar e qindra
karafila të bardhë.
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lehtë dhe asaj popullore, për pasurinë
Nexhmije Pagarusha, këngëtare e
e vyer që krijoi në shkollën shqiptare mirënjohur nga Kosova, tha se "Nuk
të interpretimit muzikor.”
kam parë shkëlqim më të bukur që del
Figura të shquara shqiptare, ndër nga shpirti i njeriut se te Vaçe Zela".
vite e vlerësuan lartë këngëtaren.
"Unë mund të them pa asnjë
lëkundje se Vaçe Zela, si artiste e
madhe, hapi një epokë të re në të
kënduarin e këngës shqiptare dhe u
bë nismëtare e një kulture moderne në
këtë fushë", kishte thënë shkrimtari
Dritëro Agolli për këngëtaren.
Kompozitori Aleksandër Peçi
paarritur deri më sot.
duke iu drejtuar këngëtares, shprehu
Vaçe Zela është fituesja e parë e
dashuri të madhe ndaj Vaçe Zelës.
Festivalit të Parë.
"E dashur Vaçe, u çmallëm shumë
Ajo dha një kontribut të
duke ju parë, duke ju dëgjuar, duke
rëndësishëm edhe në muzikën e
kënduar e duke folur në atë mënyrën
filmit, ku ka interpretuar shumë këngë
tuaj mjaft të ëmbël dhe emosi pjesë e muzikës së filmave.
cionuese që ju ka karakterizuar
Vaçe Zela është e vetmja femër
gjithmonë. Ju thatë se ju mban
shqiptare e nderuar në të gjallë
gjallë dashuria jonë, ne themi
me Urdhrin "Nderi i Kombit"
se na jep jetë zëri juaj magjik,
nga presidenti Alfred Moisiu me
i papërsëritshëm, gjithçka
motivacionin: “Për vlerat e rralla si
që ju i dhatë këtij vendi
Artiste e Shquar, me popullaritet të
e këtij populli."
jashtëzakonshëm, për interpretimin
Për zonjën
mjeshtëror të këngës së muzikës së

Ikona e Shenjtë e
Këngës Shqiptare
Zëri i Artë i Shqipërisë", "Ikona
e Shenjtë e Këngës Shqiptare",
"Gjigandja e Skenës Shqiptare",
janë vetëm disa nga epitetet për
këngëtaren shqiptare Vaçe Zela, e
cila pas një sëmundjeje të gjatë nërroi
jetë në mëngjesin e 6 shkurtit 2014
në moshën 75 vjeçare në një spital në
Basel të Zvicrës, ku edhe jetonte.
Ajo u lind në Lushnje të Shqipërisë
më 7 prill të vitit 1939.
Këngët e saj: "E dua mëmëdhenë",
"Valsi i lumturisë", "Natën vonë",
"Djaloshi dhe shiu" si dhe shumë të
tjera, kanë bërë bujë dhe kanë përcjellë
gjenerata të tëra të shqiptarëve në
mbarë botën.
Vaçe
Zela
është
larguar
përfundimisht prej skenës muzikore
në vitin 1992, pas 40 vjetësh karrierë
muzikore.
Ajo ka marrë pjesë në shumë
festivale të muzikës në Radio dhe
më vonë në Radiotelevizion që prej
organizimit të parë të tyre, duke fituar
plot 12 çmime të para, një rekord i

Zela, po ashtu
u shkruan poezi dhe këngë
të shumta nga adhuruesit e
muzikës së saj.

Parllaku: Si e sollëm Vaçen në Ansamblin e Ushtrisë
Kryetari i OBVL-së, Rrahman Parllaku, gjeneral-lejtnënat (në pension), si ish kuadër i lartë i ushtrisë, ndërsa shpreh
dhimbjen për ndarjen nga jeta të artistes së madhe Vaçe Zela, kujton çastet e njohjes me të.
-Z.Parllaku, ju shoh të përlotur, ndërsa zhvilluat homazhe
në nderim të divës së muzikës
shqiptare Vaçe Zela. A mund
tëna thoni si e keni njohur atë?
Pas një stërvitjeje me trupa nga rajoni i Belëshit deri
në bregdet, ku merrnin pjesë
shumë forca, si ish komandant
i Forcave Ushtarake Detare
shtrova një darkë, ku merrinin
pjesë edhe shefi i Shtabit të
Përgjithshëm Petrit Dume si
dhe Vaskë Gjino e një grup oficerësh që kishin ardhur të kontrollonin zhvillimin e stërvitjes.
Në këtë darkë kisha ftuar edhe
sekretarin e parë (në mos gaboj
Petraq Magjistarin) dhe kryetarin e Kom.Ekzekutiv, të cilëve
iu kërkova të na sillnin ndonjë
grup artistik për të argëtuar forcat pjesëmarrëse në stërvitje.

Ata sollën 3-4 artistë, mes të
cilëve edhe Vaçe Zelën me
kitarën e famshme. Nuk e njihnim dhe nuk kishim dëgjuar
për të por u befasuam me zërin
e saj brilant tek interpretonte
këngë latino-amerikane.
-Pra, u argëtuat më së miri?
Jo vetëm kaq, por Petriti

më tha se t’ia gjenim anën që
ta merrnin Vaçen në Tiranë me
Estradën e Ushtarit. Ia kërkuam
këtë Petraq Magjistarit. Me
sa mbaj mend ai u tregua i
gatshëm të na ndihmonte, por
na tha: kini parasysh se Vaçja
ka qenë me estradën e Tiranës dhe e kanë larguar që an-

dej!. Megjithëatë ne qemë të
vendosur. Pasi e biseduam me
ish ministrin Beqir Balluku
dhe morëm edhe miratimin e
tij, ngarkuam dirigjentin e Estradës së Ushtarit të bisedonte
me Vaçen dhe ajo pranoi të
bëhej pjesë e kësaj estrade. I
siguruam banim dhe ia paisëm
shtëpinë në ato kushte siç paiseshin shtëpitë atëhere. Dhe ajo
na e shpërbleu me talentin e saj
të rrallë. Zëri i saj brilant bënte
që salla e Shtëpisë Qëndrore
të Ushtrisë të mbushej plot e
përplot me artdashës, sidomos
nga rinia e kryeqytetit. E njejta
gjë ndodhte edhe me koncertet
që organizoheshin nëpër garnizone…
-Por prapë ua “morën” Vaçen nga nomenklatura juaj?!
Po, është e vërtetë. Na drej-

tohet me kërkesë Manush Myftiu që Vaçe Zela të kalonte në
Ansamblin e Shtetit. Petriti dhe
unë nuk ishim dakord, por Gaqo
Avrazi që ishte mbështetës i
talenteve, ndikoi që shumë prej
tyre, edhe nga Ushtria të dërgoheshin për studime në konservatorët e vendeve tjera. Na tha,
të mos ia prisnim rrugën këtij
talenti të rrallë, megjithëse do
i krijonte një boshllëk të madh
në Ansamblin e Ushtrisë. Dhe
ne e lejuam. Vaçe Zelës iu
hap horizonti për të shpalosur
talentin e saj. Me këtë rast,
nëpërmjet gazetës “Veterani”
u shpreh edhe njëherë ngushëllime familjarëve që krenohen me njeriun e tyre, sikurse
krenohemi të gjithë me “Nderin e Kombit”, Vaçe Zela.
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Testamenti i
Në Bujan, ku 70 vjet më parë u projektua “vetëvendosja”

Nga Halil RAMA
Bujani i Krasniqes, me shumë bëma
në historinë tonë kombëtare, hijerëndë
dhe kreshnik në prehrin e Malësisë
së Gjakovës, mbi të gjitha njihet për
kuvendin e tij historik, nga ku 70 vjet më
parë u ideua e drejta e vetëvendosjes së
kosovarëve për të ardhmen e Kosovës.
Pikërisht në 70-vjetorin e Konferencës
së Bujanit, pallati i kulturës “Dardania”
në qytetin e Bajram Currit mblodhi në
një akademi solemne pasardhësit e atyre
burrave trima e të mençur, që 70 vjet më
parë, shpallën shprehjen e vullnetit të
shqiptarëve për bashkim kombëtar, dhe
me rezolutë, edhe njohjen Kosovës të së
drejtës për vetëvendosje deri në shkëputje
nga ish-Jugosllavia.
Akademikë nga Prishtina e Tirana,
deputetë të Kuvendeve të Shqipërisë e
Kosovës, pinjollë të protagonistëve të atij
kuvendi legjendar ndjejnë një kënaqësi të
veçantë, një krenari legjitime, për Bujanin
e Malësisë së Gjakovës, për Bujanin e
Krasniqes, për Bujanin, në hullitë jetësore
të të cilit ecën koha e cila nuk jeton dot pa
historinë e saj. Dhe për këtë, sikur duan të
flasin të gjithë, edhe kullat, edhe kalatë..
edhe këngët e vallet epike të interpretuara
me mjeshtri të rrallë nga djem e vajza
shtatlarta të truallit të Dardanisë. Burim
frymëzimi për dhe për brezat që do të
vijnë, përshëndetja e 95-vjeçarit Rahman
Parllaku, që me përkushtim të rrallë drejton
Organizatën e Bashkuar të Veteranëve të
LANÇ. Si një testament atdhedashurie,
konkluzionet e dëshmitarit okular të
ngjarjeve madhore historike të këtyre
shtatë dekadave të fundit për “sakrifica të
mëdha të tre brezave, për të arritur këtu ku
jemi sot: Kosova e lirë – shtet Sovran e
demokratik, populli shqiptar kudo që jeton
në trojet e veta etnike i ka fituar të drejtat
nacionale e po shkon drejt konsolidimit
të tyre”. Sot, në moshën 95-vjeçare, kreu
i OBVL Parllaku, e brezi i veteranëve të
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare,
ndjehen krenarë e të privilegjuar që arritën
ta shohim kombin tonë të lirë e të ringjallur
në Ballkan; faktor paqeje e stabiliteti në
rajon.
Parë në të njëjtën optikë, kreu i
komunës Bujar Hasanpapaj do të
vlerësonte Bujanin si një prej fshatrave
më me zë të fisit të Krasniqes e më gjerë,
të vendosur afër qytezave ilire të Rosujes,
të cilat sipas gërmimeve arkeologjike
dëshmojnë për vazhdimësi jete tremijë
vjeçare, me një besim e kulturë të hershme,
që dëshmohet me xhaminë e ndërtuar
këtu që në vitin 1786, e cila kishte edhe
mejtepin, shkollën e ulët fetare ku mësohej
shkrim e matematikë, e më vonë hapjen
e të parës shkolle laike në gjuhën shqipe
në Malësinë e Gjakovës në shtëpinë e Ali
Jakupit në Dojan me 17 tetor 1922.

Kuvendi i idealeve tona kombëtare
Krahas shumë ngjarjeve kulmore historike të kësaj krahine,
kryekomunari Hasanpapaj, do të evidentonte kontributin e
veçantë të Bujanit dhe Malësisë së Gjakovës për vënien në
jetë të vendimeve të Konferencës historike që u mbajt më 31
dhjetor 1943 dhe më 1 e 2 janar 1944 në kullën e patriotit Sali
Mani.
Po ashtu dhe Brigadën e 25 Sulmuese të drejtuar nga Veli
Nimani me 900 forca (700 nga Tropoja e 200 nga Hasi) dhe
katër batalione që drejtoheshin nga Idriz Rexhep Mulosmani,
Ali Brahim Mustafaj, Mehmet Bajram Mulosmani dhe Ismail
Poga, që së bashku me brigadat kosovare çliruan territoret nga
Kosova deri në Sanxhak të Bosnjes.
Në këtë akademi solemne spikati veçanërisht mendimi
teorik e shkencor i Prof. Dr. Jusuf Bajraktarit, duke e
konsideruar Konferencën e Bujanit si kuvendin e idealeve tona
kombëtare. Për faktin se Malësia e Gjakovës ka qenë pjesë

e pandashme e Gjakovës si qendër urbane, prof. Bajrakati
argumentoi se ato historikisht janë ndihmuar e kanë vepruar
së bashku në përpjekjet dhe luftërat e tyre për liri e pavarësi.
“Qyteti i Gjakovës s’bënte asgjë pa Malësinë e tij, sikurse edhe
ajo do t’i shërbejë si mbështetja kryesore sa here kërcënohej
Gjakova dhe mbarë Kosova nga zullumet e të huajve”, tha ai
ndër të tjera. Kështu ndodhi edhe në Luftën e Dytë Botërore,
kështu do të ndodhë edhe në vitet e përpjekjeve të mëdha siç
është rasti me Luftën Çlirimtare të Kosovës në vitet 19981999.
Nisur nga këto premisa, akademiku nga Prishtina
argumentoi se Konferenca e Bujanit zë një vend të veçantë në
historinë e re shqiptare, si një afirmim i fuqishëm i identitetit
politik të Kosovës dhe i vullnetit të popullit të saj për bashkim
kombëtar.

Vizitë mbresëlënëse në kullën e patriotit Sali Mani
Më mbresëlënësja e kësaj dite të paharruar do të ishte vizita në kullën e patriotit Sali Mani, në Bujan të Krasniqes,
ku 70 vjet më parë (me 31 dhjetor
1943 e deri më 2 janar 1944) zhvilloj
punimet me sukses të plotë Konferenca
Themeluese e Këshillit Nacionalçlirimtar për Kosovë e Rrafsh të Dukagjinit.
Në podin karakteristik të kësaj kulle,
në analet e historisë sonë të lavdishme,
foto dhe fakte nga jeta e 49 delegatëve
përfaqësues të viseve të Kosovës, prej
të cilëve 43 ishin shqiptarë dhe 6 serbë
e malazez.
Pikërisht në ato tre ditë e netë të
zjarrta të atij dimri të furishëm në këtë

kullë u bënë diskutime e debate të vlefshme si dhe u miratuan dokumente të
rëndësishme për punën e mëtejshme
si: Proklamata drejtuar popullit të
Kosovës, Rezoluta, detyrat prej 18 pikash për KNÇ-të si dhe telegramet përshëndetëse.
Pa dyshim se pjesa më e rëndësishme e Rezolutës së Konferencës
është ajo që bën fjalë për të drejtën e
patjetërsueshme të popullit të Kosovës
për vetëvendosje. Aty pa ekuivoke
thuhej: “Kosova e Rrafshi i Dukagjinit
asht një krahinë e banueme me shumicë
nga populli shqiptar, i cili si gjithmonë,
ashtu edhe sot, dëshiron me u bashkue

me Shqipni…”
Në konferencë u shtruan për zgjidhje dy çështje fundamentale: e para
formimi i Këshillit Nacionalçlirimtar
të Kosovës, i cili do të identifikohej me
individualitetin e subjektivitetit politikshtetëror të Kosovës dhe e dyta, do të
ishte zgjidhja e çështjes kombëtare për
të ardhmen e shqiptarëve.
Për vlerat e kësaj konference të
rëndësishme folën edhe deputeti demokrat i Tropojës, Besnik Dushaj, kryetari i Shoqatës të Veteranëve të LANÇ
të Kosovës, Vehap Shita, kreu i qarkut
Kukës, Ipsen Elezi dhe prefekti i këtij
qarku Ram Hoxhaj.
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70 vjet më pas, Bujani shpaloset me
tërë madhështinë e tij, i shtrenjtë, i bukur, përmendore e historisë sonë kombëtare! Bujani është i privilegjuar nga
vetë natyra, me një pozitë gjeografike
mjaftë të favorshme, duke filluar nga
brigjet e lumit Valbona, vijon gjatë përroit të Gradazhnicës, që e ndan me fshatin Gri, vazhdon drejt Lozhës, në Bogishë, Depsyden, rreth Morajës, kalon
në Cukal, sillet andej nga Liqeni i Ponarëve e në vijim drejt Qafës së Lugut
të Thive, Lugut të Kaut, dirgjet nga kodra e Gojfilave në Bishevë, ku fillojnë
kufijtë më Margegajt…”. Kjo zonë ka
njohur e po njeh një zhvillim intensiv
në tërë infrastrukturën e saj socialkulturore. Pikërisht, edhe për këtë fakt
bujanasit ndjehen më të plotësuar e më
krenarë se kurrë. Ashtu si edhe gjeneral
Parllaku, që si një enciklopedi e gjallë
rrëfen me detaje kontaktet e shumta me
patriotë të kësaj zone në vitet e zjarrta të
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare,

dhe më pas si kuadër i lartë i Ushtrisë. E
shpreh fare qartë këtë në bashkëbisedimin e ngrohtë e miqësor me deputeten e
Kosovës, zonjën e nderuar Flora Brovina, e njohur si një aktiviste e hershme
në fushën e të drejtave të njeriut dhe që
vazhdimisht ka luftuar në emër të popullit të sa. Brovina, mjeke e shquar,
poete e njohur, patriote e flaktë që përballoi me stoicizëm burgjet dhe dhunën
barbare serbe, falënderon nga zemra
zotin Parllaku për gjithçka ka bërë ai
për Kosovën e për popullin e vet.
Udhëtimi me të, nga Tirana në Gjakovë dhe më pas në Bajram Curr, Bujan e Has do të mbetet i paharruar në
memorien tonë. Bashkudhëtarët tanë,
nipërit e nderuar të “Heroit të Popullit”,
Mazllum e Hazbi Parllaku, ndjehen të
privilegjuar tek i shërbejnë xhaxhait,
nga i cili, edhe kanë përfituar, por edhe
kanë vuajtur kalvarin e internim-dëbimeve gjatë viteve të burgjeve të diktaturës. Nga xhaxhai i njohur i njohur

si udhëheqës i talentuar i LANÇ dhe
si legjenda e qëndresës në burgjet e
Burrelit e Tiranës, por edhe nga të parët
e fisit të tyre me emër e zë në Kukës
e në gjithë Shqipërinë, kanë trashëguar
dhe ruajnë me fanatizëm testamentin e
atdhedashurisë. Tregues sinjifikativ për
këtë është edhe “braktisja” për një apo
dy ditë e punëve të shumta në biznesin
e njohur të tyre në Tiranë, për të ndjekur
veprimtari të tilla jubilare në Bajram
Curr e Bujan.
Dy javë më parë, nga tribuna e sesionit jubilar që u mbajt në sallën e Akademisë së Shkencave në Tiranë, kryetari i Kuvendit Ilir Meta do të vlerësonte
se Rezoluta e Konferencës së Bujanit
– 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. Kreu i legjislativit shqiptar vlerësoi ata gra e burra, komunistë

e nacionalistë, atdhetarë e demokratë,
përfaqësues të forcave të armatosura
dhe të rinj antifashistë, që shënjuan një
gur themeli në të nesërmen dhe vizionin
për të ardhmen e çështjes shqiptare.
Edhe në këtë akademi solemne në
qytetin e Bajram Currit, autoritetet vendore të qarkut të Kukësit e komunës
së Bujanit, por dhe historian e akadmikë nga Kosova e Tirana i shprehën
mirënjohjen e thellë kryeparlamentarit
shqiptar, Ilir Meta për nisma të tilla për
kremtuar përvjetorët jubilarë të ngjarjeve historike të kombit tonë.
Qindra pjesëmarrësit në këtë sesion
jubilar vlerësuan mendimin teorik e
shkencor të referuesve në këtë sesion
jubilar, të bindur se do të arrihet njohja
ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës
nga të gjitha shtetet demokratike të
botës dhe se Kosova do të zërë vendin e
vet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara e në organizatat e tjera ndërkombëtare” si shtet Sovran dhe i pavarur.
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BUJANI, PARARENDËS I NGJARJEVE TË MËDHA HISTORIKE
Nga Bujar Hasanpapaj

Si asnjëherë tjetër, shqiptarëtë të gjitha
trojeve, kremtojmë së bashku 70-vjetorin e
Konferencës sëBujanit, një nga ngjarjet më
të rëndësishme të kombit shqiptar,pasi me
vendimet e saj, për herë të parë në historinë
tonë kombëtare ju njoh e drejta shqiptarëve
tëKosovës për vetvendosje, deri ne
shkëputje nga ish federata jugosllave.
Ky vendim historik erdhi pas betejave e
luftrave të përgjakshme që populli shqiptar
ka bërë në të gjitha trojet e veta për çlirim e
bashkim kombëtar.
Në këto beteja e luftra të zhvilluara,
Bujani dhe Malësia e Gjakovës kane një
rol dhe kontribut të pazëvendesueshëm në
breza.
Në fjalen time sot unë nuk do të
ndalem vetëm në rëndësinë e vendimeve
tëKonferencës, por seBujani i Malësisë
sëGjakovës është një prej fshatrave më me
zë të fisit tëKrasniqes e më gjerë, i vedosur
afër qytezave ilire të Rosujes, të cilat sipas
gërmimeve arkeologjike dëshmojnë për
vazhdimesi jete, të paktën 3000 vjeçare,
me një besim e kulturë të hershme, që
dëshmohet me xhaminë e Bujanit e
ndërtuar që në vitin 1786, e cila kishte edhe
mejtepin,shkollën e ulet fetare ku mësohej
shkrim e matematikë, e më vonë hapjen
e të parës shkolle laike në gjuhën shqipe
nëMalësinë e Gjakovës, në shtëpine e Ali
Jakupit nëDojan, me 17 tetor 1922.
Viti 1916 shënon krijimin e administratës
civile shqiptare nëMalësinë e Gjakovës me
qendër nëBujan, e cila u vendos në shtëpinë
e Zmajl Zmakes nëDojan, nënprefektura e
cila i kishte katër krahina (Gash, Krasniqe,
Bytyç e Nikaj-Mertur), me nënprefekt
Hysni Curri. Kjo shënon edhe kalimin nga
administrimi fisnor në një administratë
civile të centralizuar në të gjithëMalësinë e
Gjakovës.
Bujaniështë një fshat i njohur për tradita
të veçanta patriotike, atdhetare, bese e
bujarie, jo vetëm nëMalësinë e Gjakovës
por në të gjitha trojet shqiptare, cilësi këto
të fituara dhe të trashëguara në breza nga
banorët e tij, e që gjatë gjithë ekzistencës
së tyre i vunë në shërbim të interesave
kombëtare .
Në këtë kuadë, Bujani me banorët e vet
do të jenë të lidhur me të gjitha ngjarjet
historike që janë zhvilluar, si nëMalësinë
e Gjakovës, ashtu edhe në viset e tjera
shqiptare. Ngjarjet rrjedhin njëra pas tjetrës.
Do ta fillojmë me pranveren e vitit 1845
ku rreth 8000 malësore nga Malesia e
Gakovës dhe Kosova, të udhëhequr nga
Binak Alia e Sokol Rama rrëmbyen armët
kundër zbatimit të reformave të Tanzimatit,
duke zbrapsur operacionin e çrmatimit nga
trupat osmane dhe duke çliruar qytetin e
Gjakovës.
Në 14 tetorin e vitit 1862, kur një
ekspeditë ndëshkimore turke, më e madhja
deri atëhere, e paisur me topa prej 12
taboresh, e komanduar nga gjenerali
famëkeq Mehmet Ali Pasha ose Maxhar
Pasha,ra nëDezdar për të nënshtruar me çdo
çmim Malesinë e Gjakoves, Malesinë e
“pabindur” siç e quante Porta e Lartë.
Malesoret të udhëhequr nga Avdi Syla,
Qerim Delia, Bardhoc Hajdari, Islam

Dervishi, me në krye strategun popullor
Binak Alia thyen me turp ekspeditën e
Maxhar Pashes ku lanë 1500 trupa të vrarë
e të mbytur në lumin Valbona . Kjo ngjarje
do të shënonte thyerjen e parë tëushtrisë
osmane nëMalësinë e Gjakovës dhe do
t’i tregonte Portës sëLartë se malësorët
do ti mbronin trojet e veta me çdo çmim.
Përpjekjet e Portës sëLartë nuk do të
ndaleshin për nënshtrimin e kesaj treve e
cila nuk e duronte pushtimin .
Në përgjigje të këtyre përpjekjeve
nëBujan, 6-muaj para Kuvendit të madh
të Lidhjes Shqiptare të Prizerenit
do
të formohej i pari batalion shqiptar i
komanduar nga Mic Sokoli. Ky batalion
pati vlera të mëdha pasi shërbeu jo vetëm si
garda e garantimit të zhvillimit të kuvendit
të Lidhjes Shqiptare të Prizerenit, por u bë
bërthama e Ushtrise së Madhe të Lidhjes
Shqiptare të Prizerenit, ku Binak Alia u
zgjodh anëtar i Kom.Qëndror të qeverisë
së parë që nga koha e Skënderbeut. Mic
Sokoli u caktua nënkomandant i të gjithë
forcave të Lidhjes dhe kryekomandant i
krejt forcave të mymleqetit tëMalësisë
sëGjakovës. Në mbrojtje të trojeve
shqiptare tëPlaves e tëGucise ne vitin
1879 - 1880 shkuan mbi 2000 luftëtarë të
drejtuar nga Mic Sokoli e Ali Ibra, ku mbi
300 luftëtare janë nga Bujani, me në krye
Man Avdinë, bajraktarin e fisit të Krasniqes,
njëherësh anëtar i Këshillit tëPërgjithshëm
për mbrojtjen e Plavës e tëGucisë.
Në vitin 1881 Mic Sokoli bashkoi një
numër të madh luftëtarësh nga Bujani dhe
Malësia e Gjakovës, të cilët morën pjesë në
aksionet luftarake për çlirimin e Shkupit.
Po ashtu, me 18 janar 1881 për çlirimin e
Prishtinës,me 25 janar 1881 në luftimet
për çlirimin e Mitrovicës, Vuçiternës dhe
Gjilanit.
Por një nga betejat qëështë ngulitur
në mendjen e çdo shqiptari është ajo e
Shtimjes me 22 prill 1881, e cila njihet si
beteja më e përgjakshme në historine e
luftrave shqiptare, ku Mic Sokoli ra në
fushën e betejës duke vendosur gjoksin mbi
gryken e topit të armikut. Në këtë betejë për
mbrojtjen e trojeve shqiptare ranë luftetarët

e Bujanit Mic Sokoli, Zmajl Mehmeti,
Zmajl Hyseni eMiftar Bajri bashkë me 800
luftëtarë të tjerë.
Një ngjarje tjetër e shënuar në histori
është ajo e qershorit 1909 – 1910 ku shtabit
të luftës për çlirimin e vilajetit të Kosovës, i
vendosur në Bujan, nën drejtimin e Hasan
Prishtinës, iu bashkuan 400 luftëtarë nga
Bujani, të drejtuar nga Zeqir Halili, që së
bashku thyen ushtrinë osmane të Xhavit
Pashës në Qafë Morinë dhe në Qafë Prush,
ku një tjetër luftëtar përsëriti aktin sublim të
Mic Sokolit, duke mbyllur gryken e topit
me trupin e tij. Ky ishte Ali Jakupi, i njohur
si papuca i Dojanit .
Në luftën e Shkodrës të vitit 1913 ranë
duke luftuar 3600 vetë, shumë prej tyre
ishin nga Malësia e Gjakovës e tre prej
tyre nga shtëpia e Binak Bekteshit nga
Bujani: Sherif Bajrami, Azem Bajrami dhe
i madhi Mehmet Binaku.
Në gusht të vitit 1918 vriten udhëheqësit
e shumë luftrave për çeshtjen kombëtare
Bajram Mani, Bajram Nimani e Zeqir
Halili. Janë këto ngjarje historike të
Bujanit, lidhjet e Krasniqes dhe të Bujanit
në veçanti me Rrafshin e Dukagjinit, Plaven
e Gucine, Shalën e Shoshin, Iballen, Hasin
e Lumën, Pukën e Mirditen dhe prestigji i
padiskutueshëm i bajraktarit të Krasniqes,
atdhetarit të shquar Sali Mani, që bënë të
mundur përzgjedhjen e Bujanit, dhe në
mënyrë të veçantë të shtëpisë së Sali Manit
si vendin më të përshtatshëm dhe më të
sigurtë për mbajtjen e kësaj konference me
rëndësi të madhe për kombin shqiptar.
Pas përfundimit të punimeve të kësaj
konference, divizioni gjerman i cili ishte
i dislokuar në Gjakove sulmoi Malësinë e
Gjakovës nga Qafa e Morines dhe Qafa e
Prushit, ku masakruan me dhjetra civilë
të pafajshëm, dhe në luftimet e batalionit
të të rinjve të Malësisë ra dëshmor
djali i Sali Manit, Jah Salihi, i cili ishte
komandant i këtij batalioni, anëtar i
Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar për
Kosovën dhe Rrafshin e Dukagjinit në
Konferencën e Bujanit.
Bujani dhe Malësia e Gjakovës kanë
kontribut të veçantë në vënien në jetë të

vendimeve të Konferencës së Bujanit, duke
iu bashkuar forcave partizane të derguara
në Kosovë: Brigadën e 25 Sulmuese të
drejtuar nga Veli Nimani me 900 forca:
700 nga Tropoja e 200 nga Hasi dhe katër
batalione që drejtoheshin nga Idriz Rexhep
Mulosmani, Ali Brahim Mustafaj, Mehmet
Bajram Mulosmani dhe Ismail Poga, që
së bashku me brigadat kosovare çliruan
teritoret nga Kosova deri në Sanxhak të
Bosnjes.
Në aksionet luftarake kundër forcave
pushtuese gjermane në Devë të Gjakovës
me 15 shtator 1944 ra dëshmor në fushën
e betejës një tjetër përfaqësues i familjes
Mulosmani, Rrustem Avdyli.
Me gjithë luftrat dhe gjakun e derdhur
nga shqiptarët për të realizuar
vendimet historike të Bujanit deri në
këtë kohë ato nuk u bënë realitet, pasi u desh
përsëri që të derdheshin lumenj gjaku për të
fituar lirinë dhe pavarësinë e Kosoves nga
ushtarët e Ushtrise Çlirimtare të Kosovës,
së cilës ju bashkuan shumë malësorë të
Malësisë së Gjakoves, ku dhjetra prej tyre
ranë dëshmorë. Në mesin e tyre jane tre nga
bijtë më të mirë të Bujanit: Bylbyl Breçani,
Fatmir Doçi dhe gjenerali i gjeneralëve
Tahir Sinani. Emrat e tyre sot, së bashku
me dëshmorët e të gjitha kohërave që ranë
për mbrojtjen e trojeve shqiptare janë
shkruar me germa të arta në historinë tonë
kombëtare, pasi bënë realitet një pjesë të
vendimeve të Konferencës së Bujanit.
Sot Kosova është e lirë dhe e pavarur,
Shqiperia vend i lirë e demokratik.
Ndaj dhe unë dua t’u shpreh mirënjohje
e respekt të gjithë delegatëve pjesmarrës në
Konferencën e Bujanit për largpamësinë
e tyre historike, që me vendimet e kësaj
konference vendosën gurthemelin për
pavarësinë e Kosoves dhe bashkimin e
trojeve etnike shqiptare.
Njëkohësisht të përulem me respekt
për dëshmorët e të githa kohërave që
dhanë jeten e tyre për çeshtjen kombëtare
shqiptare.
*Kryetar i Komunës Bujan
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REFERAT
Prof. Dr. Jusuf Bajraktari*
Jemi tubuar sot në qytetin që e mban me
krenari emrin e tribunit të madh e të Heroit të
Popullit Shqiptar Bajram Curri, për të përkujtuar vendimet historike të shprehura botërisht në
Kuvendin e Bujanit nga përfaqësuesit e popullit
te Kosovës për bashkim me Shqipërinë.
Siç dihet Malësia e Gjakovës ka qenë pjesë
e pandashme e Gjakovës si qendër urbane. Ato
historikisht janë ndihmuar e kanë vepruar së
bashku në përpjekjet dhe luftërat e tyre për liri
e pavarësi. Qyteti i Gjakovës s’bënte asgjë pa
Malësinë e tij, sikurse edhe ajo do t’i shërbejë si
mbështetja kryesore sa here kërcënohej Gjakova dhe mbarë Kosova nga zullumet e të huajve.
Kështu ndodhi edhe në Luftën e Dytë Botërore,
kështu do të ndodhë edhe në vitet e përpjekjeve
të mëdha sic është rasti me Luftën Clirimtare të
Kosovës në vitet 1998-1999.
Nisur nga këto premisa Konferenca e Bujanit zë një vend të veçantë në historinë e re
shqiptare, si një afirmim i fuqishëm i identitetit
politik të Kosovës dhe i vullnetit të popullit të saj për bashkim kombëtar. Lufta e Dytë
Botërore krijoi hendikepe e tragjedi të mëdha
për mbarë njerëzimin. Trojet shqiptare u bënë
shesh luftërash e betejash ku blloqet kundërshtare luftonin në mbrojtje të interesave të tyre.
Sa më thellë shkallmonte lufta gjendja ekonomike e politike në këto hapësira po bëhej
më ë padurueshme. Në Kosovë po tensionohej
më shumë se në viset e tjera për shkak të pasigurisë për të ardhmen. Në gjysmën e dytë të vitit
1943, si rezultat i zhvillimeve të luftës, në viset
shqiptare ndodhën ngjarje të cilat me peshën e
tyre ndikuan në rrjedhat e kohës. Ato detyruan
faktorët politikë e ushtarakë për të përcaktuar
qartë qëndrimin e tyre për të ardhmen e vendit
pas përfundimit të luftës. Ndër këto ngjarje do
të veçojmë: Marrëveshja e Mukjes (më 1 dhe 2
gusht 1943); Kapitullimi i Italisë fashiste (më
8 shtator 1943); Kuvendi i Lidhjes së Dytë të
Prizrenit (më 16 shtator 1943); dhe Këshillimin
e Komitetit Krahinor në Sharr, i cili mori vendim për formimin e Këshillit Nacionalçlirimtar
për Kosovë e Rrafsh të Dukagjinit (më 4 nëntor
1943. Këto dhe zhvillimet e tjera ishin faktorët
që ndikuan edhe në udhëheqjen e Komitetit
Krahinor të PKJ dhe atë të Lëvizjes Antifashiste
për organizimin e një kuvendi përfaqësues nga
i cili do të zgjidhej Këshilli Nacionalçlirimtar i
Kosovës. Mbështetur në të gjitha burimet relevante, mund të konstatohet se me 31 dhjetor
1943 e deri më 2 janar 1944, në kullën e patriotit
Sali Mani, në Bujan të Krasniqes, në Malësinë e
Gjakovës, i zhvilloj punimet me sukses të plotë
Konferenca Themeluese e Këshillit Nacionalçlirimtar për Kosovë e Rrafsh të Dukagjinit.
Aty, në prezencën e 49 delegatëve përfaqësues
të viseve të Kosovës, prej të cilëve 43 ishin shqiptarë dhe 6 prej tyre ishin serbë e malazez, u
bënë diskutime e debate të vlefshme si dhe u
miratuan dokumente të rëndësishme për punën
e mëtejshme si: Proklamata drejtuar popullit të
Kosovës, Rezoluta, detyrat prej 18 pikash për
KNÇ-të si dhe telegramet përshëndetëse. Pa
dyshim se pjesa më e rëndësishme e Rezolutës
së Konferencës është ajo që bën fjalë për të drejtën e patjetërsueshme të popullit të Kosovës
për vetëvendosje. Aty pa ekuivoke thuhej:
“Kosova e Rrafshi i Dukagjinit asht një krahinë
e banueme me shumicë nga populli shqiptar, i
cili si gjithmonë, ashtu edhe sot, dëshiron me u
bashkue me Shqipni…”
Në konferencë u shtruan për zgjidhje dy
çështje fundamentale: e para formimi i Këshillit
Nacionalçlirimtar të Kosovës, i cili do të identifikohej me individualitetin e subjektivitetit
politik-shtetëror të Kosovës dhe e dyta, do të
ishte zgjidhja e çështjes kombëtare për të ardhmen e shqiptarëve. Se si reflektohej çështja e ardhmërisë së Kosovës në raport me të huajt por
edhe me forcat politike të vendit do ta ilustrojmë me këta shembuj: Oficeri britanik ndërlidhës i Shtabit të Aleatëve në Kajro, Peter Kemp,
i caktuar për Kosovën, erdhi në Shqipëri në
gusht të vitit 1943. Ai, pas takimeve me njerëz

KONFERENCA E BUJANIT,
KUVEND I IDEALEVE KOMBËTARE
nga krahina të ndryshme në Tiranë, me nivele
të ndryshme kulturore dhe politike e kuptoi
vendin që zinte Kosova në historinë politike,
ekonomike e shpirtërore të shqiptarëve. Në
një nga raportet e përgatitura për shefat e tij në
Bari shkruante: “Nuk po e ekzagjeroj kur them
se për të gjithë shqiptarët që kam takuar, Kosova përbënte një shqetësim të madh. Njerëz
me pikëpamje krejtësisht të ndryshme, duke
filluar nga Enver Hoxha, Mustafa Gjinishi,
Ymer Dishnica, Vasil Andoni dhe Halil Maqi,
të gjithë pranonin rëndësinë që kishte për Shqipërinë ndreqja e problemit të Kosovës”. Të
gjithë ata i kërkonin Kempit të siguronte nga
Aleatët një deklaratë ku do të garantohej që
Kosova t’i kthehej Shqipërisë, ose të thuhej
se do të vendosej nga një plebishit i mbajtur
nën mbikëqyrjen e Aleatëve. Majori Kemp në
raportet e tij për periudhën gusht 1943 - mars
1944 përmend emra shumë shqiptarësh me të
cilët është takuar në Kosovë dhe Shqipëri. Ai
thekson se jo vetëm shqiptarët e Kosovës e
shihnin Shqipërinë si qendër tërheqëse që u
garantonte mbijetesën por edhe shqiptarët e
Shqipërise e shihnin Kosovën si mbijetesë ekonomike për një shtet të pavarur politikisht.
Ai shkruan edhe për takimin e tij me Sali
Manin në kullën e të cilit u mbajt Konferenca
e Bujanit. “Unë vendosa të kontaktoj Mehmet
Hoxhën i cili me disa shokë të tij ishte në një
fshat në bregun e lumit Valbona, në shtëpinë e
Sali Man Bajraktarit, një nga Bajraktarët më të
fuqishëm në Malësinë e Gjakovës, për të cilin
unë pata një letër nga Abaz Kupi”. Pasi përshkruan mikpritjen që i bën Sali Mani thotë se
ai disa herë e përsëriti se “Aleatët nuk duhet
ta shkëpusin Kosovën pas Luftës, pasi ne nuk
mund të jetojmë pa të”. Edhe në letërkëmbimin
e Mithat Frashërit me Sali Manin në prag dhe
pas Konferencës së Bujanit do të shihet se sa
e rëndësishme ishte e ardhmja e Kosovës edhe
për forcat politike shqiptare. Mithat Frashëri
do t’i shkruajë Sali Manit “Mos i zini besë Nacionalçlirimtares se ata do t’ju mashtrojnë me
fjalë të bukura”. Ndërsa Sali Mani, i bindur
në kauzën e luftës çlirimtare, do t’i përgjigjej:
“Zotni Mithat Frashëri, unë nuk e harroj kurrë
kujtimin dhe idealin patriotik të Bajram Currit
– Plakut të Maleve. Unë u kam ndej e do t’u
rri besnik idealeve të tij dhe popullit shqiptar”. I prirë nga këto ndjenja, kulla e tij do t’i
mirëpresë delegatët e Kosovës.
Së këndejmi mund të thuhet se Konfereca
e Bujanit me vendimet largpamëse që morri
jo vetëm që do të mbetet njëra ndër ngjarjet
kulmore por do të bëhet pika referuese prej
nga do të zërë fill dhe do të fuqizohet çdo përpjekje e mëvonshme për lirinë dhe pavarësinë
e Kosovës. Menjëherë pas përfundimit të Konferencës së Bujanit pasoi sulmi i forcave okupuese gjermane dhe atyre kuislinge i njohur si
Ofensiva e Dimrit si dhe rrebeshi i reagimeve
të ashpra nëpërmjet letrave të KQ të PKJ lidhur
me mospajtimin e tyre për karakterin e KNÇ të
Kosovës dhe rolin e tij në zgjidhjen e cështjes
kombëtare. Përderisa Ofensiva e Dimrit u solli
dëme në njerëz e teknikë njësive partizane si
dhe mbjelli terror e dhunë në fshatrat e Malësisë së Gjakovës deri në mars të 1944, dëmet e
mospajtimit të KQ të PKJ do të jenë më afatgjata dhe të përmasave shkatërruese për barazinë
midis dy Lëvizjeve Antifashiste – të Shqipërisë
në njërën anë dhe të Jugosllavisë në anën tjetër.
Populli i Kosovës, duke u bazuar në vendimet
e Konferencës së Bujanit dhe në shpresën e
garancioneve të aleatëve masivizoi Lëvizjen
Antifashiste, duke krijuar një forcë të armatosur respektive, për rreth 53.000 luftëtarë, prej të
cilëve 6.200 ranë dëshmorë. Me këtë pjesëmarrje Kosova u dëshmua si aleate e Koalicionit

Antifashist fitimtar. Ky fakt i pamohueshëm, në
vitet e mëvonshme do të bëhet pengesa kryesore për realizimin e projekteve serbe kundër
shqiptarëve.
Pavarësisht se Kosova në vjeshtën e vitit
1944 arriti të çlirohet nga okupatori fashist me
forcat e veta dhe me ndihmën e 2 brigadave të
UNÇ të Shqipërisë, ajo nuk arriti të shmangë
dhunën, mllefin dhe masakrat më makabre të
shovinizmit serb. Pas lufte udhëheqja jugosllave
shkeli në mënyrë brutale parimin e të drejtës për
vetëvendosjen e popujve dhe vendimet e Konferencës së Bujanit. Në anën tjetër, udhëheqja
e PKSH kapitulloi para presioneve e kërcënimeve të PKJ-së në emër të “rendit të ri” duke
e lënë në mes të rrugës zgjidhjen e çështjes së
Kosovës. Ajo heshti kur po degradoheshin institucionet politike ushtarake të Kosovës; heshti
për gjakderdhjet dhe masakrat serbe që mbuluan Kosovën në fundin e vitit 1944 dhe gjysmën
e vitit 1945; heshti kur administrata ushtarake
martirizoi për muaj të tërë kosovarët, duke përfshirë këtu tragjedinë e Tivarit; anashkaloi me
mospërfillje e me papërgjegjësi kontaktet me
përfaqësuesit legjitimë shqiptarë të Kosovës,
të cilët përpiqeshin për të njoftuar Tiranën për
gjendjen e rëndë në vend, duke mbajtur lidhjet
vetëm me udhëheqjen jugosllave. Përfaqësuesit
e PKSH-së e lanë Kosovën në pamëshirën jugosllave si një çështje e tyre e brendshme.
Të gjitha këto probleme rëndonin mbi
Kryesinë e KNÇ të Kosovës gjatë gjysmë
viteve 1944 dhe 1945, e cila kishte ngelur
vetëm me tre veta (Mehmet Hoxha, Rifat Berisha dhe Zekeria Rexha) e mbuluar me një mal
problemesh. Në ndërkohë tre anëtarë ishin
vrarë (Xhevdet Doda, Hajdar Dushi dhe Milan Zeçar), ndërkaq, tre të tjerë ishin në detyra
ushtarake (Fadil Hoxha, Pavle Joviqeviç dhe
Ali Shukria). Në dimër të vitit 1945, kur në
udhëheqjen jugosllave po hartoheshin elaborate për të nënshtruar Kosovën, në Kryesi u
kooptuan pesë anëtarë të rinj, prej të cilëve
çuditërisht asnjë shqiptar (Dushan Mugosha,
Gjoka Pajkoviq, Boshko Çakiq, Mita Milkoviq dhe Milutin Pavliçiq), fakt ky që shpreh në
mënyrën më plastike tendencën e serbizimit
të Kosovës. Prej 8 shkurtit 1945 ne Kosovë
rrethanat u bënë më të rënda meqë u vendos
administrata ushtarake me kompetenca shumë
të gjera, e që hapi rrugën e nënshtrimit me një
varg incidente të planifikuara me synim të të
ashtuquajturit spastrim etnik. Këto dhe një varg
marrëveshjesh dhe kontaktesh me Beogradin i
paraprinë mbajtjes se Konferencës së KKNÇ
me 8-10 korrik 1945, në qytetin e Prizrenit.
Dhe kjo me qëllim të qitjes së hijes së keqe mbi
qendrën shpirtërore e historike të shqiptarëve.
Gjatë kësaj periudhe udhëheqja jugosllave
shqyrtoi disa modalitete për Kosovën deri sa
zgjodhi projektin e një krahine autonome në
kuadër të Serbisë. Siç është e njohur, Kuvendi

Krahinor i Kosovës, në mbledhjen e 8-10 korrikut 1945, vendosi me aklamacion, natyrisht me
dhunë, miratimin e “Rezolutës për aneksimin e
Kosovës e Metohisë me Serbinë Federale”. Në
bazë të dokumenteve arkivore del se në mbledhjen e Kuvendit kanë marrë pjesë 142 delegatë
dhe mysafirë prej të cilëve vetëm 33 pjesëmarrës ishin shqiptarë. Aty me qëllim nuk ishin
ftuar 28 pjesëmarrës, delegatë të Konferencë së
Bujanit, të cilët ishin de jure anëtarë të KNÇ.
Ndërsa po vendosej për çështjen jetike për perspektivën e Kosovës, në Kuvendin e Prizrenit
mbi 100 delegatë ose rreth 80 për qind ishin jo
shqiptarë. Nga sa u tha më sipër, del fare e qartë
se këto fakte flasin mjaft bindshëm për kohën,
rrethanat dhe atmosferën në të cilën u mbajt
Kuvendi i Prizrenit, ku u nëpërkëmb vullneti
i popullit, duke bërë atentat të llojit të vet në
çështjen e vetëvendosjes së popullit shqiptar.
Aty iu ndërrua rrjedha e natyrshme historisë.
Siç do të shkruajë Akademik Fehmi Agani
para njëzet vjetësh Lëvizja Clirimtare Shqiptare
në Kosovë kërkesat e veta të çdo etape të pas
Luftës se Dytë Botërore i mbështeti fuqishëm në
Konferencën e Bujanit dhe vendimet e saj. Aq
fuqimisht e afirmoi kjo Konferencë mëvetësinë e Kosovës dhe të drejtën e shqiptarëve për
vetëvendosje sa edhe vendimet e Konferencës
së Prizrenit të 1945, ndonëse të imponuara e në
shumë aspekte të kundërta me Bujanin, u bënë
në emër të vetëvendosjes e duke ruajtur një
formë autonomie për Kosovën. Pavarësisht se
Kuvendi i Prizrenit mohoi Konferencën e Bujanit si pasojë e presionit të paparë politik, ushtarak e policor të forcave jugosllave në formën
e administrimit ushtarak, megjithatë, ai paraqet
zgjidhje modus vivendi, ose është shprehje
e mbijetesës së shqiptarëve në kohët e rrjedhave më të disfavorshme pas Luftës së Dytë
Botërore. Prandaj Kosovës iu deshën mbi një
gjysmë shekulli përpjekje e sakrifica të shumta
për të shijuar lirinë.
Shënimi solemn i 70 vjetorit të Konferencës
së Bujanit në Prishtinë më 13 dhjetor 2013, në
Tiranë me 24 janar dhe sot në Bajram Curr, me
31 janar 2014, nën përkujdesjen e kryetarëve
të Kuvendit të Kosovës – z.Krasniqi e të Shqipërisë – z.Meta dhe të prefektit të Qarkut të
Kukësit - z. Ipsen Elezi, nuk është vetëm një
përkujtim i thjeshtë i një ngjarjeje historike,
por para së gjithash duhet konsideruar si një
vlerësim për vuajtjet e dyanshme dhe si qasje e
rrugëtimit tonë të përbashkët drejt përmbushjes
së një qëllimi e vullneti kombëtar të popullit
shqiptar. Me këtë rast shprehim respektin tonë
të thellë për ideatorët, për delegatët e Konferencës së Bujanit dhe mbi të gjitha për popullin
liridashës e krenar të Malësisë së Gjakovës.
*FJALA NE SESIONIN JUBILAR
KUSHTUAR 70-VJETORIT TË KONFERENCËS SË BUJANIT - Bajram Curr, 31 janar
2014
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Tiparet dhe objektivat e lanç të popullit të Kosovës
Nga Zija Mulhaxha
Nënkryetar i Shoqatës së Veteranëve
të LANÇ të Kosovës

M

e mbarimin e Luftës së Parë
Botërore, si rezultat i saj, harta
gjeografike e Evropës u ndërrua në mënyrë
të dukshme. U shua Perandoria AustroHungareze, Gjermania pësoi disfatë. Pas
mbarimit të luftës, si pasojë e humbjes së
luftës, aleatët edhe asaj i vunë kufizime të
mëdha, Gjermania u çarmatos dhe duhej
të paguante dëmet e luftës dhe obligimet
e tjera. Si pasojë e këtyre detyrimeve
Shteti Gjerman u gjend në një situatë të
palakmueshme, kështu që në opinionin
gjerman u shfaq një pakënaqësi e madhe
me gjendjen e rëndë në të gjitha fushat
e jetës. Si pasojë e kësaj pakënaqësie u
hap rruga për të ardhur në pushtet Partia
Nacional-Socialiste në krye me Adolf
Hitlerin. Edhe në Itali ngadhënjyen forcat
fashiste në krye me Benito Musolinin.
Borgjezia gjermane dhe ajo italiane
te partitë nazi-fashiste gjetën mjetin e
duhur për të realizuar aspiratat e tyre për
zgjerimin e ndikimit të tyre në fushatën
që përgatitnin për zgjerimin territorial në
dëm të fqinjëve siç ishin Polonia, Çekia,
Bashkimi Sovjetik dhe Ballkani. Lufta
e Dytë Botërore filloi me pushtimin e
Polonisë dhe zgjati 5 (pesë) vjet. Në këtë
luftë u përfshinë shumë shtete evropiane
e mandej edhe Shtetet e Bashkuara të
Amerikës.
Pas kapitullimit të Jugosllavisë,
Kosovën e pushtuan dhe e ndanë pushuesit
gjermanë, italianë dhe bullgarë. Në këtë
kuadër, pjesa më e madhe e Kosovës
mbeti nën pushtimin e italianëve dhe ajo,
me dekret mbretëror të mbretit italian,
më 12 gusht të vitit 1941, iu aneksua
Shqipërisë. Në frymën e dispozitave të
marrëveshjes së Vjenës nën pushtimin
bullgar mbeti një pjesë e Gjilanit në
veri të Pasjanit, Vitia, Kaçaniku dhe
rrafshi i Siriniqit. Në zonën e pushtuesve
gjermanë hynë tri rrethe: i Mitrovicës, I
Vushtrrisë dhe i Llapit të Podujevës.
Copëtimi i Kosovës në tri zona
u bë me qëllim që të plotësoheshin
kërkesat e pushtuesve gjermanë,
italianë dhe bullgarë – aleatë në Luftën
e Dytë Botërore. Pasi e ndanë Kosovën
në tri pjesë, secili okupator formoi
administratën e vet gjegjësisht pushtetin
kuisling.
Pas luftës së prillit 1941 okupatorët
fashistë
ndiqnin
një
politikë
jashtëzakonisht dinake e demagogjike,
duke e paraqitur veten si shpëtimtarë të
shqiptarëve që e kanë hequr nga kurrizi
i tyre barrën e rëndë të pushtimit dhe të
terrorit të regjimeve të Jugosllavisë së
vjetër. Të gjitha masat që ndërmorën pas
vendosjes së sistemit pushtues kishin për
qëllim të krijohej përshtypja se të gjitha
këto bëheshin në dobi të shqiptarëve. Me
krijimin e së ashtuquajturës ,,Shqipëri e

• Konferenca e Bujanit, ngjarje kjo e rëndësishme e historisë së popujve të Kosovës e veçanërisht e popullit shqiptar dhe vendimet e saja kanë rëndësi të madhe për ngjarjet që kanë ndodhur me
miratimin e Rezolutës së saj – me të cilën Kosovës i njihet e drejta e vetëvendosjes deri në shkëputje
nga Jugosllavia, përkatësisht nga Serbia, e cila e kishte okupuar Kosovën në Luftërat Ballkanike
të viteve 1912-13. Me këtë Rezolutë, si dihet, shqiptarëve të Kosovës u njihej edhe e drejta e bashkimit kombëtar dhe e bashkimit me shtetin amë - Shqipërinë.

Madhe”, pushtuesi italian tentoi të bënte
për vete masat e pezmatuara të Shqipërisë
së pushtuar, dhe të Kosovës bashkë me
të, t’i shndërronte në një bazë të sigurt
për luftë kundër Bllokut Antifashist
Anglo-Sovjeto-Amerikan e të shtypjes së
Lëvizjes Antifashiste Nacional-çlirimtare
në Jugosllavi dhe Greqi.
Shqiptarët në vitet e okupimit nazifashist fituan disa të drejta si ato për
shkollimin e përdorimin e gjuhës amtare
në shkolla e në administratë. Madje jo
vetëm shqiptarët e asaj pjese të Kosovës,
që u bashkuan në Shqipërinë e okupuar,
por edhe ata që mbetën në zonën gjermanë
të okupacionit me përjashtim të atyre që
mbetën në zonën bullgare dhe atyre që
mbetën nën Malin e Zi në përqafim të
Italisë fashiste.
Shqiptarët sikur tani po merrnin
frymë pak më lirisht. Sepse deri atëherë
shqiptarët në Jugosllavinë e para Luftës
së Dytë Botërore ishin të zhveshur nga
të gjitha të drejtat themelore si njerëz
e si komb. Madje, nuk ishin te njohur
as si pakicë kombëtare, por si do farë
grupesh fisnore e fetare e nuk kishin as
të drejtat që gëzonin pakicat gjermane,
italiane, bullgare, rumune etj . Borgjezia
serbe përpiqej që shqiptarët në Kosovë
t’i dëbonte e shpërngulte, t’i asimilonte e
shkombëtarizonte por edhe t’i shfaroste
fizikisht.
Kjo gjendje shkaktoi urrejtjen e
shqiptarëve ndaj Jugosllavisë borgjeze
deri në atë masë sa mezi pritnin që të
ndryshonte ky regjim qoftë edhe me
intervenim nga jashtë. Prandaj masat
shqiptare shpartallimin e Jugosllavisë
e pritën si lehtësim të pozitës së tyre
e okupimin si çlirim nga robëria e
serbomëdhenjve. Padrejtësia nacionale
dhe politike, reforma agrare, taksat e
rënda dhe format e tjera të plaçkitjes
e të shtypjes nga regjimi serb popullin

shqiptar të Kosovës e sollën në skamje
të madhe ekonomike kurse në pikëpamje
politike dhe nacionale në shkallën e
skllavërisë.
Duke pasur parasysh kushtet që kanë
ekzistuar në Kosovë dhe disponimin i
popullit shqiptar duhet të shpjegohen
rrethanat ekzistuese të zhvillimit të
rezistencës së masave shqiptare ndaj
okupacionit nazi-fashist. Por, nuk kaloi
shumë kohë që okupatori, i cili në
fillim tentoi të paraqitej si çlirimtar, ta
tregojë fytyrën e vet të vërtetë, kur nisen
burgosjet, internimet e përndjekjet e të
gjitha llojeve.
Në këto rrethana fillon inkuadrimi në
fillim i ngadalshëm e më vonë i hovshëm
i popullit shqiptar në radhët e rezistencës
dhe në Lëvizjen e në Luftën Antifashiste
Nacionalçlirimtare. Në korrik të vitit
1941 merret vendimi që në Kosovë të
nisin aksionet e para kundër okupatorit.
Si pikënisje ishte aksioni në xeheroren e
Trepçës. Minatorët e Trepçës më 30 korrik
1941 bënë diversionin e parë dhe rrënuan
teleferikun në Stantërg të Mitrovicës.
Në Gjakovë, Pejë e Prizren e rrethinë
filluan aksionet e para guerile, prerja
e linjave postë-telegrafike e telefonike
dhe atentatet ndaj bashkëpunëtorëve të
okupatorëve fashistë.
Me këtë fillon
kryengritja kundër okupatorit në Kosovë.
Qysh në fillim inkuadrimi i
shqiptarëve në aradhet partizane hasi në
pengesa meqenëse Komiteti Krahinor
Partisë Komuniste, i cili përbëhej me
shumice prej serbëve dhe malazezëve,
mori një vendim të dëmshëm që në
aradhet partizane të pranoheshin vetëm
komunistët dhe ,,skojistët” (të rinjtë
komunistë) kurse të tjerët jo. Ky vendim
më së shumti i godiste shqiptarët sepse
numri i tyre si komunistë dhe skojistë
ishte minimal. E krejt kjo për shkak të
qëndrimit sektar të partisë ndaj pranimit

të shqiptarëve në parti dhe SKOJ. Një
qëndrim i ngjashëm me vendimin e
këshillimin e qershorit të Komitetit
Krahinor ishte letra e instruktorit te
Partisë Komuniste Jugosllave Milovan
Gjilas dërguar Komitetit Krahinor ,,se në
Kosovë nuk duhet organizuar kryengritje
të armatosur por vetëm aksione të vogla”.
Përkundër
kushteve
specifike,
Lëvizja Antifashiste në Kosovë në vitin
1942 shënoi një ngritje në pikëpamje
organizative. Më 21 shtator 1942 u formua
Aradhja e Parë Partizane Shqiptare në
Kosovë ,,Zenel Ajdini”, ndërsa me 20
tetor 1942 u formua Shtabi i Përkohshëm
i Aradheve Partizane të Kosovës me
detyrë që të punonte për organizimin
dhe drejtimin e forcave të armatosura në
Kosovë. Formimi i Shtabit dëshmonte
edhe për veçoritë kombëtare që paraqiste
Kosova në raport me krahinat e tjera të
Jugosllavisë. Shtabi i Përkohshëm, me
15 prill të vitit 1943, u shndërrua në
Shtab Kryesor në krye me Fadil Hoxhën.
Formimi i njësiteve partizane shqiptare
dhe i Shtabit u bë pavarësisht nga
qëndrimi sektar i KK te PKJ për Kosovë
i cili në mënyre arbitrare pohonte se gjoja
në Kosovë nuk ekzistonin kushtet për
organizimin e luftës së armatosur, duke
vënë në dyshim gatishmërinë e popullit
shqiptar për luftë te armatosur. Njësitë e
Ushtrisë Nacionalçlirimtare në Kosovë
u formuan gjithashtu në kundërshtim
me tezën e gabuar të Sekretarit të këtij
Komiteti,
Boro Vukmiroviq, që e
paraqiti në Këshillimin e KK te PKJ për
Kosovë në shkurt të vitit 1942, në fshatin
Vitomiricë, afër Pejës. Sipas tij njësitë
partizane duhej të quheshin “forca të
armatosura të partisë”. Në kundërshtim
me vlerësimet sektare të udhëheqjes
jugosllave, LANÇ në Kosovë dhe në
trevat e tjera shqiptare filloi të gjallërohej
falë angazhimit të forcave antifashiste të
veprimtarëve demokratë dhe atdhetarë. Si
rezultat i veprimtarisë së tyre më 3 nëntor
1942 u formua Aradhja e Sharit, kurse me
5 janar edhe Aradhja e Karadakut. Nga
fundi i vitit 1942 Aradhja “Zenel Ajdini”
u nda në dy njësi . Një pjesë e luftëtarëve
të saj, së bashku me partizanët nga
Malësia e Gjakovës, formuan Aradhen
e re “Emin Duraku”, ndërsa në fund të
marsit 1943 u formua Çeta Partizanë
“Bajram Curri” që më vonë u shndërrua
në batalion.
Me gjithë kushtet e vështira, njësitet
partizanë, në fund të vitit 1942 dhe në
fillim te vitit 1943, kryen disa aksione
të armatosura në Kosovë dhe në trevat
- vijon në faqen 13 -
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e tjera shqiptare në Kosovë e Maqedoni.
Më 19 tetor 1942 Aradhja “Zenel Ajdini
“ sulmoi minierën e Llojanit kurse më
2 janar të vitit 1943 organizoi priten në
gryken e Carralevës ku në këtë luftë u
asgjësua autokolona e italianëve. Ndërsa
më 15 mars Aradhja ,,Emin Duraku”, së
bashku me çetën partizane të Malësisë së
Gjakovës, sulmuan autokolonën italiane
në rrugën Kukës-Prizren afër Shemërisë.
Pas këtij aksioni Aradhja partizane
,,Emin Duraku”, vazhdoi rrugën dhe
më vonë arriti në Livoç te Epërrn të
Gjilanit. Më 26 prill të vitit 1943 aty
u rrethuan prej karabinierëve italianë
dhe vullnetarëve. Shtabit të Aradhes
i shkoi për dore të shpëtojë aradhen
megjithëse ishte e rrethuar prej fuqive
shumë më te mëdhta te armikut. Edhe
njësitet e tjera bënë një varg aksionesh
të rëndësishme të LNÇ. Paralelisht me
intensifikimin e luftës së armatosur filloi
formimi i këshillave nacionalçlirimtare
të cilat luajtën një rol të rëndësishëm
për demaskimin e okupatorit dhe dhanë
kontribut edhe sa i përket furnizimit të
aradheve partizane me material të luftës
e sanitar, por edhe me ushqime, strehim
e forma të tjera që ishin me rëndësi
për zhvillimin me sukses të aksioneve
të partizanëve. Gjithë kjo ndikonte
pozitivisht në zhvillimin e mëtejshëm
të lëvizjes antifashiste, për shkak se si
zanafillë e së resë dëshironin t’i tregonin
masës, sidomos asaj shqiptare, se pushteti
i ri dallohet në substancë nga pushteti i
vjetër i urryer dhe ai kuisling.
Lufta Nacionalçlirimtare në Kosovë
mori përpjesëtime më të gjera pas
kapitullimit te Italisë. Në tetor të vitit 1943
okupatori gjerman tentoi të frikësojë dhe
të pengojë pjesëmarrjen e shqiptarëve
në LNÇ, filloi terrorizimi i aktivistëve
dhe i simpatizantëve të Lëvizjes në
relacion Ferizaj – Prishtinë - Mitrovicë
- Pejë – Gjakovë - Prizren. Filluan
arrestimet, internimet e veprimtarëve e të
simpatizantëve të LANÇ të Kosovës dhe
të familjarëve të tyre në kampin nazist të
Prishtinës e prej aty në kampet naziste
të Austri, Gjermani, e vende të tjera
të okupuara të Evropës.. Në Prishtinë
nazistët ekzekutuan 104 veprimtarë
antifashistë të sjellë nga Burgu i Tiranës,
e afër Kukësit pushkato=uan edhe 30 e
sa veprimtarë antifashistë nga qarku i
Shkodrës e viset e tjera të Shqipërisë
së Veriut. Në gusht të vitit 1944 në
Prizren e Gjakovës varen publikisht 20
veprimtarë antifashistë, Ne Pejë varet
fshatari i Skivjanit Ukshin Myftrati dhe
3 tre veprimtarë malësorë të Malësisë së
Gjakovës. Në Gjakovë varet publikisht
intelektuali nga Shkodra Tefik Çanga,
pasi e kishin shëtitur të varur për krahësh
nëpër disa qytete të Kosovës – gjithnjë
për t’i frikësuar shqiptarët e Kosovës.
Mirëpo, gjithë kjo nuk e ndali hovin
e LANÇ të Kosovës edhe në këto kushte
persekutimesh e ndjekjesh dhe terrori
fashist. Në shtator te vitit 1943 Aradhja
partizane e Sharit shkon në drejtim të
Dibrës. Pastaj, më 22 dhjetor 1943,

formohet Aradhja partizane
e Kosovës e cila bashkë më
Batalionin Maqedon e çliron
Kërçovën. Më 11 nëntor te
vitit 1943 u formua Brigada
e Parë Sulmuese Kosovare
Maqedonase e përbërë nga
luftëtarët e Maqedonisë dhe të
Kosovës.
Pas
mbledhjeve
të
Këshillit të Çlirimit Nacional
të Jugosllavisë - “ANOJ-it’
në Bihaq e në Jajce në nëntor
1942 e 1943, ku nuk kishin
marrë pjesë përfaqësuesit
e Kosovës, tek udhëheqja
partizane e Kosovës lindi
ideja për formimin e Këshillit
Nacionalçlirimtar të Kosovës,
pasi këshillat e këtilla lokale
ishin formuar në disa qytete
e fshatra të Kosovës. Vendimi për
mbajtjen e Konferencës Themeluese
u mor gjatë Këshillimit të njohur të
Komitetit Krahinor të Partisë Komuniste
të Kosovës në Malet e Sharit në fillim të
nëntorit 1943 ku u morën këto vendime:
1 .Te ndryshohet emri nga “Metohi”
në Rrafshi i Dukagjinit.
2. Të formohet Këshilli Krahinor
Nacionalçlirimtar për Kosovë e Rrafshin
e Dukagjinit.
3. Të themelohet Shtabi Kryesor i
LNÇ-së dhe Aradheve Partizane për
Kosovë dhe Rrafshin e Dukagjinit.
4. Të formohet Komiteti Krahinor
i Partisë për Kosovë e Rrafshin e
Dukagjinit.
Nga pikëpamja ushtarake ngritja e
Shtabit të Ushtrisë Nacionalçlirimtare
në Shtab
Kryesor të Ushtrisë
Nacionalçlirimtare të Kosovës e të
Rrafshit të Dukagjinit kishte rëndësi të
madhe se ai ngritej në të njëjtin nivel me
njësitë e tjera territoriale të Jugosllavisë.
Si shihet, udhëheqja partizane e
Kosovës kishte ndërmarrë veprime
konkrete drejt përforcimit të mëvetësisë
së LNÇ të Kosovës. Në këtë mënyrë
lufta antifashiste e Kosovës synonte të
shpallte mëvetësinë e saj në kuptimin e
pavarësimit të vet nga strukturat ushtarake
e politike dhe nga institucionet e tjera
të Jugosllavisë, përkatësisht Serbisë.
Pikërisht këtu e ka zanafillën mëvetësia
e Kosovës e kodifikuar në Konferencën e
Bujanit që ngjalli pakënaqësinë, revoltën
dhe sulmet e qarqeve hegjemoniste serbe
kundër saj.
Ndërkohë
okupatori
ndërmerr
ofensivën dimërore kundër fuqive
partizane, Shtabit Kryesor dhe Këshillit
Nacionalçlirimtar të Kosovës në Malësinë
e Gjakovës. Në këtë ofensivë morën pjesë
edhe njësitë e divizionit famëkeq “Princi
Eugen “. Mirëpo, as atij nuk i shkoi për
dore ta dezorganizonte lëvizjen . Pas
kësaj ofensive LNÇ merr karakter të
përgjithshëm popullor. Në gjysmën e dytë
të vitit 1944 zhvillohen luftimet e fundit
për çlirimin e Kosovës. Shtabi Operativ i
Ushtrisë nacionalçlirimtare të Kosovës e
bën planin operativ për çlirimin definitiv

te Kosovës. Me këtë plan parashihej që
Brigada e Parë dhe Brigada e Katërt e
Kosovës dhe Brigada e Tretë dhe e Pestë e
Ushtrisë Nacionalçlirimtare të Shqipërisë
të bëjnë luftime për çlirimin e Rrafshit të
Dukagjinit. E para u çlirua Gjakova me 9
nëntor te vitit 1944 e pastaj Prizreni, Peja
dhe lstogu me 17 nëntor. Në të njëjtën
kohë bëheshin luftime edhe për çlirimin
e pjesës tjetër të Kosovës. Në luftimet
për çlirimin e pjesës tjetër të Kosovës
marrin pjesë Brigada e dytë dhe e Peste e
Kosovës. Në këtë periudhë shtohet edhe
më shumë bashkëpunimi me lëvizjen
çlirimtare të Shqipërisë, zanafillet e së
cilës datojnë qysh nga viti 1941 jo vetëm
në planin politik por edhe atë ushtarak.
Pjesëmarrja e njësive të Ushtrisë
Nacionalçlirimtare te Shqipërisë në
çlirimin e Kosovës dhe te disa viseve të
tjera e forcoi edhe me shume miqësinë
luftarake në mes te dy lëvizjeve çlirimtare.
Luftimet për çlirimin e Kosovës zgjaten
prej 15 tetorit gjer në gjysmën e dytë të
nëntorit 1944. Mirëpo iluzioni i krijuar
me dëbimin e okupatorëve nazi-fashistë
do të dalë i thyer. Sepse në Kosovë nuk do
të zbatohet ajo që ishte menduar sidomos
ndaj popullatës shqiptare. Pas çlirimit të
Kosovës një pjesë e brigadave mbeten në
Kosovë kurse pjesa tjetër është nisur në
drejtim të Sremit dhe Triestës.
Në këto rrethana do të ndodhin
edhe rezistenca e popullit të Gjilant e
të Ferizajt me rrethinë dhe ripushtimi
i këtyre dy qyteteve, kryengritja e
Drenicës, shkarkimi gati i të gjitha
kuadrove shqiptare të Luftës e të
Lëvizjes Antifashiste Nacionalçlirimtare
të Kosovës dhe vendosja e Pushtetit
Ushtarak që zgjati gati gjashtë muaj
për të marrë rrugën e “ndërtimit dhe
të rindërtimit” të vendit dhe të jetës në
kushtet e ndërlikuara dhe te vështira, të
ndjekjeve e të terrorizimit në emër të
qërimit të hesapeve me kolaboracionistët
me okupatorët nazi-fashistë. Megjithatë,
bashkërenditja e popullit shqiptar në anën
e aleateve antifashistë dhe pjesëmarrja
e tyre në Luftën Nacionalçlirimtare ka
qenë e motivuar për çlirimin nacional
dhe social. E lufta e armatosur në Kosovë
në anën e Bllokut Antifashist, në të cilën,

në fazën përfundimtare të çlirimit të
vendit, do të inkuadrohen masat fshatare
shqiptare te cilat përbëjnë pjesën më të
madhe të popullsisë, kështu që në fund
të luftës numri i luftëtarëve vjen deri
në 50.000 e pjesa më e madhe e tyre
ishin partizanë shqiptarë. Kështu fundi i
L:uftës së Dytë Botërore e gjeti popullin
shqiptar të Kosovës në anën e fituesve dhe
i siguroi atij të drejtën e vetëvendosjes për
fatin e vet - e drejtë kjo e patjetërsueshme
sipas të gjitha standardeve të botës së lirë
demokratike....
Megjithatë, iluzioni i krijuar me
dëbimin e okupatorëve nazi-fashistë
nuk u realizua. Nuk u realizua ëndrra
shekullore që trevat shqiptare të
Kosovës, mbas
ngadhënjimit ndaj
okupatorëve nazifashistë të bashkohen
me Shqipërinë. Kjo dëshirë e popullit
shqiptar nuk u realizua sepse edhe gjatë
luftës ishin ndarë sferat e ndikimit të
shteteve të mëdha, ndërsa udhëheqja e
atëhershme jugosllave, nën presionin e
hegjemonizmit serbomadh, publik ose të
kamufluar, gjente mënyra për të bishtnuar
platformën e Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare.
Mirëpo ideja e kësaj lufte dhe lëvizjeje,
e shtruar qartë në Rezolutën e Bujanit i
hapi rrugën rindërtimit dhe ndërtimit të
vendit dhe luftës së popullit shqiptar të
Kosovës drejt realizimit të qëndrimeve të
Rezolutës së Bujanit dhe subjektivitetit
politik e shtetformues dhe shtetësisë së
Kosovës - të vetëvendosjes së shqiptarëve
të Kosovës për fatin e vet që do t’u prijë
në të gjitha fazat e lëvizjes paqësore dhe
të luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
e cila me ndihmën e forcave të NASTO-s
e të Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
të Organizatës për Siguri e Bashkëpunim
në Evropë e të Unionit Evropian dhe të
forcave përparimtare e të organizatave
humanitare të botës do të shpjerë deri në
fitore dhe në shpalljen e Kosovës shtet
i lirë e i pavarur demokratik, sovran në
tokën e vet.
(U lexua në Tryezën shkencore të
Shoqatës s Veteranëve të LANÇ të
Kosovës në Prishtinë, më 13 dhjetor të
vitit 2013 në njërçn nga sallat e Kuvendit
të Republikës së Kosovës).
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Për një reformë kaq të rëndësishme duhet marrë mendimi i bazës ku ka një traditë të vyer

Puka në kuadrin e reformës
së ndarjes administrative
Puka në vështrimin gjeografiko-historik-etnografik
Nga Xhemal Meçi
“Mjeshtër i Madh”

Pamje e përgjithshme
gjeografike e Pukës.
Kufiri rrethues: Krahina e Pukës shtrihet
mes Drinit të Bashkuar harkuar prej Urës së
Vezirit në lindje kah veriu e deri në të hyrë në
Dejë, Zadejë, në perëndim. Kështu, me Lumën,
Hasin, Tropojën, Nikaj-Mertur, Dukagjin e
pjesërisht Shkodër, Pukën e ndan Drini i Bashkuar. Drini, sado i ngushtuar prej malesh në të
dy anët, prapë vende-vende ka krijuar va, pika,
me rëndësi kalimi, si: Vau i Dejës, Vau i Karmës,
Vau i Priftit (Koman), Vau i Fierzës, Vau i Dardhës, Vaspas.
Me Mirditën e ndan dhe e bashkon një kufi
i gjatë që fillon prej malit të Runës e Thirrë në
juglindje dhe vazhdon drejt jugut e jugperëndimit
me majën e Roshit, Qafë-Mali dhe ndjek Fanin
e Madh deri në Lumshtyllë, Qafmziun, lindje
Terbunit dhe vazhdon nëpër kreshtën e Terbunit
dhe si kalohet Gomsiqja ndjek përgjithësisht udhën automobilistike. Në Qafë-Qelë ngjitet për
maje kodrës dhe mbyllet me Zadrimë te QafëGuri. Prej aty e te Gomsiqja e Poshtme, Gojani
i Poshtëm, përsëri me Mirditë. Deri nga mesi i
shek. XIX Gomsiqja e Poshtme ishte e Pukës me
kufi të pashkëputur deri në Zadejë. Por, para një
shekulli e gjysmë atë vend e blenë Jakajt e Gojanit prej Laçajve të Pukës.
Luma e Mirdita, për shkaqe historike,
me kalimin e shekujve hynë brenda kufirit të
Pukës. Luma kaloi Drinin e Zi dhe u shtri deri
në Kolsh, Fushë-Dukagjin, kurse Mirdita arriti deri për breg të Fanit të Madh, në QafëMali, Fushë-Arës, Shkozë, sipër Terbunit, mbi
Livadh-Kabash e në veri të Korthpulës, sadoqë
kisha ende ruan kufirin e hershëm Pukë-Mirditë.
Kështu, kishat: në Kryezi, Fushë-Arës e Shmi (
Spaç) vazhdojnë me ipeshkvinë e Nenshatit (sot
në Laç) si edhe Puka. Këto ndryshime kufijsh
nuk kaluan pa konflikte për shumë kohë. Më
1946 Malziun ia bashkuan Kukësit. Malziu
u ngrit në protestë deri në Tiranë, ku u ankua:
“Lopën e vetme eshesim e prej Puke nuk dahna
e me Lumë nuk bahna!” Kundër tyre, më në
fund, u përdor forca, kurse në demokraci duhet
mirëkuptim, e jo siç popërgatitet në heshtje
shkëputja e Brigjeve të Drinit, pjesa veriore e
Pukës, që t’i bashkohet Tropojës, ende pa një
diskutim popullor.
Natyra e vendit. Brenda këtyre kufijve
gjeografik krahinor shtrihet një terren i thyer
malor që ndjek brigjet e Drinit që nga Karma
deri në Dardhë, që e mbajnë Drinintë ngushtuar e të rrëmbyeshëm. Më në brendësi shtrihen
malet: Bala e Iballës, Krrabi (Monte di Puka),
Kunor-Dardha, Maja e Malit, që përmes Qafëmalit, lidhet me Roshin dhe, përmes një
kreshte malore drejt lindjes, lidhet me Thirrë
e Runë me lartësinë deri në 1660 m. Kurorat
e këtyre maleve bëhen pengesë për mjegullat
e mbushura me lagështirë, ku derdhin sasira të
mëdha reshjesh, mesatarisht vjetorja në 2033
mm. Ky terren i përthyer malor krijon edhe rryma të ftohta në çdo stinë, por sidomos dimrit me
temperaturë që herë-herë zbret deri në – 23”, që

shoqërohen edhe me furtuna bore, si: në Domgjon e Qafngret, Fushë-Rask e Qaf-Qarret,
Qafë-Rme, Qafë-Rrgjane e Qafë-Ajtyrë, QafëBendë, Qafë-Mali e Qafë-Shllak.
Nëpër të gjitha këto qafa në çdo kohë: verë
e dimër kalonin karvane ushtarake e tregtare me
mbi 300 kuaj njëheri, të ngarkuar me mallra,
shoqëruar me qindra çeraxhi e udhëtarë. Pukasit këto qafa i përdornin edhe për vetëmbrojtje
kundër pushtuesve që nga lashtësia e në vazhdim, por edhe me rrezik për karvanet. Prandaj,
në pika zotëruese sundimtarët vendas e të huaj
ndërtuan kështjellat e tyre.Këtokështjelladëshmojnë, se sunduesit e huaj, qënga romakët, nuk
e kanë ndjerë vehten të sigurtë në gjirin e këtyre
luginave malesh të larta, ku jetonin malësorë të
panënshtruar. Prandaj, për mbrojtjen e tyre, të
karvaneve ushtarake e tregtare, përgjatë udhëve,
kanë ndërtuar aq shumë kështjella, si edhe fortesa: klose e klyze. ( K. Luka, Topografia…)
Udhët, Udha-Pirust, Via Publika.Pozita
e ndërmjetme e Pukës Shkodër- Dardani
(Kosovë) e ka bërë shumë të nevojshme që
krahina e Pukës të bëhej mes tyre udhëkalimi
me shumë rëndësi që nga lashtësia e në vazhdim.Në shekuj, para sundimit romak udha
nëpër Pukë mbanteemrin Udha-Pirust.Gjurmët e e saj i gjejmë në emervendi (toponimin)
Qafë-Prush (nga Pirus>Prush (siç e shpjegon
Çabej).Emri Udha-Pirust, gjatë Perandorisë
Romake, u zëvendësua me emrin Via Publika.
Gjurmët e këtij emri “Udha Pukë“, siç na thot
Frang Bardhi e më vonë edhe Çabej, i gjejmë
si emervendi (toponime) që në Zadrimë: Udha
Pukë, Gropuk (Karmë), Guri Pukave (Koman),
Pukajt (Buzhalë), M’ Qaft Pukajt (Lëvrushk)
Qafa Pukave (Qerret), Podi-Pukave ( Pezhkve,
Pukë), Ura-Pukë (Malzi), Udha Pukë (Gjegjan,
Kukës), Qafë-Pukë ( Dom, Mirditë) etj. Nga ky
emër udhe e mori emrin Puka katund e qytet, vis
e krahinë, si kaza, nënprefekturë, rreth e bashki.
Fillimisht, në Lashtësi emrin Pukë e kishte Kabashi.
Ndarja administrative.Para pushtimit Osmankrahina ndahej në tri njësi administrative,
që i përgjigjeshin përgjithësisht edhe një ndarjeje gjeografike: Perteqafa ( përtej Qafë-Malit)
Malziu, veri Iballa dhe ana poshtme, Puka. Si
ndarje administrative dalin emërtimet Dheu:
Dheu i Iballes ose Dheu i Eper; Dheu i Pukës
ose Dheu i Poshtëm; Dheu i Malitzi. Gjurmë
Dheu gjejmëte: Kuvendi Dheut, Burri Dheut,
Fiset e Dheut, Burrnesha Dheut e tjerë.
Gjatë sundimit Osman u arrit ndarja e Pukës
nëbajrakë.Para messhekullit XIX ishin Pesë
Bajrakë.Më pasë Kabashi u nda në dy bajrakë:
i Kabashit dhe i Pukës. Edhe Bajraku i Thaçit
u nda në dy: i Thaçit ( i Bugjonit) dhe Bajraku i Iballës (Iballe me 80 shtëpitë eUdhes së
Madhe). Shtatë Bajrakët e Pukës kanë pasë këtë
rend: Bajraku i Kabashit, Bajraku i Bugjonit,
Bajraku i Qarretit, Bajraku i Pukës, Bajraku i
Iballes, Bajraku i Malitzi, Bajraku i Berishes. (si
fis Berisha vinte mbas Kabashit në Shtatë Fiset
e Pukës: Kabash, Berishë, Thaç, Qerret-Koman,
Dush-Karmë, Kçirë-Qelëz, Midhë-Bushat. Ka
dhe fise të vogla: Bop, Dedaj, Toplanë, Shalë,
Piraj, Vilë, Gash etj.)
Pas Pavarësisë, 1912.Gjatë fillimeve tëPavarësisëe vazhdim, Puka u quajtnënprefekturë
dhe, duke marrë parasysh thyerjen gjeografike
e traditat, u nda në Komuna: Komuna e Pukës,

Komuna e Dushit, Komuna e Bushatit, Komuna
e Fushë-Arsit, Komuna e Iballes, Komuna e
Spasit (Malziut).Edhe gjatë Luftës II Botërore
kjo ndarje u ruajt.
Mbas çlirimit, më 1946 nënprefektura u
zëvendësua me rreth në të cilin u përfshinë,
për qëllime politike, edhe shumë fshatra të
Mirditës që nga Gjegjani me Rras e Kuzhnen,
si edhe Korthpula, Vrith e Kaftallë; kurse Malziu i Pukës iu dha Kukësit. Puka rreth u nda në
katër njësi drejtuese, në lokalitete: Lokaliteti
i Pukës, Lokaliteti i Fushë-Arësit, Lokaliteti i
Iballës dhe i Gjegjanit.
1970-1992 rrethi i Pukës u nda në njësi të reja: në 18 fshatra të bashkuara, që u
përgjigjeshin kooperativave bujqësore tëbashkuara: Korthpulë, Qerret kooperativë dhe Qerret fermë, Pukë kooperativë, Qelëz, Bushat,
Kabash, Gjegjan, Gojan, Fushë-Arës Fshat,
Xath, Iballe, Berishë e Vogël, Mertur, Bugjon,
Fierzë, Arst-Miliska, Dardhë. Puka qytet dhe
Fushë-Arësi qytet kishin këshillin popullor të
qytetit.Kështu, Puka rreth u bë me 20 këshilla
popullore, 19 kryesi kooperativash bujqësore
e fermë dhe me 17 sekretarë byroje të PPSH.
Të gjithëme rrogatë mira.Një administrat tepër
stërmadhe që randonte gjendjen ekonomike.
Gjatë tranzicionit demokratik, 1992 e vazhdim
rrethi mbeti sa për emër. Edhe Nënprefektura
me fare pak funksione. Rrethi u nda në dy
bashki: Pukë e Fushë-Arës dhe me 8 komuna:
Luf-Qerret, Qelzë, Rrape, Gjejgjan, Qafë-Mali,
Blerim (Dardhë), Iballe, Fierzë. Një copëzim i
tepruar i “Rrethit”, kur popullsia është përgjysmuar ( nga afro 80.000 ka ra nën 40.000). Që
duhet tani një reformim i ndarjes administrative, duhet, por duhen parë ndarjet e copzimet
e tepruara, ndarjet gjeografike, mungesën e udhëve ose dëmtimin e tyre dhe lidhjet tradicionale
të zonave. Ndarja më reale e praktike do të ishte
ndarja me lokalitete, si në vitet 1946-1970, po në
tre: Pukë, Iballe, Fushë-Arës, me që Gjegjani
në një masë të madhe mund t’i kalojë Mirditës.

Ndërsa udhët Iballe-Bugjon e Iballe-Fierëz
duhet të rirregullohen. Pra, duhet një politikë
më e studiuar rurale, me resurse natyrore: me
miniera, që në kohën Ilire, pemtari të shumëllojshme. Dikur me pyje gështenjash: Kabash,
Rrape, Bugjon e Kokëdodë; me bletari të pasur
dhe blegtori shumë të zhvilluar. E jo si sot: lënë
në harresë dhe pothuejse braktisur.
Formimi historik, ngjarjet kryesore historike.Lashtësia shprehet kryesisht me udhët,
kështjellat dhe minierat; ndërsa Mesjeta e Hershme është e dukshme nëPukë gjatë shek.VIVIII, e njohur me emrin “Kulturae Komanit”
, Delmace, Shënkollë, një kulturë zejtarie për
punimin e metaleve e pemtari shumë e zhvilluar,
e cila u bë e njohur në Europë nga fund i shek.
XIX. Rëndësia e këtij zbulimi qe e madhe,
sepse dëshmoi vazhdimësinë e kulturës ilire

në kulturën arbërore, si edhe vazhdimësinë e
banorëve vendas për më se 16 shekuj, shprehur
me tiparet antropologjike që trashigojnë rreth
80 % e banorëve të sotëm; trashigimi që shfaqet
në ekuilibrat kulturorë: në drejtim, respektim
prone, mirkuptim, besnikëri, harmoni besimesh,
në qëndrueshmëri, zbatim ligjshmërije.
Kështjella Kom (Koman, Delmace) dhe
Pukë (Pucae), pas shkatërrimeve që sollën fiset
sllave, u rindërtuan në shek. VI, nga Perandori
Justinian, si dy prej kështjellave të rëndësishme
të Ballkanit. Rindërtimi i këtyre kështjellave në
pika të rëndësime mbi udhët me ndërlidhje
tregëtare e ushtarake Adriatik e Shkodër
- Kosovë dhe anasjelltas, gjallëroi jetën
ekonomike, kulturore e shoqërore arbërore
për më se tre shekuj,VI-VIII, në qendra si:
Delmace,Sarda,Pukë (Kabash) etj. Me formimin e mbretërive sllave në Ballkan, sidomos
të Mbretërisë Bullgare, shek. IX, u përdor një
shkatrrim barbar mbi qendra të rëndësishme,
si: Delmace, Sarda, Puka etj. por në shek. XI
– XIV kemi një rigjallërim ekonomik, politik,
kishtar.Një unitet kulturor ndërkrahinor.
Kisha e manastire.Në këto rrethana vendin e
kulteve pagane nga fillimi shek.IX e në vazhdim
në male e zunë kishat e manastiret. Në Sarda
(Shurdhah) Kisha e Shën Mërisë, që u shpall
ipeshkvi me mbi 80 kisha për rreth.( Relacioni
i Fr. Bardhit, 1641, vëll.II, f. 197.) Në Delmace,
siç relaton arqipeshkvi i Tivarit, Gjergj Bardhi,
u ngrit Kisha e Shën Kollit, ipeshkvi, me 7 kisha në afërsi të udhëve lidhur me kështjellën e
shkëmbit Cung. Në Pukë (Kabash), Abacia e
Shënpalit, një prej abacive më të pasura në Shqipëri me 8 kishë në afësi të saj për gjatë udhës
së karvaneve perëndim-lindje. Në Malzi, abacia
e Shën Mërisë, që i dha emrin edhe qendrës
së banimit aq sa edhe sot quhet: Shumri (Shënmëri, qendër lokaliteti e komune për Malziun).
Për më tepër gjejmë edhe kishë të tjera në zë për
“mrekullina” shërimi, si Kisha e Thaçit ( Shën
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KOSOVA

Themelimi i ministrisë së Mbrojtjes dhe krijimi i
FA-së, konsolidojnë më tej fushat shtetformuese
Republika e Kosovës po konsolidohet në të gjitha fushat shtetformuese

K

ryeministri i Republikës së Kosovës,
Hashim Thaçi, i shoqëruar nga
ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës,
Agim Çeku, i bëri një vizitë kazermës së
Forcës së Sigurisë së Kosovës “Adem
Jashari” në Prishtinë, me ç’rast u njoh nga
afër me kushtet, të arriturat dhe zhvillimin e
përgjithshëm të FSK-së.
Më këtë rast Kryeministri Thaçi, mbajti
një fjalim para të pranishmëve të cilëve ju
kumtoi edhe njëherë lajmin se së shpejti Forca
e Sigurisë së Kosovës do të ketë emërtim
dhe organizim të ri – Forca të Armatosura të
Kosovës.
“Republika e Kosovës, çdo ditë e më
shumë po konsolidohet në të gjitha fushat
shtetformuese. Themelimi
i ministrisë
së Mbrojtjes dhe krijimi i Forcave të
Armatosura, janë segmenntet përmbyllëse të
institucioneve që e rrumbullakojnë shtetësinë
e Kosovës”, theksoi Thaçi.
Ai tha se pjesëtarët e FSK-së kanë kaluar
nëpër disa faza shumë të rëndësishme, gjithnjë
duke ruajtur kontinuitetin, qëllimin dhe
arritjet strategjike në shërbim të qytetarëve të

Kosovës dhe mbrojtjes së vendit.
“Keni dhënë kontribut të vlerësuar dhe
të pranuar botërisht në kuadër të Trupave
Mbrojtëse të Kosovës, duke bashkëpunuar
ngushtë me ekspertët e shteteve mike të
Kosovës, me ekspertët e NATO-s dhe të
KFOR-it. Institucioni që përfaqësoni ju, është
treguesi më i mirë i forcimit dhe i konsolidimit
të shtetit tonë të ri. Prandaj e themi me
krenari se Forca e Sigurisë së Kosovës, është
vërtetë një storie e suksesshme e ndërtimit
dhe ngritjes së një institucioni të Republikës
së Kosovës”, theksoi kryeministri Thaçi.
Ai vlerësoi se zhvillimi, strukturimi dhe
organizimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës që
prej fillimit, është bazuar në praktikat më të
mira të shteteve të demokracisë së zhvilluar.
“Forcat e Armatosura të Kosovës do t’i
kenë të gjitha kapacitetet e mbrojtjes dhe
do të kenë një mandat të ri, madhësinë dhe
strukturën e re. Forcat e Armatosura të Kosovës
do të zhvillohen ashtu siç janë të gatshme dhe
të afta të mbrojnë sovranitetin dhe integritetin
territorial të Republikës së Kosovës, me të
gjitha mundësitë dhe kapacitetet e nevojshme

dhe të domosdoshme”, tha kryeministri
Thaçi.
Forcat e Armatosura të Kosovës, vijoi ai,
do t’i mbrojnë interesat e Kosovës, qytetarët
e saj dhe pronën e tyre.“Forcat e Armatosura
të Kosovës, do të kontribuojnë për ndërtimin
dhe ruajtjen e stabilitetit rajonal dhe atij
global. Aftësia që ne vet të mbrojmë vendin
tonë dhe t’i plotësojmë nevojat tona të sigurisë
është po ashtu parakusht për integrimin e
suksesshëm të Kosovës në strukturat veri
atlantike”, u shpreh Thaçi.
Ai theksoi se, në rrugëtimin tonë të
mëtutjeshëm drejt zhvillimit të Forcës
së Re Mbrojtëse, ne do të vazhdojmë

bashkëpunimin e ngushtë me miqtë dhe
partnerët tanë, të cilët edhe sot dëshiroj t’i
falënderoj për mbështetjen e tyre të plotë
që na kanë dhënë në zhvillimin e Forcës së
Sigurisë së Kosovës.
“Mbështetja e tyre ka qenë jetike
për profesionalizmin e FSK-së, prandaj
këshillat dhe ndihmat e mëtutjeshme janë të
nevojshme, sepse qëllimi dhe vizioni i Forcës
së Sigurisë së Kosovës dhe nesër Forcave të
Armatosura të Kosovës, do të jetë integrimi
në NATO. Natyrisht si parakusht është fillimi
i partneritetit për paqe”, tha kryeministri
Thaçi.

të lirisë, demokracisë e të drejtave të plota
për shqiptarët, u pasua me demonstratat
e gjithëpopullore të marsit, po të para 25
vjetëve, në të cilat vetëm brenda dy ditëve,
në 27 e 28 mars 1989, forcat serbe, që kishin
vendosur shtetrrethim të hekurt ushtarakopolicor, vranë 22 shqiptarë e plagosën qindëra
të tjerë në Prishtinë, Podujevë, Mitrovicë,
Zhur e Dushanovë afër Prizrenit, Deçan,
Gjilan e në anë të tjera të Kosovës.
Në këto rrethana tragjike terrori, derisa
Kosovën po e përgjakte, Serbia në Kuvendin e
saj në 28 mars të vitit 1989 miratoi kushtetutën
famëkeqe të njohur si “kushtetutë e tankeve”,
që me forcë e në mënyrë kundërkushtetuese
rrënoi autonominë që kishte Kosova si njëra
nga tetë njësitë konstituive të ish-federatës
jugosllave.
Po para 25 vjetëve, në 28 qershor, në
fushën e Kosovës (Gazimestan), ku 600 vjet
më herët ishte bërë një betejë, mbi të cilën
ishte ngritur miti serb i Kosovës, Milosheviçi
u binte daulleve të luftës, ndër më të
përgjakshmet në historinë e Ballkanit. Serbë
të manipuluar të Kosovës dhe të sjellur me
organizim nga gjithë Serbia e hapësirat tjera të
ish-Jugosllavisë ,“fituesit në luftë e humbësit
në paqe”, në fjalimin në fushën e Kosovës
Milosheviçi i nxiste për luftë. “Ne ishim të
guximshëm e dinjitozë.Tani, gjashtë shekuj
më vonë, ne sërish jemi në betejë. Nuk janë
këto beteja të armatosura, por ato nuk mund
të përjashtohen”, thoshte në Gazimestan
lideri serb në atë kohë, Milosheviçi, i cili pas
luftës në Kosovë ka përfunduar në Hagë.
Historianë, politkanë e analistë ardhjen
e paftuar të Milosheviçit dhe fjalimin e tij

kërcënues në fushën e Kosovës para 25
vjetëve e konsiderojnë si fillim të luftërave,
që në vitet e 90-ta përfshinë për një kohë të
shkurtër edhe Slloveninë, e pastaj në përmasat
më tragjike Bosnjën, Kroacinë dhe Kosovën.
Në luftën kundër Kosovës, në fushatën e
spastrimit etnik e gjenocidit, forcat serbe të
Milosheviçit kanë vrarë më shumë se 12.000
shqiptarë, kanë dëbuan nga Kosova më se
1.000.000 shqiptarë, prej tyre rreth 500.000
në Shqipëri, dhe dogjën mëse 400 qytete
dhe fshatra. Pesëmbëdhjetë vjet pas luftës
në Kosovë janë edhe më shumë se 1.700
shqiptarë që janë rrëmbyer nga forcat serbe e
që figurojnë ende në listat e të zhdukurve.Në
kërkim të gjetjes së trupave të tyre së fundimi
kanë filluar gërmimet edhe në një varrezë
masive afër qytetit të Rashkës, në Serbi.

Kosova kujton grevën
e urisë së minatorëve
P

rishtinë, 20 Shkurt.-“Njëzet e pesë
vjet më parë filloi greva e minatorëve,
në galeritë e nëndheshme të Trepçës, si
kundërshtim ndaj politikës diskriminuese të
Jugosllavisë, përkatësisht politikës zyrtare të
Beogradit, që suprimoi statusin e atëhershëm
politik të Kosovës”, përkujton kryeministri
kosovar Hashim Thaçi.
“Ne, studentët e asaj kohe, u solidarizuam
menjëherë me qëndresën e minatorëve, në
Qendrën e Studentëve në Prishtinë, në sallën e
sporteve (tash 1 Tetori)”, shton ai.“Minatorët
e Kosovës në të gjitha periudhat historike
kanë qenë pararojë në përpjekje për lirinë dhe
pavarësinë e Kosovës”, shkruan kryeministri
Thaçi në Facebook.
Në lokalitetin e minierës ku u zhvillua
greva – në Stantërg të komunës së Mitrovicës,
u bë hapja solemne e manifestimit tradicional

Java e Minatorëve për të përkujtuar fillimin e
grevës së lavdishme të minatorëve të Trepçës
25 vjet më parë.
Për tetë ditë me radhë, aq sa kishte
zgjatur greva e urisë, u zhvilluan veprimtari
të ndryshme kulturore, sportive, vizita në
familjet e dëshmorëve dhe të minatorëve,
homazhe etj., bën të ditur ndërmarrjen
Trepça.
Greva e urisë e 1.300 minatorëve të
Trepçës, nga 20 deri 28 shkurt 1989,
ishte në mbrojtje të Kosovës nga sulmet e
Serbisë, ishte rezistencë e fuqishme kundër
rrënimit të dhunshëm dhe kundërkushtetues
së autonomisë që kishte Kosova si element
konstituiv me të drejtë vetoje i federatës, me
Kushtetutën e vitit 1974.
Greva minatorëve, e përkrahur nga
populli në mbrojtje të Kosovës dhe në kërkim
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KULTURE
Shkrimtari i mirënjohur Lutfi Hanku, autor i një sërë botimesh, këtë radhë i vjen lexuesit me veprën “Marsi i vrarë”

Dritë nga shpirti i shenjtë i Baba Faje Martaneshit

Shkrimtari i mirënjohur Lutfi Hanku, autor i
një sërë botimesh, këtë radhë i vjen lexuesit me
veprën “Marsi i vrarë”

Dritë nga shpirti i shenjtë i Baba
Faje Martaneshit. Shkrimtari i mirënjohur Lutfi Hanku, autor i një sërëbotimesh, këtë radhë i vjen lexuesit me veprën
“Marsi ivrarë”, që rrezaton dritë nga
shpirti i shenjtë i Baba FajeMartaneshit.
Unë dhe autori e kemi adhuruar qysh
nëfëmijërinë tonë.
Bëmat e heroit të veprës zbulojnë
patriotin liridashëse nacionalistin me
ide humane në shërbim të kombit e
tëAtdheut. Në 18 pjesët e veprës autori
ka vënë thënieorigjinale të personazhit
kryesor, që shërbejnë si leitmotive. Këto
përbëjnë dhe boshtin jetësor të ideve
e ngjarjeve. Emërtimi i librit “Marsi i
vrarë”, një metaforë, që zgjonmendimin
e lexuesit. Të rrëmben filozofia e personazhitnë faqen e parë: “O gugashët
e mi, unë dua të jem ju dheju të jeni
unë”. Pastaj një prelud, si një sintezë
epavdekësisë. Sa hapet dera e “odës
shqiptare” lexohethistoria me bukurinë
e fjalës dhe të armëve të varura nëmur,
që prisnin krahët e burrave.
Lutfi Hanku ndjeu kënaqësi të pazakontë, kur rendime pendë në dorë nëpër
vitet e Faje Xhanit. Ai gjeti njerëztë
mirë që e ushqyen me material, të cilin
e derdhi medashuri e nikoqirllëk në shtrat origjinal, sa duket si roman,ku janë
shkrirë bukur pasuria jetësore me artin
shprehës. Është shkruar me sens edukativ mjedisi i Teqesë sëElbasanit, në
të cilën personazhi rritet e formohet nga BabaHaçi dhe profesorë e studentë të Normales. Prej
tyrezgjuarësia e Fajes “vidhte” kulturë e dije.

Gostivari shënoi 6 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës
me edicionin e parë “Dita e poezisë shqipe”

Fitues i edicionit të parë u shpall,
Ermira Selami me poezinë “Letra”. Vendin
e dytë e ndanë Saranda Kaprolli dhe
Arbër Xheladini, ndërsa në vend të tretë u
shpallën poezitë e Lira Bojku dhe Blenda
Selimi.
Këshillit Rinor i Komunës së Gostivarit
me rastin e 6 vjetori të Pavarësisë së
Republikës së Kosovës dhe në përkujtim të
46 vjetorit të ndarjes nga jeta të veprimtarit
të çështjes kombëtare shqiptare, Sefer
Selimi në Qendrën për Kulturë në Gostivar
u mbajt edicionin i parë “Dita e poezisë
shqipe”.
Përmes këtij manifestimi u vendos një
gur themel i fuqishëm për promovimin
e krijimtarisë letrare, stimulimin e të
rinjve për tu marrë me poezi, promovimin
e vlerave kulturore dhe letrare dhe
përkujtimin e personaliteteve që kanë
dhënë kontribut për qytetarët e Gostivarit.
Paraprakisht u hap konkursi letrar i
poezisë ku poetët dhe talentet e rinj patën
mundësi për të konkurruar për çmimin
“Sefer Selimi”.

Juria e përbërë nga Lulzim Haziri,
Driton Zenku dhe Selim Çerkezi,
përzgjodhën 11 poezi finaliste të cilat u
recituan nga vetë autorët me përcjellje të
pianistit gostivaras Leutrim Aliji. Fitues i
edicionit të parë u shpall, Ermira Selami
me poezinë “Letra”. Vendin e dytë e ndanë
Saranda Kaprolli dhe Arbër Xheladini,
ndërsa në vend të tretë u shpallën poezitë e
Lira Bojku dhe Blenda Selimi.
Departamenti për Kulturë në kuadër të
këtij organizimi, kishte përgatitur referat
për Republikën e Kosovës të shoqëruar me
poezi nga pena e ndritur e Ali Podrimjes
dhe një historik të shkurtër për veprimtarinë
e Sefer Selimi të cilat u recituan nga anëtar
të këtij departamenti – nxënës të shkollave
të mesme të Gostivarit.
Organizatorët ndanë mirënjohje për
të gjithë pjesëmarrësit në konkurs, ndërsa
poezitë të cilat u paraqiten në konkurs do të
botohet dhe do të shpërndahen në edicionin
e vitit të ardhshëm.
Ky organizim u mbështet financiarisht
nga komuna e Gostivarit.

Formimi edheme filozofi mistike e veshi dervish dhe më vonë Bababektashian në teqenë e
Martaneshit. Si human endërgjegjësoi vetësinë
drejt triumfit të së mirës ndaj tëkeqes. Këtë sens
e gjejmë në vepër te personazhet qëkëpusin
hallka negative në shoqëri dhe i zëvendësojnë medashurinë, urtësinë, mirësinë si pasuri
shpirtërore. Autorii materializon këto vlera
përmes fjalës bindëse dhe ditarittë personazhit,
i cili reflekton botën volitive e cilësitë ekarakterit. Baba Faja gëzonte një autoritet e pushtet
shpirtërornë të gjithë shqiptarët, pa dallim feje,
krahine e ideje.
Autori nuk e ka fshehur këtë peshë, por i ka
dhënëpersonazhit dritë, që ngjallte shpresë e besim përmes fuqisëme thelb filozofik bektashian.
Figura e Baba Fajes zbulohet e rritet që kur
angazhohetnë luftën kundër pushtuesve italogjermanë. Ai arrin tëkrijojë çetën partizane dhe
batalionin e Martaneshit.
Veprimtaritë civile dhe ushtarake pasqyrohen në vepërme realizëm si në takime me patriotë, luftëtarë, në kuvendee aksione deri me
formacione të mëdha pushtuesish, kuspikatën
mençuria, guximi, trimëria e drejtësia e njëudhëheqësi për të kapërcyer ndërlikimet e luftës.
Karakterii personalitetit të Babait ndriçon në

libër si një idhull qiellore tokësor.
Sa bindës e real ringjallet nga autori në Konferencëne Pezës, në takimet me Mustafa Gjinishin, Haxhi Lleshin,Myslim Pezën; refuzimet
e Babait për pushkatimet meurdhër, Operacioni
i Dimrit, marrëdhëniet me emisarëtanglezë,
debatet për reformimet në KryegjyshatënBotërore, krimi dhe emocionet në varrezat e
dëshmorëvetë kombit përbëjnë ashtin e librit.
Koha mbas çlirimit e përballi me probleme
më tëndërlikuara. Duke mos qenë më drejtues i
një nstitucioni
fetar, ëndërronte dhe krijimin e familjes së
tij. Baba Faja ekishte menduar drejt: Familje ka
pasur dhe Muhamedi,edhe imamët me radhë.
Mos krijimi i familjes nga klerikëtbektashinj
qe bërë për motive krejt ordinere, ndaj nukkishte asnjë cënim të udhës së shenjtë. Si duket,
nëreformim u shfrytëzua situata e krijuar, sa u
përdor skenaripolitik i tragjedisë. Dokumentacioni i shfrytëzuar në vepërfokuson se vrasjet
në Kryegjyshatë u fshehën nën vetullate krimit.
Sa mbarova së lexuari veprën “Marsi i
vrarë”, ndjevaerën e një fruti të pjekur.
Zejnel Sula
Shkrimtar

Puka në kuadrin e reformës së ndarjes administrative
- vijon nga faqe 14 Sebastianit) në Iballe, ku zhvillohen pelegrinazhe me 12 qershor edhe prej myslimanësh të
fshatrave për rreth. Në çdo fshat ruhen toponime
që dëshmojnë për kishë apo kishëza, sepse ka
fshatra që kishin dy e tri kishë, si në Kryezi, në
Qerret të Madh etj. Shumë prej tyre u rrënuan dhe nuk u ndërtuan më gjatë sundimit
shekullor Osman. Si u integruan familjet
fisnike në besimin islam, u hapën xhami: në
Pukë, Iballe, Kryezi, Kabash, Kulumri. Xhamia
e parë e krahinës së Pukës ishte Xhamia e Spasit (Vaspasit) të cilën historiani Osman, Evlija
Çelebi e gjen të ndërtuar në vitin 1662.
Uniteti i Dukagjinit, familjet fisnike mbi
1000-vjeçare në Pukë. Zhvillimi që në lashtësi i
viseve të Pukës, sado me ndërprerje, solli zhvillimin e forcimin e familjeve fisnike në Kabash
(Pukë), si: Ziu e Blinishti. Familja fisnike Ziu
arriti të mbijetonte në mirëkuptim me familjen
princore Dukagjini në shek.XIII-XV.Familja fisnike Ziu ruajti pronësinë mbi Beçmet (Kabash),
Fushë-Pukë, Zezë, Tërbun, Qelzë, Berdhet
(Kryezi), Gomsiqe e Poshtme me Doç, Lisën,
Zadejë deri në Rens (Guri Zi). Vazhdimësinë e
familjes fisnike Ziu për më se 1000 vjet e gjejmë
teDizdari i Pukës, Kryezeiu i Berdhetit (Arifaj
e Dervishaj), Pukë. Po kështu, teKryezezët e
Gjakovës me shtrirje më vonë nëpër Kosovë
deri në Shkup. Te Arbreshët e Italisë i gjejmë
me mbiemrin Negri (Ziu, Zezë).Familja fisnike Ziu është shquar historikisht prej shekullit
në shekull.Familjet fisnike princore mbetës të
Lekë Dukagjinit, Nikollë Dukagjinit (Kabash
e Blinishttë Zadrimës me rrethinë),Progon Dukagjinit. Hulumtimet japin dëshmitë se të Nikollë Dukagjinit janë Zotnitë e Pukës, të Progon
Dukagjinit janë Zotnitë e Iballës e të Kryeziut
(Kryezi: Murataj e Brahaj) me një vazhdimësi
fisnike princore mbi 1000-vjeçare që lidhen në
vazhdimësi deri me PRINCAT E ARBËRIT.
Guri historik i kishës së Gziqit (Mirditë)
verteton vazhdimësinë e princave të Arbërit me
Dukagjinët. Pasardhësit e Dukagjinëve u shtrinë
nga Gziqi drejt Fanit të Vogël dhe zbritën në Malzi, prej ku shtrihen drejt bregut të Drinit, Iballe,
Kabash dhe, mbasi mundën Blinishtët, morën
Zadrimën, pjesën jugore të saj se dhe gjithë Mirditën. Dukagjinët me familjen Ziu e në vazhdim:
me Zotnitë Pukë, Iballe, Kryezi dhe Kapidanin
e Mirditës, arritën nëshekujtë ruanin unitetin:
politik, kishtar, ekonomik, demografik, me afrim
të madh kulturor e artistik, në mënyrën e jetesës,

si edhe me të drejtën dokesore (Kanunin), njohur me emrin e Lekë Dukagjinit: Kanuni iLekë
Dukagjinit. Edhe gjatë sundimit OsmanUniteti i
Dukagjinit u ruajt në Malet e Dukagjinit me Autonominë e Maleve. Pukë e Mirditë, sado në dy
krahina me të veçantat e veta , por “Gjithmonë
aleat”. Zotnitë në Pukë morën edhe titullin Aga:
Agët e Iballës, Agët e Pukës, Agët e Kryeziut.
Agët e Malziut e morën titullin Aga, më vonë,
prej Bushatlive të Shkodrës. Kështu, Mirdita
me prijës Kapedanin, Puka me prijës Zotninë:
Dizdarin apo Zotninë e Kryeziut (që të dy nga
Ziu), ose Zotninë e Iballës (vazhdues të Derës
së Progon Dukagjinit).
Gjatë sundimit Osman deri me Tanzimatin,
mesi i shek.XIX, fshatrat e Udhës sëMadhe të
Pukës, si edhe Kabashi, vazhdonin të siguronin
të ardhura, sepse vazhduan karvanet tregtare
Shkodër-Kosovë e anasjelltas. Një zhvillim
më të madh tregtia pat marrë gjatë sundimit të
Pashallekut të Shkodrës, kur u ndërtuan ura:
Ura eVezirit mbi Dri dhe Ura Hoxhës mbi Gomsiqe të Poshtme. U mirëmbajtën udhët dhe u vu
siguri e fortë. Reformat e Tanzimatit u pritën me
kryengritjet që vazhduan, sado me ndërprerje
të përkohëshme, deri më 1912, me Shpalljen e
Pavarësisë Kombëtare. Lidhja e Prizrenit 18781881 solli një zgjim të fuqishëm të ndërgjegjës
kombëtare. Puka u bë mbështetje e fortë e Lidhjes (LSHP) me prijën e Ismail Kryeziut, Musa
Dizdarit, Kolë Marvatës, të cilët morën në mbrojtje Ymer Prizrenin, Kryetarin e Lidhjes dhe e
përcollën deri në Shkodër prej ku hyri në Ulqin.
Gjatë Kryengritjes 1885 pukasit me Mustafë
Kryeziun e Rexhep Isuf Agën ishin kudo bashkë
me fqinjët e tyre. Gjatë kryengritjeve 1909-1912
Puka u ngrit deri në Pavarësi me prijën e Zenel
Agës e Vocerr Prelës, Iballe, Halil Musa e Prendush Gega i Kabashit, Gaspër Thaçi e Marash
Marku të Qelzës, Ndoc Mardeda e Mark Koliku
të Berishës etj.; kurse, gjatë pushtimit serbomalazez në mbrojtje të Shkodrës shkuan 400
luftëtarë me Mustafë Agë Kryeziun e Sali Agë
Malziun. Gjat Pavarësisë, pushtimit nazifashst,
rregjimit komunist e tranzicionit demokratik
edhe pukasit kanë dhënë ndihmesën e vet, sado
që në historiografinë e vitetve 1965, 1984, 2002
pasqyrohet fare pak.
Çdo mospërfillje e fakteve historike dhe e
traditës së krijuar në shekuj, është shkelje etë
drejtave të njeriut dhe shkakton paknaqësi deri
në probleme me pasoja, prandaj duhet marrë
parasysh mendimi i popullit, sidomos atje ku
ngulet t h i k a e r e f o r m a v e .

