50-vjetori i arkivit të FA,
Kodheli: Më shumë punë dhe projekte

“

Ky arkiv është memoria e Forcave të
Armatosura, memoria është histori dhe
që të mos deformohet historia duhet të ruhet.
Unë kërkoj nga ju më shumë përkushtim, ide,
se sa rutina e viteve të deritanishme. Sillni ide,
projekte, kemi nevojë për mendime eficente,
me propozoni si do ta mbani të shpluhurosur
arkivin qendror të FA. Nuk duhet të shihet si oaz i qetë për të dalë në pension,
duhet të shërbejë për publikun, duhet të lartësojë kërkimin shkencor”, tha
Kodheli

FAQE 5

Tirana përkujton epopenë e Jasharëve
Basha: “Detyrim, të çojmë deri në fund amanetin e të rënëve për një komb që
vazhdon të ruajë vlerat e tij europiane dhe euro-atlantike”

N

dërsa gëzojmë frytet e kësaj lirie dhe
pavarësie, ndërsa jemi të ndërgjegjshëm
për sfidat dhe përgjegjësitë e mëdha që kemi
para qytetarëve tanë, sot dhe në të ardhmen,
nuk mund të mos kujtojmë se e gjithë kjo është
e mundur falë sakrificës sublime, përkushtimit
dhe trimërisë të komandantit legjendar të UÇK
dhe familjarëve të tij të cilët hapën siparin e
sakrificës sublime

FAQE 3

ORGANIZATA E BASHKUAR E VETERANËVE TË LUFTËS ANTIFASHISTE NACIONALÇLIRIMTARE TË POPULLIT SHQIPTAR (OBVL)

GAZETË PERIODIKE. NR. 4 (303) Prill 2014. ÇMIMI: 20 LEKË
Kryeredaktor: Halil RAMA Adresa: Ministria e Mbrojtjes, Tiranë.

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

OBVL, axhendë të ngjeshur aktivitetesh në 70- vjetorin e çlirimit të atdheut
Mrekullia shqiptare
Nga Sakip CAMI
Ka qene ditë e shtunë , rreth orës dhjetë , kur në
portën e Divizionit trokiti një mik i veçantë. Aktori i
mirënjohur Mirush Kabashi së bashku me mua dhe
me gazetarin Afrim Imaj ishin miqtë e ftuar nga gjenerali i Divizionit të Kukësit, Komandanti Kudusi
Lama. Dhe pikërisht në orën e caktuar , sapo makina
shfaqet para postbllokut , gjenerali zbret shkallët dhe
del të na presë.
Mirëse erdhe Mirush Kabashi e uron me gjithë
shpirt gjenerali dhe e përqafon me të dy duart. Mirëse
të gjeta , përgjigjet i emocionuar Mirushi. Artisti i
madh që ka interpretuar kaq e kaq role të mëdha në
skenat shqiptare e botërore ndjehet i emocionuar.
Duke biseduar e duke ndjekur pas gjeneralin shkojmë në zyrën e tij. Ai na vë përpara duhanin e fortë të
Kukësit. Edhe rakinë e mban të fortë dhe na e shërben
vetë nëpër gota , ndërsa kafeja piqet në pak dekika.
Mua të më falni se nuk do të pi , jo se nuk e pi , por
për respekt të atyre që mbajnë ramazan këtë muaj ,
thotë Kudusiu.
Në zyrën e gjeneralit të bien në sy shumë gjëra të
veçanta. Në këtë zyrë ndjehet akoma fryma e luftës që
sapo ka mbaruar. Një automatik ”Kallashnikov” me
qytë metalike qëndron pranë tavolinës. Flamuri ynë
kombëtar dhe portreti i Presidentit të Republikës dhe
i Komandantit të Përgjithshëm duken në sfond. Harta
e Shqipërisë dhe ajo e dislokimit të njësisë është një
nga mjetet bazë të punës. Në cep të tavolinës qëndron
i hapur kompjuteri i komandantit ku është i afishuar
pikërisht studimi shkencor i tij mbi luftën në veri dhe
në Kosovë.

Shqipëria e sotme
i ka themelet tek Lufta

Nacionalçlirimtare

FAQE 9

Letër e hapur për kryeministrin Edi Rama

Të mos harrojmë gjakun e
derdhur për liri
nga Fluturak VINÇANI
Kryebashkiaku i Korçës i trajton veteranët e
OBVL-së si të huaj, duke i lënë pa seli
FAQE 5

Kontributi 50 vjeçar i ish-liderit politik është
vlerësuar edhe një herë në qytetin e tij të lindjes

Fadil Hoxha synonte çlirimin e
përbashkët dhe bashkimin me
Shqipërinë

Detaj nga “Tryeza për jetën dhe veprën e Fadil Hoxhës” e
organizuar nga Komuna e Gjakovës në sallën solemne të
Pallatit të Kulturës “Asim Vokshi” në Gjakovë
FAQE 13

Përurohet libri që nderon
jetën e komandantit të
aviacionit Edip Ohri
PARLLAKU:
Ndershmëria,
sinqeriteti e modestia,
tre cilësi me vlerë të
Edip Ohrit
FAQE 16
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CEREMONIA
Kryetari i Kuvendit, z. Ilir Meta merr pjesë në 70-vjetorin e krijimit të Brigadës së 7-të Sulmuese në Çorovodë

“Shqipëria e sotme dhe
ajo e nesërme i ka themelet
e saj pikërisht në këtë
fitore të rëndësishme që
arriti populli ynë në Luftën
e Dytë Botërore, duke u
rreshtuar në koalicionin
antifashist”, tha Meta
Përkujtohet në Çorovodë 70 vjetori i
krijimit të brigadës së 7-tëSulmuese.
Në këtë aktivitet mori pjesë kryetari i
Kuvendit, njëherësh kreu i LSI-së, Ilir
Meta, ministra, deputetë të zonës,
si dhe përfaqësues të pushtetit vendor.

Shqipëria e sotme i ka
themelet e saj tek Lufta
Nacionalçlirimtare

Në këtë vizitë, z. Meta shoqërohej nga
Ministri i Drejtësisë, z. Nasip Naço, deputetët
e grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për
Integrim, znj. Monika Kryemadhi, z. Spartak
Braho, z. Përparim Spahiu, znj. Silva Caka
si dhe deputeti i Partisë Socialiste, z. Eduard
Shalsi.
Të pranishëm ishin dhe Prefekti i Beratit,
z. Selfo Kapllani, kryetari i Këshillit të
Qarkut, z. Petrit Sinaj , Kryetari i Bashkisë
Çorovodë, z. Nesim Spahiu, etj.

Pjesëmarrësit kanë kryer fillimisht
homazhe tek varrezat e dëshmorëve,
e më pas kryen një vizitë në muzeun
historik. Më pas, ceremonia vijoi me
vizitën në Muzeun Historik të Luftës
Antifashiste Nacional Çlirimtare.

Kreu i LSI-së, Ilir Meta duke lënë
mënjanë komentet politike
e ka vlerësuar 70-vjetori i krijimit
të brigadës si një datë historike
për çlirimin e vendit.

Në një prononcim për mediat, Kryetari i
“Sigurisht që kjo është një ditë shumë
Kuvendit, z. Ilir Meta vlerësoi se 70 vjetori e rëndësishme, është dita e 70-vjetorit të
i themelimit të Brigadës së 7-të Sulmuese ka krijimit të Brigadës së 7-të Sulmuese, një nga
përmasa të veçanta.
brigadat heroike të luftës. Njëkohësisht është
dhe një ditë festimesh në kuadër

të 70-vjetorit të çlirimit të vendit, prandaj
ka përmasa të veçantadhe është kënaqësi
që së bashku me komunitetin e veteranëve
të qarkut, me ish-partizanët, familjet e
dëshmorëve, por dhe të rinjtë të bëjmë këto
festime, sepse Shqipëria e sotme dhe ajo e
nesërme i ka themelet e saj pikërisht në këtë
fitore të rëndësishme që arriti populli ynë në
Luftën e Dytë Botërore, duke u rreshtuar në
koalicionin antifashist”, tha Meta.
Në fjalën e tij, Kryetari i Kuvendit
vlerësoi dhe bujarinë e popullit shqiptar për

të marrë nën mbrojtje ushtarët italianë dhe
hebrenjtë gjatë Luftës së Dytë Botërore.
“Populli ynë ka ditur të ruajë vlerat dhe
virtytet që e kanë karakterizuar ndër shekuj.
Unë mund të them me bindje se në Luftën
Antifashiste Nacional-Çlirimtare, vetëm
nga Skrapari u rreshtuan në formacionet
partizane dy mijë partizanë, ndërkohë që në
ato vite e gjithë krahina ishte rreth 17 mijë
banorë. Po për të ruajtur virtytet e bujarisë
me kapitullimin e fashizmit, populli ynë diti
të mbrojë dhe të ruajë rreth 20 mijë ushtarë
italianë, duke mos i dorëzuar tek pushtuesin
nazistë”, tha z. Meta.
Ndërkaq, z. Meta, u shpreh se lufta dhe
angazhimet e tjera në luftë kundër okupatorit
bënë që Shqipëria të rreshtohej në koalicionin
fitues të luftës.
“Nga ana tjetër një nga vlerat e pamohueshme ishte edhe mbrojtja e hebrenjve, të
cilët pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore
në Shqipëri ishin shtuar në numër. Kjo dhe
të tjera angazhime në luftë kundër okupatorit
bëri që Shqipëria të rreshtohej në koalicionin
fitues të luftës. Ndaj ne sot këtu së bashku
kemi të drejtën e pa mohueshme për të festuar përgjatë vitit dhe ditët të tjera festive
në kuadër të 70 vjetorit të çlirimit. Gëzuar
festën!”, theksoi Kryetari i Kuvendit z. Ilir
Meta.
Nga ana tjetër, kreu i Komisionit për
Veprimtarinë Prodhuese Eduard Shalsi,
i pranishëm në këtë aktivitet tha se kjo
ditë duhet të shërbejë si reflektim për t’ju
përgjigjur pritshmërisë së shqiptarëve.

70-vjetori

Brigada e VII-të S, një nga brigadat më të
shquara të Ushtrisë Nacionalçlirimtare
Brigada e VII-të Sulmuese
u formua më 17 mars 1944 në
Vlushë të Skraparit, Komandanti ushtarak ishte Gjin
Marku, ndërsa komisarët politikë ishin Kadri Hoxha dhe
Adil Çarçani. Dy muaj më
parë këtu në Vlushë nazistët
gjermanë vranë 114 skraparllinj, duke përfshirë edhe ata të
fshatrave Krushovë, Kapinovë
e Turbehovë.
Me të marrë urdhërin, Gjin
Marku iu vu punës organizuese të kësaj Brigade. Në shtëpinë e Kahreman Yllit, në prani
të Myqerem Fugës u bë organizimi i Brigadës. Batalioni i

Parë u formua kryesisht me
partizanë të Qarkut të Beratit
me një kompani nga Devolli,
Batalioni i Dytë kryesisht me
partizanë të grupit të Skraparit,
ndërsa Batalioni i Tretë u formua nga partizanë të Qarkut
të Gjirokastrës, me në krye
Gani Nivicën (dëshmor), me
një kompani nga Batalioni i
Dëshnicës.
Në garnizonin e Beratit
e kryesisht në Kuçovë kishte
pak gjermanë, kryesisht kishte
forca të Ballit Kombëtar dhe
të Gjindarmërisë. Mbrojtja ishte organizuar kryesisht
me pikëmbështetje të forta.

Mund të përmendim Kalanë,
Shëndëllinë, Lisin e Beçit
dhe vetë kazermat ushtarake.
Kuçova, vetë fusha e Otllakut dhe Ura Vajgurore kishin
të tjerë garnizone mbrojtje.
Këto objekte, të lidhura me
copa transhe dhe hendeklidhje përbënin një mbrojtje të
fuqishme, me të cilat do të
përballej Brigada e VII-të.
Sekreti i armikut qëndronte
në shumëllojshmërinë e pozicioneve të zjarrit. Disa nga
këto ishin të pushtuara dhe
disa jo. Tanket nuk qëndronin
në qytet. Ato afroheshin pranë
kazermave vetëm kur partizanët e Brigadës së VII-të e
rrezikonin qytetin.
Pas urdhërit të Koman-

dantit vinin urdhëra të tjerë, të
nënshkruara nga Spiro Moisiu
për çlirimin e Beratit, për përballimin e Operacionit të qershorit, për çlirimin e Kuçovës
etj. Për çlirimin e Beratit dhanë
ndihmesën e tyre vetë beratasit. Qysh në goditjen e parë
mbi harkun e parë mbrojtës ra
partizani Thoma Shqina, një
nga të rinjtë e zjarrtë të këtij
qyteti. Po atë ditë ra Rahmi
Stropani nga treva atdhetare e Devollit. Nuk mund të
numërohen aktet heroike të
partizanëve nga Zona e Skraparit dhe e Dëshnicës.
Në faqet e historisë së
Brigadës së VII-të Sulmuese radhiten shumë partizanë
e kuadro që ranë në ballë të

luftës. Po përmendim disa
nga kuadrot drejtuese politikë:
Koli Myzeqarin, Skënder Libohova, komandant batalioni,

Haxhi Dokon, Fahri Zaimin,
Mehdi Vilën, Loni Odriçanin,
Thimi Tanin, Naim Gurin, komisar kompanie.
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PERKUJTIMORE
Epopeja e Jasharajve shënon përshkallëzimin e luftës çlirimtare të Kosovës
Ndërsa gëzojmë frytet e kësaj lirie dhe pavarësie,
ndërsa jemi të ndërgjegjshëm për sfidat dhe
përgjegjësitë e mëdha që kemi para qytetarëve tanë,
sot dhe në të ardhmen, nuk mund të mos kujtojmë se e gjithë
kjo është e mundur falë sakrificës sublime, përkushtimit dhe
trimërisë të komandantit legjendar të UÇK dhe familjarëve të
tij të cilët hapën siparin e sakrificës sublime

Tirana përkujton epopenë e Jasharëve
Basha: “Detyrim, të çojmë deri në fund amanetin e të rënëve për një komb që vazhdon të ruajë vlerat e tij europiane dhe euro-atlantike”
Tirana përkujtoi epopenë e
lavdishme të Jasharajve. Kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe
kryetar i PD Lulzim Basha, ish
kryeministri Sali Berisha, deputetë të Kuvendit të Shqipërisë,
anëtarë të Këshillit Bashkiak,
përfaqësues të ambasadës së
Kosovës, veteranë të UÇK kanë
vendosur kurora me lule dhe
janë përulur me nderim dhe
respekt përpara shtatores së
komandantit legjendar, Adem
Jashari.
“Si çdo 5 mars, prej 5 marsit
të lavdishëm të 1998, sot përkujtojmë me krenari të thellë kombëtare një ndër momentet më të
shquara të historisë së kombit
shqiptar, epopenë e Jasharajve
e cila shënon po kështu përshkallëzimin e luftës çlirimtare
të Kosovës, si një luftë e bazuar në të drejtën legjitime të

qytetarëve kosovarë, të shqiptarëve të Kosovës për liri,
për të drejta njerëzore e kombëtare, luftë e cila kulmoi me
lirinë e Kosovës, pavarësinë
e saj dhe nisjen e rrugëtimit
të Kosovës sëbashku me Shq-

ipërinë drejt destinacionit
tonë përfundimtar integrimit
europian dhe euro-atlantik.
Ndërsa gëzojmë frytet e kësaj
lirie dhe pavarësie, ndërsa jemi
të ndërgjegjshëm për sfidat dhe

përgjegjësitë e mëdha që kemi
para qytetarëve tanë, sot dhe
në të ardhmen, nuk mund të
mos kujtojmë se e gjithë kjo
është e mundur falë sakrificës
sublime, përkushtimit dhe
trimërisë të komandantit legjendar të UÇK dhe familjarëve
të tij të cilët hapën siparin e
sakrificës sublime për mijëra e
mijëra burra e gra, të rinj e të
reja, shqiptarë të Kosovës dhe
anembanë trojeve të kombit
tonë, për të kurorëzuar lirinë e
shtrenjtë dhe të çmuar me këtë
sakrificë kaq të madhe.
Duke kujtuar sakrificën e
tyre, është edhe një ditë për
tu zotuar edhe njëherë për solemnitetin e përgjegjësive që
ne kemi para historisë, para
sakrificës shumë shekullore që
kulmoi me luftën çlirimtare të
Kosovës, për të çuar deri në

Veprimet luftarake të Brigadës në përballimin e Operacionit të qershorit qenë të tilla që i detyruan qysh në fillim
forcat gjermane të tërhiqeshin
(vijon nga fq.2)
Në kujtimet e tij, Myqerem
Fuga kujton: “Ngritën këshillat apo u rizgjodhën këshillat nacionalçlirimtarë në zonën e nahijes
së Beratit, në Sulovë, në zonën e
Shpriagut, në zonën e Tërpanit dhe
deri në zonat e thella të Roskovecit,
të Myzeqesë e të Dumresë”.
Përkrah Brigadës së VII-të
vepronte edhe Grupi i Skraparit. Veprimet luftarake i kordinonte Komandanti i Brigadës, Gjin Marku me
Komandantin e Grupit të Skraparit,
Njazi Çepanin. Një punë të mirë
kuadrot e kësaj Brigade bënë edhe
me organizatën e rinisë. Batalioni i
dytë u kthye nëpër fshatrat e Komunës së Potomit dhe asaj të Çepanit,
ku me dhjetra partizanë të rinj shtuan
radhët e Brigadës. Goditjet e njëpasnjëshme të batalioneve të Brigadës
kanë qenë të furishme të cilat arritën
deri në Mollas të Sulovës, kurse nga
krahu i majtë deri në afërsi të Fierit.
Nuk mund të lëmë pa përmendur punën e shoqes Shpresa Hoxha (Fuga)
në Skrapar, në Berat e deri në Fier
e Dumre. Në punën organizuese në
Qarkun e Beratit u dalluan mjaft
kuadro, sa është e vështirë t’i rradhisim të gjithë.
Veprimet luftarake të Brigadës në
përballimin e Operacionit të qershorit
qenë të tilla që i detyruan qysh në fil-

70-vjetori - Brigada e VII-të S, një nga brigadat
më të shquara të Ushtrisë Nacionalçlirimtare
lim forcat gjermane të tërhiqeshin në
Berat. Meqënëse disfata e këtyre forcave deformonte planet për të dalë në
bregdetin shqiptar, filloi përsëri sulmi
drejt Paraspuarit e Qafë-Shkozës dhe
takimi i këtyre forcave do të bëhej
në Kreshtat jugore të Skraparit. Tre
kuadrot kryesore Gjini, Kadriu dhe
Neshati ishin në Kongres të Përmetit. Iu deshën Adil Çarçanit, Ramiz
Alisë dhe Njazi Demit t’i viheshin
kundërveprimit të forcave armiketregon Myqerem Fuga. “…

Betejat heroike kundër gjermanëve
Në Arkivin Qëndror të Ushtrisë
është një copë radiogram që udhëzon
forcat partizane në rast shpartallimi,
të përqëndrohen tek stanet e Sinan
Leshnjes në Turbohovë dhe te shtëpitë
e Feim Gërmenjit, tek mullinjtë, me
parrullën dhe kundërparrullën “Lufta-Liria”. Po ku i dinin këto vende
kaq të fshehta?! Kjo ndodhte sepse
vetë komandanti i kishte shkelur me
kohë këto vende. Jo pa qëllim e dërgonin atë radiogram Myqerem Fuga
dhe Aqif Ylli që komandonte detashmentin e ruajtjes së Shtabit. Por
ajo që ngjalli habinë e partizanëve të

Brigadës dhe të të gjithë ushtrisë partizane që forcat e kësaj Brigade kryen
natën atë manovër të guximshme, do
të mbetet historike. Ndërsa gjermanët
u hodhën përtej Osumit e Çorovodës,
forcat e Brigadës kaluan në marenë e
Kakrukës, në anën tjetër të Osumit,
por kjo kërkonte guxim, fshehtësi e
disiplinë. Këta ishin partizanët trima
të Brigadës së VII-të Sulmuese. Më
10 qershor u grumbulluan tek Stanet e Babait, rrëzë malit Tomorr. Pas
analizës kaluan në lojra të bukura dhe
festuan fitoren për çlirimin e Beratit.
Ditën e fundit u vra partizani Thoma
Arbëri. Para se të niseshim për në Veri
të Shqipërisë u grumbulluam në Mollas të Sulovës. Na u shtua efektivi me
150 partizanë të rinj nga qyteti i çliruar i Beratit. Kush ndihmoi më tepër
për organizimin e tyre? Të gjithë kuadrot, beratas por veçanërisht Myqerem Fuga e Luan Qafëzezi. Marshimi i gjatë na lodhi, por më 19 tetor
1944 u ndodhëm përpara Shënpalit e
Gëziqit të Mirditës dhe përpara urës
së Fanit. Ajo që tërhoqi vëmendjen e
partizanëve dhe të popullit të këtyre
anëve ishte kalimi në befasi i batalionit të II-të dhe të Batalionit të IV-të
me në krye Komandantin e Brigadës

para se të sulmohej Shënpali dhe kjo
qe një veçori e lavdishme. Pasi u
morr Shënpali filloi ajo luftë që do
të mbahet në histori. Gjermanët u
munduan me çdo kusht që ta mbanin
të hapur këtë rrugë, kurse partizanët
kurrsesi nuk i lejonin.
Në krah të Brigadës së VII-të
arriti Brigada e VI-të dhe në krah të
majtë Brigada e XXII-të. Për 6 ditë
e netë jehoi ajo luftë e paparë ku
dhanë jetën 35 partizanë dhe u plagosën 40 të tjerë. Do të ndalem pak
në veprimet e Batalionit të III-të. Pasi
pushtoi Rubikun, u qep lart në malin
e Melungut, tek sheshi i Shpardhës;
rrethoi dhe shtiu në dorë këtë bazë të
rëndësishme . Lufta vazhdoi nga ura
e Matit deri në Shëngjin, ku ngeli si
lapidar partizani Bektash Guri. Me
këto luftime që zhvilloi kryesisht Batalioni i III-të thuhet se u vranë 100
gjermanë dhe u dëmtuan 40 automjete, por çfarë thonë dokumentet e vetë
gjermanëve? Divizioni i ushtrisë
gjermane për këtë rajon vërteton se u
vranë 111 gjermanë dhe u dogjën 12
automjete. Kjo është përgjigja për ata
që kanë tendenca të nënfleftësojnë
luftën partizane. Për shkak të kufizimit të materialit nuk mund të vëmë

fund amanetin e të rënëve tanë,
për një komb në paqe, të sigurt
dhe të përkushtuar për mirëqenien e qytetarëve, në cilindo
vend që jetojnë, në Republikën
e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Preshevë, Mal të Zi
apo kudo tjetër, për një komb
që të vazhdojë të ruajë dhe të
theksojë vlerat e tij europiane
dhe euro-atlantike, faqe sfidave
dhe përgjegjësive të viteve dhe
dekadave që vijnë” - deklaroi
zoti Basha.
Në 5 mars të vitit 1998,
familja Jashari u rrethua me mijëra trupa dhe artileri të rëndë
serbe. Qëndresa e Jasharajve
me në krye komandantin legjendar Adem Jashari zgjati tri
ditë e tri netë. 13 anëtarët e
familjes Jashari humbën jetën,
sëbashku me komandantin legjendar Adem Jashari.
emrat e atyre që u vranë në këtë luftë,
por do të përmendim çlirimin e Shkodrës më 29 nëntor 1944. Në ditarin
gjerman kjo jepet qartë në një tekst
me rënien e Kotorit!
Luftimet në Mal të Zi
Nuk mund të lë pa përmendur
luftën në Malin e Zi, sakrificat që
bënë partizanët Veip Çepani (Goga)
dhe Pero Nepravishta, të cilët mbetën
invalidë të përjetshëm. Në fitoren që
patëm në Zejmen dhe Grykë-Manati, gjatë rrugës dy aleatë anglezë
na ndihmuan shumë për të minuar
rrugën. Gjithashtu na ndihmuan edhe
në Grykën e Moraçës në Malin e Zi.
Zbuluesit tanë e kaluan lumin Drinos. Tek partizanët tanë ishte ngulitur
thellë dëshira për të vazhduar luftën
deri në Berlin. Por pa pritur vjen
urdhëri “Divizioni i VI-të të këpusë
kontaktin me armikun dhe të kthehet
në Shqipëri!”. Komandanti i Divizionit e lexoi këtë urdhër në të gjithë
efektivat dhe proteston: Falë kësaj
proteste vjen urdhëri nr.3: “Divizoni
të niset për në Kosovë”.
Me rastin e 60 vjetorit të Brigadës
dua t’u kujtoj të gjithë ata që i dhanë
kësaj lufte dhe nuk jetojnë më, si:
Adil Çarçanin, Gjin Markun, Kadri
Hoxhën, Muharrem Fugën, Njazi
Demin, Myzafer Trebeshinën, Irfan
Peshtanin, Luan Qafëzezin, Mustafa
Beqon, Ismail Gjerbësin, Tajar
Grepckën, Novruz Gjerbësin, Kajmak
Qerimin (Kaloçin), Novruz Malindin,
Adil Prishtën, Xhavit Strugën, Habib
Seitllarin, Foto Pukën, Mark Çukun,
Miti Teneqexhiun, Rushit Dervishin
e shumë të tjerë.
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HISTORIA
Armiku kryesor i shqiptarëve, varfëria, papunësia, ndarja e thellë dhe tensioni i panevojshëm politik

Besëlidhja e Lezhës, mesazh aktual edhe për Kuvendin e Shqipërisë
Kreu i Parlamentit shqiptar, Ilir Meta, tha se mesazhi që na përcjell
historia, përmes Gjergj Kastriotit dhe Besëlidhjes së Lezhës, është një
mesazh aktual edhe për Kuvendin e Shqipërisë

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 pa-

varësisht 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
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 operacionit të dimrit dhe
ishte një hakmarrje për dështimin e
këtij operacioni, pasi forcat antifash-

iste 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 në qëndrimin ndaj antifashizmit nuk është

Fjala e Skëndërbeut në Kuvendin e Lezhës
Etër dhe princër fort të nderuar,
dhëntë Zoti e pushofshin të krishterët tanë së besuari dhe
më në fund, njëfarë neverie na majttë ne larg besës otomane,
ose, më drejt,larg pabesisë së tyne mëse kartagjenase. Dhe
unë sot, sigurisht nuk do tëturbulloj qetësinë e atdheut, si një
iniciator, ndoshta i urryer i një lufte tëre dhe nuk do t’ju shtyja
juve me ngut në këto vështirësi e rreziqe të luftëspër interesa
të larta, sikur Gjon Kastrioti, babai im i dëgjuar, e nga anatjetër,
një princ shumë i urtë të mos i kishte zënë aq fort besë këtij
Muratitë pabesë, kur nën preteksin e paqes, arriti t’i merrte
rob e peng për siguritë bijtë. Por ç’të qahesh më tej për prindin
tim? Ky është një gabim ipërgjithshëm, një fat i përbashkët i të
gjithë princërve të krishterë. Ç’tëthem për fuqinë e grekëve, të
misëve dhe pastaj të princërve të tjerë tëkrishterë? Të gjithë
këta, s’ka dyshim që i zhduku një besim i tillë i tepruardhe tani
s’u ka mbetur asgjë nga otomani i pabesë, veçse mundësia
për t’u penduar.
Prandaj nuk mbetet asgjë, o etër të këtij Kuvendi...
Por ja, do të thoshte kush, shumë gjëra otomani i ka
shtënënë dorë edhe me trimëri. Krahina të panumërta dhe
mbretëri të shumta i ka vënënën zgjedhë në ditët tona me
anë të armëve, e do të numëronte fitoret epambaruara të
tij: Hyri krenar në Azi, i ra jo një herë anë e mbanë Greqisë
dhepa derdhë pikën e gjakut, u fut kaq herë në Misi. Pra, mos
kujtoni vallë se aie paska aq të lehtë të godasë Arbërinë e
pamposhtur, Epirin e pathyeshëm.Arbrin, Epirin, ku gjithë
këta kapedanë, gjithë këta princër të pathyeshëm,gjithë këta
popuj fort luftarakë janë në vlug të fuqisë me armë në dorë,

e tëbashkuar! Dhe me të vërtetë, se sa e çmojnë barbarët
dhe se sa e llogarisintrimërinë tuaj, për këtë, dëshminë më të
sigurtë mund ta keni nga unë, që kamkaluar shumë vjet me ta
në paqe e në fushë. Me pahir e me përdhunë, i bindennevojës
për të luftuar kundër jush...
Por ndërsa dëshira ime për të folur dhe arsyeja e
njëpikëllimi të përligjur po më shtyjnë që të zgjatem, unë po
e them hapur se dotë ketë shumë nga ata që janë mësuar
për një kohë kaq të gjatë me paqen,megjithëse jo krejt të
ndershme, dhe prandaj mund të hidhërohen ngaqë nuk iftoj
tani për këto luftëra të vështira dhe mund të thonë se sido
që të marrëpuna e fatit, asgjë s’mund të kryhet pa gjakun
e tyre. Do të pikëllohengjithashtu nënat, që do të duhet t’i
dërgojnë bijtë në luftëra të rrezikshme,do të vajtojnë gratë; të
shqetësuara për fatin e burrave, dhe fëmijët e vegjël,të lënë
në shtëpi, nga frika se mos mbeten jetimë. E ndoshta të gjithë
do të mëquajnë gjakatar, gjë që tmerrohem kur e mendoj
dhe do të më mallkojnë si njëshkaktar të papritur luftërash të
rrezikshme dhe të gjakshme...
... Vetë përfundimi i luftës si një gjykatës i drejtë, do
tëtregojë për së shpejti në është bërë çdo gjë mirë, apo keq.
Vetëm për një gjëdo të guxoj unë t’ju zotohem juve të gjithëve,
se në të gjitha punët emundimshme që do të na duhet të
hyjmë, në të gjithë rreziqet që do të jetënevoja të përballojmë,
mua do të më keni ushtar apo kapedan me durim tëpathyer.
Çshtjes suaj e të krishtërimit, unë s’kam për t’i munguar as
ditë asnatë, asnjëherë...
Por sido që të ndoshë në këtë mes, ne të paktën s’kemi

përt’u penduar për qëllimet tona, sepse unë gjatë gjithë asaj
kohe që jetova mearmikun, ia mësova dhe ia di shumë mirë
lëkurën, dhelpëritë, mashtrimet egjithë zakonet me radhë, gjë
e cila është shumë e rëndësishme në punët eluftës...
(Në këtë luftë) do të kemi me vete Senatin dhe popullin
eVenedikut, të vetmen shtyllë të fesë së krishterë, më të
fuqishme sot në det enë tokë, që mund t’i krahasojë triumfet e
veta me gjithë triumfet që mbahenmend në historinë njerëzore
dhe që mund të matet me të tjerë për çfarëdollojlavdie...
...Fjala që ka marrë dhenë dhe thëniet e të
gjithëve,pohojnë se një ushtri shumë e madhe po gatitet
pareshtur kundër nesh dhe meenergji nga më të mëdhatë
që mund të bëhen. Prandaj i duhet dhënë fund çdovonese,
o etër të Kuvendit, duhen lënë mënjanë këto këshillime tona,
për tëcilat nevojat e luftës s’kanë kohë të presin. Duhet t’i bien
anë e mbanë gjithëvendit, duhet të shpallet vendimi, duhen
numëruar kokë për kokë njerëzit, tëshkruhen pa humbur kohë
ushtarët, me qëllim që të mos i kërkojmë mënyrat eluftës kur
të jetë vonë, atëherë kur të kemi armikun përpara dhe kur
buçima eborive për të thirrur ushtarët, të na shurdhojë veshët.
Ngrihuni pra, o etër të pathyeshëm, tregohuni më në fund,
mendihmën e perëndive, të denjë për sundimin e krishterë
para gjithë brezave qëdo të vijnë këtej e tutje. Falenderimet
nga unë për mirësinë e sotme, pritni tëarmatosur, me
përkrenare në krye, para flamujve, në djersë, në pluhur dhe
dot’i keni sipas ndihmave që do të jepni për luftën...
Pjesë nga fjala e Skënderbeut në Kuvendin e princërve
tëArbrit.“Historia e Skënderbeut”, Marin Barleti, f.122-129

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 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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AKTUALITET

50-vjetori i arkivit të FA,

Kodheli: Më shumë punë dhe projekte
TIRANE- Në 50-vjetorin e Arkivit Qendror të Forcave
të Armatosura shqiptare, theksi
është vënë tek dixhitalizimi i të
dhënave. Në aktivitetin e zhvilluar në ambientet e muzeut të
Forcave të Armatosura të zhvilluar për këtë rast, u theksua
dhe dixhitalizimi i të dhënave
ndihmon në përdorimin efikas të
tyre dhe ruajtjen e dokumentacioneve.
Duke vlerësuar punën e
bërë deri më tani, për këtë
arkiv që është memoria e FA,
ministrja Kodheli vuri theksin në atë që çfarë duhet bërë,
duke kërkuar më shumë ide,
projekte
dhe
përkushtim.
Ministrja Kodheli tha se, pavarësisht shkurtimeve në buxhet,
nevojitet një punë më e madhe
nga punonjësit e arkivit, për të
promovuar kërkimin shkencor.
Në 50-vjetorin e krijimit të
Arkivit Qendror të Forcave të Armatosura, ministrja e Mbrojtjes
Mimi Kodheli ka kërkuar nga
punonjësit e këtij institucioni më

“Ky arkiv është memoria e Forcave të Armatosura,
memoria është histori dhe që të mos deformohet
historia duhet të ruhet. Unë kërkoj nga ju më shumë
përkushtim, ide, se sa rutina e viteve të deritanishme.
Sillni ide, projekte, kemi nevojë për mendime eficente,
me propozoni si do ta mbani të shpluhurosur arkivin
qendror të FA. Nuk duhet të shihet si oaz i qetë për të
dalë në pension, duhet të shërbejë për publikun, duhet
të lartësojë kërkimin shkencor”, tha Kodheli
shumë përkushtim e ide të reja.
“Ky arkiv është memoria e Forcave të Armatosura, memoria
është histori dhe që të mos deformohet historia duhet të ruhet.
Unë kërkoj nga ju më shumë
përkushtim, ide, se sa rutina e
viteve të deritanishme. Sillni
ide, projekte, kemi nevojë për
mendime eficente, me propozoni si do ta mbani të shpluhurosur arkivin qendror të FA. Nuk
duhet të shihet si oaz i qetë për
të dalë në pension, duhet të shërbejë për publikun, duhet të lartësojë kërkimin shkencor”, tha
Kodheli. Sipas Kodhelit, ruajtja

e këtij arkivi shërben për të ruajtur historinë.
“Bashkëpunoni me partnerë homologë, për të lartësuar një institucion siç është
arkivi i FA, që të na japë të
drejtën të themi që ne ishim
aty për ti lëmë brezave një gjë
më të mirë”, ka shtuar Kodheli.
“Kemi nevojë për ide dhe projekte eficente edhe në një kohë
krize si kjo ku ndodhemi, me
buxhete të limitosura. Arkivi
qendror i FA nuk mund të jetë
një oaz i qetë për të dalë në pensionin e radhës, por duhet të
shërbejë për informimin e pub-

likut për punën që bëjnë forcat
e armatosura. Duhet të lartësojë
dhe promovojë kërkimin shkencor. Të gjithë mund të ankohemi
për shkurtime buxhetesh, por
nuk është Shqipëria e vetmja që
ndodhet në këtë situatë. Situatë
emergjente është edhe rasti ku
nuk mund të ruajmë apo arkivojmë atë që kemi arritur. Dhe për
këtë duhet përkushtim. Do t’ju

lutesha të bashkëpunoni me
partnerë, dhe institucione të tjera
homologe që kanë më shumë
eksperiencë. Qeveria Rama do
t’ju mbështesë në punën tuaj,
që memoria e FA të mos shuhet,
por të arkivohet”, tha Kodheli.
Në përfundim të aktivitetit u
mbollën disa fidanë, pranë godinës së re të arkivit qendror të
Forcave të Armatosura.

OBVL, Korçë – Letër të hapur për kryeministrin Edi Rama

Të mos harrojmë gjakun e derdhur për liri
Kryebashkiaku i Korçës i trajton veteranët e OBVL-së si të huaj, duke i lënë pa seli
Fluturak VINÇANI
Kryetar i OBVL, Dega Korçë
Organizata e Bashkuar e Veteranëve të Luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar
(OBVL), e krijuar para dy dekadash në vitin 1994,
ka në gjirin e vetë veteranët e LANÇ që i sollën
popullit lirinë. Kjo liri u fitua me sakrifica, deri në
sublime. Janë me mijëra bashkëluftëtarët tanë që
nuk e panë atdheun të lirë. Janë ata prej të cilëve
(ne që mbetëm gjallë nga kjo luftë) kemi amanetin:
“të mos harrojmë gjakun e derdhur, apo plagët e
marra; të mbajmë lartë dinjitetin e të mos lejojmë
të nëpërkëmbet ideali i tyre dhe i joni”.
OBVL ka udhërrëfyes Statutin dhe Rregulloren
të miratuar nga Kuvendi Kombëtar, ku shprehen
qartë të drejtat dhe detyrat. Qëllimi kryesor i shprehur qartë në këtë Program është që të ruajmë dhe
transmetojmë traditat dhe vlerat e LANÇ; të mbrojmë simblolet e luftës dhe rrisim respektin ndaj të
rënëve, ndaj sakrificave dhe ndaj vetes tonë.
Deri para pak kohe, OBVL, dega Korçë funksiononte normalisht. Kjo organizatë kishte selinë e
saj ku vinin veteranë nga fshatrat më të skajshme
për të takuar njëri-tjetrin, për ndonjë problem që
mund të kishin, për mbarëvajtjen e organizatës,

apo për të kujtuar datat historike që ne i kemi të
shenjta.
Por Shtëpia e Ushtarakëve në Korçë ku ne
kishim selinë, ju aneksua Universitetit “Fan
S.Noli”, ndërsa ne na nxorrën në rrugë, si gjithë
organizatat apo shoqatat që kishin aty selitë e
tyre.
Kemi bërë prezent në bashkinë e qytetit
shqetësimin tonë të ligjshëm, që kur atë e drejtonte miku ynë Niko Peleshi, aktualisht zëvendëskryeministër, që na premtoi zgjidhje. Por
ende paisjet e zyrës tonë ne i kemi nëpër shtëpitë
tona.
Në takimin me kryetarin e ri të bashkisë, ne
mbetëm krejt të befasuar nga përgjigja e tij: “
Unë kam të mijtë e nuk po u gjej dot një seli, jo të
gjej për ju?!”. Se kush janë “të tijtë” dhe se kush
jemi “ne”, e di vetëm kreu aktual i bashkisë Korçës, z.Sotiraq Filo.
Po ashtu nuk janë marrë parasysh edhe propozimet tona që tre veteranëve të shquar t’u jepej titulli
“Qytetar Nderi”.
Shqetësim për OBVL-në, Korçë mbetet edhe
busti që përkujtonte “DEBATIKASIT”, që u hoq
dhe u dëmtua. Megjithëse është restauruar nga ne,
ende nga bashkia nuk është caktuar një vend ku
mund të rivendosim këtë bust.

Ka disa raste ku janë dëmtuar simbolet e luftës
dhe nuk po merren masa për riparimin e tyre. Kemi
ngritur shqetësimin për varrezat e dëshmorëve apo
lapidarët e dëmtuar dhe nuk po merren masa për
riparimin e tyre.
Ne brezi që bëmë luftën, tashmë të gjithë mbi se
85-vjeçarë, që sollëm lirinë dhe që patëm kurajon
t’i kundërvihemi diktaturës, duke përfunduar nëpër
burgjet politike, kërkojmë të rrojmë me dinjitet dhe
nuk lejojmë të na vjedhin e shtrembërojnë historinë. Ne jemi të “huaj” për kryebashkiakun socialist
Filo, sepse të “tijtë” janë nostalgjikët e diktaturës.
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PERKUJTIMORE
Vrasja e Jah Salihut dhe kulla e Salih Manit të Konferencës së Bujanit, dy ngjarje që nuk mund të ndahen njëra nga tjetra

Gjakovë,

Shoqata e Veteranëve të
LANÇ të Kosovës dhe Komuna e
Gjakovës, organizuan më 28 Shkurt
2014 një mbledhje përkujtimore
kushtuar dëshmorit Jah Salih
Mani. Në prani të pasardhësve
të patriotit të madh të kombit
shqiptar Salih Manit, të kryetarit
të OBVL-së, gjeneral-lejtënnant
Rrahman Parllakut-Hero i Popullit,
të nënkryetarit të Qarkut të Kuksit,

Sherif Hasandoçit, të Kryetarës
së Komunës së Gjakovës Znj.
Mimoza Kusari – Lila, të Kryetarit
të Komunës së Bujanit Zoti
Bujar Hasanpapaj, të qytetarëve
të Bajram Currit, të Malësisë së
Gjakovës dhe të bashkëvendasve
gjakovarë, kreu i Shoqatës të
Veteranëve të LANÇ të Kosovës,
Vehal Shita mbajti fjalën e hapjes
së kësaj Tryeze, kushtuar Jah Salih

tryezë përkujtimore
kushtuar jah salih manit
Manit – luftëtarit dhe dëshmorit të
rënë në mbrojtje të kuvendarëve të
Konferencës historike të Bujanit.
Sot përkujtojmë dëshmorin Jah
Salih Manin, i cili u vra duke
mos arritur të çmallej me familjen
patriotike të të madhit Salih Manit,
bashkëluftëtarit të Bajram Currit,
të cilit dera e madhe e bujare e
Salih Manit i ka afruar vazhdimisht
vendqëndrim të sigurt dhe të qetë. E
lidhi mendimin tim për Salih Manin
dhe Bajram Currin, sepse këta të
dy dhe më pas edhe Fadil Hoxha
me bashkëluftëtarë me veprën e
tyre kanë dialoguar këtu për luftën
çlirimtare të popullit shqiptar. Nga
kulla e Salih Manit e familjes së
tij kanë kaluar vite, dekada dhe
shekuj ide dhe veprime liridashëse.
Nga gurra e këtillë e kësaj kulle u
zhvillua dhe u formua djali i Salih
Manit – Jaha – vrasja dhe pikëllimi
i madh për vdekjen e tij e kishin
mbuluar me re të zeza grykën
e bukur të Valbonës, malet dhe
bjeshkët e Malësisë së Gjakoivës
duke lënë që edhe lumi i kulluar i
Valbonës të dukej se po rrjedh lot.
Por, edhe vrasja e jeta e shkurtër e

Jahës i dha hijeshi e bukuri kësaj
kulle, kur i ati i Jahës – Salih Mani
– me marrjen e informacionit për
vrasjen e djalit të tij tha: “Burrat
vdesin për liri”. Na sot u themi
pasardhësve të Salih Manit e kullës
qënder e tyre në Bujan “Ngrihe
ballin se ke qenë dhe mbete simbol
lirie për ne dhe brezat që vijnë pas
nesh”.,-tha ndër të tjera z.Vehap
Shita. Ai shprehu bindjen se edhe
gjeneratat që do të vijnë do të
mësojnë se prej kullës së Jah Salihut
e Salih Manit zë fill pavarësia
e Kosovës dhe liria njerëzore e
kombëtare e shqiptarëve. Vrasja
e Jah Salihut dhe kulla e Salih
Manit të Konferencës së Bujanit
janë dy ngjarje që nuk mund të
ndahen njëra nga tjetra. Kjo kullë
dhe njerzit e saj thua se është
ndërtuar për të korrigjuar padrejtësi
njerëzore e kombëtare. Për këtë
flet edhe vetë kulla e rindërtuar, që
është simbol i nderit, i burrërisë dhe
i lirisë njerëzore e kombëtare”. Por,
për të gjitha këto folën nënkryetari
i Shoqatës të Veteranëve të LANÇ
të Kosov, Zija Mulhaxha dhe
zoti Bujar Hasanpapaj, kryetar i

komunës Bujan të Tropojës.
Ndërkohë,
pjesëmarrësit
mirëpritën përshëndetjen e kryetarit
të OBVL-së, gjeneral-lejtënnant
Rrahman Parllakut-Hero i Popullit.
Me këtë tryezë përkujtimore
mbyllet cikli i shënimit të 70
vjetorit të Konferencës së Bujanit,
që filloi me mbajtjen e Konferencës
Shkencore në Prishtinë kushtuar
Konferencës së Bujanit më 13
dhejtor 2014, ka vazhduar me
mbajtjen e Sesionit Jubilar në
Tiranë më 24 janar 2014 kushtuar
poashtu Konferencës së Bujanit,
me organizimin e aktivitetit
përkujtimor për Konferencën e
Bujanit të mbajtur në Bajram
Curr më 31 janar 2014 dhe me
përfundimin e këtij cikli me tryezën
përkujtimore kushtuar dëshmorit
Jah Salih Manit në organizim të
Shoqatës së Veteranëtë LANÇ të
Kosovës, degës së saj në Gjakovë,
të Shoqatës Intelektuale “Jakova”
të Gjakovës dhe gjithë kjo nën
përkujdesjen e Znj. Mimoza Kusari
– Lila, Kryetare Komunës së
Gjakovës.

Ndjehem krenar që luftova përkrah vëllezërve kosovarë
Nga Rrahman Parllaku
foto e rrahmanit
Së pari dëshiroj t’ju falenderoj, që më ftuat të bëhem
pjesë e kësaj tryeze përkujtimore, dhe megjithë moshën
e thyer, rrugëtova me shumë
kënaqësi, pasi jam pjesëmarrës i ngjarjeve të zhvilluara në
Kosovë, jo vetëm gjatë luftës
Nacionalçlirimtare, por edhe
gjatë luftës për çlirimin e vendit dhe fitoren e Pavarësisë,
kur Organizata e Bashkuar e
Veteranëva të Luftës Nacionalçlirimtare, që unë drejtoj,
u bë pjesë e 64 Organizatave
e Shoqatave Joqeveritare, që u
bënë bashkë, për të ndihmuar
vëllezërit e motrat e përzëna
nga trojet e tyre, prej ushtrisë
dhe paramilitarëve serbë, të
udhëhequr nga krimineli Millosheviç.
Ne organizuam pritjen e
tyre, shpërndarjen në familjet
Tiranase, që i prisnin krahëhapur, kujdeseshim për sistemimin në kapet e ngritura enkas
për të, si edhe për ecurinë e kujdesit të tyre shëndetësor.
Krahas kësaj, ne zhvilluam
një aktivitet të gjerë informativ, jo vetëm brenda vendit, por
ju drejtuam edhe Organizat-

ave Ndërkombëtare,
përshirë edhe Organizatën e Kombeve
të Bashkuara, për të
bërë prezent, krimet
e banditëve serbë të
kriminelit Milosheviç, ndaj popullsisë
shqiptare.
Personalisht,
unë nuk pata fatin të
njihem nga afër me
Jaho Salinë, por për
familjen e Bajraktarit
Sali Mani të Krasniqes, kisha dëgjuar
shumë, veçanërisht
për mbrojtjen dhe
mbështetjen që kjo
familje i kishte bërë
Bajram Currit.
Për këtë, më folën me
hollësi udhëheqësit dhe komandantët e Brigadës së 25- së
të Malësisë, kur hynë në përbërjen e Divizionit të V-stë, që
unë komandova gjatë luftimeve në Sanxhak e Bosnje. Mes
tyre ishin edhe bijtë e kësaj
familjeje të nderuar, Idrizi dhe
Mehmeti.
Nga udhëheqësit e Luftës
Nacionalçlirimtare të Kosovës
e të Malësisë mësova edhe për
vendimet e Konferencës së

Bujanit, të cilat fatkeqësisht
nuk u publikuan në Shqipëri,
duke mos mundësuar njohjen
e rolit të familjes së Sali Manit
dhe, në veçanti të Jahos, si një
prej organizatorëve dhe mbrojtësve me jetë të kësaj Konference.
Hollësisht, me jetën dhe
me veprimtarinë e Salisë , më
ka njohur kolegu dhe miku im
Sadik Bekteshi, pjesëmarrës
i Konferencës së Bujanit, që
ishte i johur me familjen e Bajraktarit.
Fatmirësisht pata fation
të njihem nga afër me burrin

e shquar, patriotin, Sali Mani
dhe të ulem krahas tij në Parlamentin e parë të pasluftës.
Ishim zgjedhur të dy si
deputetë të qarkut të Kukësit.
Ai burrë i mençur, megjithëse
në moshën e prindërve të mi,
më trajtonte të barabartë me
vehten, dhe shpesh kujtonim
sëbashku ditët e stuhishme të
Luftës Nacionalçlirimtare.
Kur binte fjala për Jahon,
ai e përmbante vehten, dhe asnjëherë nuk e shfaqi dhimbjen
që ndjente në shpirt.
Sot, unë edhe një herë, dua
të përgëzoj Shoqatën e Vetera-

nëve të Luftës të
Kosovës, për iniciativat e marra
në kuadrin e 70vjetorit të çlirimit, në përkujtim të ngjarjeve
historike, si ajo
e
Konferencës
së Bujanit dhe të
figurave me kontribute të veçanta
në këto ngjarje
historik, siç janë
edhe figurat e Sali
Manit dhe e Jaho
Salis.
Dua të theksoj sërish, se vij
me shumë dëshirë
në përkujtimoret e zhvilluara
në Kosovë, se Veten e quaj
pjesëtar të Organizatës të Veteranëve të Kosovës, dhe mendoj, se këtë të drejtë ma jep
plaga e dytë, që kam në trup
dhe që e kam marrë gjatë luftimeve për çlirimin e Junikut.
Jo vetëm ndihem krenar,
që luftova krahas vëllezërve
kosovarë, por edhe se pata
nderin të komandoj burrat
trima të Malësisë së Gjakovës.
Në librin tim, me titull
“Kosova e lirë, Ëndra e jetës

sime” jam përpjekur të gdhend
disa grimca historike nga jeta
e Luftës Nacionalçlirimtare,
por edhe nga jeta e Luftës Çlirimtare të UÇK- së.
Më lejoni që sot në shënjë
respekti këtë libër t’ja dhuroj
zonjës Mimoza, duke i uruar
suksese në detyrën e re, duke
e falenderuar për kujdesin dhe
vlerësimin e saj ndaj sakrificave të bëra nga brezi ynë,
dhe gjithasht t’i kërkoj të zbatohet edhe një zotim, i marrë
nga paraardhësi i saj në këtë
detyrë, për ngritje në përmendores të zotit Fadil Hoxha,
këtu, në qytetin e tij të lindjes.
Vlerësimet për figurën e
Fadil Hoxhës janë në këtë libër,
sëbashku me vlerësimet për të
ndierin, Presidentin Ibrahim
Rugova dhe Legjendarin Adem
Jashari.
Mbetem me besim, se kjo
dëshirë e neve, brezit të Luftës
Macionalçlirimtare, do të bëhet
realitet nga Ju, zonjë e nderuar
dhe nga Këshilli Bashkiak i
Gjakovës.
Ju faleminderit për vëmendjen.
*FJALA E KRYETARIT TË
OBVL, nëtryezën përkujtimore
kushtuar dëshmorit Jah Salih
Manit
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PËRKUJTIMORE
Me tubimin përkujtimor për Jah Sali Manin u përmbyll shënimi i 70-vjetorit të Konferencës së Bujanit

Ra në mbrojtje të atdheut dhe të
idealeve të Rezolutës së Bujanit
Jah Sali Mani dhe bashkëluftëtarët e tij u flijuan në mbrojtje
të kuvendarëve të Konferencës së Bujanit me vizion për të
ardhmen e çështjes shqiptare e bashkim kombëtar.

Foto- Jah Sali
Nga Zija Mulhaxha
nënkryetar i SHVLANÇ të Kosovës,
Jemi mbledhur sot në Pallatin e Kulturës
“Asim Vokshi” në Gjakovë për të përkujtuar
dëshmorin e LANC dhe njërin nga firmtarët
e vendimeve historike të Konferencës së
Bujanit, Jah Salihun, të birin e Sali Manit,
Bajraktarit të Krasniqes. Jah Salihu dhe Fahri
Ramadani do të jenë dy gardianët e parë që
ranë me nderë në mbrojtje të vendimeve
të Konferencës së Bujanit dhe të Shtabit të
Partizanëve të Kosovës, si garantë për idenë e
bashkimit të Kosovës me Shqipërinë.
Jah Salihu u lind me 21 prill 1921 në
Bujan të Malësisë së Gjakovës buzë Valbonës
kaltroshe. Fëmijëria e tij është e mbushur me
plot ngjarje ashtu siç do të jetë e bujshme
edhe jeta e tij.
Familja e Mulosmanajve të Krasniqes
është familje e njohur për tradita patriotike.
Nga kjo familje dolën shumë luftëtarë e figura
të shquara, të cilat në periudha të ndryshme të
historisë sonë, me guximin e trimëritë e tyre
dëshmuan rolin e tyre për çlirimin e atdheut.
Nga kjo çerdhe liridashëse dolën Mic
Sokoli, Mon Avdia, Shaban Binaku, Binak
Alia, Zeqir Halili, Bajram Mani, Sali Mani,
Rexhep Abdullahu, Avdi Bajrami, Mehmet e
Idriz Mulosmani, Rrustem Avdyli, Jah Salihu
e të tjerë.
Vrasja e, tribunit të vegjëlisë, Bajram
Currit, dhe ndjekjet e elementëve demokratë
nga regjimi në fuqi, do të lënë mbresa të
thella në kujtesën e Jahës së vogël. Të gjitha
këto ushtruan ndikim të madh në formimin e
tij të mëvonshëm dhe kristalizuan karakterin
e tij burrëror. Në këto rrethana dhe kushte
shoqërore, ai mori edukatën e shëndoshë
familjare, u brumos me karakterin e malësorit
të lirë dhe me idetë më përparimtare të kohës.
Pas mbarimit me sukses të shkëlqyeshëm
të shkollës fillore në Krumë në konviktin
“Kosova” do të shkojë si konviktor në
gjimnazin e Shkodrës. Aty i kreu dy klasë dhe
me aktivitetin e tij do të shquhej jo vetëm si
nxënës i mirë por pikërisht për qëndrimet dhe
virtytet e tij të larta. Këto veti bënë që ai të
mirëpritej jo vetëm në rrethin e shoqërisë së
tij, por edhe në mesin e nxënësve të klasëve
të larta dhe të rinisë qytetare shkodrane. Së
shpejti ai do të bjerë në sy të policisë, e cila
do të përpiqej për t’i sajuar kurthe në mënyrë

që ta burgosin e ta pasivizojnë në
aktivitetet e tij politike. Për këtë
arsye detyrohet që vitin e tretë të
gjimnazit ta vazhdojë në Tiranë,
ku po ashtu do të shquhet me
idetë e tij frymëzuese.
Kur Italia fashiste, në prillin e
Mani
vitit 1939, e pushtoi Shqipërinë,
Jaha merr pjesë në demonstratat
e rinisë dhe së bashku me
pjesëmarrës të tjerë do të kërkojnë armë për të
mbrojtur pavarësinë e atdheut. Rënia e shpejtë
e regjimit e pamundësoi qëndresën popullore
dhe të rinisë shqiptare. Regjimi fashist
mundohej t’i shfrytëzonte anti-zogistët për
qëllime të tyre politike. Edhe Jaha, si djalë i
shkolluar, pati shumë oferta të tilla. Mirëpo,
ai si një patriot, zëvendësimin e regjimit të
Mbretit Zog më pushtetin fashist italian e
quante humbje të pavarësisë kombëtare dhe
në këto kushte preferonte luftën kundër tij.
Ndërkaq, përcjellja e tij nga ana e pushtetit
nisi të bëhej gjithnjë e më e madhe, prandaj
ai u detyrua të largohet nga Tirana. Kështu që
vitin e fundit të gjimnazit (1939-1940) do ta
vazhdojë në qytetin e Korçës.

Kalimi i Jahës në Korçë ishte rast i mirë
për t’u njohur edhe me të rinjtë antifashistë e përparimtarë të këtij qyteti.
Qëndrimi i Jahës në Korçë si qytet me tradita luftarake patriotike, do t’i mundësojë
pajisjen me përvojë të re e me ide përparimtare. Tashmë ai kishte kaluar nëpër
tri qendrat kryesore të vendit ku aktiviteti
anti-fashist ishte më i organizuari në
Shqipëri.
Si rezultat i thellimit të kundërthënieve
shoqërore, regjimi urdhëroi mobilizimin
e rinisë në kontigjente fashiste. Jaha
kundërshtoi me forcë një formë të tillë të
organizimit dhe mu për këtë do të kthehet
në vendlindje. Në Malësi ai propagandon
kundër fashzimit dhe do të mundohet të
bëjë organizimin e luftës së armatosur. Në
anën tjetër, forcat e karabinierisë italiane e
kërcënojnë me arrest, por ai nuk do të zihet.
Në këto rrethana, ai e pa të udhës që t’i
vijojë studimet e larta. Duke shfrytëzuar
njoftësitë e tij me intelektualë përparimtarë
do të gjejë përkrahjen për të realizuar të
drejtën e studimeve në universitet. Në vitin
shkollor 1940-1941, do të regjistrohet në
Universitetin e Padovës në Itali. Sipas
dëshmisë së Akademik Mark Krasniqit, i cili
po ashtu studionte asokohe në Padova, Jaha
ishte ndër studentët e dalluar shqiptarë me
një sens e potencial për zgjerimin e njohurive
në shkencat politike të atij universiteti. Ai, në
rrethet studentore, do të gëzojë një reputacion
e simpati për aftësitë dhe përgatitjet e tij
teorike.

Jeta në Itali e pasuroi me shumë njohuri
për fashizmin dhe qëllimet e tij në Shqipëri.
Pas kontakteve që pati me shumë studentë
shqipëtarë erdhi në përfundim se tani
atdheut i nevojiteshin sidomos njerëz të
shkolluar e me vizion. Mu për këtë vendosi
që në pranverën e vitit 1942 të kthehet në
Shqipëri. Me ndihmën e miqve të tij për
disa muaj do të shërbejë si kryetar komune
në Vlashne të Prizrenit. Sipas sugjerimeve të
Veli Nimanit, Murat Pacit, Maxhun Doçit e
shumë veprimtarëve të tjerë vendosi lidhje
të ngushta edhe me organizatat e partisë në
Prizren, Gjakovë dhe në Pejë. Antifashistët
dhe komunistët që bënin pjesë në këto
organizata ai shpesh herë do të njoftohej me
qëllime të pushtetit, në mënyrë që me kohë të
merren masat e duhura mbrojtëse. Për punët
e shumta që bëri në dobi të Lëvizjes bie në
sy të spiunëve italianë, të cilët përpiqen ta
arrestojnë. Mirëpo, Jaha, në shkurt të vitit
1943, do ta lërë punën dhe, me disa shokë, do
të arratiset me qëllim të shpëtimit nga rreziku
që i kërcnonte për punën e tyre revolucionare.
Kur Jaha u kthye ne Malësi gjeti një
klimë më të përshtatshme për luftë të
armatosur kundër okupatorit. Si rezultat i
aktivitetit të Lëvizjes Antifashiste më 25
gusht të vitit 1943, tek Ura e Kolgecajve u
mbajt një mbledhje e gjerë popullore. Në këtë
mbledhje e mori fjalën edhe Jah Salihu, i cili
te pranishmëve ua bëri të qartë se pse duhej
të luftohej fashizmi. Ai, duke shpalosur faktet
për situatën ndërkombëtare, paralajmëroi
kapitullimin e shpejtë të Italisë fashiste.
Pas këtij manifestimi, njësitet partizane u
shtuan me vullnetarët e rretheve të Malësisë,
të cilët kishin për qëllim të bashkohen me
forcat etjera për ta çliruar Gjakovën. Lufta
për çlirimin e Gjakovës ishte e ashpër,
njësitet partizane të përkrahura nga vullnetarë
e antifashist të tjerë, në bashkpunim edhe
me forcat e Gani Beg Kryeziut, e çliruan
Gjakovën. Jaha, në këtë luftë, gjendej
gjithkund në vijën e parë të zjarrit. Në
përpjekje e sipër plagoset dhe për një kohë
do të detyrohet të qëndrojë për mjekrm.
Kapitullimi i Italisë fashiste krijoi më
shumë mundësi për përfshirjen e të rinjve
në LANÇ. Nga tetori i vitit 1943 e deri në
vdekje, Jah Salihu është i palodhshëm në
angazhimet e tij rreth krijimit të njësive për
luftë kundër pushtuesëve gjermanë, të cilët e
zunë vendin e forcave italiane. Ai u shqua me
aftësitë e tij prej organizatori dhe luftëtari të
paepur për çlirimin e vendit. Për këtë arsye,
në këtë kohë do të zgjedhet nënkryetar i
Këshillit Nacionalçlirimtar të Krasniqes, i cili
njëherit ishte Këshilli i parë në Prefekturën e
Kukësit. Ndërsa më 27 nëntor të vitit 1943,
në fshatin Tëpla mbahet mbledhje e rinisë së
kësaj ane, ku, përveç shqyrtimit të situatës
ndërkombtare dhe vlerësimit për zhvillimin
e luftës antifashiste në Shqipëri, u themelua

Bataljoni “Rinia” , komandant i të cilit u
emërua Jaha.
S’ka fije dyshimi se Jah Salihu me
bashkëluftëtarët e tij do të jetë një nga
faktorët kryesorë që përgatitën organizimin e
mbajtjes se Konferencës së Bujanit në kullën
e Sali Manit. Ky akt besnikërie konsiderohej
nga malësorët si shprehje e përtëritjes së
traditave të rezistencës e të besëlidhjeve
shqiptare që nga lufta e Sarajit të Avdullah
Pashë Drenit e deri te qendresa heroike, te
shpella e Dragobisë, në mbrojtje të Bajram
Currit.
Ishte bindje e plotë e organizatorëve,
delegatëve, por edhe e malësorëve patriotë
e liridashës që të bashkohen rreth platformës
së Rezolutës së Konferencës së Bujanit për
të realizuar idealin e bashkimit kombëtar me
luftën e tyre në krahun e Koalicionit Antifashist
ashtu siç ka ndodhur edhe herave të tjera në
historinë tonë, ende pa u konsoliduar si duhet
forcat për bartjen dhe përkrahjen e mesazhit
të bashkimit, Komanda e Përgjithshme e
Korpusit XXI Gjerman miraton propozimin
e Divizionit 297, mbi aksionin e Ofensives
te Dimrit me emër të koduar PIK. Siç thuhet
në dokumentin gjerman të 22.1.1944, nr
1229/44 (për likuidimin e forcave komuniste
që shfaqen në veri te Gjakovës).
Me 14 shkurt 1944 në fshatin Gri forcat e
motorizuara gjermane hasin në rezistencën e
partizanëve. Në këto luftime të pabarabarta,
sipas dokumenteve gjermane, midis 11 të
rënëve nga të dy anët ishin edhe komandanti
i batalionit “Rinia” Jah Sali Mani, Fahri
Ramadani, intedant i batalionit “Bajram Curri
– Perlat Rexhepi” dhe Gjin Kolli.
Në këto momente kritike forcat partizane
u detyruan të tërhiqen në drejtim të Gashit,
të Valbonës dhe Shtabi i Kosovës në zonën e
Nikaj-Mërturit. Ofensiva e Dimrit do të jetë një
nga humbjet më të mëdha të forcave të LANÇ
si për nga aspekti gjeostrategjik ashtu edhe
për forcat luftarake. Kur Sali Manit, që kishte
kaluar të 60-tat, i dhanë lajmin e kobshëm për
vrasjen e të birit, sipas Zakonit të Maleve, do të
gjejë forcë për t’u ngushëlluar me shprehjen se
“Do të ishte marre për mue sikur të mos vritej
dikush prej kabiles sime në këtë luftë”.
Jah Saliu dhe bashkëluftëtarët e tij u
flijuan në mbrojtje të atdheut dhe të idealeve të
Rezolutës të Konferencës së Bujanit si vizion
për të ardhmen e çështjes shqiptare.
Presidiumi i Republikës Popullore të
Shqipërisë Jah Salihun e ka dekoruar me
medaljen e Kujtimit, të Trimërisë dhe të Çlirimt
për veprimtarinë dhe kontributin e tij në LANÇ.
Ndërsa në Bujan në shenjë kujtimi e nderimi
të veprës së tij shkolla fillore e mban emrin
Jah Salihu. Sot, në shenjë vlerësimi eshtrat e
Jahës pushojnë në Varrezat e Dëshmorëve të
Kombit në Tiranë.
Lavdi dëshmorëve të Kombit.
Gjakovë, 28 shkurt 2014
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SPECIALE / HISTORIA
15 vjet më parë - Lufta në Kosovë, ishte çështje orësh. Më 20 mars serbët filluan pastrimin etnik, më 23 mars, nisën
Sulmet ajrore të NATO-s

Me veteranët e luftës e të
ushtrisë në Divizionin e Kukësit
Sali ONUZI/ *Kolonel (R)
Pesëmbëdhjetë vjet më parë,
me 3 mars 1999 media e shkruar
dhe elektronike njoftonte se
një grup veteranësh të luftës e
të ushtrisë, ish-Gjeneralë dhe
oficerë madhorë të ushtrisë
shqiptare qenë nisur për një
vizitë në zonën verilindore
të Shqipërisë. Shqipëria po
përkujtonte 55 -vjetorin e i
çlirimit të saj nga pushtuesit
nazifashistë në një atmosferë të
pazakontë: në hapësirat mitike
të Ballkanit, në Kosovë kishte
kohë që me gjithë egërsinë e
tyre kishin zbritur falangat e
ushtrisë serbe. Edhe barbarët
historikë andej kishin ardhur.
Pas një viti lufte, spastrimi
etnik e gjenocidi në Kosovë, (si
masakra e Reçakut me 15 janar
1999) Jugosllavia nuk pranoi
ta nënshkruante dokumentin e
Konferencës Ndërkombëtare
të Rambujesë. (6-21 shkurt
1999). Në terrenin e Kosovës,
njëkohësisht fuste forca e mjete
të blinduara. “Ushtria serbe po
vazhdonte lëvizjen në drejtim të
Kosovës. Korpusi i Prishtinës
u përforcua me rezervistë me
njësi elite të këmbësorisë e
me helikopterë, me artileri të
rëndë e me njësi të blinduara
të klasit të parë nga veriu i
Serbisë”. (Vvesley Clark “Të
bësh luftë moderne”. Prishtinë,
2003. f. 202). Ky grumbullim
forcash dhe mjetesh kish për
shënjestër shqiptarët, UÇK dhe
civilët. Ministria e Mbrojtjes
dhe Shtabi i Përgjithshëm i
Ushtrisë Shqiptare që ndiqnin
me vëmendje situatat në
Kosovë kishin marrë e merrnin
masa për të forcuar mbrojtjen
e kufirit shtetëror. Veteranët
e Shqipërisë kishin shprehur
dëshirën të bënin një vizitë
në Divizionin e Kukësit. Dhe
ja, me interesimin personal të
Ministrit të Mbrojtjes zotit Luan
Hajdaraga dhe me kërkesën e
vetë Komandantit të Divizionit
të Kukësit, Gjeneral-Brigade
Kudusi Lame, kjo vizitë po
bëhej. Jo thjesht pse dikush
në një inspektim politik nuk
kishte konstatuar gatishmëri në
kufi, meqë nuk kishte hasur në
rrugët e asfaltit asnjë batalion e
kompani!. Këto flluska sapuni
mund t’i shponte edhe artikulli
i një gazetari të “Ushtrisë”. Le
që populli ishte vetë aty dhe nuk
e hante “sapunin për djathë”.
Shkuarja e grupit të veteranëve

të luftës e të ushtrisë duhej të
kishte – siç edhe pati në fakt
-motive shumë më të thella.
Lufta po zhvillohej në Kosovë.
NATO kishte paralajmëruar jo
njëherë Milosheviçin. Jo vetëm
profesionistet e politikës e të
sigurisë kombëtare, por edhe
njerëzit e thjeshtë po e shihnin
se lufta po na trokiste në derë.
Ministria e Mbrojtjes dhe
Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë
kishin zbritur në Kukës, Has e
Tropojë. Një pjesë e mirë e tyre
qenë instaluar aty në terren dhe
ndiqnin me kujdes të madh
situatën… Por Shqipëria e
kishte gjallë brezin e atyre që
kishin bërë Luftën Antifashiste
Nacionalçlirimtare
kundër
pushtuesve nazifashistë. Këta
burra kishin organizuar një
ushtri e një mbrojte për rast
lufte. Terrenin, fortifikimin,
brezat, mundësitë e mbrojtjes
e të vendosjes i kishin në
hartat e mendjes të ngulitura.
Të gjithë emra të njohur:
Rrahman Parllaku (Hero i
Popullit), Sadik Bekteshi (Hero
i Popullit), Halim Ramohito,
Muharrem Kokomani, Zeqiri
Mero, Sejdin Avdia, Thoma
Xhixho, Dilaver Poçi, Adnan
Qatipi, Qamil Poda, Enver
Begeja, Veli Llakaj, Tefik
Ruci, Nikollaq Sallabanda,
Kapo
Kapaj,
Muharrem
Mulgeci, Gjergj Titani, Nexhmi
Menzelxhiu, Faiko Zaimi. Të
gjithë bashkë, pa asnjë ndasi
politike e partiake, ishin nga

ata burra që bënin pjesë në
“partinë” e kombit… Vizita
e tyre u prit me një interesim
të madh në gjithë Shqipërinë
e në veçanti në verilindje.
Media qendrore dhe lokale
bënë punën e tyre të mirë. Në
Kukës, komandanti i Divizionit
dhe Shtabi i tij, shoqëruar nga
media lokale kishin dalë t’i
prisnin që në Fushë -Dukagjin
dhe që atë mbrëmje TV
Kukësi zhvilloi e transmetoi
me veteranët një bisedë rreth
synimeve të veteranëve në
vizitën e tyre. Plot qytetarë
para hotel “Gjallicës” që pyesin
e takonin njërin a tjetrin. Më të
papërmbajturit futeshin edhe në
hotel a restorant për një kafe me
veteranët, me ish -komandantët
e tyre të dikurshëm etj.. U
kuptua menjëherë se edhe në
planin moral e shpirtëror vizita
e veteranëve kishte qenë një
gjetje e mrekullueshme.

Provokacionet serbe në kufirin
tonë shtetëror, gjithnjë më të
shpeshta e më të rrezikshme, s’
kish si të mos ngjallnin tension,
irritim, edhe një lloj padurimi.
Kur serbët kishin hapur zjarr ndaj
postës sonë të Morinit dhjetëra
fshatarë shqiptarë ishin gjetur
të armatosur në postë përkrah
policëve tanë dhe ish- dashur
autoriteti i Komandantit të
Divizionit, Gjeneral Kudusiut t’i
qetësonte e përmbante të mos
kalonin kufirin.

Vetëpërmbajtja kish qenë
dhe do të ishte qëndrimi ynë
për të mos rënë në kurthin
e provokacioneve serbe që
përhapnin nëpër Botë shpifjet
sikur nga Shqipëria eksportohej
terrorizmi,
UÇK-ja
dhe
destabilizimi i Jugosllavisë.
Programi dyditor i vizitës
u realizua plotësisht. Me 4
mars grupi që në mëngjes do
të ishte në sallën e Shtabit të
Divizionit për t’u njohur me
gjendjen. Ndodhi që në fillim
të veprimtarisë të njoftohej për
një provokacion serb në kufi në
fshatin Letaj të Hasit. Që këtu
veteranët u futën në një situatë
reale, ku ra në sy vetëpërmbajtja,
logjika dhe gatishmëria e tyre.
U nis Kolonel Selim Spahiu,
Shef i Shtabit me një grup dhe
shpejt u njoftua se çdo gjë ishte
zgjidhur. Atë ditë veteranët
vizituan Brigadën te Metori
(sot Fusha e Aviacionit). U
takuan me gjithë ushtarë,
nënoficerë e oficerë, aty në
postet e tyre luftarake, pranë
topave, tankeve, transportuesve
të blinduar, raketave dhe
armëve të tjera. Pastaj vizituan
regjimentin e artilerisë tokësore
në Bicaj dhe pikën kufitare
të Morinit. Në Bicaj pranë
topave ishin gati kompletet e
predhave luftarake, gradimet
të vendosura dhe ujërat e
niveluar. Pritej vetëm “zjarr”,
për të fluturuar predha deri 26
km. Kështu do të shkruante
Asllan Osmani, korrespondent

rajonal i shtypit ushtarak që
nuk iu nda grupit te veteranëve
ato ditë që nga Tirana e kudo.
Të nesërmen më datë 5 mars
nisemi për Krumë. Shkojmë më
tej, në Letaj, në kufi, ku njihemi
drejtpërdrejt me situatën e datës
4 mars. Takohemi me banorë,
(burra, gra, të rinj e të reja) të
armatosur e të vendosur për
të mbrojtur kufirin. Janë çaste
emocionante. Edhe ato ndjehen
të vlerësuar e të frymëzuar nga
vizita e grupit të veteranëve.
Në Lumë e Has veteranët
u
gjallëruan,
vështronin
me kujdes, bisedonin me
përzemërsi
dhe
testonin.
Diku pyesnin e shpjegonin.
Oficerët dhe trupa dëgjonin
me vëmendje. Sa hipnin në
makina, veteranët fillonin
debatet, përzgjidhnin pikat ku
do të thellonin njohjen. Po dhe
burra modest, të kulturuar e të
sjellshëm. Pa mendjemadhësi e
fodullëk.
Largohen nga Kukësi të
përcjellë me respekt e dashuri,
po largohen vetëm fizikisht. Me
shpirt janë aty. Ata kanë dhënë
një ndihmesë me vizitën dhe me
mendimet e tyre. Veç të tjerave,
ata i kërkuan komandantit të
divizionit të skalionoheshin
më shpejt disa mjete e forca.
Situata nuk na duket se pret,
thanë… Dhe ashtu doli. Sapo u
largua misioni i OSBE-së nga
Kosova, me 20 mars, serbët
filluan në masë spastrimin
etnik. Me 23 mars filluan
sulmet ajrore 78 ditore të
NATO-s mbi Jugosllavi. Në
Tiranë grupi i veteranëve u
prit nga ministri i Mbrojtjes,
zoti Hajdaraga, i cili i dëgjoi
me vëmendje mendimet e tyre
dhe i falënderoi. -Ju jeni pjesa
më e depolitizuar e Forcave
të Armatosura do t’u thoshte
ministri
ishgjeneralëve,
veteranëve të shquar të Luftës
dhe të Ushtrisë. Edhe ata
nga ana e tyre e falënderuan
ministrin dhe përgëzuan në
veçanti Divizionin e Kukësit
dhe komandantin e tij për punën
që kishin bërë për ringritjen e
divizionit pas ngjarjeve të vitit
1997, për gatishmërinë dhe për
pritjen e tyre…
Dhe në fakt, Divizioni i kreu
me nder detyrat në situatën e
Luftës në Kosovë.
Marrë nga Gazeta
“Telegraf”
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REPORTAZH Sa më tepër do të largohemi në kohë , aq më shumë do ta vlerësojmë luftën e Kosovës mrekullia shqiptare

MREKULLIA SHQIPTARE

Bisedë me Gjeneralin Kudusi Lama dhe aktorin e madh Mirush Kabashi
(vijon nga fq.1)
-Nuk do të pranoj që analiza
e kësaj lufte të bëhet nga njerëz
kalemxhinj që s’kanë qenë fare në
këtë luftë dhe që s’e kanë parë as
Kukësin me sy gjatë atyre ditëve
, thotë Kudusiu. Ishte një luftë që
do të mbetet në histori jo vetëm
për çështjen e madhe kombëtare ,
por edhe për zbatimin ushtarak të
doktrinës së luftës së drejtë.
- Ju ishit njeriu i duhur , në
kohën dhe vendin e duhur , i thotë
Mirushi gjeneral Lames. Sa më
tepër do të largohemi në kohë , aq
më shumë do ta vlerësojmë këtë
luftë.
Biseda
rrjedh
lirshëm.
Mjeshtri i madh, aktori më i mirë i
festivalit të Kajros , “Sokrati” ynë
i paarritshëm i përfshirë tashmë
në enciklopedinë botërore të
njerëzve më të shquar të shekullit
, gjen rastin të zbulojë para
gjeneralit të Veriut origjinën e tij
si bir i Gjakovës martire madje
edhe ta falenderojë në emër të
banorëve të vend lindjes për atë
që bëri për lirinë e Kosovës.
Unë isha njeri dhe ushtarak
me fat që mora pjesë dhe drejtova
në këtë luftë përgjigjet thjesht
Gjeneral Lama . Jetën që kam sot
e kam dhuratë nga ZOTI , sepse
unë e kisha vënë në hipotekën e
lirisë së Atdheut. Shkatrrimi i
ushtrisë qe një veprim armiqësor
i djallëzuar dhe i organizuar nga
armiqtë e Shqipërisë . Kjo u la dorë
të lirë shovinistëve serbë të bënin
atë që kanë bërë dhe që e kishin
planifikuar për 85 vjet rresht,
të shkombëtarizonin Kosovën,
të goditnin tek shqiptarët , atë
që kishin më të çmuar , lirinë.
Por kjo nuk vazhdoi gjatë . Me
ndihmën e Ministrisë së Mbrojtjes
dhe të Shtabit të Përgjithshëm u
bë riorganizimi në kohë rekord i
Divizionit të Kukësit që në dallim
me njësitë e tjera ishte përballë
provokimeve dhe sulmeve të
vazhdueshme të ushtrisë serbe .

Në saj të gadishmërisë, disiplinës ,
profesionalizmit dhe përkushtimit
të kuadrove të këtij divizioni , të
patriotizmit të trashëguar të kësaj
zone , u ruajt me shenjtëri çdo
pëllëmbë tokë. Në ndihmë erdhën
njësi e reparte speciale të ushtrisë
sonë nga Tirana , Laçi, Shijaku,
trupa të tjera komando, tankiste,
artilerie etj. Për mua si komandant
, si drejtues luftimesh nuk kishte
gjumë, nuk kishte kohë as me
ngrënë bukë , as për të telefonuar
familjen në Tiranë. Ishin mijëra
burra, ushtarë, oficerë, kapterë,
rezervistë e banorë të zonës që
kërkonin drejtim e komandim ,
një drejtim kaq të përpiktë sa një
urdhër i gabuar kushtonte jetë
njerëzish.
Ishin ndërkohë 60 mijë
luftëtarë të UÇK-së që luftonin në
Kosovë dhe që nga veprimet tona
varej edhe lufta e tyre.
Me të tillë përgjegjësi
kombëtare e ushtarake u ndodhëm
ato ditë e muaj deri më 13 qershor të
vitit 1999. E nesërmja ,14 qershori
do të shënojë ditën e shpalosjes së
plotë të flamurit shqiptar. Kishte
vite që rrinte ashtu i mbledhur
e shtrënguar për tu shpalosur
plotësisht në 40 mijë kilometra
katrore. Ishte një ditë e bukur ,

që në postat kufitare, në të dy
anët e kufirit shtetëror , në të
njëjtën orë të valvitej flamuri
shqiptar. Dhe flamuri rebeloi.
Shqipja e tij dykrenare sfidoi
ligjet ndërkombëtare , sfidoi
padrejtësinë
historike.
Ishte

Njerëzit e mëdhenj kurrë nuk i kanë munguar
Shqipërisë. Ngjarjet e mëdha e kanë shoqëruar
atë gjatë gjithë historisë së saj të lavdishme e të
vështirë. Por artistët, shkrimtarët, shkencëtarët
e ushtarakët e mëdhenj është koha ta thonë më
fort fjalën e tyre për Shqipërinë , përfunduan
bisedën dy gjeneralët , gjenerali i luftës së
Veriut Kudusi Lama dhe gjenerali i artit skenik
Mirush Kabashi.
një ditë e bardhë për shqiptarët.
Ushtria serbe u detyrua të tërhiqej
e mundur. Atë ditë dhashë urdhër

pikërisht ky çast i lumtur që
kishim pritur për gati një shekull.
Pas kësaj nisi një epokë tjetër…
Ndërkaq Kabashi
i dhuron Lames një
kartolinë
fotografi
ku paraqitej ngritja e
flamurit në Prishtinë
nga grupi i artistëve
shqiptarë në koncertin
e Kosovës së çliruar më
1 gusht 1999.
‘Pa
Kosovë , s’ka Shqipni
, u shpreh aktori me
origjinë nga Gjakova.
Këtë bindje ka edhe
gjeneral Kudusiu.
Një këngë popullore e kësaj zone thotë:
“Djemtë e Lumës nuk
kanë dert , nga një pas-

hë me e mbyt përvjet” dhe në vazhdim Kudusiu si për të vërtetuar
këtë vitalitet shprehet : Është për
të ardhur keq se ne nuk e njohim
bukurinë dhe fuqinë e vetvehtes.
Ne jemi të bukur, të fortë e të
zgjuar, ne nuk na munon asgjë.
Djemtë e Kosovës nuk i morën
leje njeriu për të luftuar për lirinë
e tyre. Ata e njihnin fuqinë e serbit , i kishin bërë mirë llogaritë.
Do ti lëshonin armët vetëm kur të
çlironin Kosovën.
UÇK u paraqit si një qytetare
ndërkombëtare që në ditët e para.
Ajo nuk vrau njerëz të pafajshëm,
, nuk vrau gra e fëmijë , por i doli
ushtrisë fashiste serbe ballë për
ballë.
Dhe në mbarim të luftës ajo
i dorëzoi armët me dinjitet dhe
me urtësi. Ajo ka qenë dhe do të
mbetet bukuria e Kosovës dhe e
shqiptarëve . “Kjo është mrekullia
shqiptare e këtij shekulli , ndërhyn
Mirushi.
Por kemi pritur shumë , thotë
Kudusiu dhe përsëri për çudi nuk
e braktisim pritjen dhe vonesën.
Dhe vendimet historike i kemi
marrë me vonesë, duke vënë
në dyshim vetvehten. Kur filloi
shpërngulja masive e kosovarëve
dikush mendoi se do të bëhej
hataja , se shqiptarët nga varfëria
e tejskajshme do të hanin njëri
tjetrin , por pikërisht këtu ndodhi
Mrekullia Shqiptare. Shqiptarët
hapën dyert dhe zemrat për
vëllezërit e një gjaku , ndanë
bukën së bashku dhe mbijetuan.
Bota u mahnit nga bujaria
shqiptare Gjysmë million njerëz të
strehoheshin , të ushqeheshin dhe

të jetonin normalisht në një vend
të vogël dhe jo vetëm në Kukës e
Tropojë , por në tërë Shqipërinë ,
edhe në Korçë e Gjirokastër. Bota
e civilizuar bën çudi me vitalitetin
shqiptar .
Stacionet e huaja televizive
nuk transmetonin si dikur largime
masive me anije , por pritje me
krah hapur. Kukësi u bë kryeqenra
e Shqipërisë.
Ne e merituam përkrahjen
e NATO_s dhe të komunitetit
Ndërkombëtar. Në Kosovë u
vranë 10 mijë vetë dhe u bënë
shkatrrime të mëdha. Dëmet në
njerëz do të ishin më të mëdha , në
qoftëse nuk do të ishim më aktivë
në këtë luftë, në qoftëse nuk
do ta bindnim NATO-n, SHBA
dhe Europën se e meritojmë të
ndihmohemi , se jemi një komb i
qytetëruar , se kemi një ushtri të
fortë , se luftojmë për të drejtat
e njeriut të nëpërkëmbura aq
brutalisht nga makina ushtarake e
Millosheviçit.
Serbët e dinin efektin e
“bombës” së ekzodit , por nuk
ata nuk e llogaritën forcën
menaxhuese të krizës dhe të
luftës si dhe vlerat që ka liria për
popullin e Kosovës.
Ne e çmojmë ndihmën dhe
përkrahjen e NATO-s , vlerëson
Kabashi, por të mos harrojmë
se ndihma qe e dyanshme , se e
merituam këtë ndihmë, pa na e
dhanë . Askush nuk të jep një gjë
që nuk e meriton.
Përgatiti:
Sakip Cami
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INTERVISTA

DALLËNDYSHJA E PARË E LIRISË SË KOSOVËS
(Intervistë me Nënkolonelin amerikan David Nichols,
piloti i parë dhe komandant i Skuadronit 510 Luftarak ,
i cili bombardoi objektet ushtarake serbe)

A ishin sulmet ajrore
mënyra më e mirë dhe
e vetme e mundëshme
për të ndalur makinën
ushtarake serbe?
Ne besojmë se sulmet
ajrore ishin mënyra më e
mirë dhe përfundimtare për
të detyruar Millosheviçin të
ndalte spastrimin etnik në
Kosovë, që të pranonte kthimin e të larguarve me forcë
nga trojet e tyre , të ndalte
genocidin e pashembullt në
histori.
Ju e dini se bisedimet
diplomatike kishin dështuar
dhe e vetmja mënyrë për ti
ardhur në mbrojtje një populli që po masakrohej ishte
mposhtja ushtarake e Millosheviçit. Sulmi mbi Jugosllavi
nuk ishte sulm amerikan, por
sulm i NATO-s, i 19 vendeve
anëtare të saj që morën pjesë
në këto luftime sipas detyrave
dhe mundësive që kishin.

Sa ishte intensiteti i
fushatës ajrore
të 78 ditëve ?
Gjatë fushatës bombarduese, aeroplanët e NATO-s
(kryesisht amerikanë) realizuan 38400 fluturime. Gjatë
këtyre fluturimeve ata lëshuan
23618 bomba.

Si vepruat për tju
shmangur veprimeve
të artilerisë dhe të
raketave kundërajrore
serbe?
Ne neutralizuam radarët
dhe radiokomunikimin e ushtrisë serbe. Kështu u paralizuan edhe raketat e artileria
kundërajrore. Veç kësaj ne
fluturuam në lartësi të mëdha
, jashtë rrezes së veprimit të
tyre. Aeroplanët që përdorëm
ne , sistemi i zbulimit dhe
bombardimit të tyre ishte i
fjalës së fundit. Siç e patë
edhe në regjistrimet filmike
, ne asgjësuam edhe avionët
e tyre MIG 29 të prodhimit

të fundit. Sistemi i zbulimit
dhe i goditjes me rreze Lazer
është shumë i saktë deri në 0,5
metër përpikmëri ndërsa efektiviteti i bombave të përdorura
është mijëfishuar. Një bombë
e përdorur në këto sulme është
e barabartë me 9000 bomba të
Luftës së Dytë Botërore.

Cili ishte roli i UÇK në
këtë luftë ?

Si e siguronit ju
vijimësinë e luftimit
në ajër kur dihen
fare mirë specifikat
dhe vështirësitë e
fluturimeve?
Baza më e afërt ishte ajo
e Avianos në Itali dhe furnizimin me karburant në ajër e
bënim në hapësirën ajrore të
Maqedonisë dhe të Shqipërisë.

Së pari mendoja të kryeja
sa më mirë detyrat dhe të kthehesha në bazë shëndoshë e
mirë dhe së dyti të mos vrisja
njerëz të pafajshëm. Kur u
ktheva në SHBA, pas mbarimit të luftës , djali im ndërsa
po e çoja në shkollë më pyeti
:”Çfarë ke goditur kur ishe në
luftë ?” Unë ju përgjigja se kisha goditur një tank. Të nesërmen djali pasi e kishte përpunuar me mendjen e tij më
pyeti përsëri : A kishte njerëz
në tank ? Unë ju përgjigja :
Jo. Atëhere djali mu hodh në
qafë.

Si vepronit ju për të
shmangur vrasjen
e popullsisë së
pafajshme ?

Është luftë dhe dikush
do të përgjaket
(Bisedë me dy ushtarakë të
plagosur në Bardhoc të Kukësit që
kurohen në Spitalin Ushtarak)
Ishte fundi i majit të vitit 1999. Kulmi i bombardimeve
serbe në kufirin shtetëror. Kapteri Izet Ademi dhe ushtari
Tarzan Veseli vazhdonin patrullimin. Bandat serbe goditën
pikërisht aty ku ishin ata . Dhe veten e panë në Spitalin
Qendror të Ushtrisë.
Tarzani është 19 vjeç , nga fshati Morin , ndërsa Izet
Ademi është 30 vjeç dhe ka dy fëmijë.
Tarazani është plagosur në syrin e majtë , në bark dhe në
dorë, ndërsa Izeti ka humbur këmbën e djathtë. Predhat ja
kanë coptuar atë dhe ajo ka mbetur atje në fushën e luftës. Me
gjithë goditjen e rëndë ata mbahen të fortë e kurajozë. Është
luftë , të thonë e dikush do të përgjaket.
Pranë të birit 19 vjeçar , qëndron Hakik Veseli , i ati i
Tarzanit. Kam 9 fëmijë , thotë ai. Katër djem e pesë vajza.
Tarzani është më i madhi. E ka baba tarzan, ashtu siç ka
edhe emrin. Unë u ndodha aty , në vend , kur forcat serbe
vranë një gazetar kilian. Por edhe kundër veprimi ynë ishte i
fortë dhe i menjëhershëm. Jemi të organizuar më së miri. Në
Kukës e Tropojë jemi të gjithë në këmbë , që nga më i vogli
deri tek më i madhi, të armatosur e të gatshëm. Sa të shërohet
Tarzani do të shkojë përsëri atje në frontin e luftës.
Seicili e di detyrën dhe pozicionin e tij , si ushtarët ashtu
edhe banorët vendas. Nuk do të lejojmë të na cënohet asnjë
pëllëmbë e tokës sonë.
Revista “Policia Sot” Korrik 1999

Pikërisht këtu qëndronte
vështirësia . Ne goditëm kryesisht depot e armatimit, tanket,
objektet në shërbim të luftës
dhe nuk goditnim asnjëherë
objekte të popullsisë.

Roli i UÇK në këtë luftë
ishte shumë i madh , sepse
UÇK asgjësoi ato forca e
mjete serbe të cilat ne nuk
mund ti zbulonim e ti asgjësonim.
Ju u quajtët me të drejtë
nga shqiptarët dhe nga auditori i pranishëm pëllumbi i
parë i paqes në Kosovë , si do
ta konsideroni këtë vlerësim ?

Çfarë mendonit kur
ishit në fluturim?

Ju falenderoj shumë, por
është vlerësim i tepërt. Unë
kam bërë vetëm detyrën.
Këtë do ta bënte çdo ushtarak
në shërbim të paqes.

Bisedë në një familje
të dëbuar kosovare
Ndodhemi në familjen kosovare të Malush Bytyçit nga fshati Nishar i komunës
së Suharekës. Ai është 60 vjeç dhe kujdeset për 14 pjesëtarët e familjes së tij.
Bashkë me të jeton edhe familja e kunatit të tij Rustem Mazreku nga Malisheva
me 16 anëtare, gjithsej 30 frymë. Të gjithë gra e fëmijë. Djemtë e të dy familjeve
janë në UÇK . Malushi ka njërin nga djemtë , Milazimin , ndërsa Rustemi ka dy
djem.
Vendi i djemve tanë është në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, të thonë me një
zë Malushi dhe Rustemi.
I pyes si me shaka por edhe me ndrojtje: Si shumë fëmijë keni ore bacë e asht
vështirë me i mbajtë. Baca merr frymë thellë e përgjigjet: po të mos kishim ba kaq
shumë fëmijë do të ishim shuar me kohë e me vak nga serbi por ai vrit e ne lind të
tjerë , kështu kurrë nuk jemi shuar, e as kena për tu shuar.
Nuk dimë asgja për djemtë që prej dy muajsh. Malushit i ka mbetur vajza e
martuar me 25 anëtarë të familjes , në qiell të hapur , në mallet e Berishës, e izoluar
dhe e goditur çdo ditë nga artileria serbe pa ndihmë mjekësore e ushqime. Është
plagosur edhe fëmija e saj 8 vjeçar.
Malushi thith thellë cigaren me duhan të fortë dhe nuk ligështohet aspak . I ka
lufta këto, thotë ai.
A hoqët keq kur erdhët në Shqipëri? e pyes axhë Malushin.
Boll, besa thotë ai. Plot dy javë udhëtuam ditë e natë nga Suhareka , në
Malishevë, në Prizren e deri në Qafën e Morinit. Malishevën dhe Gllaverën i
dogjën plotësisht serbët dhe i rrafshuan me bulldozer. Gjatë tërë rrugës forcat
rezerviste paramilitare serbe dhe ato policore na keqtrajtuan dhe na plaçkitën. Në
rrugë e sipër nusja e djalit lindi një fëmijë . Emrin ja vumë Lulzim . Besoj se pas
mbarimit të luftës , Kosova do të lulëzojë si ky fëmijë i bukur, do të ngrihet e re
dhe e bukur mbi rrënojat e luftës.
Mirë u takofshim në Kosovën e lirë , në shtëpinë time të re, e mbyll bisedën
plaku kosovar Malush Bytyçi.
Përgatiti:
Sakip CAMI
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URIMI
Për 85-vjetorin e ditëlindjes, bashkëluftëtarit dhe shokut tonë të shtrenjtë

Me mburrje dhe krenari them një të vërtetë: Genci
është burrë i fjalës, i penës, i besës dhe i nderit. Ai ka
një zemër të madhe e shpirt fisnik. Si i tillë ai i dha
nder e lavdi vehtes, familjes dhe Durrësit në tërësi

Ditëlindja e 85-të
e Genc Ballancës
Më 7 Mars të këtij viti, kryetari i Degës së OBVL-së Durrës, Genc
Ballanca festoi 85-vjetorin e ditëlindjes. Kjo ishte një ditë e shënuar, e
madhe dhe e lumtur për familjen e nderuar Ballanca, për të afërmit e
bashkëluftëtarit dhe shokut tonë të shtrenjtë.
Genc Ballanca lindi në qytetin e Durrësit më 7 Mars 1929
në një familje atdhetare, bujare dhe intelektuale me prejardhje
nga Dibra e Madhe, e njohur jo vetëm nga qyteti, por nga
gjithë trevat shqiptare. Disa pjestarë të kësaj familje kishin
studjuar në universitete të njohura të Europës dhe Turqisë.
Njëri prej tyre ishte edhe babai i Gencit, Xhevdet Ballanca.
Ky burrë i nderuar kishte kryer studimet e larta në Romë dhe
dy vjet të tjera në Akademinë e Xhandarmërisë në Stamboll.
Pikërisht për këto merita të njohura, shovinistët serbë e kishin
halë në sy. Autoritetet serbe jo vetëm që e survejonin por
kishin marrë vendimin për ta burgosur dhe internuar. Në këto
kushte, Xhevdeti, me gjithë familjen, në mënyrë të shpejtë
braktis vendlindjen, lë shtëpinë, pasurinë e gjithshka dhe
vjen në Shqipëri. Vendoset në qytetin e Durrësit. Qe koha kur
Shqipëria ishte shtet sovran. Nisur nga formimi, arsimimi dhe patriotizmi i treguar prej tij,
e emërojnë komandant xhandarmërie në Nënprefekturën e Lushnjës dhe pas disa vitesh në
Prefekturën e Durrësit, ku dha kontribut të shquar. Ka qenë shok e mik i Abaz Kupit, Iljaz
Rekës, Spiro Bakallit dhe i dhjetra patriotëve të tjerë të njohur. Pikërisht për këto merita,
këshilli bashkiak e shpallur “Qytetar nderi” i Durrësit. Një titull të tillë e meriton plotësisht
Xhevdet Ballanca.
Në gjurmët e të jatit u rrit, u edukua dhe formua edhe Genci. Shkollën fillore e kreu në
Durrës. Të mesmen e ndërpreu në vitin e tretë kur me disa shokë të tij, në prill 1943 doli
partizan në Grupin e II-të të Çetës së Pezës. Për muaj të tërë mori pjesë në luftimet që zhvilloi
kjo çetë, duke u treguar trim dhe i guximshëm. Për aftësitë e tij caktohet përgjegjës Rinie i
Batalionit të II-të ku bënte pjesë.
Me formimin e Brigadës së IV-të S, Genci me shumë partizanë të tjerë kalon në efektivin
e kësaj brigade. Pasi kishte treguar aftësi, trimëri dhe mençuri, komandanti i Brigadës Nexhip
Vinçani e merr në Shtabin e Brigadës ku i besohen detyra të rëndësishme, si zv/intendent i
saj. Mori pjesë në luftimet e kësaj brigade deri në çlirimin e plotë të Shqipërisë nga okupatori
nazifashist.
Mbas çlirimit caktohet në Komandën e Përgjithshme, Tiranë dhe në vitin 1948 vjen në
Durrës, ku i besohen poste komanduese në ndërmarrjet e krijuara si: shef kuadri, nëndrejtor
dhe për vite të tëra si shef furnizimi, deri sa doli në pension.
Për meritat në Luftën Nacionalçlirimtare është dekoruar me dhjetra Urdhëra e Medalje. Po
ashtu është dekoruar edhe me Madaljen e Punës etj.
Kemi vite e dekada që njihemi me Gencin. Me mburrje dhe krenari them një të vërtetë:
Genci është burrë i fjalës, i penës, i besës dhe i nderit. Ai ka një zemër të madhe e shpirt fisnik.
Si i tillë ai i dha nder e lavdi vehtes, familjes dhe Durrësit në tërësi.
Në vitin 1994, bashkë me nismëtarët e krijimit të OBVL-së, Durërs: Zenel Bardhi, Xhaferr
Rakipi, Idriz Hoxha, Osman Xhindoli, Eqerem Kuka, Ernest Jakova, etj. ishte edhe Genc
Ballanca, si anëtar kryesie, anëtar i këshillit Drejtues, nënkryetar i organizatës dhe nga viti
2006 e deri tani kryetar i saj. E ka drejtuar më së miri organizatën dhe me punën e palodhur
e propozimet e tij ka arritur që Zenel Bardhi, Idriz Hoxha e Nako Spiro të shpallen “Qytetarë
Nderi” të Durrësit. Po ashtu është meritë e tij që një rrugë e qytetit të Durrësit sot mban emrin
“Nako Spiro” dhe që në qendër të Durrësit është vendosur busti i udhëheqësit të Lëvizjes
Studentore Azem Hajdari.
Me të drejtë qytetarët e Durrësit flasin me nderim e respekt të veçantë për Ganc Ballancën
e për familjen e tij.
Në emër të OBVL-së së Shijakut dhe të gjithë vetëranëve të OBVL i uroj nga zemra edhe
30 pranvera të tjera: lumturi në familje, shëndet dhe mbarësi të ketë nga hera në familjen e
tij. I madhi Zot e bekoftë Gencin dhe Familjen, dhe ja plotsoftë të gjitha dëshirat e jetës me
të mirat e kësaj bote.
Ky është urimi im i veçantë.
Osman XHINDOLI
Kryetar i OBVL, Dega Shijak

Barnat e rimbursueshme,
shtohen 56 ilaçe

Qeveria shqiptare ka miratuar listën e
re të barnave të rimbursueshme, në të cilën
përfshihen për herë të parë edhe 55 barna
të reja. Ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj,
në një konferencë për shtyp në selinë e
Kryeministrisë , theksoi se “me listën e re të
barnave të rimbursueshme ne u ofrojmë më
shumë siguri qytetarëve shqiptarë, ndërkohë
që në hartimin e listës ka patur inovacion këtë
vit, pasi është bërë një progres i rëndësishëm
në përmirësimin e kujdesit shëndetësor të
popullsisë shqiptare”. “Nga data 1 prill nuk do
të ketë më TVSH për ilaçet. Heqja e TVSH 10
% për barnat do të thotë edhe ulje e çmimit të
tyre. Këto masa krijuan edhe mundësinë që me
fondet e miratuara në buxhetin e 2014 ne të mund te kemi më shumë barna që rimbursohen, si
dhe do të kemi edhe më shumë barna që furnizohen spitalet”, nënvizoi Beqaj.
Ne këtë vit, tha ai, përmirësojmë ndjeshëm trajtimin e disa sëmundjeve si diabeti , anemitë,
sëmundjet kardiake, të përfshira në listën e rimbursimit sëmundjet e neurologjisë, tumorale,
ndërkohë që ajo çfarë është me interers për publikun është përfshirja për herë të parë e disa
grupeve të rëndësishme të barnave për të mbështetur kujdesin e pacientëve. “Nga trajtimi me
këto barna do përfitojnë 600 të sëmurë të përvitshëm”, theksoi Beqaj.
“Trajtimi i hepatitit B dhe C përfshinë në listë barna që nuk lejojnë kloricizimin e
sëmundjeve , janë përfshirë barna për parandalimin e trompozave, që përdoren kryesisht
pas ndërhyrjeve kirugjikale dhe sidomos në gratë shtazëna sidmos në tre muajt e fundit të
shtatzanisë, barna që përmirësojnë kujdesin në çrregullimet hormonale tek fëmijet në pubertet
të hershëm. Ky vit përfshin për herë të parë edhe barna që përpiqen të trajtojnë të sëmurë edhe
me plagë sociale siç janë ata të varur nga alkoli”, tha Beqaj.
Ministri i Shëndetësisë u shpreh se “ne jemi angazhuar me programin qeverisës që barnat
në Shqipëri të mos jenë më të shtrenjta se në vendet ku ato prodhohen dhe për këtë në vijimësi
kemi arritur të realizojmë disa angazhime. Së pari në muajt e fundit të vitit të kaluar gjatë
procesit të negociimit të çmimit të barnave me firmat farmaceutike prodhuese arritëm që të
kemi një ulje të përgjithshme 7 përqind”.
“Siç ju jeni njohur para disa javësh ne kemi ndryshuar marzhet e tregtimit dhe fabrikimit të
barnave, duke ndërhyrë edhe në tregun me shumicë edhe në tregun me pakicë duke futur për
herë të parë marzhet e diferencuara në përdorimin spitalor. Ndërkohë ka përfunduar në MSH
pr/ligji i ri për barnat dhe shërbimin farmaceutik si dhe pr/ligji i ri për materialet mjekësore
, pra janë dy pr/ligje të reja, të cilat shumë shpejt do të vijnë për diskutim në Kuvend, mbi të
cilët është bazuar edhe ngritja e Agjencisë Kombëtare të Barnave Mjekësore, që do të rrisë
shumë cilësinë e barnave dhe materialeve mjekësore që përdoren në Shqipëri”, tha Beqaj.

Beci: Risi, mbulimi
i diagnozave të reja
Menaxhimi më i mirë i fondeve të
barnave të rimbursueshme, negociimi i
çmimeve të barnave si dhe mbështetja e
Qeverisë për zgjerimin e listës, kanë sjellë
efekte mjaft pozitive për rimbursimin e
barnave, tha drejtori i Fondit të Sigurimeve
të Kujdesit Shëndetësor, Astrit Beci. Falë
një pune voluminoze me negociata dhe
konsultime të gjera pranë Fondit, është bërë
i mundur pasurimi i listës së barnave të
rimbursueshme me 56 barna të reja, mes
të cilave formëdoza të reja dhe kombinime
të reja barnash, duke e çuar në 477 numrin e
barnave në listën e rimbursimit. Falë ligjit të
ri të Fondit, është bërë e mundur për herë të
parë këtë vit, të hartohet lista e rimbursimit
në Institucionin tonë, përmes një procesi të
suksesshëm negociimi dhe konsultash me
katedrat kryesore, me shoqatat e pacientëve
dhe grupet e interesit, theksoi Beci.
Lista e barnave të rimbursueshme 2014,
ka patur progres, pasi, Fondi i Sigurimeve
Shendetesore ka perfshire nevojat reale te
popullates, bazuar ne perparesite reale te
sherbimeve kryesore. Lista është zgjeruar
për të gjitha kategoritë, veçanerisht për
fëmijët, gratë shtatzëna, pensionistët, të
sëmurët me kancer, te semuret kardiakë
etj. “Këtë vit, do të kemi përmirësim të
ndjeshëm në trajtimin e disa nozologjive
si: Diabeti, anemitë, sëmundjet kardiake,
gjithashtu në trajtimin e të sëmurëve
me kancer, në neurologji, në nefrologji,
në kujdesin paliativ, në dermatologji,

gjinekologji, urologji, shendetin mendor,
alergiologji dhe okulistikë. Por, risia më
e madhe e këtij viti, është trajtimi i disa
sëmundjeve të pambuluara më parë nga
lista e barnave të rimbursueshme”, tha Beci.
Janë shtatë diagnoza të reja
që mbulohen nga lista e barnave të
rimbursueshme këtë vit, më konkretisht:
Disa lloje kanceri trajtohen aktualisht
nga lista e barnave të rimbursueshme dhe në
listë janë futur kombinime që përmirësojnë
trajtimin e tyre, por për herë të parë, do të
mbulohen nga lista e rimbursimit edhe lloje
të tjera kanceri si ai i pulmonit, kanceri
rektal, i lëkurës, i heparit etj. Bëhet fjalë,
për rreth 600 pacientë më shumë që do të
përfitojnë nga barnat e reja për trajtimin e
disa lloje kanceri.
Trajtimi i Hepatitit B dhe C (janë
përfshirë në listë barna që nuk lejojnë
kronicizimin e sëmundjes si dhe barna për
mjekimin e hepatiteve);
Parandalimi i trombozave – barna që
përdoren pas ndërhyrjeve kirurgjikale
si dhe në gratë shtatzana që vuajnë nga
venat varikoze, në 3 mujorin e fundit të
shtatzanisë;
Çrregullimet hormonale te fëmijët me
pubertet të hershëm;
Osteoporoza te gratë;
Për herë të parë gjithashtu është
përfshirë një bar për të ulur një plagë sociale
si alkooli. Bëhet fjalë për një medikament
për varësinë ndaj alkoolit;
Degjenerim i syrit që të çon në verbëri.
Fondi i listës së barnave është rreth 8.4
miliard lekë të reja dhe do të mbulohet nga
Fondi i Sigurimeve Shëndetësore. Lista e re
pritet të hyjë në fuqi më datë 1 prill 2014.
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FASLI FETAH CAMI, MËSUESI I PARË
DËSHMOR I LUFTËS ANTIFASHISTE
NACIONAL ÇLIRIMTARE
Fasli Cami lindi
në nëntor të vitit
1912 në fshatin
Viçisht të Dibrës.

Profesor Aleksandër
Xhuvani, mësuesi i
Fasli Camit tregon si
revolja partizane qëllon në klasë ndaj mëFasliu së bashku me Ah- suesit italian

metin dhe Kurtin janë tre
djemtë e Feta Camit. Fetai ka
marrë pjesë në luftërat kundër
turqve, serbëve e bullgarëve,
ku u vra nga bullgarët në vitin 1916 dy vjet para vrasjes
së të jatit Shabanit gjatë një
përleshje me pushtuesit bullgarë në fshatin Golovisht.
Së bashku me Dan Shemë Camin
organizuan
pritën ndaj bullgarëve ku në
këtë përleshje u vranë shumë
ushtarë bullgarë.
Bullgarët nga ana e tyre
organizuan më pas rrethimin e shtëpisë së Fetës dhe
e vranë në pragun e derës
së pasme. Feta Cami është
dëshmor i Atdheut i luftës
për liri dhe pavarësi.
Fasliu shkollën fillore 6
vjeçare e kreu në Internatin
e Kastriotit të Dibrës nga viti
1920 deri në vitin 1926. Më
1927 u pranua në shkollën
mbrëtërore dhe more seminaturën në vitin 1931.
Po në këtë vit u transferua
në gjimnazin e shtetit në Tiranë dhe vazhdoi studimet në
këtë gjimnaz deri në fundin
e vitit 1932, kohë kur e përjashtuan se kërkonte drejtësi
dhe shfaqte shenja rebelizmi
ndaj padrejtësive. Me shumë
përpjekje u ripranua për të
vazhduar studimet në shkollën normale të Elbasanit, ku
mori maturën më 1935.
Me 1936 u martua me
Fitnete Sakiqin, të bijën e
Qazim Sakiqit nga Dibra
e Madhe. Porsa mori maturën në vitin 1935 u emrua
mësues në katundin Luzni
të Dibrës. Në vitin 1936 u
transferua në Besmisht të
Pogradecit. Në verën e vitit
1937 u transferua në Ostren
të Madh.
Në kallnuer të vitit 1939
u transferua në Gjoricë, ku
shërbeu me nder, përgjegjësi
dhe ndërgjegje deri më 6 prill
1941, deri në momentin kur
fashistët italianë e vranë në
kodrat e Gjoricës mbi shtëpijat e fisit Mera, kur po kthehej nga Gjorica për në shtëpi,
pas organizimit që kishte
bërë për kryengritjen e 7 prillit të vitit 1941 kundër fashistëve italianë.

Fasliun e përjashtuan për
pak kohë nga Shkolla Normale e Elbasanit ku ndiqte
mësimet. Dhe shkaku ishte
i kuptueshëm. Fasliu nuk
mund të duronte tekat dhe
urdhërat e mësuesve italianë.
Në orën e edukatës fashiste ,
Fasliu shtie me revole ndaj
mësuesit italian.Por miku i
shtëpisë dhe i Ahmetit, Profesor Aleksandër Xhuvani,
drejtori i kësaj shkolle erdhi vetë në shtëpi, zhvilloi
provimin dhe më pas pruri
në shtëpi dëftesën e shkollës së përfunduar. Fasliu e
ka kryer detyrën ndaj shkollës dhe ndaj Shqipërisë, tha
Xhuvani.

Mësuesi që mbante
pushkën varur në murin
e klasës
Lirie Ahmet Cami (Rakipi), nxënësja e Fasliut tregon:
Kur Fasli Cami ka qenë
mësues në Gjoricë në vitet
1940-1941 e mbante pushkën gjithmonë në klasë varur
në mur. Kjo konsiderohej
anti pedagogjike, ndaj kryemësuesi e pyet:”Përse e
mban pushkën të varur pas
dere në klasë ?
Liu u përgjigj:”E përse
mos ta mbaj more zotëri ? A
nuk e shikon se po kalojmë
kohëra të vështira, se jemi
në luftë ?
Kryemësuesi e kundërshton: ”Ne nuk kemi punë me
luftën sepse nuk po na kërcënon njeri. Liu ju përgjigj
përsëri:”Ashtu thua zotrote
por këto të shkreta (dhe tregoi pushkët) duhen mbajtur
për ti mbrojtur këta vocërrakë dhe për të mos shkuar
gjakhumbur.

Ja si shkruan në ditarin
e tij vëllai i Fasliut,
kapiten Ahmet Cami
Porsa më kishte zanë
gjumi , aty rreth orës 22.00
më thirri jashtë Sefer Cami
dhe më dha lajmin se Fasliu
është plagosur pak në krahun
e majtë dhe se është shtrirë

tek shtëpia e Halil Gjurës
në Çerenec. Menjëherë më
shkoi mendja se mos kishte
vdekë ose është randë sa nuk
shpëtonte.
U tmerrova. Për ti nxjerrë
të vërtetën Seferit i thashë të
marrim kalin për ta sjellë në
shtëpi, por ai më tha se nuk
mund të qëndrojë në kalë.
E atëhere u kuptua se
ai ose ka mbarue ose asht
shumë randë.
Atëhere mora me vehte
Seferin, Izetin, Destanin,
Uken e Feritin e Dullës dhe
Ibrahim Lecin. Kur shkuam
në vend Fasliun e gjetëm të
mbarue. Atëhere u mpiva
dhe nuk munda as të qaj, as
të derdh lot e as të flas.
Me dhimbje të madhe
dhe me za të ulët i rendita
këto fjalë më vaje:
A mendove ndopak se jeta
ime pa ty s’vlen fare dhe asht
e nxime fare ? Si do të rri unë
pa ty , o Fasli ? Kurse unë
s’mundesha me pritun javën
me të pamun sa të vije ti nga
Gjorica ?! Oh Përëndia ime !
A për këtë ditë e paske kaq të
mirë e të sjellshëm këtë djalë
? Po mua ku më le mor vëlla
në këtë kohë të vështirë ? A
mendove ndopak se jeta ime
pa ty do të nxihet për jetë. A
mendove se vendi ka nevojë
për trima !
Bravo, bravo , o vëllai im
i vogël, o djali im i madh, o
Fasli trimi ! Jam krenar për
ty, se ty dhe jetën për lirinë e
vatanit, se ti je dëshmori i parë
i lirisë në këto anë. Shembullin
dhe amanetin tënd do ta ndjekim të gjithë ne , të afërmit dhe
bashkëluftërarët e tu.
Bravo, o Fasli vëllai ! Ti
ndoqe shembullin e babës
tonë Fetës , të gjyshit tonë
Shabanit, si dhe të paraardhësve të tjerë, që kanë
dhënë jetën për lirinë e atdheut kundër zaptuesit.
A zani i tyre të ndolli që dole
i pari dhe të mori plumbi si
ata ? Po ne na presin shumë
punë dhe na kërkohet shumë
luftë kundër zaptuesit.
Po si do të bëjmë pa ty, o
Fasli ? Si do të bëjmë pa ty
në rradhët tona, pa të patur ty
në krah ?
Këto qenë pyetjet dhe lutjet që i drejtova Fasliut tim.
Por ai nuk mu përgjigj se
kishte mbarue prej kësaj jete.
Por unë nuk dua ta besoj se
para meje qëndron i shtrirë si
një div i fuqishëm vëllai im,
që e rrita dhe shkollova vetë

se baba im, Feta, u vra shumë
shpejt dhe e la të vogël. Por
edhe nana jonë Bejaze (e bija
e Rustem Dukës nga Spasi i
Dibrës së Madhe) e la të parritur vetëm 11 vjeç.
Tek shtëpia e Halil Gjurës
ishte Halili me të shoqen,
Rushit Izvira dhe Suf Koçi
që më ngushëlluan dhe më
thanë se Fasliu ka vdekur si
burrat pa ba of.
E mbartëm Fasliun dhe u
nisëm për në shtëpi. Me shumë
mundime e prumë në shtëpi
aty rreth orës 02.00 të datës
8 prill.E shtriva kufomën e tij
në krevatin tim , ku u nis vaji
familjar. Unë, pasi e përqafova
edhe një herë Fasliun, që është
ende i ngrohtë i thashë gruas
time Bejaze Kamberit :”Tash
na vdiq djali ynë i madh ! Tash
mbaroi shpresa jonë. Tash
përëndoi jeta dhe ylli i dritës
tonë !”
Mbas këtyre fjalëve u
shkreha në vaj. Janë lotët
e parë që po qes në jetën
time…
Fasliu po vajtohet nga burrat të ulur në gjunjë. Po e qajnë Fija, Razija, Lushja e Shemja që u bie të fikët herë pas
here, sepse është e paimagjinueshme që të përcjellim për
në varreza Fasliun që nuk i ka
mbushun ende 29 vjeç.
Trupi i plagosur që dha
jetë në shtëpinë e Kasem
Halil Gjurës ishte prologu
i kryengritjes që mori përmasa të mëdha dhe komandohej nga vëllai i Fasliut,
kapiteni Ahmet Cami që
kishte mbaruar akademinë
ushtarake në Itali. Fashistët
italianë u kundërpërgjigjën
me arrestime, burgime e raprezalje.
Fshati i tërë prangoset dhe
burgoset në burgun fashist,
njëzetë burra burgosen, katër
pushkatohen.
Kjo kryengritje mori përmasa të organizuara kur italianët erdhën nga Tirana me
Divizionin e tyre “Firence”
drejt Dibrës së Madhe dhe me
fillimin e raprezaljeve të tyre.
Një pjesë e këtij Divizioni
u fut edhe në fshatin Viçisht.
Atëhere burrat e fshatit rrëmbyen armët me i ra italianit.
Gratë, fëmijët dhe të moshuarit u shpërngulën në Lubalesh. Shtëpitë e Ali Kotilit
e të Mustafa (Faje) Kotilit u
bënë baza të zjarrta të luftës
Nacional Çlirimtare.
Rreth 60 vetë të fisit Cami
u strehuan në këto dy shtëpi,

familja e Ahmet Camit prej
16 personash, familja e
Jasharit prej 20 pesonash, e
Sinanit prej 10 personash, e
Adem Camit prej 10 personash, e Dullë Camit prej 10
personash etj.
Kryengritja e parë kundër
italianëve shënon 7 prillin
1941 në kodrat e Vanastranës
në orën katër të mëngjezit
dhe vazhdoi deri më 9 prill
ku mbetën të vrarë 50 ushtarë italianë. Më 9 prill 1941
në orën 6 të mëngjezit rrëzohet një aeroplan italian në
fushë të Gjoricës, aeroplan i
cili mbështeste mësymjen e
Divizionit “Firence”.
U arrestuan Ejup Cami,
Uke Cami, Musa Cami,
Hidër Cami, Adem Cami,
Lam Cami, Aqif Cami dhe
Mexhit Lezi të cilët më 13
prill u dënuan me pushkatim
nga pushtuesit. Ata u egzekutuan në fushën e Mireshit.
Mbetën të vdekur Ejupi dhe
Mexhiti. Ukja dhe Hidri arritën të largoheshin. U largua
edhe Musai por nga plagët
vdiq në Pasinkë. Më vonë
u vra edhe Sefer Cami dhe
vrasja e tij qe tinzare.
Fashistët dhanë urdhër
të prerë: të prangoset i tërë
fshati. Tërë burrat e fshatit në
burg. Një fshat i tërë në burgun fashist. Kuestori Abisino
i specializuar për fushatat e
tij kriminale bënte “detyrën”
e tij me zell të veçantë. I
merrte në pyetje një nga një
ashtu siç dinte ai. Pas disa
ditë qëndrimi në Post Komandën e Homezhit, 20 burrat e këtij fshati i dërguan në
burgun politik të Tiranës dhe
pas disa muaj qëndrimi në
këtë burg i dërguan në burgun e famshëm të Burrelit.
Ishin 20 burra, të rinj e të
vjetër, të martuar e beqarë,
të sëmurë e të uritur. Dulla
me të birin, Destani, djalë i
vetëm, Lami me të vëllain
dhe të birin, Ahmeti, të cilin
nuk arritën ta pushkatojnë

më 12 prill 1941, Dilaveri që
nuk arriti të shikonte dritën
e diellit pasi torturat i morën
jetën, Selim Mjeshtri dhe
Ibrahim Buziu të cilët ndonëse të sëmurë rezistonin më
shumë se të tjerët.
Mësuesi i Popullit dhe
studiuesi Musa Kraja në një
studim të tij për arsimin në
Shqipëri e konsideron rënien
e mësuesit Fasli Cami, si
dëshmorin e parë nga rradhët e mësusesve dëshmorë
të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare. Ndaj edhe
unë duke perifrazuar Prof
M.Krajën e vura titull të këtij
shkrimi. Le të jetë ky shkrim
një homazh në ditën e 7 Marsit dhe të 6 prillit, 73 vjetorit
të rënies të këtij mësuesi që
për të ardhmen e fëmijëve
dhe të brezave dha çkishte
më të shtrenjtën, jetën e tij.

Normalisti
Normalisti i “rrezikshëm”
Kurrë fshatin s’e harroi
Fshatin ku i jati i tij
Kundër serbëve luftoi
Tekstet italiane i hodhi tej
Abetaret i nxorri nga dheu
“Mësoni pushkën, o fëmijë,
Librin e pushkën e atdheut”
I kish ruajtur gjyshja
Në sepetin e gurtë
I kish ruajtur nëna
Bashkë me flamurë
Në gjoks mbante hartimet
E vocërrakëve të mësuar
O sa shumë ëndërrime
E kishin pushtuar.
Me dhjetra fashistë
Rrugën ja prenë
Por nuk pritet drita
Nuk ndalen rrufetë.
Hartimet u gjakosën
U gjakosën ëndërrat
Trupin e mësuesit
E mbështollën ëndërrat.
Sakip Cami
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TRYEZA
Kontributi 50 vjeçar i ish-liderit politik është vlerësuar edhe një herë në qytetin e tij të lindjes

Fadil Hoxha synonte çlirimin e përbashkët
dhe bashkimin me Shqipërinë
GJAKOVË, 27 SHKURT - Kontributi 50 vjeçar i ishliderit politik Fadil Hoxha për të drejtat e shqiptarëve
është vlerësuar edhe një herë në qytetin e tij të lindjes.
Veteranë të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të
Kosovës dhe anëtarë të Akademisë së Shkencave e Arteve
të Kosovës janë mbledhur në një tryezë të përbashkët
për të kujtuar veprimtarinë e Hoxhës. Kjo tryezë është
mbajtur me inicimin e kryetares së Komunës së Gjakovës,
Mimoza Kusari - Lila. Komuna e Gjakovës tashmë ka në
dispozicion një peticion me 5 mijë nënshkrime për ngritjen
e shtatores së Fadil Hoxhës. Vendimi për ngritjen e kësaj
shtatore ishte marrë nga Kuvendi Komunal i Gjakovës
qysh në vitin 2013.
“Duhet të kujtojmë se në atë kohë në Kosovë idetë dhe
aktivitetet ishin të painstitucionalizuara, mbi 90 për qind të
popullatës ishin analfabetë, Kosova ishte gjysmëfeudale dhe
se Fadil Hoxha synonte çlirimin e përbashkët dhe bashkimin
me Shqipërinë”, ka thënë akademik Pajazit Nushi, në tryezën
e organizuar nga kryetarja e Gjakovës Mimoza Kusari -Lila
Vehap Shita, kryetar i Shoqatës së veteranëve të LANÇsë, ka thënë se rreshtimi i Kosovës në bllokun antifashist ka
bërë që vendi të mos pastrohej etnikisht sipas projekteve që
kishte Serbia. Shita ka folur edhe për qasjen e Hoxhës ndaj
UÇK-së.
“Nga Fadil Hoxha, UÇK-ja është vlerësuar dhe çmuar
si ushtri çlirimtare që me formimin e saj dhe jo si grupime
terroriste siç pandehnin ta etiketonin”, ka thënë Shita.
Zija Mulhaxha, nënkryetar i Shoqatës së Veteranëve
të LANÇ-së, e ka kujtuar Hoxhën si një njeri modest që
gjithmonë ka folur për të tjerët dhe jo për veten.
“Ka jetuar dhe vepruar me popullin e vet, për popullin e
vet”, ka thënë ai.
Akademik Pajazit Nushi ka folur për angazhimin e
Hoxhës në politikë. “Duhet të kujtojmë se në atë kohën në
Kosovë idetë dhe aktivitetet ishin të painstitucionalizuara,
mbi 90 për qind të popullatës ishin analfabetë, Kosova
ishte gjysmëfeudale dhe se Fadil Hoxha synonte çlirimin e
përbashkët dhe bashkimin me Shqipërinë”, ka thënë Nushi,
tek ka shtuar së më vonë ka pasur disa kthesa juridike.
Historiani Jusuf Bajraktari ka thënë se kontributi i Fadil
Hoxhës i ka tejkaluar suazat kombëtare. “Ndërkohë ai luftonte
shpërnguljen e shqiptarëve për në Turqi dhe deklarimin e tyre
si turq. Këtë e dëshmon edhe vepra e tij simbolike ‘Jemi në
shtëpinë tonë’, që tregonte se Fadil Hoxha ishte njëri prej
intelektualëve të kohës duke dhënë kontributin e tij edhe në
unifikimin e gjuhës letrare shqipe, ndërsa moto e tij ka qenë:
‘Nga abetarja deri te universiteti dhe akademia e shkencave’”,
ka thënë Bajraktari,
Mimoza Kusari - Lila, kryetare e Komunës së Gjakovës, ka
thënë se tryeza për Hoxhën është iniciuar pas disa opinioneve
dhe qëndrimeve të shprehura për caktimin e lokacionit për
ngritjen e lapidarit të Fadil Hoxhës.
“Me inicimin tim kemi vendosur që sot të organizojmë
ketë tryezë në mënyrë që të pranishmit që e kanë njohur
figurën e Fadil Hoxhës dhe kanë sjellë edhe studime historike
të elaborojnë më saktë kontributin e tij dhënë në periudha të
vështira për kombin tonë”, ka thënë Kusari - Lila.
Sipas saj, me gjithë bujën mediale dhe tendencën që jeta
dhe vepra e një figure si Fadil Hoxha të interpretohet në forma
të ndryshme, Komuna e Gjakovës do të përfillë respektin e
banorëve për ta nderuar kontributin e tij.
“Kujtojmë fillet e ndërtimit të shtetit tonë që kanë kulmuar
me Kushtetutën e vitit 1974, ku Kosova bëhet njësi e barabartë
me gjithë republikat e ish-Jugosllavisë. Po ashtu, kujtojmë se
ne kemi në dispozicion një peticion me pesë mijë nënshkrime
për ngritjen e shtatores së Fadil Hoxhës, numër ky që në asnjë
mënyrë nuk mund të injorohet”, ka thënë Kusari - Lila.
(Nga kronikë e publikuar në të përditshmen e Prishtinës
“Koha Ditore” më 28 shkurt 2014)

Detaj nga “Tryeza për jetën dhe veprën e Fadil Hoxhës”
e organizuar nga Komuna e Gjakovës më 27 shkurt 2014
në sallën solemne të Pallatit të Kulturës “Asim Vokshi”
në Gjakovë

Fadil Hoxha,
vepra e tij dhe
aktualiteti i saj
Prof. Dr. Pajazit Nushi
Pas 98 vjetësh të lindjes,
65 vjetësh angazhimesh të
drejtpërdrejta politike, pas 69 vjetësh
të përfundimit të Luftës II Botërore
dhe pas 13 vjetësh të vdekjes së
Fadil Hoxhës për të dhe angazhimet
e tij në lëvizje politike, ushtarake,
sociale dhe ekonomike u shkruan
artikuj, publikime individuale me
vlerësime të ndryshme për jetën
dhe veprimtarinë politike të Fadil
Hoxhës. U shkruan po ashtu
edhe përshkrime, shpjegime dhe
vlerësime në vepra institucionale.
Pas kaq vitesh të jetës dhe të
veprimtarisë së tij u përgjithpsuan
disa qëndrime institucionale që
kanë përmasë argumentuese
më të qëndrueshme dhe më
të besueshme se qëndrimet,
pikëpamjet
dhe
vlerësimet
individuale. Kjo nuk do të thotë
se janë shtjerrë të gjitha burimet
dhe se nuk mund të ndryshojnë
qëndrimet dhe vlerësimet për jetën
dhe aktivitetin politik të tij.
Në këtë fjalë të shkurtër të
shkruar apostafat për këtë rast
u përpoqa të afroj qëndrimet
institucionale për vendiin e tij në
historinë e re shqiptare duke marrë
në shqyrtim fatin e shqiptarëve prej
kohës kur Fadil Hoxha u angazhua
në lëvizjen politike në Shkodër,
përkatësisht prej vitit 1934 deri
në ditëin e vdekjes së tij në vitin
2001. Natyrisht, këto janë vetëm

shkurtesa të modofikuara për këtë
rast, kur nuk e di për të satën herë
është aktualizuar vepra e tij.

Fadil Hoxha dhe
Kosova në kohën e
angazhimit politik të tij
Siç është e njohur, Fadil Hoxha
u lind në vitet e Luftës I Botërore, kur
kishte filluar të marrë hov doktrina
fashiste e Musolinit në njerën anë
dhe dhuna pushtetore e Stalinit të
anën tjetër. U bë komunist në vitin
1934 me besim se komunizmi do
të zgjidhte çështjen kombëtare
të shqiptarëve. Me këtë synim
u bë prijës i lëvizjes komuniste
të shqiptarëve të Kosovës. U bë
ushëheqës i Kosovës kur:
-në Kosovë nuk njiheshin fare
të drejtat elementare të njeriut,
-jeta dhe aktiviteti u
shqiptarëve ishte jetë dhe aktivitet i
painstitucionalizuar,
-kur rreth 98% të shqiptarëve
të Kosovës ishin analfabetë,
-kur Kosova ishte në gjendje
gjysmë feudale, dhe
-kur Kosova ishte e shkretëuar
nga sundimi autoritar egërsor
i pushtetit serb e Jugosllav
përgjuthësisht.
Në këto kushte, rrethana
dhe raporte politike, ekonomike
e sociale të nivelit shumë të ulët
të shqiptarëve të Kosovës, Fadil
Hoxha, siç thamë, synonte çlirimin

kombëtar të shqiptarëve dhe
zhvillimin e pavarur të shqiptarëve
në kuadrin e shtetit të përbashkët
– shtetit shqiptar të shpallur më
1912 pa Kosovën e pushtuar dhe të
robëruar. Sipas fjalëve të tij “mora
pushkën për të luftuar me qëllim të
bashkimit të Kosovës me Shqipëri”.
Sipas shkrimeve burimesh arkivore
dhe sipas përvojës sime gati
gjysmë shekullore të angazhuar
në institucionet dhe organet e
Kosovës dhe të Këshillit Ekzekutiv
të ish Federatës Jugosllave del se
ky synim ka qenë i drejtë, fisnik,
njerëzor dhe kombëtar. Këtë e
dallojmë posaçërisht në Rezolutën
e Konferencës së parë të Këshillit
Nacional Çlirimtar për Kosovë e
Rrafsh të Dugagjinit të mbajtur
në Bujan në fund të vitit 1943 dhe
në dy ditët e para të vitit 1944. Në
këtë Konferencë, tashmë të njohur
botërisht, u shpreh në formë të
prerë dëshira dhe vullneti i popullit
shqiptar të Kosovës për bashkim
me Shqipëri. Të njëjtin qëndrim
e ka shprehur hapur edhe në
bisedën e parë në Beograd me
Edvard Kardelin dhe udhëheqësit
e tjerë jugosllavë dhe serbë, kur ka
thënë haptas se ne kemi luftuar për
bashkim me Shqipëri, por të njëjtin
qëndrim në formë të posaçme ia
ka shprehur edhe Enver Hoxhës në
Tiranën e viti 1945.
Kur në raportet e atëhershme
të ndërlikuara politike në Kosovë,
në Shqipëri dhe në tokat jugosllave
dhe në situatën e rënduar
ndërkombëtare u vendos që Kosova
të ngelë në Serbi e së bashku me
të nën Federatën Jugosllave, Fadil
Hoxha nuk u largua nga situata e
krijuar politike hiq e favorshme për
shqiptarët dhe për Shqipërië, ai
nuk u largua nga Kosova. Atëherë
mori drejtimin e aktivitetit të tij
me synim të zhvillimit të arsimit e
kulturës kombëtare në rrethanat
e vështira të shtetit të Serbisë. Në
këto rrethana e raporte politike
Fadil Hoxha ka qenë njeriu i parë në
Kosovë, në Serbi dhe në Jugosllavi.
Është çështje vlerësimesh të
argumentuara a ka mundur të
bëjë më tepër për Kosovën dhe
shqiptarët përgjithësisht. Por, nga
të njohurat e deritashme dallojmë
se gjatë zhvillimeve politike në ish
Federatën Jugosllave Fadil Hoxha.
në raport me kushtet dhe rrethanat
e ndërlikuara politike, ushtarake
dhe ekonomiko – sociale ka bërë
që Kosova të bëjë këto kthesa:

Kosova pas vitit 1981
Në pikëpamje juridike Kosova
prej statusit të krahinës mori statusin e autonomisë së plotë dhe të
përbërësit konstitutiv të Federatës
Jugosllave,

Nga vendi gjysmëfeudal agrar
të prapambetur u shndërrua në krahinë gjysmindustriale duke hapur
rrugën e zhvillimit industrial bashkëkohor,
U institucionalizua jeta dhe
aktiviteti i popullit të Kosovës,
përkatësisht i shqiptarëve,
Nga bollshmëria analfabetike
Kosova u bë me qendër universitare
dhe akademike, etj.
Por, për këto të arritura Kosova
ka pasur sakrifica shumë të mëdha,
sidomos ka pësuar shumë rëndë në
kapacitetet njerëzore.
Nga këto të dhëna autori i
këtyre rreshtave ka nxjerrë dy
përfundime kapitale ose përfundime
me rëndësi të posaçme. Këto janë:
Fadil Hoxha ka përmasa të një
personaliteti historik, dhe
Ka hyrë në enciklopedi lokale,
shtetërore dhe ndërkombëtare.
Se që ka hyrë në grupin e
personaliteteve historike flasin këto
të dhëna: në veprën e Akademisë
së Shkencave të Shqipërisë që ka
titullin “Historia e Shqiptarëve” është
shkruar: “Fadil Hoxha konsiderohet
veprimtar politik i rëndësishëm
për Kosovë dhe për shqiptarët,
organizues dhe drejtues i Luftës
Antifashiste Nacional çlirimtare,
besnik i idealit të lirisë njerëzore e
kombëtare dhe burrë shteti i dalluar
i Kosovës dhe i shqiptarëve në
përgjithësi. Historia e parafillimit
të Luftës II Botërore dhe ajo e
zhvillimeve politike, ushtarake e
luftarake gjatë viteve 1940 – 1945
në Kosovë dhe më gjerë është
e konceptuar me pjesëmarrje të
drejtpërdrejtë të Fadil Hoxhës në
Këto zhvillime”.
Zëri enciklopedik “Fadil Hoxha”
gjendet në pothuaj të gjithë tipat
e enciklopedisë: në enciklopedi
ushtarake, në enciklopedi të
përgjithshme, sidomos në Fjalorin
Enciklopedik Shqiptar. Në këtë
Fjalor për Fadil Hoxhën shkruhet:
“Veprimtar politik i Kosovës
dhe i RFS të Jugosllavisë,
pjesëmarrës dhe drejtues i luftës
ANÇ në Kosovë, Hero i Popullit
(Jugosllavi).Lindi në Gjakovë më
15 mars 1916. Në vitin 1940 kreu
Shkollën Normale të Elbasanit, ku
u njoh për herë të parë me idetë
komuniste. U pranua në rradhët
e Grupit Komunist të Shkdrës më
1938. Në vitin 1939, me porosi të
drejtuesve të G(rupit) K(omunist)
Sh(kodran) u dërgua në Kosovë
për të vendosur lidhje me Komitetin
Krahinor të PKJ për Kosovën dhe
Rrafshin e Dugagjinit. Pas rënies
së Mbretërisë Jugosllave (prill,
1941) dhe bashkimit të Kosovës
me Shqipëri, u rikhtye në Kosovë,
ku punoi si mësues në Gjakovë
dhe u bë një ndër organizatorët
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dhe udhëheqësit më të njohur të Lëvizjes
Antifashiste. Deri në mesin e vitit 1942 kreu
detyrat e sekretarit të Komitetit të Vendit të
PKJ për Gjakovën dhe të anëtarit të Byros
së Komitetit Krahinor të PKJ për Kosovën.
Në shtator të vitit 1942 me krijimin e
çetës “Zejnel Ajdini” e para me partizanë
shqiptarë, u ngarkua me detyrën e Sekretarit
Politik dhe më vonë komandant i saj. Në
dhjetor të vitit 1942 u emërua komandant i
arradhës partizane “Emin Duraku”. Në tetor
të vitit 1942 u emërua komandant i Shtabit
të Përgjithshëm të UÇKJ për Kosovën dhe
Metohinë dhe qëndroi në këtë detyrë deri
në suprimin të Shtabit Kryesor të Kosovës
dhe shndërrimin e tij në Shtab operativ (viti
1944), në të cilin u emërua komandant. Pas
mbarimit të Luftës II Botërore kreu detyra
të rëndësishme për drejtimin e organizatës
së partisë dhe të organeve të pushtetit në
Krahinë, në Serbi dhe në Federatë. Në fillim
të vitit 1945, me urdhër të shtabit suprem
të UNÇJ, në Kosovë u vendos pushteti

ushtarak dhe Fadil Hoxha u ngarkua me
detyrën e Zv. Komandantit të tij. Më pas pati
detyra të larta si Kryetar i Këshillit Ekzekutiv
të Kuvendit të Krahinës Autonome të
Kosovës e Metohisë (11. 07. 1945 – 20. 02.
1953-24. 06.1967 – 07. O5. 1969), anëtar
i Këshillit Ekzekutiv të Jugosllavisë, anëtar
i Byros së Komitetit krahinor të LKJ për
Kosovën e Metohinë, anëtar i KQ të LKJ për
Serbinë, anëtar i Kryesisë së Komitetit KQ
të LKJ për Serbinë dhe anëtar i kryesisë së
KQ të LKJ dhe i Kryesisë së RFSJ. Shoqata
e Luftës ANÇ, ku bënte pjesë edhe Fadil
Hoxha, përkrahu zyrtarisht luftën e UÇK –
së.”.
Më në fund dua të theksoj edhe dy
tri detale pak të njohura: Fadil Hoxha për
statusin e Kosovës vazhdimisht ka pasur
lidhje me Enver Hoxhën. Gazeta e Tiranës
“Shekulli” i ka botuar bisedat e zhvilluara
nëpërmes të Ambasadorit të Shqipërisë
me Enver Hoxën. Nga këto biseda dallohet
angazhimi i tij për shpalljen e statustit
Republikë të Kosovës në kuadrin e
Federatës Jugosllave. Për këtë politikologu
serb Neca Jovanov ka shkruar: “Viti 1981
është dashur të jetë finale që Kosova të
bëhët Republikë. Rrënjët e kësaj kërkese
janë në Konferencën e Bujanit dhe në
premtimin e Titos se kjo do të ndodhë”.
Për Gjakovën, mendoj se Fadil Hoxha
ka edhe një rëndësi të veçantë: nën ndikimin
e drejtpërdrejtë të tij në Këshillin Ekzekutiv
ku kam kryer detyrën e nënkryetarit të këtij
organi ekzekutiv, Gjakova me rrehtinë nga
një qytezë zanatlinjsh të imtë, bujqish e
blegtorësh u shndërrua në qytet industrial
me rreth 24 000 të punësuar. Fadil Hoxha
u bë shkaktar që unë ta përkrahi hapjen e
Shkollës së Lartë pedagogjike në Gjakovë,
larg Shkollës Pedagogjike të Prizrenit prej
36 km. në kohën kur nuk kishim kushte
financiare dhe kadrovike as për shkollat e
mesme të Kosovës.

Vështrim kritik
Dua të theksoj për herë të parë dy
vërejtje personale për veprimtarinë politike
të Fadil Hoxhës dhe të udhëheqësisë
së atëherëshme: bashkimi kombëtar i
shqiptarëve të Kosovës me Shqipëri –
qëndrim i prerë i shkruar në Rezolutën e
Bujanit – ka qenë pa përcaktim të rrugëve
si do të bëhët ky bashkim; qëndrimi se ky
bashkim do të arrihet me pjesëmarrje të
frontin e përbashkët të Luftës Nacional
Çlirimtare ishte i pamjaftushëm për kohën
kur në Kosovë vepronin të pabashkuara
disa qëndrime politike me ithatrët e vet,
si Lidhja e Dytë e Prizrenit, organizata e
vëllezërve Kryezi dhe organzata irredentise
e Selman Rizës, kurse udhëheqësia
e Shqipërisë në krye me Enver Hoxën
kishin probleme të brendshme dhe ishin
përcaktuar që kosovarët të vendosnin

vetë për fatin e tyre. Ndërkaq, gëlltitësit
fqinjë në veri Serbia e Mali i Zi, në Jug
Greqia, pse jo edhe Italia, me “begraund”
të fuqishëm ndërkombëtar mezi pritnin
të ashtq. “hise” të huaj për ta. Këtë është
dashur ta dinin, si edhe të përcaktonin si do
të vepronin ndaj qëndrimit të marrëveshjes
së të treve të Aleancës Antifashiste - Çurçil.
Stalin Rusvelt - “kufijtë e ndryshuar me
dhunë gjatë Luftës II Botërore” nuk mund
të pranohen. Duke mos pasur kurrfarë
ndihme nga askush, por duke u mbështetur
në besimin e madh komunist, ky besim u
tregua i paqëndrueshëm.
Koncepti i Republikës së Kosovës dhe
i bashkimit të saj me Shqipërinë nëpërmes
sistemit të Federatës Jugosllave, u tregua
i dështuar. Këtë e argumentojnë edhe
fjalët e Titos, kur ka thënë: “Shpalljen e
ndryshimeve kushtetuese dhe ndarjen
e Jugosllavisë tashmë në tetë njësi, nuk
kam pranuar ta nënshkruaj unë; këtë e ka

nënshkruar Mika Shpilak”, atëherë kryetar i
Kpshillit Ekzekutiv (qeverisë) së Federatës
Jugosllave.
Megjithëkëtë, Fadil Hoxha për raportet
politike, juridike, ekonomike e sociale gjatë
kohës kur ka qenë në pushtet, mbetet
personalitet historik dhe enciklopedik.
(U lexua në tryezën për jetën dhe
veprën e Fadil Hoxhës, që u organizua nga
Komuna e Gjakovës bajt më 27 shkurt 2014
në sallën solemne të Pallatit të Kulturës
“Asim Vokshi” në Gjakovë nën udhëheqjen
e Kryetares së Komunës së Gjakovës,
zonjës Mimoza Kusari - Lila. Në punimet
rreth Tryezës morën pjesë dhe folën edhe
kryetari i Shoqatës së Veteranëve të LANÇ
të Kosovës, Vehap Shita, shkrimtar, dhe
nënkryetari i Shoqatës Zija Mulhaxha,
jurist, dhe prof. dr. Jusuf Bajraktari, anëtar
korrespondent i Akademisë së Shkencave
dhe Arteve të Kosovës).

Fadil Hoxha nuk është kriminel gjakatar por
Është një atdhetar e politikan i sprovuar
Nga Sadri Kabashi
Jurist-veteran i LANÇK
Për hir të informimit objektiv të vërtetës, sidomos për gjeneratën e re të Kosovës e ndiej
si obligim të reagoj ndaj këtij
shkrimi – artikulli.
Sabri (Maxhuni) Novosella në artikullin e botuar në
gazetën “Bota Sot” shkruan:
jemi në 50-vjetorin e dy ngjarjeve, në 50-vjetorin e epokës
së lavdishme të Drenicës dhe
një ngjarje të turpshme siç ishte
Konferenca e Bujanit ( nuk ishte
50-vjetori por 70-vjetori v.a),
thotë se, Konferenca e Bujanit
u organizua nga 6 serbë e malazez e 13 anëtarë të partisë Komuniste të Jugosllavisë dhe disa
individëve tjerë, se organizatorë
të Konferencës së Bujanit janë
prosllavo-grekë dhe armiku i
përbetuar i popullit shqiptar
Petar Brajeviq. Ky është mendim i Sabri Novosellës, por e
vërteta është se, Konferenca
e Bujanit është organizua nga
Shtabi kryesor i LANÇK për
Kosovë e Dukagjin në krye me
komandantin Fadil Hoxha dhe

Reagim ndaj shkrimit të Sabri (Maxhuni) Novosella dhe bashkëmendimtarëve të tij, të botuar në
gazetën “Bota Sot” me titull “Nuk e përkujtojnë epokën e Drenicës por, bandat gjakatarëve Hoxha, e
shënojnë 70-vjetorin e Konferencës së Bujanit”
Komitetin Krahinor të PKJ-së
për Kosovë e Dukagjin.
Në Konferencën e Bujanit të mbajtur më 31.12.1943
dhe 1-2.01.1944, kanë marrë
pjesë 49 delegat, prej tyre 47
shqiptarë nga të gjitha viset e
Kosovës dhe 6 serbë e malazez.
Në këtë Konferencë u aprovua
Rezoluta historike e Bujanit me
të cilën popullit shqiptar i njihej
e drejta për vetëvendosje, deri
në shkëputje – bashkim me Shqipërinë ose Republikë e lidhur
direkt me federatën Jugosllave,
ashtu si të vendos populli me
referendum, pas Luftës së Dytë
Botërore. Në Konferencë u formua Këshilli Nacionalçlirimtar
dhe Kryesia si organ ekzekutiv.
Kundër vendimeve të Konferencës së Bujanit kanë reaguar
Svetozar Vukmanoviq Tempo e
Millovan Gjillas, të dytë anëtarë
të Shtabit Suprem të Jugosllavisë. Pas këtij reagimi merren

masa ushtarako-politike kundër
Kosovës dhe udhëheqësisë në
krye me Fadil Hoxhën.
Me telegramin nr.3 të datës
07.07.1944 Svetozar Vukmanoviq Tempo, anëtar i Shtabit
Suprem të Jugosllavisë e informon gjeneralin Petar Brajeviq, komandant i Regjimentit
të Prishtinës se, Fadil Hoxha
nuk është kurrfarë komandanti
i Shtabit Kryesor të LANÇK,
për Kosovë e Dukagjin i cili
është ransformua me vendim të
Shtabit Suprem të Jugosllavisë
në Shtab operativ – ekzekutiv
nën komandën e shtabit kryesor
të Serbisë.
Në urdhëresën e komandantit suprem të Jugosllavisë Nr.31
të datës 08.02.1945 në Kosovë
Shpallet gjendja e jashtëzakonshme administrativo-ushtarake
e politike nën komandën e kolonel Sava Derleviq.
Me urdhëresë të komandan-

tit suprem të Jugosllavisë Nr.3
datë, 08.02.2945, pr komandant të administrimit ushtarak
në Kosovë e Dukagjin caktohet kolonel Sava Derleviq, për
komisar politik kolonel Gjuro
Medenica. Edhe këtë rast Fadil
Hoxha eliminohet prej kuadrit
komandues të këtij shtabi.
Më 19 dhjetor 1944 në Istog, është formua Brigada e
VIII Kosovare, në të cilën janë
mobilizua edhe çetnikët nga komuna e Istogut, Klinës dhe disa
fshatrave të komunës së Pejës
të cilët gjatë Luftës së Dytë
Botërore, 1941-1944 kanë qenë
në Koleshinin e Ibrit, por u janë
dorëzua njësive partizane. Pasi
aradhet çetnike janë rehabilitua
nga udhëheqësia Jugosllave
më 21.11.1944, kjo brigadë
partizano-çetnike ka kryer
krime në komunën e Istogut,
Runik, Skënderaj e Drenicë si
dhe Gjilan. Komandant i kësaj

brigade ka qenë Tomo Zhariq
pa asnjë shqiptarë në strukturat komanduese. Për krimet e
brigadave partizano-sllavoçetnike gjatë gjendjes së jashtëzakonshme në Kosovë, nuk është
fajtor Fadil Hoxha i cili në këtë
kohë ka qenë i degraduar prej të
gjitha funksioneve, por, fajtorë
janë Sava Drleviq, komandant
i administrimit ushtarak dhe
spasoje Gjokoviq, shef i OZNE
– UDB në Kosovë me bashkëpunëtorët e tyre.
Konferenca e Bujanit ka
rëndësi historike për popullin shqiptar të Republikës së
Kosovës, fakte të cilat i vërtetuan edhe Tryeza Shkencore,
tubime etj. të cilat u organizuan
për shënimin e kësaj ngjarje.
Më 07.01.1994 në Tiranë,
Instituti i Historisë i Republikës
së Shqipërisë e Instituti i Historisë së Kosovës e organizuan
sesionin shkencor kushtuar

50-vjetorit të Konferencës së
Bujanit, ku me kumtesat e tyre
morën pjesë akademikë, profesorë e punëtorë të kulturës etj.
Në këtë sesion shkencor ndër
të tjerë mori pjesë edhe Pjetër
Arbnori, kryetar i atëhershëm
i Kuvendit të Republikës së
Shqipërisë, Fehmi Agani, në
referatin e tij për shënimin e
50-vjetorit të Konferencës së
Bujanit, konstaton se: Konferenca e Bujanit dhe vendimet e
saj janë ndër premisat – pikat e
mbështetjes e argumentet më të
rëndësishme legjitime të kërkesave të shqiptarëve për mëvetësi
të Kosovës dhe vetëvendosje.
Dr. Ibrahim Rugova, president i Republikës së Kosovës,
në telegramin përshëndetës më
07.01.1994 shkruan: “Konferenca e Bujanit ka një rëndësi
të veçantë në historinë e shqiptarëve, si një afirmim i fuqishëm
i identitetit politik të Kosovës
dhe i vullnetit të popullit të
Kosovës. Për bashkim kombëtar e vetëvendosje.”
Në Sesionin Shkencor kush-
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Ramazan Ahmet Aga, partizani i çetës
së Pezës që u burgos nga diktatura
Ramazan Ahmet Aga ka lindur në vitin
1923 ne sarajet e gjyshit tij në fshatin Vishaj të
Tiranës. U rrit me edukatën qytetare të familjes
së madhe; padyshim edhe si shumë familje të
tjera të cilat ruajne edhe sot traditat e trashëgiminë fisnore me shumë dashamirësi.
Keshtu ishin familjet e tjera si Luman
Ag-Vishi, Miftar Ag-Vishi,po ashtu fisi i
Ruceve,vërtet nji fis me trashëgimi e tradita po
ashtu edhe Veli Vathi e Ali Kupi (keto mbanin
mbiemra aga dhe visha),por gjithkund këta
ishin të bashkuar dhe me një harmoni për tu patun zili.Po ku ndodhet ky vend kaq magjepsës e
i fis'shëm?........
Fshati Vishaj(Vishnje)ndodhet në Jug-lindje
te qendrës së Tiranës dhe në krah të Petrelës,me
trilagje: Aga,Dumi dhe Zela me një histori vërtet madhështore por të pa studjuar,pasi në këto
zona janë gjendur varreza me truma (që sipas
studjueses brilante, Zonjës Kocaqi)i përkasin
periudhës shum të herëshmë dhe janë të vetmit që e kanë patur këtë lloj varrimi. Mund të
përmendim 366-ish ushtarakë të kohes(shekulli
14-15-)në këtë zonë, varret e të cileve ishin
ngritur ne forma godinash, kishin te koka shpatat e tyre,paimet luftarakeetj, duke nisun nga
Ballaban Pasha,Safi Pasha,Dervish Pasha.etj,
por të gjitha këto monumente u zhdukën e u
tregëtuan nga provincializmi injorant pas vitit
1967. Pra nuk ka ndodhun shekuj më herët......
Keto zona kaq madhështore,ndër shekuj kanë
patur edhe burrat që kanë marrë pjesë në luftra vërtet të fuqishme,nga më të herëshmët,po
ashtu në luftrat për mbrojtjen e terriroreve
kombetare dhe në LANC. Në këtë luftë të
lavdishme morën pjesë me armë në dorë:Mimar
Bektash Aga,Ismail Hysen Aga,Selman Selman Aga,Ramazan Ymer Aga,Muharrem Sefer
Aga,Hajdar Ahmet Aga,Sinan Ali Aga,Allaman
Bektash Aga, Xhemal Dalip Aga,Ramazan Ahmet Aga,nga Dumi: Oman Ibrahim Dumi,Ferik
Liman Dumi,Myrteza Sali Dumi,Xhemal
Adem Dumi,Ali Abdulla Dumi; nga Zela: Mustafa Xhemal Zela,Abdulla Isuf Zela,Beqir Qazim Zela, Ramazan Qazim Zela. (mbase kam
lënë ndonji pa e përmendun,ju lutem me më fal.
por do ti përmend në të ardhmen me siguri...)
Bazuar në dokumentat që kam, do të flas
për njërin nga këta djem të cilët mbështetën
luftën nacionalclirimtare.
Ramazani lindi nga familja e madhe dhe me
tradita të trashëguara, me ndjenja vërtet shumë
- vijon nga faqe 14 tuar 50-vjetorit të Konferencës
së Bujanit, referatet e tyre i
paraqitën 13 akademikë, doktorë shkence, profesor, njerëz të
kulturës etj.
Kryesia e Shoqatës së Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare gjatë vitit 2013
e 2014 aktivitetin e vet e ka
zhvillua për shënimin e 70-vjetorit të Konferencës së Bujanit.
Më 13 dhjetor 2013 ka organizua tryezë shkencore nën patronatin e kryetarit të Kuvendit
të Republikës së Kosovës, Dr.
Jakup Krasniqi. Në këtë Tryezë
kanë marrë pjesë, përfaqësues
të veteranëve nga Shqipëria e
Kosova, akademikë e profesorë
të cilët u prezantuan me 16 referate shkencore. Më 24 janar
2014 në sallën e Akademisë
së Shkencave të Republikës
së Shqipërisë në Tiranë, është
shënua 70-vjetori i Konferencës
së Bujanit, ku kanë marrë pjesë,
Ilir Meta, kryetar i Kuvendit të
Shqipërisë, akademikë, doktorë

fisnike e ashtu si e kishin zakon ishin gjithmon
në ballë të vështirësive e sakrificave. U frymëzua nga babaj i tij,icili mori pjesë në luftrat
ballkanike,në luftën e Shkodrës,ku i mbetën të
vrarë të dy vëllezërit: Osman e RexhepFerhat
Aga; po ashtu edhe babaj i Ramazanit,Ahmet
Ferhat Aga u plagos në atë luftë E kështu edhe
Ramazani bashkë me të vëllanë Hajdarin, nuk
qënronin dot të mënjanuar në këtë luftë,e cila
konsiderohej si luftë vërtet clirimtare,por u mobilizuan dhe dhanë aq kontribut sa ata mundën.
Ramazan Ahmet Aga angazhohet me ardhjen
e Myslym Pezes nga Dibra e Madhe ku ishte
strehuarper afro 12-vjet,më saktë në shtëpin
e Ahmet Ferhat Ages vjen ne Qershor të vitit
1939,pas pushtimit të vendit tonë nga Italia
fashiste.
Në këtë familje,e cila kishte një influencë
vërtet të madhe,vjen me porosi të Haxhi Halit
Lleshit,pasi ky ishte mik shum i afërt me këtë
familje.Në këtë shtëpi Myslym Peza ka qëndruar 10-dit dhe me largimin per në Pezë,nga
familja për siguri i japin me vehte për shoqërim
Rmamazanin,i cili ishte vetëm 17-vjeç.
Këtu nis edhe jeta me armë e Ramazanit,i
cili qëndroj në grupin e Pezës deri në clirimin
e plotë të atdheut,duke vazhduar me atë kontribut modest bashkë me miqtë e familjes së tij.
Po ashtu dhe familja e tij duke strehuar,siguruar
e mbajtun si strehë e qendër(bazë) e luftës në
vazhdimësi deri në fund.Si rezultat në Prill
të vitit 1943 i djegin sarajet në Vishaj duke
i lënë në qiell të hapun gjith familjen prej
38-personash,të cilët strehohen për 3-muaj
në ambientet e dajes së bashkëshortes së
Ramzanit,tek Musa Ismail Palloshi,një familje
me shumë tradita e trashegimi,(kjo familje e
ardhur nga Molla e Kuqe,kur princi kandidat
për mbret të maxharëvë mësyn këto zona meqë
ishim muslimane).
Le ti kthehemi personazhit tonë,i cili me angazhimin e tij në këtë luftë mendonte se do të
mund të arrinte lumturinë edhe të krijonte një
të ardhme për fëmijët e tij dhe gjithë familjen
me largimin e pushtuesit nga trojet Arbenore.
Shkon deri në Tuz dhe me kthimin në Tiranë
caktohet edhe për meritat e tij në luftë pranë
post komandës në Ndroq, e më pas në spitalin
ushtarak. Por nuk ishte e thënë që ky djalë i
pashëm të mund të shijonte jetën më familjen
e tij,pasi pa prit e pa kujtuar i vjen dikush dhe
i kerkon që të kaloj në sherbimin e shtetit që

shkence, profesorë, punëtorë
kulture etj. Më 31 janar 2014 në
Bajram Curr është mbajt tubimi
përkujtimor, kushtuar 70-vjetorit të Konferencës së Bujanit.
Vinston Çerçil, kryeministër i Britanisë së Madhe, në
nëntor të vitit 1943 në fjalimin
e tij e ka përkrahë luftën guerilo- partizane të shqiptarëve.
Në Konferencën e Bujanit ka
marrë pjesë edhe përfaqësuesi
i Britanisë së Madhe për lidhje me Ballkan Major Hans.
Për rasformimin – degradimin
e Shtabit Kryesor për Kosovë
e Dukagjin dhe shpalljen e
gjendjes së jashtëzakonshme
administrativo-ushtarake, Fadil
Hoxha ka reagua por, nuk ka
pasur përkrahje nga udhëheqësit
e Komitetit Krahinor të PKJ, me
arsyetimin se, nuk ka mundësi
me e kundërshtua komandantin
suprem të Jugosllavisë. Fadil
Hoxha e ka dhënë kontributin
e vet në mbrojtjen e territoriale
dhe autonominë e Kosovës,
edhe pse në kushte shumë të

pavolitshme për Kosovën në
atë kohë. Ai ka kundërshtua
propozimin e Svetozar Vukmanoviqit e të Milovan Gjillasit,
në bisedë me Edvard Kardelin
e Aleksander Rankoviqin, për
ndarjen e Kosovës në banovina, në republikën e Serbisë,
Malit të Zi e Maqedonisë, siç
ka qenë e ndarë edhe në kohën
e karagjorgjeviqëve 1918-1941.
E ka kundërshtua propozimin
e sekretarit organizativ të PKJ
të Serbisë, Moma Markoviq
për ndarjen dhe bashkëngjitjen
Malit të Zi territorin e Rrethit
të Gjakovës, deri te Ura e Shëjt,
rrethin e Pejës, të Istogut deri te
lumi Kujavc në kufi me Komunën e Skënderajit- Drenicën.
Fadil Hoxha, kundërshton
planin e Çubrilloviqit e Drazha
Mihajloviqit për shfarosjen e
shpërnguljen
e shqiptarëve
në Turqi, Shqipëri, Shumadi e
Srem, me arsyetimin se edhe
shqiptarët kanë marrë pjesë në
LANÇ, ku, në Luftën kundër
nazi-fashizmit kanë marrë pjesë

më pas njihet si sigurimi i shtetit,pasi duhet
theksuar se në fillim udhëheqja e kohës i piketonte personat të cilët do të shërbenin në këtë
lloj sektori,te pashëm,të fuqishëm dhe nga
familje tënjohura. Sipas mendimeve të kohës
këta duheshin për ti dhënë vlera udhëheqjes,
“ja ne i vlerësojmë familjet etjera,pasi edhe
lufta në atë koh ishte shum e madhe). Askush
nuk mendonte që një dit do të gëdhinte i burgosun nga shokët e tij,por realisht keshtu ndodhi.Ramazani refuzon këtë lloj sherbimi dhe
pranon të jetë vullnetar në hekurudhën Tiranë-Durres për disa muaj e më pas kthehet në
punët e tija,duke menduar se i shërbeu kombit të tij dhe tani po i shërbente familjes,me
mendimin se pasunit e tyne të shumta ene pse
sarajet më të mëdha ju dogjën,do të mund ti
rindërtonin dhe të jetonin ashtu si më parë.
Papritun e pakujtuar, fillimisht pas arrestimit
të vëllait të tij të madh Osman Aga, në kohën që vet Ramazani ishte në sherbim pranë
spitalit ushtarak,osmani lirohet se gjoja qenka
bërë nji gabim,por kur arrestimi i dytë,pasi
u vu në lëvizje vet Ramazani,u deklarua se
Osmani,i cili kishte qenë edhe pjesmarrës në
mbledhjen e Pezes,duke qenë edhe kryetar
këshilli duhesh ndëshkuar se paska thënë:"Ne
luftuam për të shkuar drejt perëndimit e jo
me serbët prej të cilëvë kam dy plumba në
trupin tim të lodhun". Me pas arrestojnë të
vëllanë tjetër,shoqëruesin e Haxhi Lleshit.
Nëçdo anë ku ai do të lëvizte,në krah detyrimisht do të kishte Hajdar Agën dhe Ferik
Mulletin(kunati i motres së Ramazanit),por
edhe kjo nuk mjaftoi,pasi shumë shpejt do
të arrestohej edhe vet Ramazani, pasi edhe
ky qenka dhëndërr i Osman Balit. E kështu
vazhdon kalvari,burgosje,interrnime,dëbime,
pa shtëpi e katandi; konfiskime e shtetëzime;
po ashtu edhe cilësime kulakë dhe ngarkimin me nga dy plane.Kalojnë vitet e fëmijët
rriten,arsim as që bëhet fjalë,punësim po me
shumë vështirësi,vetëm falë të shoqes,vajzes
së Osman Balit,e cila ishte një rrobaqepëse
klasi,i rriti dhe i edukoi fëmijët me një mijë
mundime,por edhe me shum dinjitet,pasi kjo
ishte edhe tradita e saj. Ajo cila ishte një grua
vërtet shumë interesante qe asnjiherë nuk ankohej nga dallget e jetës,por me gjithë mundimet e pafundëme në shtëpi kishte edhe nonën
e Ramazanit po edhe nonën e vet,sepse nona
e vet kishte vetëm këtë vajze e kështu ndodh
53000 kosovarë e 6200 kanë ra
dëshmorë.
Armiku i përbetuar i shqiptarëve Çubrilloviqi si arsyetim
për shpërnguljen e shqiptarëve
e ka pasur, se 7000 shqiptarë
kanë qenë të mobilizuem në
divizionin SS” Skanderbeg”
dhe se vendimet e Çerçillit,
Ruzvelltit e Stalinit marrë në
Moskë, Tehran se pas Luftës së
Dytë botërore, ai popull që e ka
përkrahur nazi-fashizmin, mos
të ketë as një të drejtë shtetërore.
Pikërisht këtë vendim e ka
shfrytëzua Serbia, kundër
gjermanëve në Vojvodinë ku,
450.000 sish u shpërngulën me
dhunë nga trojet e veta, sikur se
edhe shqiptarët nga Çamëria,
me arsyetimin se e kanë përkrahur pushtuesin italian. Në vitin
1944, 98% të popullsisë shqiptare kanë qenë analfabetë dhe
nuk kishte kuadër arsimor. Fadil
Hoxha së bashku me Zekiria
Rexhën në dhjetor të vitit 1945
e ka vizitua Shqipërinë dhe në
bisedë me Enver Hoxhën kanë

zakonisht ne kësi rastesh.
Ramazani vet edhe në shtëpi në rastet më të
vështira gjithmonë mbante qëndrim tepër korrekt si me familjen ashtu edhe me njerëzit,duke
ju ushqyer edhe fëmijëve të tij gjithashtu ndjenjën e dashurisë për njerëzit dhe te ishin korrekt
me cilindo.
Vërtet vuajtjet janë pjësë e jetës,por kur ata
vijnë nga allahu,atëher nuk ke ç'u ban,por kur
ato vijn nga njeriu, janë krejt kalimtare,mjafton
shëndeti e të tjerat rregullohen...Ky ishte parimi
i atyre burrave,të cilet vërtet nuk u mposhtën
kurrë dhe nuk mallkuan kurrë.....
Halit AGA

kërkua përkrahje për arsimin e
Kosovës. Qeveria e Shqipërisë
e ka ndihmua Kosovën duke i
dërguar në Kosovë 200 mësues
e arsimtarë dhe një shtypshkronjë për gazetën “Rilindja”.
Në bisedën me Enver Hoxhën,
Fadili e ka informua për krimet që kanë ndodhë në Kosovë
kundër shqiptarëve gjatë dhjetorit 1944 dhe Janar, shkurt
e mars 1945. Për këtë bisedë
Koçi Xoxe e Informon shefin e
OZNE-s Spasoje Gjakoviqin në
Kosovë. Fadili në lidhje me këtë
vizitë në Shqipëri ka pasur debate shumë të rënda me Dushan
Mugoshën, udhëheqës politik
në Kosovë. Fadil Hoxha e ka
kundërshtua përmbajtjen e librit
të kaltërt të Serbisë – kryetar
Dragosllav Markoviq, kryetar i
Kuvendit të Serbisë, në të cilën
parashihet që, Kosova duhet të
jetë si Qark nën juridiksionin e
Serbisë.
Fadil Hoxha me shokët e
vet kanë dhënë kontributin e
tyre për pozitën e Kosovës me

Kushtetutën e vitit 1974 ku,
Kosovës si të gjithë republikave
tjera i pranohet e drejta konstituive në federatën e Jugosllavisë
si dhe për formimin e Universitetit të Kosovës më 1970, kurë
Serbia ishte kundër formimit të
Universitetit të Prishtinës me arsyetimin se, mungon fakulteti i
Medicinës.
Konferenca e Bujanit nuk
u organizua nga sllavo-grekët,
por, nga udhëheqësit shqiptarë
të Kosovës. Në këtë Konferencë u vu bazamenti i shtetësisë
së Kosovës. Këtë e vërtetuan
edhe konferenca-tubimet në
Prishtinë, Tiranë, Bajram Curr
e Bujan. Pra, mos të ishte Lufta
ANÇ e Kosovës në krye me
Fadil Hoxhën, Sabri (Maxhun)
Novosella me krejt ne shqiptarët e Kosovës ishim ende në
shkretëtirat e Anadollit duke i
ruajtur dhitë!
Fadil Hoxha nuk është
kriminel gjakatar por është atdhetar e kombëtar i popullit shqiptar.
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PROMOVIMI

PËRUROHET LIBRI QË NDERON JETËN E
KOMANDANTIT TË AVIACIONIT EDIP OHRI
Në sallën kryesore të Muzeut Historik
Kombëtar, më 15 Mars u organizua përurimi
i botimit të ri, nga autori Agustin Gjinaj, me
titullin kuptimplotë, “Edip Ohri,legjenda e
aviacionit”. Ishin të pranishëm familjarë të
personazhit kryesor të këtij libri, ish-aviatorë
e udhtarakë të tjerë, miq të E.Ohrit, ardhur
nga disa qytete të vendit, por dhe Ohri, nga
media e shkruar dhe ajo elektronike e të ftuar
të tjerë.
I pari e mori fjalën ish-ushtaraku i lartë,
Astrit Jaupi. Ai u ndal, posaçërisht, në
historikun e Aviacionit Luftarak Shqiptar
dhe dëshmoi ndihmesën e çmuar, në lavdinë
e kësaj arme, të ish-komaandantit legjendar,
Edip Ohri. Megjithatë, ashtu siç veproi edhe
ndaj mjaft ish-gjeneralëve dhe ushtarakëve
të tjerë të lartë, regjimi diktatorial e akuzoi
atë për “tradhëti të lartë”e “puçist” dhe e
dënoi disa vite, të cilat i vuajti në burgun
famëkeq të Burrelit. Për ta nderuar jetën
dhe veprën shumë të çmuar të Edip Ohrit,
kishte ardhur shefi i Shtabit të Përgjithshëm
të Ushtrisë sonë, Jeronim Bazo, i cili e
përshëndeti këtë tubim përurues, në emër të
Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë, si dhe
ish-komandatin, me aq merita për aviacionin
luftarak shqiptar, Edip Ohrin dhe autorin e
librit, që shkoi për të, A.Gjinaj.
Recensenti Mehmet Latifi, publicist
e studiues nga Struga, theksoi vlerat e
përgjithshme të këtij libri, që u përurua. Ai
nënvizoi aftësitë profesionale të autorit, i
cili ka shkruar me ndjeshmëri të lartë për
personazhin kryesor të tij, me gjuhë të
pasur e duke përdorur dhe evidentuar mjaft
dokumente e fotografi të rralla, si dhe kujtime
e mbresa të bashkëpunëtorëve e të njohurve
të Edip Ohrit. I lindur në Strugë, më 31 janar
1925, ky trashëgoi e çoi më përpara traditat ë
të mira të të parëve të tij, si atdhedashurinë,
shpirtin e sakrificës, guximin e trimërinë etj.
Me kënaqësi dhe emocione u dëgjuan
fjalët e bijës së Edip Ohrit, Mirjanës. Në

ish-gjenerali Rrahman Parllaku,
“Hero iPopullit”. Ndër të tjera,
theksoi se kanë trashëguar dy djem
e dy vajza plot merita, në shërbim
të palodhur ndaj vendit tonë. Po
kështu, solli kujtime nga koha e
vuajtjes së dënimit të padrejtë,
bashkë me të, në burgun e Burrelit
dhe pathyeshmërinë e treguar. Ai
kishte e ka cilësi të larta njerëzore,
ndershmëri, sinqeritet, mirënjohje
ndaj të tjerëve, përkushtim të
patundur ndaj Atdheut.
Autori i librit, por dhe i disa
të tjerëve për aviacionin, Agustin
Gjinaj foli për punën e bërë dhe
krenarinë e natyrshme, se ka fiksuar
në faqet e tij, sadopak, jetën e birit
të dashur të një familjeje atdhetare
nga Ohri, normalistit të Elbasanit
dhe komandantit të Aviacionit
Luftark Shqiptar, Edip Ohri. Po
Nga e majta: Edip Ohri e Rrahman
kështu, përshëndetën edhe Nestor
Parllaku (Tiranë, 15 mars 2014, foto
Dhaskali, poeti Agim Doçi etj
nga: M.Gecaj)
Gjatë zhvillimit të kësaj
veprimtarie të paharruar, në
emër të babait dhe të familjarëve tjerë, i
ekranin e sallës së madhe të Muzeut Ballina e parë e librit të ri…
falënderoi përzemërsisht autorin e librit dhe Historik Kombtar u shfaq një
gjithë të pranishmit në tubimin përurues. dokumentar interesant, me
Ajo solli kujtime nga jeta e saj, në vegjëli e pamje nga jeta e Armës së
rini, duke dëshmuar kujdesin e dashurinë e Aviacionit Luftarak Shqiptar
babait të tyre, ndaj fëmijëve. Po kështu, foli dhe e komandantit legjendar
për mungesën e boshllekun, që ata ndjenin, të tij, Edip Ohri.
kur ai ishte me shërbim dhe, sidomos, kur
Në përfundim të këtij
vuajti dënimin e pamerituar. Babain e tyre përurimi, pjesëmarrësit i
e vlerësoi prind, mësues dhe edukator, me kaluan disa çaste së bashku,
ndershmëri dhe besnikëri të patundur ndaj duke kujtuar e biseduar për
popullit e Atdheut tonë të dashur. Ai u dha udhën e lavdishme të kësaj
atyre forcë, pathyeshmëri e krenari në jetë arme dhe jetën e komandantit
dhe i frymëzoi vetëm për punë të mira e të të saj.
dobishme, për tërë shoqërinë shqiptare.
Në emër të Organizatës së Bashkuar
Murat Gecaj;
Pamje nga salla, ku u bë përurimi (majtas, në radhën
të Veteranëve të Luftës, i përshëndeti
Isuf Imeraj
e dytë, A.Gjinaj)…
pjesëmarrësit dhe, në veçanti Edip Ohrin,

Ndershmëria, sinqeriteti e modestia, tre cilësi me vlerë të Edip Ohrit

Nga Rrahman PARLLAKU*
I dashur Edip,
Në emër të anëtarëve të Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të
LANÇ- it,
Së pari, uroj të na rrosh e të të
kemi gjithmonë kështu, me mendje
të kthjellët.
Së dyti, të falenderoj për punën e
bërë, që Organizata e jonë, të plotësonte me sukses detyrën e saj, në
përkujtim të ngjarjeve historike, e
luftërave për liri e për pavarësi Kombëtare, dhe
Së treti, të falenderoj për kujtimet
me vlerë që po lë trashëgim, jo vetëm

për historiografinë ushtarake, por
edhe për historinë tonë kombëtare.
Gjithashtu dëshiroj të falenderoj
vajzat e tua, që të nxitën, të inkurajuan dhe të ndihmuan në pasqyrimin
e këtyre kujtimeve.
Një falenderim i veçantë shkon
për Agustinin dhe për të gjithë ata
që kontribuan, që ky libër të gjente
dritën e botimit.
Në libër nuk pasqyrohet vetëm
jeta dhe veprimtaria e gjatë e Edipit,
në shërbim të Atdheut, që nga mosha e rinisë e deri më sot, por edhe
e gjithe jeta e familjes së tij, prej
luftëtarësh lirie, e përbërë nga dy vajza e dy djem, partizanë të Ushtrisë
Nacionalçlirimtare.
Edhe të rinjtë Ohri, të lindur nga
prindër fisnikë, dhe të rritur e të edukuar nën kujdesin e patriotit Qazim
Bej Vlora, vazhduan traditën e të
parëve të tyre, duke luftuar me armë
në dorë për çlirimin e Shqipërisë.
Në libër nuk jepet vetëm monografia e Edipit, por shpaloset edhe

historia e aviacionit luftarak shqiptar,
pasi Edipi është një nga organizuesit
dhe drejtuesit e aviacionit tonë për
22- vjet rresht.
Nën komandën e Edipit, aviacioni ynë u rrit nga ana sasiore e cilësore,
dhe u përgatit teknikisht, një plejadë
pilotësh të talentuar, të gatshëm për
të drejtuar të gjitha llojet e avionëve,
duke u bërë mbrojtësit e sigurt të hapsirës ajrore të vendit.
Një pjesë e tyre përshkruhen edhe
në këtë libër në pozicionet e pilotëve
apo drejtuesve.
Fatmirësisht, unë pata rastin të
njihem nga afër me vëllezërit Ohri.
Me Dashamirin u miqësova gjatë
luftës në Brigadën e III-të Sulmuese,
ku njoha nga afër pionierin 13- vjeçar,
Dashon, siç e thërrisnin partizanët.
Ai ishte në qendër të kujdesit e
të vëmendjes të të gjithë partizanëve,
jo vetëm për moshën, por edhe për
guximin e treguar. Ai asnjëherë nuk
ndahej nga reparti, por nisej për sulm,
megjithë përpjekjet e shokëve për ta
mënjanuar.

Mendoni se çfarë nxitje ishte për
shokët zëri i një fëmije që thërriste,
“Para Partizanë”.
Më vonë u njoha me Dashamirin, gjatë kohës kur unë komandoja
FUD- in e Dashamiri komandonte
brigadën e nëndetseve, njësinë më të
madhe të flotës Luftarako-Detare.
Njohja, shoqëria e miqësia jonë u
përtëri pas lirimit tim nga burgu, kur
Dashamiri u përkujdes për mua si për
prindin e tij.
Përkujdesin dhe dashurinë e tij
nuk do ta harroj sa të kem jetën.
Me Edipin u njohëm gjatë kohës, kur unë shërbeja në Ministrinë
e Mbrojtjes dhe Edipi merrej me krijimin dhe komandimin e aviacionit,
por më nga afër me Edipin u njohëm gjatë kohës, kur unë u emërova
Komisar i Komandës të MKA- së,
dhe kur Edipi ishte Komandant i Aviacionit.
Njohja me Edipin vazhdoi edhe
brenda hekurave të burgut të Burrelit, kur njohja na u kthye në shoqërinë
e miqësinë që po vazhdon prej 20-

vitesh, në drejtim të Organizatës të
Veteranëve të Luftës Nacional – Çlirimtare.
Kështu lindi e u forcua miqësia
ime me vëllezërit Ohri, që shërbyen
në armët elitë të ushtrisë sonë.
Kjo miqësi e përjetshme mes
nesh u kalit kohë pas kohe në punë
e në jetë.
Te Edipi dallova tre cilësi me
vlerë, ndershmërinë, sinqeritetin e
modestinë. Dhe në vesh më tingëllojnë ende fjalët e njërit prej shokëve
tanë të burgut, që i tha një ditë Edipit,
“Ti nuk duhet të kishe lindur në botën
e intrigës e të gënjeshtrës, por në një
botë tjetër”.
Edhe njëherë faleminderit Edipit
e Agustinit, që na dhanë këtë libër
me shumë vlera, që veçanërisht neve
veteranëve na jep shumë kënaqësi, na
sjell kujtime e na ngjall emocione.
Ju faleminderit.
*Përshëndetje e Kryetarit të
OBVL në promovimin e librit “Edip
Ohri,legjenda e aviacionit”

