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

REKORD VEPRIMTARISH PRODUKTIVE E CILËSORE NË VITIN JUBILAR TË 70-VJETORIT TË ÇLIRIMIT TË ATDHEUT

OBVL, histori suksesi

FAQE 13

Dekriminalizimi i
institucioneve nga

individë me rekorde
kriminalee

Legjenda e sportit, Isa Tare dekorohet
me Titullin " Mjeshtër i Madh"

Isa Tare, një nga personalitet e shquara
të sportit shqiptar është dekoruar nga Pres-
identi i Republikës Bujar Nishani me Titul-
lin "Mjeshtër i madh", me dekretin Nr.8764.
Kreu i shtetit ka vlerësuar kështu Kreu i
Shtetit vlerëson kontributin e jashtëzakon-
shëm të atletit të nivelit të lartë, vlerat ko-
mbëtare që ai përfaqëson në mbështetjen,
zhvillimin dhe masivizimin e sportit në ven-
din tonë.

Kryesia e OBVL-së
dhe Redaksia e
Gazetës "VETERANI"
ju urojnë gjithë
veteranëve të Luftës
Antifashiste Nacio-
nalçlirimtare dhe
familjeve të tyre:
Gëzuar Vitin e Ri
2015. Mbarësi,
harmoni dhe lumturi
në familjet tuaja!

Faqe të lavdishme nga lufta heroike
e Ushtrisë Nacionalçlirimtare

FAQE  6 - 7

Gëzuar Vitin e Ri 2015

Nga Halil RAMA

Pas gjashtë muajsh bojkot opozita e
djathtë u rikthye të mërkurën
(24.12.2014) në Parlament dhe mori
pjesë në seancën e fundit parlamen-
tare të vitit të kaluar. Ata votuan pro
së bashku me deputetët e max-
horancës rezolutën që i dha fund
bojkotit parlamentar të opozitës. Sipas
kësaj rezolute palët bien dakort që
maxhoranca të përdorë shumicën e
cilësuar në votime me konsensusin e
opozitës, të respektohet në mënyrë
sistematike Kushtetuta dhe vendimet
e Gjykatës Kushtetuese; të dekrimi-
nalizohet Parlamenti dhe institucionet
publike nga individë me rekorde krim-
inale. Rikthimi i opozitës së djathtë në
Parlament, një zhvillim politik pozitiv
i shumëpritur, nuk erdhi si rezultat i
negociatave dhe arritjes së mar-
rveshjes mes palëve. Ai u realizua me
ndërmjetësimin e europarlamen-
tarëve Eduard Kukan dhe Knut Fleck-
enstein, duke ?uar kështu në hullinë
e një tradite të klasës politike në Sh-
qipërinë post-komuniste pothuaj prej
një çerek shekulli. Në dy dekadat e
fundit, bojkotet e Parlamentit janë
zgjedhur si një instrument i preferuar
i opozitave, të majta apo të djathta. Al-
bert Rakipi, Drejtor i Institutit për Stu-
dime Ndërkombëtare në Tiranë
paraqet arësyet pse ka ndodhur
kështu:”Për fat të keq konsensusi poli-
tik mes palëve në Shqipërinë post-ko-
muniste rezulton diçka e rrallë. Mar-
rdhëniet mes palëve janë karakteri-
zuar nga mosmarrveshje të thella dhe
konflikti politik ka shërbyer si instru-
ment për t’i zgjidhur ato. Elitat politike
kanë përdorur në mënyrë konstante
faktorin e jashtëm, BE apo institucio-
net e tij si konkretisht Parlamentin
Eiuropian në, si palë të treata.

(Vijon në faqen 3)

Nga Bujani,
mesazh i
bashkimit

kombëtar shqiptar
XHEMAL MEÇI
"Mjeshtër i Madh"

HOMAZH PËR SHEFQET MEZININ

Lamtumirë
shoku, miku dhe
bashkëluftëtari

ynë i dashur

FAQE  2
Ing. Myfit GUXHOLLI Nga Dhimitër NDRENIKA*

FAQE 5

Viti që lamë pas për Organizatën e Bashkuar të Veteranëve të Luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar (OBVL) ishte me
të vërtetë një hisori suksesi. Jo vetëm për faktin se si vit jubilar i

70-vjetorit të çlirimit të atdheut do të shënonte një rekord veprimtarish
festive, por para së gjithash sepse 2014 u mbyll me një bilanc mjaftë pozitiv,
duke pasuruar ndjeshëm historinë 20-vjeçare të OBVL-së

Shqipëria, faktor paqeje
e stabiliteti në rajon

Nga RRAHMAN PARLLAKU*

Organizata e Bashkuar e Vet
eranëve te Luftës Antifash
biste Nacionalçlirimtare

(OBVL) dhe Shoqata e Veteranëve të
LANÇ të Kosovës përkujtuan me nder-
im të veçantë, në konferenca shken-
core e e sesione jubilare, në Prishtinë,
Tiranë e Tropojë 70-vjetorin e Konfer-
encës së Bujanit.

Si kryetar i OBVL dhe si një nga pro-
tagonistët e ngjarjeve madhore gjatë
periudhës së LANÇ. shpreh  bindjen se
me referimet e tyre, akademikët dhe
historianët e njohur, Pajazit Nushi,
Anna Lalaj, Jusuf Bajraktari, etj ndih-
muan me referimet e tyre në
ndriçimin e mëtejshmë të njërës nga
ngjarjet madhore të historisë sonë ko-
mbëtare, siç është Konferenca e Bu-
janit, në të cilën u projektua rruga që
duhej ndjekur në vazhdimin e Luftës
Nacionalçlirimtare për zgjidhjen e
çështjes kombëtare të shqiptarëve.

(Faqen 4)

Operacioni i
madh armik i

Dimrit ‘1943-1944

Kreu i Shtetit vlerëson kontributin e jashtëzakonshëm të atletit të nivelit të lartë
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BILANCI

Viti që lamë pas për Organi-
zatën e Bashkuar të Veter-
anëve të Luftës Antifashiste Na-
cionalçlirimtare të popullit sh-
qiptar (OBVL) ishte me të
vërtetë një hisori suksesi. Jo
vetëm për faktin se si vit jubi-
lar i 70-vjetorit të çlirimit të at-
dheut do të shënonte një reko-
rd veprimtarish festive, por para
së gjithash sepse 2014 u mbyll
me një bilanc mjaftë pozitiv,
duke pasuruar ndjeshëm his-
torinë 20-vjeçare të OBVL-së.
Anëtarët e kësaj organizate do
ta mbajnë mend këtë vit për
nderimin që u bëri Presidenti i
Republikës, zoti Bujar Nishani,
duke dekoruar dy figurat qën-
drore të OBVL: Dr.Ymer Dish-
nicën-ish kryetari i parë i saj
dhe gjeneral-lejtnant Rrahman
Parllakun- kreu aktual i saj me
titullin e lartë "NDERI I KO-
MBIT".

Gjatë 2014, me një aktivitet
intensiv, OBVL u dëshmua para
shqiptarëve si Organizata që
vlerëson lart kontributin e
shquar të popullit shqiptar në
Luftën e Dytë Botërore, që dënon
krimet e komunizmit, që
mbështeti fort Luftën e drejtë të
UÇK dhe nëtërësi çështjen
mbarëkombëtare shqiptare.
Këto merita të saj u evidentu-
an sidomos me rastin e
kremtimit të 20-vjetorit të
OBVL dhe promovimit të librit
"20 VJET OBVL", botim i redak-
sisë së gazetës "Veterani".
"Pikërisht ky libër që u botua në
20 vjetorin e OBVL pasqyron
gjërësisht ndonjëherë edhe në
detaje, pa pretenduar se ka
thënë gjithçka, punën e mad-
he të mbi 15 mijë veteranëve
që milituan deri në vdekje dhe
militojnë aktualisht në të mire
të demokracisë shqiptare dhe të
së ardhmes së brezave duke
pasqyruar sa më drejt këtë luftë
vigane që e renditi Shqipërinë
në krahun e fitimtarëve të
Luftës së II Botërore.

Nisur nga bilanci i pasur i
veprimtarive, jo vetëm produk-
tive, por edhe cilësore që u
fokusuan në konferenca sh-
kencore e sesione jubilare
kushtuar 70-vjeëtorit të Konfer-
encës së Bujanit, të organi-
zuara në Tiranë, Prishinë e
Tropojë në bashkëpunim dhe
me Shoqatën e veteranëve të
LANÇ të Kosovës, 95-vjetorit vtë

Rekord veprimtarish produktive e cilësore në vitin jubilar të 70-vjetorit të çlirimit të atdheut

ditëlindjes të Heroit  të Popullit,
Rrahman Parllaku, 20 vjetorit
të OBVL, 70-vjetorit të çlirimit
të Tiranës etj, të përfgshira këto
në librin "20 vjet OBVL - Orga-
nizatë e Bashkuar e Veter-
anëve të Luftës Antifashiste të
Popullit Shqiptar" përmbledhtazi
mund të themi se ai bën fjalë:
"-Për orientimin e drejtë të Or-
ganizatës, -Për veprimtarinë e
gjallë të saj, -Për përshkrime të
disa jetëve njerëzore, -Për
vetëdijen dhe besimin e veter-
anëve të Organizatës jo vetëm
në Luftë por edhe në Demokra-
ci". Historiania e mirënjohur
Anna Lalaj është shprehur se
ky libër në vetvete dëshmon
faktin se organizatat dhe sho-
qatat politike, shoqërore, atd-
hetare kulturore etj janë asete
të rëndësishme, janë pasuri e
kësaj shoqërie.

Pjesë e kësaj pasurie është
edhe OBVL si organizatë sho-
qërore atdhetare. Të shkruash
një libër në ditët e sotme, për
profesoreshë Anën nuk është
ndonjë çudi. Por në këtë libër,
sipas saj "çuditë" ose të paprit-
urat janë të vetë organizatës.
Në këtë libër tanimë OBVL ka
të dokumentuar punën e vet,
ka të dokumentuar shpirtin e
vet, ka të dokumentuar am-
bicjen e vet. Parë nga ky kënd-
vështrim, ish drejtoresha e In-
stitutit të Historisë, shpreh
shqertësimin e ligjshëm për

faktin se në Shqipëri ka një
numër të madh shoqatash, për
të drejtat e njeriut, për biznes-
in, për barazinë gjinore, për të
drejtat e fëmijëve, për mjedisin
e të tjera e të tjera, por asnjëra
nuk ka ndonjë përmbledhje, jo
platformë, jo qëllim, jo Statut, se
ato janë depozitime të domos-
doshme juridike; por se çfarë
kanë bërë që nga krijimi deri
më sot. Nëqoftëse do t'i kishim
këto, ne do të kishim në fakt të
dokumentuar 24 vjet lëvizje në
demokraci. Prandaj ky botim
shumë serioz sipas Znj.Lalaj,
është ndoshta shembulli i
vetëm që na e plotëson këtë
nevojë. Kjo për faktin se lexue-
si ka tashmë në dorë këtë libër
për të njohur punën e organiza-
tës, njerëzit që e përbëjnë, kon-
tributet që ata kanë dhënë e
japin dhe gjithë kjo na entuziaz-
mon. Si një encikopedi me
vlera për historiografinë sh-
qiptare e ka quajtur këtë libër
edhe historian Xhemal Meçi,
Mjeshtër i Madh, duke e kon-
sideruar një enciklopedi me por-
trete e profile të më shumë se
100 personalitevete të shuara,
ish komandantë e drejtues të
LANÇ, të ekzekutuar, burgosur
e internuar nga sistemi i dik-
taturës hoxhiste, të shkundur
tashmë nga pluhuri i harresës
dhe të evidentuar me tërë ak-
tivitetin e tyre patriotik në dobi
të atdheut të tyre.  OBVL u kri-

jua para 20vitesh me nismën e
një grupi pre 64 personalitetesh,
gjeneralësh dhe luftëtarësh, fig-
ura politike të respektuara, por
fatkeqësisht të dënuar nga
regjimi komunist u formua Or-
ganizata e Bashkuar e Veter-
anëve të Luftës së Popullit Sh-
qiptar (OBVL).

Në këtë grup bënin pjesë fig-
ura politike të respektuara që
kishin qenë drejtues të rep-
arteve partizane e ministra, siç
ishin: Rrahman Parllaku, Kiço
Ngjela, Manol Konomi, Fadil
Paçami, Maqo Çomo, Sadik Bek-
teshi (gjeneral lejtnant-Hero i
Popullit), Muhamet Prodani (gen-
eral lejtnant-Hero i Popullit), gjen-
eral-majorët: Nexhip Vinçani,
Skënder Malindi dhe Ernest Ja-
kova; luftëtaret e shquara, drej-
tuese në luftë e aktiviste të OBVL:
Selfixhe Broja(Ciu), Zenepe Go-
lemi (Ashiku), Liri Belishova,

Vera Ngjela (Pojani) e disa të
tjera, por fatkeqësishttë dënuara
nga regjimi diktatorial i Enver
Hoxhës.

Kuvendi i parë themelues i
Organizatës të Bashkuar të Vet-
eranëve të Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare (OBVL) në
krye të saj zgjodhi personalitetin
e shquar Dr. Ymer Dishnicën.
Organizata e Bashkuar e Veter-
anëve të LANÇ të popullit shqiptar
është anëtare e Federatës Euro-
piane e Botërore të veteranëve.

Me pjesëmarrjen dhe aktiv-
itetet e këtyre federatave, jo
vetëm në Europë, por edhe në
Maljazi, në Johanesburg, Marok
etj OBVL ka bërë të njohur kon-
tributin e popullit shqiptar në
Luftën e II Botërore dhe të
luftrave për liri të popullit tonë në
Kosovë, Maqedoni e deri dhe kon-
tributin që jep sot në mbrojtje të
paqes në kuadrin e NATO-s.

OBVL, histori suksesi
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AKTUALITET

Pas gjashtë muajsh bojkot
opozita e djathtë u rikthye të
mërkurën (24.12.2014) në Par-
lament dhe mori pjesë në se-
ancën e fundit parlamentare
të vitit të kaluar. Ata votuan
pro së bashku me deputetët e
maxhorancës rezolutën që i
dha fund bojkotit parlamentar
të opozitës. Sipas kësaj rezo-
lute palët bien dakort që max-
horanca të përdorë shumicën
e cilësuar në votime me kon-
sensusin e opozitës, të respe-
ktohet në mënyrë sistematike
Kushtetuta dhe vendimet e
Gjykatës Kushtetuese; të de-
kriminalizohet Parlamenti
dhe institucionet publike nga
individë me rekorde krimina-
le.

Rikthimi i opozitës së djath-
të në Parlament, një zhvillim
politik pozitiv i shumëpritur,
nuk erdhi si rezultat i negoci-
atave dhe arritjes së mar-
rveshjes mes palëve. Ai u re-
alizua me ndërmjetësimin e
europarlamentarëve Eduard
Kukan dhe Knut Fleckenstein,
duke ?uar kështu në hullinë
e një tradite të klasës politike
në Shqipërinë post-komuniste
pothuaj prej një çerek shekul-
li. Në dy dekadat e fundit,
bojkotet e Parlamentit janë
zgjedhur si një instrument i
preferuar i opozitave, të majta
apo të djathta. Albert Rakipi,
Drejtor i Institutit për Studime
Ndërkombëtare në Tiranë
paraqet arësyet pse ka
ndodhur kështu:"Për fat të keq
konsensusi politik mes palëve
në Shqipërinë post-komuniste
rezulton diçka e rrallë. Mar-
rdhëniet mes palëve janë kar-
akterizuar nga mosmar-
rveshje të thella dhe konflikti
politik ka shërbyer si instru-
ment për t'i zgjidhur ato. Elitat
politike kanë përdorur në
mënyrë konstante faktorin e
jashtëm, BE apo institucionet
e tij si konkretisht Parlamen-
tin Eiuropian në, si palë të
treata. Kjo ka sjellë që elitat
politike të zhvillojnë një kul-
turë varësie nga faktori
ndërkombëtar. Fakti është që
pas më shumë se dy dekadash,
Shqipëria nuk po tregon vull-
net politik, për t'iu larguar
kësaj kulture. Dhe kjo nga ana
tjetër tregon se vendi është
ende larg për t' iu bashkuar BE-
së, ku kultura e konsensusit
dhe kompromisit përbën një
parim të egzistencës së vetë
BE-së. Zgjidhja e mosmar-
rveshjeve mes maxhorancave
dhe opozitave përmes faktorit
ndërkombëtar tregon gjithash-
tu kapacitete të pakta të eli-
tave politike dhe faktorëve të
tjerë vendas për të menaxhuar
situate të tilla politike" thotë
analisti Albert Rakipi.

Zëvendësimi i konsensus-
it dhe marrveshjeve politike
mes palëve me konfliktin ek-
strem politik lidhet edhe me
traditën e dobët demokratike
në Shqipëri. Përsëritja e

Presidenti i Republikës,
Sh.T.Z. Bujar Nishani vlerëson
Rezolutën e miratuar unani-
misht në Kuvendin e Sh-
qipërisë, si një akt që dësh-
mon pjekuri politike tek të
gjitha palët. Duke e përshën-
detur vullnetin e mirë për të
rikthyer normalitetin e domos-
doshëm të jetës parlamentare
në vend, u bën thirrje të gjithë
aktorëve politikë që t'u qën-
drojnë e zbatojnë me besni-
këri, vendosmëri dhe në bind-
je të plotë angazhimeve të
ndërmarra ndërsjelltas.

Ky është një hap pozitiv në

Opozita e djathtë kthehet në kuvend pas ndërmjetësimit nga Brukseli

Dekriminalizimi i institucioneve
nga individë me rekorde kriminale

Pas gjashtë muajsh bojkot opozita u rikthye në kuvend. Marrëveshja u arrit me ndërmjetësimin e
europarlamentarëve Eduard Kukan dhe Knut Fleckenstein dhe jo nga vullneti politik i palëve

bojkoteve është një tregues i
kokëfortësisë dhe se kjo tra-
ditë ne nuk po shfuqizohet.
Lutfi Dervishi, analist i pavar-
ur në Tiranë, thotë se: "Bojko-
ti është përdorur si një instru-
ment politik dhe ka lënë mën-
janë, pa i përdorur mjete të
tjera demokratike. Mendoj se
kjo është bërë për të sensibi-
lizuar faktorin ndërkombëtar,
faktorin e jashtëm për shkak
të legjitimitetit të munguar
brenda vendit. Ky legjitimitet
është tentuar të merret nga
jashtë dhe në këtë rast kjo u
arrit" thotë Lutfi Dervishi.

REZOLUTA - FUNDI I
BOJKOTEVE NË SHQIPËRI ?

Bojkotet e përsëritura të
Parlamentit prej secilës parti
që ka qenë në opozitë e kanë
shoqëruar jetën politike të
Shqipërisë në këto dy dekada
të fundit, lenë hapësirë të sh-
trohet pyetja sesa e qën-
drueshme do të jetë rezoluta e
sapomiratuar. "Nuk ka siguri
që paskëtaj bojkoti nuk do të
përdoret në Shqipëri si një in-
strument politik. Bojkoti për-
doret me masë, si mjet
demokratik, mund të ndodhë
bojkoti i një seance parlamen-
tare, por jo për gjysmë viti! Kjo
mënyrë të bëri opozitë më bën
të mos kem siguri apo bindje
që nga bojkoti i fundit janë
nxjerrë mësimet e duhura",
thotë Albert Rakipi.

Edhe analisti i pavarur Lutfi
Dervishi është skeptik për
qëndrueshmërinë e mar-
rveshjes. Ai mendon se ka një
mungesë të theksuar sinqeri-
teti mes palëve. Si ilustrimn
të skepticizmit të tij, ai sjell si
shembull një nga pikat e rezo-
lutës, atë për dekriminaliz-

imin e Parlamentit dhe insti-
tucioneve publike nga individë
me rekorde kriminale. "Nuk
ka as sinqeritet, as transpar-
encë. Palët pranojnë që në Par-
lament ka deputetë të krimi-
nalizuar por pse nuk pub-
likojnë se cilët janë? Listat e
deputetëve nuk u bënë trans-
parente nga asnjëra palë para
zgjedhjeve parlamentare të
qershorit 2013. Sistemi zgjed-
hor u ndryshua dhe u bë i tillë
që individë me rekorde krimi-
nale të futeshin në Parlament
përmes zgjedhjes jo direkte
nga votuesit, nga qytetarët , por
përes listave të partive poli-
tike. Edhe pse kjo ndodhi, tani
nuk shoh vullnet politik nga
palët që të veprohet, dekrimi-
nalizimi i Parlamentit shtyhet
për në kalendat greke, për-
mendet Gjykata Kushtetuese,
Komisioni i Venecias por krye-
sori është vullneti politik i
palëve. Ajo që ka ndodhur ësh-
të që palët janë dakort që Par-

lamenti ka deputetë me reko-
rde kriminale. Kjo është
shumë e rëndë për Parlamen-
tin e një vendi që synon
anëtarësimin në BE" , thotë
Lutfi Dervishi.

DOMOSDOSHMËRI -
NDRYSHIM I SISTEMIT

ZGJEDHOR

140 deputetët e Parlamentit
aktual të Shqipërisë janë
zgjedhur sipas listave të par-
tive politike në zbatim të site-
mit zgjedhor që u përdor në
zgjedhjet parlamentare të qer-
shorit 2013. "Meqënëse sipas
kodit zgjedhor ata që konkur-
rojnë për deputetë nuk voto-
hen nga qytetarët atëhere
.nuk janë qytetarët që kanë
amnistuar individë me reko-
rde kriminale, janë partitë
politike, kryetarët e partive që
bëjnë listat e kandidatëve për
deputetë. Hyrja në Parlament
dhe institucione publike e in-

dividëve me rekorde krimina-
le nuk është fenomen sh-
qiptar, ndodh edhe në vende të
tjera. Ajo që duhet bërë në Sh-
qipëri është ndryshimi i siste-
mit zgjedhor, deputetët duhet
t'i zgjedhin qytetarët. Por si-
doqoftë, rreziku nuk shmanget
plotësisht pasi nuk përjashto-
het fenomeni i blerjes së vo-
tove", thotë Albert Rakipi.

Ndërmjetësimi i europar-
lamentarëve Kukan dhe
Fleckenstein nuk normalizoi
vetëm jetën parlamentare në
Shqipërinë me statusin e ven-
dit kandidat për anëtarësim:
publiku i gjerë e di tanimë që
mes deputetëve ka persona me
rekorde kriminale! Ky fakt
është një shtytje për një rol më
aktiv të shoqërisë civile, më
vigjilent, dhe debate më të
zgjeruara për një cilësi të të
zgjedhurve në Parlament, ku
në CV e tyre të mos ketë asn-
jë hije dhe asnjë problem me
shtetin dhe ligjin.

Presidenti Bujar Nishani vlerëson
Rezolutën e miratuar në Kuvend

vigjilje të vitit të ri, gjatë të
cilit qytetarët shqiptarë pres-
in nga klasa politike më
shumë punë për zgjidhjen e
problemeve dhe përmirë-
simin e cilësisë së jetës së
tyre. Me këtë rast, Presidenti
Nishani vlerëson angazhimin
dhe vëmendjen në rritje që
Bashkimi Europian po i kush-
ton zhvillimit të mëtejshëm
të vendit në të gjitha drej-
timet, si dhe posaçërisht ro-
lin shumë të dobishëm të eu-
rodeputetëve që u angazhuan
për normalizimin e jetës par-
lamentare në vend.
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Nga RRAHMAN PARLLAKU*

Organizata e Bashkuar e
Veteranëve te Luftës Antifash-
biste Nacionalçlirimtare
(OBVL) dhe Shoqata e Veter-
anëve të LANÇ të Kosovës
përkujtuan me nderim të
veçantë, në konferenca sh-
kencore e e sesione jubilare,
në Prishtinë, Tiranë e Tropojë
70-vjetorin e Konferencës së
Bujanit.

Si kryetar i OBVL dhe si një
nga protagonistët e ngjarjeve
madhore gjatë periudhës së
LANÇ. shpreh  bindjen se me
referimet e tyre, akademikët
dhe historianët e njohur, Pa-
jazit Nushi, Anna Lalaj, Jusuf
Bajraktari, etj ndihmuan me
referimet e tyre në ndriçimin
e mëtejshmë të njërës nga
ngjarjet madhore të historisë
sonë kombëtare, siç është
Konferenca e Bujanit, në të
cilën u projektua rruga që du-
hej ndjekur në vazhdimin e
Luftës  Nacionalçlirimtare për
zgjidhjen e çështjes kombëtare
të shqiptarëve.

Për fat të keq çështja ko-
mbëtare shqiptare nuk gjeti
zgjidhje në mbarim të Luftës
së Dytë Botërore. Por platfor-
ma dhe programi i Konfer-
encës së Bujanit, mbetën
udhërrëfyes për zgjidhjen e
problemit shqiptar në Ballkan.

U deshën sakrifica të
mëdha të tre brezave, për të
arritur këtu ku jemi sot: Kos-
ova e lirë - shtet Sovran e
demokratik, populli shqiptar
kudo që jeton në trojet e veta
etnike i ka fituar të drejtat
nacionale e po shkon drejt kon-
solidimit të tyre. Unë sot, në
moshën 96-vjeçare e brezi i
veteranëve të Luftës Antifash-
iste Nacionalçlirimtare, ndje-
hemi krenarë  e  të privileg-
juar që arritëm ta shohim ko-
mbin tonë të lirë e të ringjal-

BEOGRAD- Mediat serbe
njohin Pavarësinë e Kosovës,
të paktën në hartë. Këto me-
dia kanë postuar harta ku Ser-
bia e Kosova paraqiten si dy

Në vigjilje të festës së
Vitit të Ri, në hollin
"Nënë Tereza" të In-

stitucionit të Presidentit të
Republikës u ekspozua një
kopje e veçantë e librit të parë
në gjuhën shqipe, e "Me-
sharit" të murgut Gjon Bu-
zuku (1555).

HISTORIA

Shqipëria, faktor paqeje e stabiliteti në rajon

lur në Ballkan; faktor paqeje e
stabiliteti në rajon.

Ndihemi krenarë që jemi
pjestarë të  Luftës së
lavdishme Nacionalçlirimtare
dhe që kemi dhënë kontribu-
tin tonë për çlirimin e Sh-
qipërisë nga pushtuesit nazi-
fashistë dhe që kemi ndih-
muar edhe popullin vëlla të
Kosovës, që me pjesëmarrjen
në të Luftës Antifashiste Na-
cionalçlirimtare, u shkëput
nga boshti nazifashist, dhe u

bë i mundur që i tërë kombi
ynë t'i bashkohet Luftës së
Aleancës Antifashiste të popu-
jve të botës, që kryesohej nga
Anglia, ish BS e SHBA. Në këtë
mënyrë bëmë që flamuri yunë
kombëtar të valëvitet krahas
flamujve të shteteve fitimtare
në Luftën e Dytë Botërore.

Me këtë rast, edhe dua t'u
drejtoj falenderime atyre bur-
rave të Kuvendit të Bujanit, që
me aq përkushtim, ven-
dosmëri e largpamësi morën
ato vendime historike.

Më vjen shumë mirë dhe
përgëzoj Kryesinë e Shoqatës
të Veteranëve të LANÇ të Kos-
ovës, që e përkujtoj këtë ngjar-
je madhore edhe në kullën e
patriotit Sali Mani, ku u mbajt

ky kuvend historik.
Tryeza shkencore që u

mbajt në Prishtinë më 13 dh-
jetor 2013, Sesion Jubilar në
Tiranë,  prezenca dhe për-
shëndetjet e kryetarëve të
Kuvendeve të dy shteteve tona,
Ilir Meta e Jakup Krasniqi, si
dhe veprimtaritë e fundit të
janarit 2014 në Tropojë, janë
gjithashtu një vlerësim për
popullin e Malësisë së Gjak-
ovës, që u bë vatër e strehë në
mbështetje të Luftës Naciona-
lçlirimtare të Kosovës.

Falenderim e respekt për
brezat e luftëtarëve, veçanër-
isht për ata të UÇK-së që bënë
sakrifica mbinjerëzore, deri sa
arritën fitoren më të madhe
historike pas shpalljes së pa-

varësisë, çlirimin e pavarës-
inë e Kosovës, dhe krijimin e
shtetit të saj të pavarur, si dhe
fitoren e të drejtave nacionale
e demokratike të shqiptarëve,
kudo që jetojnë në trojet e tyre
etnike, në ish Federatën
Jugosllave. Por çështja jonë
kombëtare ende lëngon sa
kohë kemi të pazgjidhur çesh-
tjen çame.

Mirënjohje të veçantë SHBA
e vendeve anëtare të NATO-s
që bënë realitet këtë ëndërr
shekullore të shqiptareve, ash-
tu siç shpresojmë se do të na
ndihmojnë edhe në zgjidhjen
e çështjes çame.

*Kryetar i OBVL, Hero i Popullit
dhe Nderi i kombit

Kopja e veçantë e "Mesharit" të Gjon
Buzukut ekspozohet në Presidencë

Ky libër i rrallë me vlera
historike dhe kulturore u bë
dhuratë nga Ati Shenjtë, Papa
Françesku I gjatë vizitës së tij
në Tiranë më 21 shtator
2014. Një kopje në formë CD-
je e "Mesharit" iu dorëzua
edhe Drejtorisë Qendrore të
Arkivit të Shtetit.

Kosova e ndarë nga Serbia, në hartat e mediave serbe

shtete të ndara, shkruan Koha
Ditore. Kështu në portalin e
televizonit beogradas B92, në
një lajm ku flitet për raportin
e Transparency International

për korrupsionin, Kosova dhe
Serbia prezantohen me kufijtë
ndarë. Ndërsa në mediat sh-
tetërore serbe Kosova shfaqet
si pjesë e Serbisë.
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Xhemal Meçi
“Mjeshtër i Madh”

 *  Konferenca e Bujanit,  me
nismën dhe vullnetin e  sh-
qiptarëve, për aspiratat
kombëtare në kuadrin e
luftës me aleatët ANF;

*  Malësia e Gjakovës,  një
prej krahinave  me tradita
të shquara atdhetare,
baza kryesore  e LNÇANF
për Kosovën;

*  Bujani, mikpritës i pjesë-
marrësve të konferencëns
historike  ku u shpall vetv-
endosja dhe bashkimi  Ko-
sovë  Shqipëri;

 * Vetëdia kombëtare, për-
caktuese e vendimeve të
Konferencës së Bujanit në
përpjekjet për Liri e Pavar-
ësi;

*  Vendimet e Konferencës së
Bujanit, 31. 12. 1943 - 2.
01, 1944, ngjarje me rëndë-
si historike Kombëtare Sh-
qiptare;

*  Konferenca e Prizrenit,  8-
10. 07.  1945,  kundër asaj
të Bujanit, shprehje e poli-
tikës  ripushtuese serbe  të
Kosovës;

*  Konferenca e Bujanit  -me-
sazh historik për bash-
kimin  në një shtet të ko-
mbit  shqiptar,  të ndarë me
dhunë.

KONFERENCA E BUJANIT
NDIHMËN E VËRTETË E
KISHTE NGA SHQIPËRIA

Fronti Nacional Çlirimtar i
LANZ i Shqipërisë nxitjen e
përkrahjen e LNÇANZ në Ko-
sovë e shihte  si të një
rëndësie të veçantë. Ky fakt
vërtetohet me emisarët e
Qarkorit të Shkodrës që shko-
nin herëpashere në Kosovë,
sidomos në Prizren e Gjakovë,
të cilët shfrytëzonin udhën
Shkodër-Kosovë e anasjelltas,
që ishte e vetmja udhë që
lidhte gjithë hapësirat që prej
Durrësi e Tirane, si edhe Ul-
qinin me bregdetin jugor Dal-
matin për Kosovë e kthim,
nëpër të cilën kalonte një
trafik i pandërprerë ushtarak
dhe tregtar ditë e natë. Me
ndihmën e tregtarëve të
mirënjohur shkodranë e ti-
ranas  shkonin e vinin edhe
mjaft politikanë të ideologjive
të ndryshme: si komunistë,
ballistë e nacionalistë të tjerë.
Për këtë dëshmojnë rastet si
ai i SABRIJE VOKSHIT (1892-
1984) e cila dërgohet prej
njësiteve ilegale të Tiranës
në Kosovë për të ndihmuar për
LNÇANF, që më pas bëhet
edhe pjesëmarrëse në Konfer-
encën e Bujanit, si përfaqë-
suese e organizatës së gruas
kosovare (Fjalori Enciklopedik
Shqiptar, Tiranë, 2008, f.
2913). Po kështu HAJDAR
DUSHI, “Hero i Popullit” (1916-
1944), i dërguar prej Tirane
më 1943, komisar i batalionit
“Perlat Rexhepi”, në vazhdim
përgjegjës i agjitacionit e i

KONFERENCA  E BUJANIT NË 71-VJETORIN E SAJ (31 dhjetor 1943 - 2 janar 1944)
REFERATI

Nga Bujani, mesazh i bashkimit kombëtar shqiptar

propogandës në Komitetin Kra-
hinor të Kosovës; pjesëmarrës
edhe në Konferencën e Bu-
janit, ku ndihmoi në për-
gatitjen e Rezolutës dhe thir-
rjen drejtuar popujve të Kos-
ovës dhe të Rrafshit të Duk-
agjinit (FESH, Tiranë, 2008, f.
558).  Gjithashtu, FERIT RA-
MADANI, “Hero iPopullit”
(1920-1944), dërguar prej
Qarkorit të Shkodrës partiza-
në me cilësinë e agjitatorit e
propogandistit në batalionin
“Bajram Curri”, ku kishte
shumë partizanë nga Rrafshi
i Dukagjinit. (FESH, Tiranë
1985, f. 907 dhe kujtime vet-
eranësh nga Gjakova, Minir
Canhasi, Tiranë, 1979). I tillë
është edhe rasti i EMIN DU-
RAKUT (1918-1942) i cili for-
mohet si revolucionar në Sh-
kodër, ku kishte shoqëri me
Qemal Stafën, Hajdar Dushin
etj., dënuar me grupin komu-
nist të Shkodrës 1939, dënu-
ar me internim në Itali më
1940. Si lirohet më 1941,
kthehet në Gjakovë,  ku zh-
villon veprimtari të gjërë an-
tifashiste e revolucionare,
sekretar i Partisë Komuniste
për Gjakovën e Rahovecin dhe
sekretar i këshillit antinazi-
fashist të Gjakovës, anëtar i
Komitetit Krahinor të Partisë
për Kosovën e Rrafshin e Duk-
agjinit. Punoi me vendosmëri
për të ngritur në luftë popul-
lin e Kosovës për t’u çliruar
nga pushtuesit nazifashistë
dhe për të realizuar aspiratat
e tij shekullore.
(FESH,Tiranë, 1985, f. 214).

PËRKRAHJA E VAZH-
DUESHME KRAHINËS SË
TROPOJËS NDRYSHE NGA

PKJ

Bujani i Krasniqës nuk u
zgjodh rastësisht për Konfer-
encën Themeluese të Këshil-
lit Nacionalçlirimtar për Kos-
ovën dhe Rrafshin e Duk-
agjinit.

Së pari, siguronte garanci
të plotë, se ishte zonë e lirë ,
ku vepronin batalionet parti-
zane: “Bajram Curri”, “Rinia”
dhe “Perlat Rexhepi”.

Së dyti, ishte përkrahja e
këtyre njësive partizane të
Malësisë së Gjakovës së bash-
ku me përkrahjen pa rezervë
të popullit të kësaj krahine
me tradita të shquara patri-
otike,  që në thellësi të kësaj
Malësie, të vendoseshin: Sh-
tabi Kryesor i UNÇ i Kosovës,
si dhe Komiteti Krahinor i PKJ
për Kosovën.

Të gjitha këto së bashku
tregojnë se Malësia e Gjak-
ovës,  ishte bazë e rëndë-
sishme për LNÇANF për Kos-
ovën. I theksuam këto sepse
nuk ishte PKJ, aq më pak Ser-
bia, që të nxiste e të
përkrahte LNÇANF të sh-
qiptarëve të Kosovës, si dhe
Konferencën Themeluese të
KNÇ sepse donin që gjatë fun-
dit të luftës të kishin “të
drejtën” ta ripushtonin usht-
arakisht me dhunë Kosovën.

Në Konferencë kishte edhe
nga PKSH, sadoqë jo si për-
faqësues i drejtpërdrejt. Për
më tepër ishte edhe një i mi-
sionit anglez, kurse nga KQP-
KJ nuk kishte asnjë përfaqë-
sues. Po ashtu as   nga PKJ e
Serbisë. Prandaj, ky qëndrim
i tyre, përbënte faktin e pash-
prehur direkt, që për to nuk
ishte e dobishme UNÇANF sh-
qiptare e Kosovës, sepse prish-
te planin e një ripushtimi
serb me operacione gjakatare
ushtarake, siç i kryen në fund
të vitit 1944 dhe  gjat e vitit
1945.

Konferenca e Bujanit, si
edhe më parë, shtroi si rrugë
kryesore të çlirimit jo vetëm
nga nazifashistët, por edhe
nga pushtuesit barbar shovin-
istë serb me pjesëmarrjen sa
më masive të shqiptarëve në
LNÇANF në kuadrin e popujve
të Jugosllavisë, të cilët ishin
përkrah Aleatëve kundër
Boshtit Rromë-Berlin-Tokio.
(REZOLUCION, “Veterani”, Ti-
ranë, janar 2014, f 6). Prandaj,
populli shqiptar i Kosovës edhe
pse me dyshim e pasiguri, por
me një farë besimi te Aleatët,
kryesisht Anglo-Amerikanë, u
radhitë në UNÇ të Kosovës, aq
sa nga fundi i Luftës UNÇ e
Kosovës numëronte “mbi 53

mijë partizanë … dhe prej tyre
ranë 6200 dëshmorë.”(ASH,
Qendra e Enciklopedisë Sh-
qiptare, Kosova - në vështrimen-
ciklopedik, Tiranë, 1999, f.117).
Kështu, PKJ, KQ i saj u
ndodhën para një fakti të kry-
er: “ mbi 53 mijë partizanë
shqiptarë të Kosovës! Kur vetë
Shqipëria ëmë kishte kund
70-mijë partizanë.

BUJANISTËT, NDONSE ME
PASOJA, KRYEN  AKTE TË

RËNDËSISHME ATDHETARIE

1.Konferenca e Bujanit me
guxim dhe qëndrim atdhetar
dënoi ashpër qëndrimin anti-
shqiptar të Jugosllavisë
Monarkiste Serbe (1912-1941)
, sepse “Populli Shqiptar i Kos-
ovës e i Rrafshit të Dukagjinit,
jo vetëm që ka qenë i shtypun
politikisht, kombëtarisht dhe
ekonomikisht, por edhe i nënsh-
truem shfarosjes fizike…Kulmi
i shfrytëzimit ekonomik ka qenë
reforma ( famkeqe) agrare që
kishte për qëllim…me i vorfnue
shqiptarët në një shkallë të tillë
sa me u shpërngulë.” (REZOLU-
CION, “Veterani”, po aty). Ky
qëndrim i bujanistëve shpreh
një akthistorik kombëtar,
për të cilin duhet t’u jemi
mirënjohës.

2. Bujanistët, me Theme-
limin e Këshillit Nacionalçlir-
imtar për Kosovën dhe Rraf-
shin e Dukagjinit, themeluan
organin më të lartë të Lëvizjes
Nacionalçlirimtare dhe të
pushtetit, që po ngrihej si re-
zultat i luftës çlirimtare. Një
organizëm i tillë, sanksionoi
pozitën e barabartë të Kos-
ovës me popujt e viseve të
tjera të Jugosllavisë.
(ASHSH,Qendra Enciklopedike
Shqiptare –Kosova…po aty, f.
116).

3.Bujanistët shpallën
njëzëri Vetvendosjen dhe
Bashkimin Kosovë – Shqipëri
pas Luftës II Botërore bazuar
në luftën e përbashkët.

“Kosova e Rrafshi i Dukagjinit
asht një krahinë e banueme me
shumicë nga populli shqiptar, i
cili , si  gjithmon, ashtu edhe sot,
dëshiron me u bashkue me Sh-

qipnin.” Pra , e thënë qart: “ si
gjithmon, ashtu edhe sot !”
(Rezolucion, “Veterani” po aty).
4. Një meritë jo e vogël e bu-
janistëve qe edhe fakti se ata
nuk dolën haptas në Rezolu-
cion kundër LDP (Lidhjes së
Dytë të Prizrenit). Kjo pati rëndë-
si të dyanëshme: si p

Për Vetvendosjen deri në
Shkëputje dhe Bashkimin me
Shqipërinë për bujanistët
“rruga e vetme… asht lufta e
përbashkët me popujt e tjerë
tëJugosllavisë…Garanci asht
Ushtria NÇl e Jugosllavisë dhe
Ushtria NÇl e Shqipërisë.” Gjith-
ashtu “garantojnë aleatët tonë të
mëdhaj: Bashkimi Sovjetik, An-
glia e Amerika (Karta e Atlan-
tikut… )”. ( REZOLUCION, “Vet-
erani” po aty).

A DUHEN GJYKUAR BUJAN-
ISTËT

Po t’i shohim argumentat e
fundit me syrin e sotëm del se
ky Rezolucion mbështej mbi
utopi dhe mashtrim, sepse
asnjëra prej këtyre ushtrive
nuk mund t’ u shërbenin  ide-
aleve të vetvendosjes dhe
bashkimit kombëtar për tri
arsye.

E para, hedhja poshtë e
Mbledhjes së Mukjes nga
PKSH, nuk premtonte mbësh-
tetje për Vetvendosje dhe Sh-
këputje të Kosovës nga
Jugosllavia.

E dyta, kundërshtimi i Re-
zolutës nga PKJ që me 28
mars 1944, tregoi haptazi se
KQ i PKJ ishte kundër Vetv-
endosjes dhe Shkëputjes,
duke i hequr kështu  krye-
soren Rezolucionit.

E treta, duke futur në Re-
zolucion si “e vetmja rrugë” e
LNÇANF në Kosovë “për me fitue
lirinë…asht lufta e përbashkët
me popujt e tjerë të Jugosllavisë
kundër okupatorit nazist gjakë-
suer dhe rrogëtarëve të tij,”  u
dha “të drejtë” për “luftëkla-
sash”, raciste brigadave parti-
zane serbe-malazeze-maqe-
done që nga fundi i vitit 1944
e gjatë vitit 1945 të kryenin

(Vijon në faqen 7)
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HISTORIA

Ing. Myfit GUXHOLLI*

Në fundin e vitit 1943,
Ushtria Nacionalçlir
imtare ishte rritur e

forcuar dhe godiste pa pushim
armikun. Në këtë kohë, e fa-
vorizuar dhe nga kushtet e jas-
htme si fitoret e Ushtrisë Sov-
jetike dhe të Aleatëve, Ushtria
Nacionalçlirimtare kishte
çliruar edhe mjaftë qytete si
Dibra, Peshkopia, Kruja, Bera-
ti, Gjirokastra dhe harta e ter-
itoreve të çliruara po shtrihej
deri në Vlorë. Po rrezikoheshin
rrugët e Lëvizjes së Ushtrisë
Naziste. Kjo gjendje e shqetë-
sonte shumë komandën gjer-
mane. Në këto kushte, kryeko-
mandanti i forcave naziste gjer-
mane deklaronte : “Deri tani ne
i kemi besuar mikpritjes dhe
besës shqiptare, por nuk mun-
demi të durojmë më gjatë sul-
met; duhet të marrim masa për
sigurinë tonë”. Në të njejtën
kohë, qeveria tradhtare e Ti-
ranës, u vu drejtpërdrejt në
shërbim të okupatorit dhe mo-
bilizoi forcat e veta për të as-
gjësuar forcat partizane. Gjer-
manët  iu vunë punës për për-
gatitjen e një operacioni usht-
arak të përgjithshëm në Sh-
qipëri. Qëllimi i këtij operacio-
ni synonte asgjësimin e UNÇL
dhe shkatërrimin e këshillave
Nacionalçlirimtare, për të ven-
dosur pushtetin e bashkëpunë-
torëve të tyre.

Forcat naziste gjermane që
vepronin në Shqipëri u për-
forcuan me forca të tjera të
ardhura nga Greqia e Jugoslla-
via dhe që hynin në përbërjen
e katër divizioneve gjermane
(297, 181, 21, 104.) Efektivi i
këtyre forcave armike arrinte
rreth 30.000 veta, përveç afro
12.000 forca të Ballit Kombëtar
e Legalitetit. Komandanti i
Përgjithshëm i Operacionit ish-
te gjenerali nazist Fehm.

Ndërsa forcat e UNÇL arrin-

Faqe të lavdishme nga lufta heroike e Ushtrisë Nacionalçlirimtare

Operacioni i madh armik
Përballimi me sukses i Operacionit të egër Armik
të Dimrit ‘1943-1944 ka qenë prova më e rëndë
për UNÇL shqiptare dhe për popullin shqiptar.
Në luftime të ashpra në kushte të pabarabarta, në
një dimër jashtëzakonisht të vështirë humbjet e
partizanëve ishin mbi 1000 veta por radhët e
UNÇL shqiptare u shtuan dhe u forcuan, ndërko-
hë u rrit besimi i popullit në fitoren mbi pushtues-
in.

Gjermanët, kudo që shkuan dogjën, vranë dhe
plaçkitën por nuk ia arritën qëllimit për të shpar-
talluar Ushtrinë Nacionalçlirimtare Shqiptare

Veprimet luftarake të forcave partizane në opera-
cionin e Shëngjergj-Martanesh-Çermenikës, si
rrjedhojë i një vlerësimi jo të drejtë të situatës nga
Shtabi i Përgjithshëm me Enver Hoxhën në krye,
u shoqëruan nga një humbje e madhe e forcave
partizane dhe nga një imazh i keqin rreth 20.000 luftëtarë; shu-

mica e tyre të inkuadruar në
batalione, grupe e brigade të
rregullta (4 brigada, 9 grupe dhe
17 batalione). Armatimi i tyre
ishte i thjeshtë: pushkë au-
tomatike, mitralozë të lehtë e
të rëndë. Burimi kryesor i
furnizimit të forcave partizane
me veshmbathje, ushqim dhe
municion ishte populli ndërko-
hë që llogaritej edhe furnizimi
nga aleatët dhe kapja në luftë
e depove dhe  materialeve të
ndryshme të armikut. Ajo kish-
te moral shumë ta lartë dhe
disiplinë të shëndoshë e të
ndërgjegjëshme sepse partiza-
nët luftonin për një gjë të shen-
jtë, çlirimin e atdheut.

Komanda gjermane, pasi
kishte përpunuar planin e op-
eracionit dhe kishte bërë për-
gatitjet e nevojshme filloi nga
zbatimi i tij qysh në Nëntor
1943 duke sulmuar UNÇL në
zonën e Pezës dhe pastaj me
radhë në zonat e Dibrës, Mal-

lakastrës, Çermenikës,
Shëngjergj-Martanesh, Korçës,
Beratit, Gjirokastrës dhe Kur-
velesh-Salari-Mesaplikut.

Pas disa goditjeve të vogla,
komanda gjermane nazifash-
iste, kolaboracionistët e arma-
tosur deri në dhëmbë goditjen
kryesore e dhanë kundër
forcave të Brigadës së 3-të dhe
Grupit të Pezës. Forcat armike
sulmuan nga drejtimet: Tira-
na, Ndroqi, Shijaku, Kavaja,
Rrogozhina e Peqini me qëllim
rrethimin dhe asgjësimin e
forcave partizane. Këto të fun-
dit, megjithëse të armatosura
me armë të lehta, pa ushqime
dhe veshmbathje, në kondita
dimri luftuan me trimëri të
rrallë.

Shtabi i Përgjithshëm, duke
vlerësuar rezistencën e
armikut vendosi që Brigada e
3-të të kalonte në zonën e Çer-
menikës duke manovruar për
të çarë rrethimin. Në të njejtën
kohë, Grupi i Pezës u urdhërua

të luftonte me grupe të vogla
kundër forcave armike të dis-
lokuara në zonën e Pezës. Ush-
tria nazifashiste mundi të për-
shkonte zonën e Pezës gjatë
operacionit. Këtu ajo dogji, vrau
e shkatërroi, por partizanët e
Pezës nuk mundi t’i asgjëson-
te.

PARTIZANËT I ZBATUAN ME
PËRPIKMËRI DETYRAT

Pas operacionit të Pezës,
okupatorët nazistë kryen sul-
me kundër forcave partizane të
Dibrës e Peshkopisë. Edhe këtu
partizanët luftuan me trimëri,
por në pamundësi manovrimi
në ato zona, detashmentet par-
tizane në kondita të disfavor-
shme karshi armikut marrin
urdhër për tu tërhequr dhe të
kalonin në drejtim të Sh-
qipërisë së Mesme e të Jugut.
Njëkohësisht edhe zona e
Tropojës nuk shpëtoi nga oper-
acioni duke u sulmuar nga
forcat gjermane dhe ato të Xha-
ferr Devës të cilat pasi e sh-
kelën, e dogjën, plaçkitën pop-
ullin, arrestuan dhe rrahën në
gjithë zonën e Malësisë.

Operacioni në krahinën e
Mallakastrës u krye me forca
të mëdha. U pushtua Berati
dhe u vazhdua për në drejtim
të Mallakastrës ku ishte
përqëndruar njësia më e mad-
he luftarake e UNÇL për atë
kohë, Brigada e I-rë. Forcat gjer-
mane në bashkëpunim me ato
kolaboracioniste sulmuan në
drejtim të Fierit e Beratit. Në
Gllavë sulmuan forcat kolabo-
racioniste sëbashku me ato
naziste gjermane. Pra, forcat
partizane ishin të rrethuara
nga të gjitha anët. Mjaftonte një
gabim i vogël dhe forcat parti-
zane të asgjësoheshin.

Komanda e Brigadës së I-rë,
nën drejtimin e shokut Meh-
met Shehu e vlerësoi drejt sit-
uatën dhe mori vendimin për
të dalë nga rrethimi që po i për-
gatiste armiku. Partizanët
zbatuan me përpikmëri detyrat
dhe duke përdorur Lundrën e

Vogël të Memaliajt kaluan lu-
min Vjosë për në krahinën e
Mesaplikut. Në operacionin e
krahinës së Mesaplikut e të
Kurveleshit të Poshtëm, forcat
e Brigadës së I-rë dhe ato të
Zonës së I-rë Operative Vlorë-
Gjirokastër zhvilluan luftime të
përgjakshme, duke i shkaktu-
ar humbje të mëdha armikut
në Vajzë, Gjorm e Qafa e
Shëngjergjit.

Forcat partizane, duke mos
dashur të angazhoheshin në
luftime të gjata frontale për-
para një armiku superior në
forca e mjete, me një
manovrim të shpejtë u tërho-
qën nga pozicionet e para dhe
zunë vijën Bolenë-Vranisht
duke zhvilluar luftime të rrep-
ta. Njëkohësisht ato kaluan në
zonën e Kurveleshit të Sipërm.
Më vonë, forcat kryesore të
Brigadës manovruan në zonën
e Zagorisë e Lunxhërisë. Një
pjesë e tyre u bashkuan me
forcat partizane të Qarkut të
Vlorës duke kaluar prapa
krahëve të armikut për tu
kthyer përsëri në Mesaplik e
Kurvelesh duke pastruar këto
zona nga kolaboracionistët dhe
armiku nazist.

ÇARJA E RRETHIMIT NË
MALET E MARTANESHIT E

ÇERMENIKËS

Në 15 ditëshin e dytë të Dh-
jetorit 1943, forca të shumta
naziste gjermane dhe kolabora-
cioniste filluan operacionin
kundër forcave partizane që
vepronin në zonën Çermenikë-
Shëngjergj-Martanesh. Para se
të fillonin operacionin bënë
disa goditje kundër partizanëve
dhe përforcuan pozitat e tyre
gjatë rrugës automobilistike
Qaf’ e Thanës-Elbasan-Tiranë.
Qëllimi i armikut ishte që
forcat partizane të Brigadës 2-
të e 3-të, si dhe batalionet e
Çermenikës e Martaneshit të
mbeteshin të izoluara dhe të
asgjësoheshin. Me këto forca
partizane ndodhej edhe Shtabi
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i Përgjithshëm. Ishte rasti që
Shtabi i Përgjithshëm të tre-
gonte më së miri organizimin
e këtyre luftimeve kundër
forcave të shumta armike të
armatosura më së miri.. Ai du-
hej të grumbullonte forcat e dy
brigadave, asaj të 2-të e të 3-të
si dhe të batalioneve të Mar-
taneshit e Çermenikës në një
komandë të vetme dhe të lufto-
nin duke sulmuar e mbrojtur
që të mund të çanin rrethimin.
Por Shtabi i Përgjithshëm, si-
domos Enver Hoxha vetë i
katërt vendosi të largohesh në
Jug të vendit, në zonën e
Polisit. Ndërsa forcat partizane
u lanë në dorë të shtabeve të
tyre duke rrezikuar edhe
shpërbërjen. Këto forca parti-
zane luftuan me trimëri dhe
vetmohim për të çarë rre-
thimin dhe me manovër të
shpejtë arritën të shkë-
puteshin nga forcat gjermane
dhe ato kolaboracioniste. Hum-
bjet e këtyre forcave, sidomos
të Brigadës së 2-të ishin
shumë të mëdha. Forcat e
Brigadës së 3-të kaluan në
zonën e Matit e Lurës dhe më
vonë në atë të Pezës ndërsa
forcat e Brigadës së 2-të kalu-
an në zonën e Tiranës e Krujës.
Veprimet luftarake të forcave
partizane në operacionin e
Shëngjergj-Martanesh-Çer-
menikës, si rrjedhojë i një
vlerësimi jo të drejtë të situ-
atës nga Shtabi i Përgjithshëm
me Enver Hoxhën në krye u
shoqëruan nga një humbje e
madhe e forcave partizane dhe
nga një imazh i keq.

Pas këtyre goditjeve të vog-
la në të gjitha qarqet e vendit,
më 7 janar 1944 filloi Operacio-
ni Armik i Dimrit, njëherësh
në zonën e Korçës, Elbasanit e
Beratit. Armiku synonte ti sh-
tynte forcat partizane sa më në
Jug, ti rrethonte dhe ti asgjë-
sonte ato.

Brigada e 4-të luftoi me
trimëri e herioizëm në vijën e
frontit….- Voskopojë-Gjergjevicë
dhe nuk i lejoi forcat gjermane
të përparonin. Ndërsa në zonën
e Beratit, në drejtim të Tomor-

masakra në tërë Kosovën me
pretekstin e asgjësimit “ të
rrogëtarëve” të okupatorit e
“të reaksionit” për shuarjen e
“kundërrevolucionit” në Kos-
ovë. Ky qëndrim i bujanistëve
nuk mund të kalohet me “ho-
sana!” pa u dënuar nga histo-
riografia shqiptare e Tiranës
dhe e Prishtinës, sepse edhe
sot vazhdohet në disa raste të
shkruhet si në monizëm  “o
bardh, o zi.”

Megjithë këtë, për mo-
mentin historik që po kalo-
nin kosovarët, “nëdisbalan-
cin historik” (V. Surroi, “Vet-
erani” po aty,f.5), rruga e vet-
me, si e keqja më e vogël, me
gjithëse me pasoja të mëdha,
ishte UNÇl e Kosovës në
kuadrin e luftës së përbash-
kët ANF të popujve të viseve
të Jugosllavisë me Aleatët,
sepse Lidhja e Dytë e Prizren-
it, themeluar më 16-17 shta-
tor 1943, ishte e destinuar të
dështoi,  siç dështoi në të
vërtetë. Qëllimi i lartë i kësaj
Lidhje, LDP, ishte atdhetar,
sepse shpalli mbrojtjen
eTokave Etnike, por që ishin
nën pushtimin gjerman. Pra,
këto “Toka të lirueme” nuk
mund të kishin jetë më të
gjatë se vetë jeta e nazizmit
gjerman që po merrte goditje
vdekjepruese prej
Aleatëve.Nga ana tjetër Ale-
atët ishin shprehur prer se
nuk njihnin kufijt e vendosur
prej nazifashistëve.Për më
tepër, Aleatët ishin në krah të
popujve që po luftonin kundër
nazifashistëve, pra, krah
Jugosllavisë që numëronte
mbi një gjysmë milioni parti-

Nga Bujani, mesazh i bashkimit kombëtar shqiptar

i Dimrit ‘1943-1944

zanë në radhët e veta. A mund
të përballoheshin prej Kosovës
me një popullësi shqiptare i
madh e i vogë rreth një gjysmë
milioni krejt?! Mandej, përpjek-
ja e LDP për mbrojtjen e
Trojeve Etnike me divizione
shqiptarësh të mobilizuar për
luftë mbrojtëse, a nuk dështoi
që në mars 1944, me krijimin
në Has edivizionit  “Skëndër-
beu” i cili në tetor 1944 përfun-
doi në “grup luftarak” ?! ( FESH,
Tiranë, 2009, f. 1508-1509 ).

Sidoqoftë LDP organizoi
luftime të ashpra mbrojtëse
gusht-nëntor 1944, në harkun:
Ferizaj-Kaçanik-Gjilan, Prish-
tinë-Lipjan-Podujevë, Mitrovicë-
Vushtri-Skënderaj. Por nga
mesi i nëntorit forcat e rezis-
tencës së LDP u detyruan të
shpërndaheshin.Këto luftime
forcat serbe-malazeze-maqe-
done i shfrytësuan për masakra
masive kundër shqiptarëve me
pretekstin se po luftonin “reak-
sionin kundërrevolucionar”. Sig-
urisht që edhe për këto masakra
nuk mund të fajësohen bujan-
istët. Po kështu nuk mund të
fajsohen bujanistët, sidomos “
të gjithë bujanistët” edhe “për të
gjitha ato që ndodhën pas Bujan-
it.”!  Për anulimin e vendimeve
të KB, sidomos për Vetvendosjen,
Shkëputjen e Bashkimin me Sh-
qipërinë në Mbledhjen e Prizre-
ni, 8-10 korrik 1945. Dihet se KP
u zhvillua  një vit e gjysëm pas
KB, që të mund të detyronte me
presion bujanistët që të mohonin
tri pikat bazë. Ç’ tregoi pjesëmar-
rja në KP?! Shqiptarët ishin në
raport me serbo-malazezët më
pak se 1/4 dhe se votimi, që
hidhte posht Vetvendosjen, Sh-
këputjen e Bashkimin me Sh-
qipërinë u bë vetëm me duartro-

kitje kryesisht prej  serbëve
e malazezëve që përbënin më
se ¾ e të ashtuquajturve
“delegatë”. Një vendim, pra,
krejt formal dhe i paturp-
shëm! Por për të ardhur deri
këtu, ishin marrë masa të
dhunëshme e masakra mak-
abre! Si ishte larguar UNÇ
shqiptare e Kosovës në Veri,
si edhe Divizioni V-VI i UN-
ÇSh drejt Vishegradit, kish-
in filluar masakrat e terrori
në Kosovë, ishte vendosur
administrim ushtarak, ishte
kryer edhe masakra e Tivarit.
Në këto rrethana terrori, të
ashtuquajtura “demokratike”
serbe, organizohet KP!  A nuk
u desh UÇK-ja dhe bom-
bardimet për 79 ditë të Natos,
fuqia më e madhe ushtarake
e Botës, që ta detyronte
Serbinë të tërhiqej ushtarak-
isht prej Kosove?! E thek-
sojmë: ushtarakisht, se
Vetvendosjen, Shkëputjen
dhe Shpalljen e Kosovës Re-
publikë e Pavaruar nuk e
njeh as sot e kësaj dite. Për
më tepër Brukseli i BE-s i
hedh dorën  Serbisë për mar-
rëveshje gjoja “të rëndë-
sishme dypalëshe Kosovë-
Serbi”, që s’ janë gjë tjetër
veçse detyrime lëshimesh
nga Kosova në dëm të Kos-
ovës, që mbahet si në
karantinë që prej 15 vjetësh
nga BE-ja demokratike, kur
Serbia ka fituar me kohë
lëvizjen e lirë nëpër Europë!
Edhe për këtë duhen fajsuar
bujanistët?!

Si pëfundim, Konferenca
e Bujanit në përgjithësi mbe-
tet një mesazh i Bashkimit
Kombëtar Shqiptar.

ricës dhe nga Elbasani armiku
mundi të përparojë dhe arriti në
Mazrekë të Oparit. Kjo dalje vuri
në rrezik forcat e Brigadës së 4-
të e cila me një manovër të
shpejtë çau rrethimin duke
kaluar në Qafën e Beçit (Mali
Ostrovicë) dhe kaloi në Potom
(Skrapar). Gjermanët pushtuan
Tomorricën, Sulovën, Nahijën e
Beratit, Gorën dhe Oparin duke
kryer një terror të paparë nëpër
fshatra me synimin për të sh-
këputur nga lufta masat e pop-
ullit. Tentativa e armikut ishte
që të dilte nga Çorovoda në
Tendën e Qypit për në Përmet.

Forcat partizane të Qarkut të
Beratit dhe sidomos forcat e
Brigadës së I-rë luftuan heroik-
isht në Tendën e Qypit duke
arritur që ti ndalojnë dhe ti dety-
rojnë të tërhiqen gjermanët. Një
ndihmë të madhe dhanë dhe
forcat partizane të Brigadës së
6-të që sapo ishte formuar në
Përmet.

Gjermanët kudo që shkuan
dogjën, vranë dhe plaçkitën por
nuk ia arritën qëllimit për të
shpartalluar Ushtrinë Naciona-

lçlirimtare. Armiku po të njej-
tin operacion bëri edhe në
Qarkun e Vlorës kundër
Brigadës së 5-të e cila u rrez-
ikua seriozisht, por manovrimi
i saj dhe ndihma e popullsisë
bëri që ajo, jo vetëm të çante

rrethimin, por ta godiste
armikun në befasi.

MËSYMJA E PËRGJITHS-
HME E UNÇL

Kur nazistët gjermanë dhe
kolaboracionistët po i jepnin

fund operacionit në pamundë-
si të asgjësonin Ushtrinë Na-
cionalçlirimtare shqiptare,
forcat e UNÇL u hodhën në
mësymje: Brigada e 5-të në
Qarkun e Vlorës, Brigada e 4-
të në Qarkun e Korçës, Briga-
da e I-rë në Qarkun e Beratit,
Brigada e 6-të në zonën e Lunx-
hërisë e Zagorisë. Kështu ata i
dhanë goditje të fortë armikut
dhe filluan të çlironin të gjitha
zonat që kishte pushtuar ai
gjatë operacionit.

Përballimi me sukses i Op-
eracionit të egër Armik të Dim-
rit ‘1943-1944 ka qenë prova
më e rëndë për UNÇL shqiptare
dhe për popullin shqiptar. Në
luftime të ashpra në kushte të
pabarabarta, në një dimër jas-
htëzakonisht të vështirë hum-
bjet e partizanëve ishin mbi
1000 veta por radhët e UNÇL
shqiptare u shtuan dhe u
forcuan, ndërkohë u rrit besi-
mi i popullit në fitoren mbi
pushtuesin. Gjatë Operacionit
Armik të Dimrit u çimentua
dashuria dhe besimi i patundur
i luftëtarëve të lirisë për
detyrën e lartë të çlirimit të At-
dheut…, u rrit ndërgjegja dhe
përkushtimi i partizanëve për
një organizim të përsosur,
manovër të shkëlqyer e dis-
plinë të lartë të UNÇL. U rrit në
shkallën më të lartë besimi i
popullit tek Ushtria Nacionalç-
lirimtare si e vetmja forcë që
do ta çlironte vendin nga push-
tuesit gjermanë.

Ing.MYFIT GUXHOLLI
Veteran i LANÇ - Nënkryetar i OBVL

(Vijon nga faqja 6)
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Në ditëlindjen e tij të 42-
të, deputeti Sokol Olldashi
nderohet me titullin Qytetar
Nderi i Durrësit.

Në një ceremoni të orga-
nizuar  në pallatin e Kulturës
"Aleksandër Moisiu" , famil-
jarë, miq, shokë, të djathë e
të majtë, si  dhe drejtues të
pushtetit vendor u bënë bash-
kë për të nderuar  Sokol Oll-
dashin një vit pas ndarjes nga
jeta. Titulli  iu dorëzua djalit
të madh të të ndjerit.

Të pranishmit sollën në
vemëndje Sokolin nëpërmjet
një dokumentari me frag-
mente nga femijeria deri tek

N
ë ditën e tij të
lindjes, 17
dhjetor, ish-
d e p u t e t i
Sokol Oll
dashi shpal-

let qytetar nderi i qytetit të
Durrësit pas vdekjes, qytetit
ku ai lindi. Në ceremoni ku
nuk munguan shokët e fëm-
ijërisë, kolegët politikanë nga
të gjitha forcat politike,
prindërit e tij, bashkëshortja
dhe dy djemtë, të afërm e të
tjerë. Në këtë ditëlindje
Këshilli Bashkiak i ka dorë-
zuar titullin "Nderi i qytetit të
Durrësit" pas vdekjes, djalit të
tij, Glauk Olldashit. Ish-depu-
teti ka munguar fizikisht, por
nëpërmjet një kolazhi fo-
tografish, sinkronizuar me
zërin e tij dhe muzikën e tij të
preferuar, ka ardhur i gjallë në
skenë. Mësuesit e kanë
përkujtuar si djalin e shkëlqy-
er në mësime, që në moshën
17-vjeçare shpërndante trak-
tet kundër komunizimit e më
pas pjesëmarrës aktiv në
përmbysjen e sistemit. Në
Pallatin e Kulturës të Durrësit,
të shumtë ishin qytetarët dhe
miqtë e Olldashit; miku i tij Igli
Cara solli kujtime dhe tha se

17 dhjetor 2014 -  Sokol
Olldashi në ditën e
lindjes së tij është

përkujtuar përmes promovimit
të librit të tij me poezi "Unë dhe
unë". Kozeta Mamaqi, nëna e të
ndjerit, e ka sjellë të gjallë
kujtimin e tij për të gjithë
miqtë, dashamirësit e të njohu-
rit nëpërmjet vargjeve të
poezive të shkruara me mjesh-
tëri nga ana e tij.

 Libri "Unë dhe unë" ka një
parathënie të shkruar nga sh-
krimtari i madh Dritëro Agolli
i cili e vlerëson poezinë e Oll-
dashit.

"Mjeshtëria poetike e Sokol
Olldashit ka në strukturën e
saj një varg të çliruar tonik,
ametrik dhe arimik, por me in-
tonacion muzikor. Vargu në
poezi mund të jetë i rregullt, i
çliruar, i lirë, por muzikalitetit
nuk duhet të mungoje. Dhe
sokol Olldashi këtë dhunti e ka
ruajtur."

Me këto fjalë, mbyllet par-
athënia e shkruar nga sh-
krimtari i madh Dritero Agolli,
në librin e prezantuar
mbrëmjen e të mërkurës nga
të  afërmit e Sokol Olldashit.

Një vëllim me poezi të pabo-
tuara të Olldashit, të cilat
familja vendosi t'i publikoi, në
ditën e lindjes së tij, në një
libër me titullin "Unë dhe unë".

Në një sallë të mbushur,
me familjarë, miq, kolegë poli-
tikanë, gazetarë e shumë të
ftuar, janë recituar nga aktorët
e njohur të skenës shqiptare
disa nga poezitë e Sokol Oll-
dashit.

"Valsi i merimangave" ësh-
të njëra nga poezitë të cilat e

Ne diten e lindjes se Sokol Olldashit, familja dhe miqte e kane
kujtuar nepermjet nje botimit me poezi titulluar "Une dhe Une".
Per poetin e madh Dritero Agolli, poezia e Olldashit shenon nje
erë te re per poezine e shekullit te 21-te. Miq, familjare, ata qe e

kane njohur nga
afer Sokol Olldashin,
i njihnin penen dhe
dashurine per leters-
ine jane mbledhur ta
kujtojne tamam ne
terrenin artistik te
dashurin e tyre.

Me keto fjale nis
parathenien e tij per
librin "Une dhe
Une", te te ndjerit
Olldashi, poeti i
madh shqiptar Drite-
ro Agolli.  Ne Teatrin
Kombetar, aktoret e
mirenjohur te
skenes sone Tinka
Kurti, Roza Anagnos-
ti e Sokol Angjeli
mes duartrokitjeve e
loteve, kane sjelle
disa prej momenteve
poetike te ketij vel-
limi. Ky botim qe
vjen ne ditelindjen e
Sokol Olldashit, si-

pas vete autorit, eshte ndare ne kapituj, por te gjithe poezite i
pershkon si nje fill i perbashket "sfida". Sfida ndaj shoqerise njer-
ezore, ndaj natyres, ndaj jetes dhe vdekjes.

Sokol Olldashi, "Qytetar Nderi" i Durrësit
jeta politike. E përlotur e ëma,
Kozeta falenderoi  këshillin
bashkiak të Durrësit  për këtë
vlerësim. Gjatë ceremonisë u

interpretuan dy pjesë me muz-
ikë klasike nga orkestra e
harqeve e shkollës Jan Kuku-
zeli.

Promovohet "Unë dhe unë",
vëllimi i Sokol Olldashit

ka veçuar Dritëroi për filozo-
finë që ajo përcjell.

Në Teatrin Kombëtar, ak-
torët e njohur si Tinka Kurti,
Roza Anagnosti dhe Sokol An-
gjeli kanë interpretuar poez-
itë e librit të Sokol Olldashit
dhe kanë fituar duartrokitjet
e të pranishmëve.

Më herët, me rastin e 42-
vjetorit të lindjes së ish-depu-
tetit Sokol Olldashi është zh-
villuar në Durrës ceremonia
e dorëzimit të titullit "Qytetar
Nderi" pas vdekjes.

Një muaj më parë, Këshil-
li Bashkiak i qytetit votoi una-
nimisht dhënien e këtij tit-
ulli, që iu dorëzua djalit të tij,
Glaukut nga kryetari i
Këshillit Bashkiak.

"Falenderoj Këshillin
Bashkiak të Durrësit dhe sho-
qatën "Durrësi" për nderimin
që po i bëjnë babait tim pikër-
isht në ditën e lindjes së tij"
është shprehur djali i Sokol
Olldashit.

Do të eci i heshtur ndër varre,

Do të eci i heshtur ndër varre,
Në mes emrash që të shumtën
s'i njoh.

Pak vend bosh do gjej të ngul
kryqin,

Në dheun nga shirat bërë llohë.

Do të ndez më pas një qiri,
Një cigare me qiririn të ndez,
E paketën në plis do ta fsheh,
Që ta pi pasi të vdes.
E do të ik…

ai është sfinksi i politikës sh-
qiptare, që diti të fitojë e të
humbasë me nder. Kozeta
Mamaqi, nëna e Olldashit, për
asnjë moment nuk ka reshtur
së lotuari, teksa shumë miq e
dashamirës e kanë përkujtu-
ar atë. Sokol Olldashi ishte një
figurë e nderuar e Partisë

Demokratike. Ai u përfshi me
lëvizjen e dhjetorit në vitin '90,
ku që në atë kohë ai u bë
anëtar i Partisë Demokratike,
si dhe anëtar i mbledhjes
themeluese të Forumit Rinor
të Partisë Demokratike. Nga
maji i vitit 2002 deri më sh-
tator të 2007-ës, Olldashi
mbajti postin e kryetarit të
Forumit Rinor të Partisë
Demokratike. Në vijim, nga
muaji maj 2005-maj 2009 ai
ka qenë kryetar i Partisë
Demokratike të Tiranës, si
dhe anëtar i Kryesisë së PD-
së që nga viti 2002. Gjithash-
tu nga qershori i vitit 2001,
Olldashi ka qenë deputet i
Kuvendit të Shqipërisë, një
herë përfaqësues i Qarkut të
Durrësit dhe në dy legjislatur-
at e fundit përfaqësues i
Qarkut të Fierit. Gjatë karri-
erës së tij politike, Olldashi ka
mbajtur postin e ministrit të
Brendshëm, gjatë drejtimit të
së cilës ai shënoi suksese të
rëndësishme në luftën
kundër bandave më të rrezik-
shme kriminale, duke i kthy-
er vendit dhe qytetarëve sig-
urinë publike. Ai ka mbajtur
gjithashtu postin e ministrit
të Punëve Publike dhe Trans-
portit, duke punuar fort me
projektet e qeverisë për
shndërrimin e infrastruk-
turës rrugore së Shqipërisë
në një infrastrukturë me
standarde europiane. Sot ar-
teriet kryesore rrugore të ven-
dit mbajnë firmën e Sokol Oll-
dashit. Sokol Olldashi lindi më
17 dhjetor 1972 në qytetin e
Durrësit dhe vdiq në 20 nën-
tor 2013 në një aksident të
rëndë automobilistik në Krra-
bë.

Në ditëlindjen e Sokol Olldashit
Vjen botimi me poezi "Unë dhe unë"
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" Këshilli Bashkiak i Dur-
rësit nderoi Sokol Olldash-
in "Qytetar Nderi"

Tirane- Një poezi që depu-

Sokol Olldashi

"Do të ndez më pas një qiri/
Një cigare me qiririn të ndez/
E paketën në plis do ta fsheh/
Që ta pi pasi të vdes". I njohur
për dashurinë e tij për duha-
nin, që nuk e ndante nga dora,
Sokol Olldashi ka shkruar me
mjeshtëri një poezi për vdekjen.
Që sigurisht do ta takonte një
ditë, por jo aq shpejt, jo
mbrëmjen e 20 nëntorit 2013.
Gazetari i mirënjohur, Ilirjan
Agolli, ka gjetur ndoshta
formën më të veçantë për ta
kujtuar Olldashin, duke sjellë
për përdoruesit e shumtë të rr-
jeteve sociale disa nga poezitë
më të bukura të ish-kolegut.
Njëra prej këtyre poezive duket
si përshkrim i përcjelljes së
vetë Olldashit në banesën e
fundit, kur i vëllai i hodhi mbi
arkivol cigaret e tij të pan-
dashme.

Ditën që vdiqa, u
ndjeva i gjallë"

19 Dhjetor 2014 08:11

Pritet të dalë në treg në
libraritë e Tiranës libri me
poezi i deputetit të ndjerë,
Sokol Olldashi.

Libri përmban krijimet
më të fundit të tij dhe famil-
ja është kujdesuar për bot-
imin.

Libri titullohet "unë dhe
Unë" dhe ka një parathënie
nga shkrimtari i njohur,
Dritëro Agolli.

Ky i fundit, duke folur për
Panoramën, thotë se ka pa-
sur një njohje me familjen e
Olldashit, që në kohërat kur
Dashnor Mamaqi ishte kry-
eredaktor i gazetës "Zëri i
popullit".

Agolli thotë se do ia shk-
ruante parathënien edhe
nëse do ishte gjallë.

"Kemi qenë miq, pavarë-
sisht ngjyrimeve politike,"
thotë ai, duke vlerësuar tal-
entin e Olldashit në poezi.

Më poshtë është një nga
poezitë e librit.

(nga vëllimi poetik TEATRI I HIJEVE)

Të DIELËN
Do të shkoj në varreza të dielën,
Pa dalë dielli ende në ndajnatë,
S'do ta zgjoj rojen syfjetur,
Qetësisht do ta mbyll portën prapë.

Do të eci i heshtur ndër varre,
Në mes emrash që të shumtën s'i njoh.
Pak vend bosh do gjej të ngul kryqin,
Në dheun nga shirat bërë llohë.

Do të ndez më pas një qiri,
Një cigare me qiririn të ndez,
E paketën në plis do ta fsheh,
Që ta pi pasi të vdes.

E do të ik…

FUNERAL TRIPTIK
Popujt janë kortezhe të përmortshme,
Grumbuj Dykëmbëshash pas një arkivoli që vrapon.
Ata e vranë,
E përcjellin,
E qajnë.
Në fund të fundit me dhé Ata e mbulojnë.
Prifti bën Meshën e Fundit.
U uron krimbave oreks.
… … … … …
Jeta është një vdekje në marshim,
Një hipokrizi funebre nga pas,
Mbi të cilën
Zotat pshurrin në formë shiu,
Njerëzit në formë lotësh.
… … … … …
Unë jam një funeral i gjatë,
Një qefin i dalë nga një maternitet,
Në emër të Atit, Birit, Shpirtit të Shenjtë,
AMEN… … …

TË PAKTËN TI
Mos më mundo më kot, nënë!
Mos më fol
Për pranverë,
Lule,

Poezia e Olldashit që emocioni
sallën: Jetofsh sa të duash nëna ime

teti i ndjerë Sokol Olldashi sh-
kroi posaçërisht për nënën e
vet në shkurt të 1993 emocion-
oi të gjithë të pranishmit në
ceremoninë e dorëzimit të

familjes titullin "Qytetar Nderi"
për Sokol Olldashi.

Poezia është pjesë e libri
me poezi të Sokol Olldashit
"Unë dhe Unë"  i cilika dalë

këto ditë në treg me rastin e
42 vjetorit të lindjes.

Ceremonia u zhvillua në
Durrës.

Sokol Olldashi,
poezitë që

shkruante për
vdekjen

Qiej të kaltër,
Zogj,
Mirësi!
Mos më gënje, të lutem,
As për Mujër, Halilër,
Që kasaphanën ta ndërrojnë me kasaphanë,
Për ëngjëj çengelë,
Ku varur rrinë kombet,
Si lopë të rrjepura, me miza ndër zorrë!

Mos më gënje, zemër!
Të paktën ti …

U JAP NJERËZVE SHANSIN E FUNDIT
Larg do të iki.
Larg kohës,
Larg tingullit,
Larg dritës,
Larg jetës.
Në inekzistencën
E çastit,
Qetësisë,
Errësirës,
Në abstraksionin e humbjes,
Për të mos kuptuar asgjë
Nga ligësia juaj naive,
Nga hipokrizia e lindur.
Më pas do të kthehem,
E
Në qofshi
Siç jeni,
Rishtaz do të shkoj
Për të mos u kthyer kurrë më.

TEATRI I HIJEVE
Rolet u ndanë keq në Skenën e Madhe
Që në fillim.
Më pas
Gjithçka kish marrë fund
E s'mund të çbëhej.
Regjisori
Këtë e kuptoi i fundit
Ndaj kur sipari u ngrit
Iku
Duke thënë se do të kthehej
Pas Shfaqjes.

Poezi nga Sokol Olldashi
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" Shefqet Mëzini qe aktivist i
dalluar i Shoqërisë Civile
dhe asaj ushtarake; qe
bashkëthemelues e organiza-
tor i Organizatës së Ushtar-
akëve në Pension e të Liruar
të Shqipërisë (OUPLSH) më
28 Shtator 1991 dhe i asaj
të Bashkuar të Veteranëve të
Luftës më 18 Korrik 1994.
Dha kontribut të shquar në
veprimtarinë e tyre si dhe në
trajtimin e legjislacionit për
ushtarakët e veteranët e
LANÇl

Organizata e Ushtarakëve
në Pension e të Liruar të Sh-
qipërisë (OUPLSH) bashkohet
me dhimbjen e hidhërimin e
bashkëshortes e fëmijëve, për
ndarjen nga jeta të Shefqet
Mëzinit dhe u shpreh atyre
ngushëllimet më të thella.
Familja humbi të dashurin e saj
dhe ne bashkëluftëtarin, mikun
e shokun tonë të nderuar.

Shefqet Mëzini lindi në Ti-
ranë në vitin 1926.

Ai u rrit dhe u edukua në një
familje të vjetër tiranase, atd-
hetare e të njohur, të kulturu-
ar, që përkrahu përparimin e
vendit e që iu përkushtua
nderimit e të drejtës të kombit
shqiptar; familje që mbështeti e
përkrahu me vendosmëri e dha
një kontribut të çmuar në
Lëvizjen e Luftën Nacionalçlir-
imtare. Trashëgoi atdhetar-
izmin e familjes dhe bashkë me
të u bë shpejt një bazë e luftës
për çlirimin e vendit nga push-
tuesit italianë e gjermanë.

Shefqeti, që në moshë të re
u përfshi në luftën për çlirimin
e vendit. Shpejt, në fillim të vitit
1942 bashkohet e bëhet vep-

" Gjatë gjithë luftimeve
deri në mbarim të luftës,
kjo brigadë i shkaktoi
armikut humbje të
rënda, si 3500 të vrarë,
rreth 5000 të plagosur,
1957 robër si dhe iu
kapi 400 mitralozë, 100
makina e tanke e shumë
teknike tjetër. Brigadës
i është akorduar titulli
i larte "Hero i Popullit"
si dhe 10 heronj, midis
tyre dy të gjallë. Shem-
bull i asaj brigade do të
ngelet përjetë, simbol
për sot e brezat e ardhs-
hëm, si histori e shkru-
ar me gjak

Në fillim të vitit 1944,
Lufta Nacionalçlir
imtare mori per-

masa te medha. Përballë Op-
eracionit armik të Dimrit  ish-
te e nevojshme të shtohej
edhe forca goditese e paartiza-
nëve kunder armikut. Ne keto
kushte midis formacioneve te
tjera, me 26 Janar 1944, u for-
mua Brigada e 6-të Sulmuese,

Lamtumirë shoku, miku dhe
bashkëluftëtari ynë i dashur

rimtar i njësiteve guerrile të Ti-
ranës, të rinisë komuniste e an-
tifashiste, duke shprehur prek-
shëm atdhedashurinë e tij në
veprimtarinë në Rezistencën
Shqiptare ndaj pushtuesve fash-
istë e nazistë. I përkushtuar
ndaj idealeve të tij kombëtare
ai bëhet pjestar dhe aktivist i
formacioneve partizane të
Pezës dhe u radhit në Brigadën
e 18-t S me krijimin e saj, duke
u dalluar në luftimet e saj deri
në çlirimin e vendit. Ai u bë
drejtues politik kompanie. Me
përfshirjen në veprimtarinë
politike antifashiste e në luftën
e armatosur, në guerrilje e në
formacionet partizane ai bëri
sakrificën më sublime; vuri
jetën e tij dhe të familjes në
shërbim të popullit e të atdheut,
deri në flijim.

Shteti i ri, ai i pasluftës, e

zgjodhi Shefqetin si misionar, e
bëri atë ushtarak karriere. Ai
militoi në radhët e Ushtrisë si
oficer aktiv për mbi 40 vjet
rresht dhe shprehu e pati figurë
e personalitet personal, moral e
atdhetar. Shërbimi aktiv usht-
arak e privoi nga shumë lehtë-
si e kënaqësi të qytetarit të
thjeshtë, të cilat ai i përballoi
me guxim e përkushtim.

Shefqeti u arsimua në shkol-
lat ushtarake e Akademitë në
ish-Republikën e Jugosllavisë e
në ish Bashkimin Sovjetik, stu-
dime të cilat i përfundoi me re-
zultate të shkëlqyera, në profi-
lin e tij profesionist, të shërbimit
të auto-traktorëve të Ushtrisë
Shqiptare. Shefqet Mëzini qe
një nga themeluesit e organi-
zatorët e Shërbimit Autotraktor
të Ushtrisë; ushtarak i dalluar
e veprimtar novator, krijues që

ka rritur aftësinë e gatish-
mërinë tekniko-luftarake të
Shërbimit Autotraktor të Ush-
trisë.

Falë aftësisë së tij profesio-
nale ai kreu veprimtari drej-
tuese e pedagogjike në nivel
brigade e korpusi e në Minis-
trinë e Mbrojtjes si zv/koman-
dant për Teknikën, shef kate-
dre teknike autotraktore në
shkollat ushtarake e në Aka-
deminë Ushtarake; Drejtor i
Uzinës Automobilistike të Ush-
trisë, si dhe në fushën e kuali-
fikimit e të rikualifikimit
tekniko-profesional të efekti-
vave vartës në njësitë ushtar-
ake vartëse që drejtonte.

Shefqet Mëzini u godit nga
diktatura enveriane dhe përje-
toi bashkë me familjen pasojat
e këtij akti, i cili e mënjanoi
nga veprimtaria e tij e përkush-
tuar si profesionist, për aftë-
simin e rritjen e gatishmërisë
të formacioneve të Shërbimit
Autotraktor që drejtonte.

Përmbysja e sistemit totali-
tar, të diktaturës në Shqipëri e
gjeti Shefqetin ushtarak në
pension, që nga viti 1982 e më
pas. Ai mbështeti e përkrahu
fillimet e demokracisë dhe iu

përkushtua realizimit të të
drejtave të mohuara nga regji-
mi monist.

U bë përkrahës e mbësh-
tetës i reformave për demokra-
tizimin e vendit, mënjanimin e
pasojave të diktaturës; për re-
formën në FA të RSH dhe iu
përkushtua synimeve inte-
gruese në NATO e BE.

Shefqet Mëzini qe aktivist i
dalluar i Shoqërisë Civile dhe
asaj ushtarake; qe bash-
këthemelues e organizator i Or-
ganizatës së Ushtarakëve në
Pension e të Liruar të Sh-
qipërisë (OUPLSH) më 28 Shta-
tor 1991 dhe i asaj të Bashkuar
të Veteranëve të Luftës më 18
Korrik 1994. Dha kontribut të
shquar në veprimtarinë e tyre
si dhe në trajtimin e legjisla-
cionit për ushtarakët e veter-
anët e LANÇl.

Shefqet Mëzini qe vizionar,
largpamës, me kulturë të gjith-
aanshme e sidomos profesion-
ale; i mençur e i urtë; familjar,
shok e mik; profesionist e drej-
tues i vendosur; kërkues, prak-
tik e këmbëngulës deri në re-
alizimin e synimeve të tij, jas-
htë e brenda organizmave kush-
tetues e shtetëror, që u përfshi
në jetën e veprimtarinë e tij. Qe
një mik, një bashkëluftëtar e
mësues që do ta nderojmë e kuj-
tojmë.

Le të bëhet mësim e synim
për pasardhësit puna e veprim-
taria e tij, për të gjithë ushtar-
akët, sidomos për ata të Shër-
bimit Autotraktor.

I përjetshëm kujtimi i tij!

*Veteran, Kryetar i OUPLSH
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ne qytetin e njohur per tradita
kulturore e atdhetare te Per-
metit. Në Brigade u rreshtuan
kuadro e partizane te sprovuar
ne luftime te meparshme dhe
formacione ekzistuese si:
batalioni "Hasim Zeneli", "Abaz
Shehu", "Naim Frasheri" etj,
me nje efektiv prej 912 lufteta-
resh. Komandant i saj u
emerua atdhetari i shquar
Tahir Kadare, komisar Mus-
tafa Matohiti, Zv/Komandant
Jaho Gjoliku dhe Zv/Komisar
Haki Toska. Si dhe ne batal-
ione e kompani u emeruan
kuadro te sprovuar.

Karakteristike eshte se kjo

Brigade ne formim e siper, u
ballafaqua me luftime, sepse u
godit nga gjermanet ne tre
drejtime nga Janina, Berati
dhe Gjirokastra, sulmi u sho-
qerua me farsimin e lumit
Vjosa, duke perdorur gomone
e mjete te rastit. Nderkohe
komanda e Brigades mori ma-
sat e domosdoshme, duke zene
pozita te rendesishme, per te
mos u futur ne gracken e
armikut, si forcat e vete bri-
gades, ashtu edhe populli i Per-
metit.

 Batalioni "Hasim Zeneli" u
hap ne rajonin Kutal - Kosine,
ai "Abaz Shehu" ne pjerresit e

Dhembelit permbi Permet,
batalioni "Naim Frasheri" ne
malin e Bardhe - Petran, kurse
ai i "Baba Abaz" ne Kuqar. Sul-
mit të partizanëve ju paraprinë
masat e marra, ndërkohë që
dallohej vetmohimi i efektivit
te Brigades. Pas njezetekater
ore luftimesh gjermanet u thy-
en, duke pesuar humbje te
medha ne njerez dhe teknike.
Kurse nga ana jone nuk pati
asnje demtim. Kjo, jo vetem
rriti moralin e partizaneve, por
dhe terheqjen vullnetarisht ne
Brigade te 40 vajzave e djemve
te tjere. Armiku i acaruar nga
çka pesoi ne ato luftime, filloi

masakrat ne drejtim te qytetit
duke djegur edhe disa shtepi.

Ishte koha e operacionit
Gjerman te Dimrit. Prandaj
forcat e Brigades u angazhuan
menjehere ne luftime, kunder
tyre, si ne krahinen e Permetit
e ne rrafshnalten e Zagorise,
deri edhe Luginen e Vjoses ,
sepse ne keto zona ata kishin
perqendruar forcat e mbesh-
tetjes, per njësitë kryesore
Gjermane qe vinin, nga Koni-
ca ne drejtim Permet - Berat.

Me tej me 29 Mars 1944,
Brigades i erdhi urdheri nga
lart dhe me nje batalion sul-
moi  Patosin e kryesisht
Kalane e Margelliçit ku ishin
te disllokuara rreth 2000 forca
gjermano - balliste. Ne mengjez
pa u gdhire per rreth nje ore
rrethuam dhe morem kalane,
duke kapur shume armatim e
materjale trofe, si edhe rober.
Ne kete luftim na ngelen te
vrare "Heronjte e Popullit", ko-
misari i Brigades , Mustafa
Matohiti; Zv/Komandant
Batalioni Meleq Gostinishti,

(Vijon në faqen 11)

Brigada që përshkoi deri 1500 km rruge e la gjatë luftimeve 208 bijë e bija nënash si lapidarë të pëjetshëm
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AKTUALITET

Forca e Sigurisë së Kosovës
(FSK) për herë të tretë shpal-
let institucioni më i be-
sueshëm i vendit, nga Qendra
Kosovare për Studime të Sig-
urisë, për çështje të profesion-
alizmit dhe gatishmërisë në
detyrat dhe misionin e saj.

Mes arritjeve të tjera, për
shkak të të cilave ka fituar
besimin e qytetarëve, janë
edhe disa trajnime të shkolli-
meve dhe ushtrimeve të ndry-
shme, për të cilat kanë ndih-
muar edhe 114 ekspertë, përf-
shirë oficerë dhe nënoficerë
nga Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, Evropa dhe shtete
të tjera të NATO-s.

Përmes këtyre aktiviteteve
FSK-ja synim kryesor ka përaf-
rimin në anëtarësim në Forcat
Paqeruajtëse në NATO, thek-
soi në një intervistë për Kos-
ovaPress, komandanti i Forcës
së Sigurisë së Kosovës, gjen-
erallejtënant Kadri Kastrati.

"Kjo nuk është dëshirë e
jona e parealizueshme , por
është dëshirë reale që ne si
Forcë e Sigurisë së Kosovës
jemi të gatshëm dhe kemi
bërë shumë kërkesa në drej-
time të ndryshme që Forca e
Sigurisë së Kosovës të mundet
të marrë pjesë në operacionet
paqeruajtëse, operacionet hu-
manitare e të tjera operacione
të udhëhequra nga NATO, Ko-
mbet e Bashkuara, Bashkimi
Evropian. Mirëpo, duke pasur
parasysh që katër shtete të
NATO-s nuk e kanë njohur
Kosovën akoma i kemi disa
vështirësi, por unë besoj që
shumë shpejt do të tejkalo-
hen", tha Kastrati.

Shumë shpejt, vijoi ai,

Në kuadër të festave
të fundvitit, ministr
ja e Mbrojtjes, znj.

Mimi Kodheli, e shoqëruar
nga një grup ushtarakësh, ka
qenë sot në Shtëpinë e të
Moshuarve në Tiranë, ku i
dorëzoi të moshuarve që je-
tojnë aty ndihma në veshm-
bathje dhe materiale të tjera,
me një vlerë prej 300 mijë
lekë (të reja). Ministrja Kod-
heli është takuar dhe ka
biseduar nga afër me të
moshuarit dhe personelin e
këtij institucioni bamirësie.

Duke i përshëndetur ata,
znj. Kodheli theksoi se, është
në detyrimin tonë si Ministri

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) për herë të tretë shpallet institucioni më i besueshëm i vendit

Kastrati: FSK synon anëtarësimin në NATO

presim që edhe Parlamenti i
Kosovës do të bëjë ndryshimet
e kërkuara edhe Forca e Sig-
urisë së Kosovës do ta shndër-
rojë misionin e vet në mision
ushtarak dhe pastaj do të hap-
en disa rrugë për të ecur për-
para drejt këtyre detyrimeve
që ne me padurim i presim
edhe jemi të gatshëm që t'i
përballojmë të gjitha këto
detyra që na presin në të ardh-

men. Sipas tij, Forca e Sigurisë
së Kosovës, është e gatshme
për secilin rast emergjent dhe
është e gatshme që në mënyrë
profesionale t'u dalë në ndih-
më, si institucioneve qendrore
ashtu edhe autoriteteve civile.

Duke folur për rastet
emergjente, ai përmend edhe
dy raste të kërkim-shpëtimit
kur kjo forcë ka ndihmuar, si
rasti i Obiliqit dhe ai i Liqenit

të Ujmanit. Veç kësaj, FSK-ja
gjatë vitit që po e lëmë pas ka
përfunduar edhe operacione të
çminimit dhe kjo për Kastra-
tin është gjë shumë humane
dhe patriotike.

I pyetur nga KosovaPress, se
sa janë gjasat që në vitin që po
hyjmë kjo forcë të blejë arma-
time të rënda, Kastrati u
shpreh se janë duke bërë
gjithë përgatitjet, por jo vetëm
për çështje të armatimit, por
edhe për legjislacion, trajnime

dhe infrastrukturë.
Bashkëpunimi që FSK-ja,

ka me vendet e huaja, sipas
Kastratit është i shkëlqye-
shëm dhe kjo dëshmohet edhe
nga pjesëmarrja në shumë
konferenca të ushtrive të
Evropës. Ndërkaq, si partner-
itet më të fuqishëm Kastrati
ka veçuar atë me Gardën Na-
cionale të shtetit Ioëa të SHBA-
ve.

"Unë do ta kisha përmen-
dur një shtet që ne e kemi
partner tonin dhe përkrahjen
të shkëlqyeshme, të fuqishme
për avancimin e FSK-së, që
është partneriteti me Gardën
Nacionale të Ioëas. Kjo, bazuar
në të gjitha vlerësimet edhe
nga Shtetet e Bashkuara të
Amerikës por edhe nga ne
këtu, është partneriteti më i
fuqishëm që kanë Shtetet e
Bashkuara të Amerikës me
cilindo shtet në botë , kështu
që neve kjo na ka ndihmuar
shumë që Forca e Sigurisë së
Kosovës të ecë drejt zhvillimit
të saj", tha Kastrati.

Ai shtoi se janë duke u ng-
ritur edhe kapacitete rajonale,
të cilat kanë të bëjnë me ras-
te të kërkim-shpëtimit në
male, në ujëra dhe në vende
urbane, dhe se këto kapacitete
i kanë pranuar edhe vendet e
rajonit. Ndërkaq, këto njësi
presin që të certifikohen bren-
da dy viteve me certifikatë të
Kombeve të Bashkuara.

Gjenerali Kastrati thekson
se Forca e Sigurisë së Kosovës
është forcë multietnike, forcë
e të gjithë qytetarëve të Kos-
ovës, që do të jetë gjithmonë e
gatshme që të veprojë në të
mirë të të gjithë qytetarëve, si
në vend ashtu edhe në rajon./
KosovaPress

Komandanti i FSK-së, gjenerallejtënant Kadri Kastrati

Ministria e Mbrojtjes, ndihma për
Shtëpinë e të Moshuarve në Tiranë

e Mbrojtjes, por edhe i imi si
ministre dhe si qytetare që
t'ju gjendemi pranë dhe t'ju
ndihmojmë brenda mundë-
sive që kemi për t'ua bërë
jetën tuaj këtu më të mirë
dhe më të lumtur. Ndihma e
Forcave të Armatosura, ka
vijuar më tej ministrja Kod-
heli, është modeste, por flet
për dashamirësinë dhe res-
pektin tonë ndaj jush.

Më pas, ministrja Kodheli
i ka uruar të moshuarave të
kësaj shtëpie gëzuar festën e
Krishtlindjes dhe të Vitit të
Ri, duke i premtuar se do të
shihemi sërish edhe përgjatë
vitit që po vjen.

komisar i kompanise Lefter
Talo. Gjate operacionit te Qer-
shorit Brigada e 6-te ne bash-
keveprim me Brigaden e 12
kreu detyra dhe luftime ne
zonen e Delvines, Sarandes,
Borshit, Kuçit, Bolenes,
Mavroves, Mazharit e Gumen-
ices e ne pergjithesi gjate Lu-
mit te Vlores etj, ku ishin te
perqendruara forcat me te
shumta te armikut dhe me qe
ato ishin te tilla, na erdhi urd-
heri qe ne veprimet te mos i
kryenim kompakte, por me te
shperndara e ne grupe te vog-
la, sa me te manovrueshme,
per ta goditur armikun ne be-
fasi e ne shume pika.

Ne muajin korrik, brigada
mori urdher te marshonte drejt
Shqiperise se Mesme. Ne Sal-
ari prane Dukajt shpartalluam
nje bande mercenaresh, ku na
u vra Heroi i Popullit Mitro
Xhani nga Piqerrasi qe bente
pjese ne Batalionin "Zaho
Koka". Me tej ne muajin gusht,
vazhduam marshimin ne
drejtim te Kercyres e Skra-
parit, ku u inkuadrua ne per-
berje te Divizionit te Dyte, duke
goditur autokollonat gjermane
ne Labinot, ku u vra edhe Zv/
Komandanti i Batalionit Balil
Peçi. Ne vazhdim kaluam ne
zonen Martanesh - Mat - Puke,
te cilen pas luftimesh te aspra
dhe e çliruam. Pastaj vazhdu-
am marshimin ne drejtimin

Iballe - Duk-
agjin te Male-
sise se Madhe
dhe nje dite
para çlirimit te
Shkodres, bri-
gades ju dha
urdheri te ka-
lonte kufirin,
per ne Malin e
Zi duke u an-
gazhuar ne
luftime gjate
r r u g e s
Podgorice - Ko-
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lashin e ne zonen e Verushes
deri ne Vishegrad.

Keto luftime beheshin
neper ngrica akulli e kushte
atmosferike teper te veshtira
e megjithate çliruam Kolosia-
nin. Ne ato luftime ra heroik-
isht Zv/Komisari i kompanise
Loni Jani dhe nje komisar ko-
mpanie, Muke Ilmi Topi dhe
komandanti i kompanise Gje-
li Gogo. Ndersa ne Drishtan te
Vishegradit duke luftuar ne
kushte teper te veshtira moti
e terreni na u vra zv/koman-
danti i Batalionit "Baba Abaz"
Lame Kamani.

Gjate gjithe luftimeve deri
ne mbarim te luftes, kjo bri-
gade i shkaktoi armikut hum-
bje te renda, si 3500 te vrare,
rreth 5000 te plagosur, 1957
rober si dhe iu kapi 400 mitral-
oze, 100 makina e tanke e
shume teknike tjeter. Persh-
koi deri 1500 km rruge e la
gjate luftimeve 208 bije e bija
nenash si lapidare te perjet-
shem ne nderim te kombit.
Brigades i eshte akorduar tit-
ulli i larte "Hero i Popullit" si
dhe 10 heronj, midis tyre dy te
gialle. Shembull i asaj brigade
do te ngelet perjete, simbol per
sot e brezat e ardhshem si his-
tori e shkruar me gjak.

(Vijon nga faqja 10)
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IN MEMORIAM

Gjon Ndue Perjaku u lind
me 7 shkurt 1921 në fshatin
Prull, Bulgër, Lezhë në një
familje me tradita atdhetare
dhe formim arsimor. Nën
kujdesin e Mrikës, grua bur-
rëreshë, e respektuar, e veja
e Prengë PERJAKUT, major i
ushtrisë Kombëtare
Mbretërore, Gjoni pati kujdes-
in e saj në shkollim derisa
mbaroi arsimin e mesëm, ku
mësoi edhe frëngjisht e ital-
isht.

Pushtimin fashist e priti
me urrejtje dhe demonstrata
bashkë me të rinjtë dhe nacio-
nalistët e Lezhës. Më 1942
martohet me Mrikën e Mark
Per'Gjokës të Rubikut. Edhe
pse Gjoni qëndroi me çetën e
Abaz Kupit për afro dy vjet dhe
22 vjet burg, Mrika tregoi kar-
akterin e saj të lartë, virtytet
e një gruaje burrëreshë mird-
itore. E priti për  afro 24 vjet e
përvuajtur, por e paepur.

Nga vera e vitit 1943 deri në
nëntor 1944, luftëtar në çetën
e Abaz Kupit, ku Gjoni gjithnjë
i gatshëm në aksione kudo që
ia kërkonte vetë Abaz Kupi, i
cili qe ushtarak trim e gux-
imtar, i vendosur për mbrojtjen
e interesave të Atdheut e të
Kombit; besnik i Mretit ZogI
gjithë jetën. Me largimin e
Abaz Kupit  jashtë, Gjoni u
kthye  në fshat, por fillimisht
ilegal, derisa u sigurua se nuk
kërcënohej nga burgosja. Pop-
ulli e donte dhe e përkrahte si
familje atdhetarësh. Prandaj, e
zgjodhën edhe sekretar i
KNÇANZF( këshillit  naciona-
lçlirimtar antinazifashist).

Me forcimin e regjimit ko-
munist, rritet edhe "lufta e
klasave"me persekutime, bur-
gime dhe pushkatime. Në këto
rrethana burgoset Gjoni dhe i
vëllai, Jaku. Gjoni mbahet në
burg, gusht 1946 - 6 qershor
1948). Si kryen dënimin me
burg, merret ushtar. Me që ish-
te me përvojë  dhe me 27 vjet
moshë, aktivizohet në sport
dhe në korin e repartit usht-
arak. Nga viti 1950-1952
punon në pyllin Malung. I vël-
lai, JAKU, në përpjekje për
bashkimin e nacionalistëve
kundër regjimit komunist, së
bashku me Zef Oroshin, arres-
tohet dhe pushkatohet. Edhe
Gjoni i survejuar dhe i
kërcënuar arratiset. I bashko-
het çetës së Gjergj Nikollës të
Kurbinit.

Kjo çetë vepronte me grupe
të vegjël, derisa maj 1952 rre-
thohet dhe asgjësohet prej
forcave të sigurimit komunist.
Gjergji dhe Pjetër Lala mbesin
të vrarë. Gjon Pirolli, i plago-
sur, kapet dhe pas gjashtë
muajsh varet në Milot. Gjon
Perjaku, i plagosur rëndë, së
bashku me Pjetër Markun,
Gjokë Palin e Bibë Cakën dëno-
hen me burgim të rëndë. Pas
disa vitesh  dërgohet në kamp-
in e Zadrimës për bonifikimin
e saj. Aty kishte dy kampe të
dënuarish: në Baçel, me 1200
të burgosur dhe në tjetrin me

Homazh për atdhetarin
e shquar Gjon Perjaku

-Pjesëmarrës në
LANÇL në çetën e Abaz
Kupit, 1942-1944, kur
ishte 21-23-vjeçar;

-Luftëtar i çetës antiko-
muniste të Gj. Nikollës,
Kurbin,  plagosur në
luftime;

-22 vjet në burgjet e
kampet e punës komu-
niste;

-27 prill 1991 në prani
të 5000 ish-të dënuarve
politikë lexoi para
Parlamentit
peticionin drejtuar
Kuvendit për statusin e
ish-të dënuarve poli-
tikë;

-16 dhjetor 2014 qindra
fqinj, miq e shokë të
idealit demokratik,
mbretëror  dhe antiko-
munist e përcuallën me
nderime në jetën e
përtejme, i përshënde-
tur  prej Princit Leka,
gjeneral R. Parllaku,
"Hero i Popullit",
"Nderi i Kombit" etj.

-Xhaxhai i tij Prengë
Perjaku, major në
ushtrinë Kombëtare
Mbretërore Shqiptare;

500 të burgosur të tjerë. Mbas
8 muajsh u dërgua në Lush-
nje, në Tërbuf, me rreth 2000
të burgosur për bonifikime.
Gjithë këto kantiere pune pa
përfillë kushtet e vështira të
punës nuk e mposhtën Gjonin,
i cili së bashku me shokë na-
cionalistë përpiqeshin të forco-
nin bashkimin mes të burgo-
surve dhe përkrahjen midis
tyre për të mbijetuar me
shpresë se e ardhmja e Sh-
qipërisë do të jetë demokracia.
Sigurimi në dijeni të këtyre
veprimeve e izolon Gjonin si
dhe disa të tjerë në burgun
famëkeq  të Burrelit për tetë
vjet.

Megjithëkëtë, Gjoni nuk
jepet, nuk thyhet si dhe
shokët e tij të tjerë nacional-
istë, si Abdullah SALIHI, Enver
HASA, Hamit KUPI etj. që rifor-
muan celulën "206" (ZOG). 2-
shi në formën  Z, 6 nënkup-
tonte përafërsisht G). Parulla
"206 vjet jetë paç!"u përhap në
burgun e Burrelit, si dhe në
kampe pune. Për fat të mirë
nuk arriti të kuptohet prej rr-
jetit të sigurimit komunist.

Më 1966 për nevoja pune

dhe për të parandalë ndonjë
rrjet të rrezikshëm antikomu-
nist bashkë me shumë të bur-
gosur, Gjoni dërgohet në fab-
rikën e çimentos Fushë-Krujë,
në Elbasan dhe në kriporen e
Vlorës për katër vjet. Më 1970
përsëri në burgun e Burrelit.
Qëndresa burrërore e Gjonit i
shqetësonte rojat e burgut,
prandaj më 1973 dërgohet në
Ballsh, ku  për tetë muaj
mbahet në izolim.

Gjoni e shfrytëzoi burgun
për shtimin e njohurive, kr-
ijimin e miqësive me të bur-
gosur nacionalistë nëpërmes
këngëve, anekdotave dhe bise-
dave për sportin. "Kangën e
Fetah Hysës e kam mësue në
burg më 1960 prej të burgo-
sunit Marash Leci, prej Shl-
laku, Dukagjin". Kanë kaluar
50 vjet ( intervistë e 24 qer-
shorit 2010) dhe ende e mban-
te mend, sadoqë mësuar në
burg rreth moshës
dyzetvjeçare.

Më 4 janar 1974 lirohet nga
burgu në moshën 62-vjeçare,
por e pritën edhe 11 vite pune
të rëndomtë në kooperativën
bujqësore, ku paga e  punës

ishte tepër e ulët. Më 1991 e
në vazhdim merr pjesë aktiv-
isht në proceset demokratike.
Më 27 prill 1991 lexon në pra-
ni  të 5000 ish-të burgosurve
politikë në Tiranë para Parla-
mentit peticionin që i dërgohej
Kuvendit, Qeverisë dhe diplo-
matëve të akredituar në Ti-
ranë për të kërkuar të drejtat
e të dënuarve politikë. Zgjid-
het në kryesinë e kësaj sho-
qate në Tiranë dhe kryetar i
degës së Lezhës, në Kryesi dhe
Këshill Kombëtar Tiranë. Kry-
etar i PLL  dega Lezhë (Partia
Lëvizja e Legalitetit), anëtar i
këshillit kombëtar dhe i sen-
atit legalist.

Me punën e madhe që ka
kryer për zgjidhjen e konflik-
teve  dhe pajtimin e gjaqeve
është zgjedhur nënkryetar i
shoqatës së pajtimit të gjaqeve
në Lezhë. Edhe në
moshën 90-vjeçare qëndronte
i fortë, me dëgjimin dhe
shikimin, kënaqshëm. E tak-
ova më 24 qershor 2010, ndër-
sa kisha shkuar për të ndjekë
festivalin e lahutarëve. Gjoni
e priste prej kohësh këtë
takim, sepse që nga viti 1991

jemi takuar disaherë në Ti-
ranë, Lezhë dhe në Pukë.
Ankohej se nuk po i sillnin li-
bra për lexim. I premtova bot-
imin "Poeti i Malësisë" P.
GEGA, "Artist i Merituar" sapo
të botohet, ku e përfshiva si
njohës i këngëve të tij dhe
vlerësues i tyre; "Kanga e Gjin
Lekës " asht poezi e vërtetë",-
thoshte. Kishin ardhë për
ngushëllim nga familja KUPI,
deputeti Aldo Bumçi, z. Sulej-
man Xhana kryetari i PLLSH,
Seit Prendi kryetar i Senatit
të PLLSH etj. Kishin dërguar
ngushëllimet e tyre Princi
LEKA, Gjeneral R. PARLLAKU,
"Heroi i Popullit", " Nderi i Ko-
mbit" etj.

Së bashku me z. Ekrem
Spahinë, ish-deputet e ish-
kryetar i PLLSH dhe Neritan
Kolgjinin, i biri i Ahmet
Kolgjinit, vuajtës i burgjeve
komuniste, burrë fisnik e i
nderuar, shkuam në fshatin
Pistën, në "KULLËN PERJAKU"
për ngushëllime, ku na priti i
nipi i Gjonit, Prengë PERJAKU,
që po merrej me mortin, i ndi-
hmuar prej dhjetra nipave,
stërnipave kumbarë e fqinjve,
gra e vajtore me një rregullsi
tradicionale mirditore sh-
qiptare të admirueshme.

Njerëz si Gjon Ndue Perjaku
me jetën dhe veprimtarinë e
tyre sjellin mesazh demokra-
cie, miqësie, mirëkuptimi, tol-
erance, diturie, atdhedashu-
rie: shembull optimizmi, mor-
ali dhe vullneti.

 Xhemal MEÇI
 Studiues -  "Mjeshter i Madh"
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NDERIMI

Nga Halil RAMA

Isa Tare, një nga person-
alitet e shquara të sportit sh-
qiptar është dekoruar nga
Presidenti i Republikës Bujar
Nishani me Titullin "Mjeshtër
i madh", me dekretin Nr.8764.
Kreu i shtetit ka vlerësuar
kështu Kreu i Shtetit vlerëson
kontributin e jashtëzakon-
shëm të atletit të nivelit të
lartë, vlerat kombëtare që ai
përfaqëson në mbështetjen,
zhvillimin dhe masivizimin e
sportit në vendin tonë. Kjo
shprehet fare qartë dhe në
motivacioni sinjifikativ të
këtij titulli: "Për veprimtari të
shquar ndër vite, atlet i nivelit
të lartë në displinën sportive
të atletikës me një kontribut
të jashtëzakonshëm, me
vlera të mëdha kombëtare në
mbështetjen, zhvillimin dhe
masivizimin e sportit në ven-
din tonë", është sitenzë e ve-
primtarisë së këtij kolosi të
sportit shqiptar.

Isa Tare, me kontribut prej
afro pesë dekadash, si sportist
dhe drejtues i klubit
shumesportesh "Partizani" ka
marrë pjesë në të gjitha ak-
tivitetet e rëndësishme ko-
mbetare e ndërkombëtare,
dhe si ikonë e atletikës ka
thyer rekorde të shumta duke
u shndrruar në vlerë për ko-
mbin tonë.

Kariera akademike dhe
sportive e Mjeshtrit të Madh

70-vjeçari Isa Hamza Tare,
lindur në Nivicë-Tepelenë dhe
banues të Tiranë, gjatë kari-
erës së tij akademike dhe
sportive prej pesë dekadash,
është nderuar me dhjetra Ur-
dhëra e Medalje.

Pas diplomimit në Akadem-
inë e Sporteve Tiranë, si dhe
mbarimit me rezultate të sh-
këlqyera të Kursit pasuniver-
sitar dhe të Kurseve të tjera
kualifikimi në Shqipëri dhe
në Kinë shërbeu për 10 vjet
(1970-1980) si pedagog dhe
Shef i Departamentit të
Fiskulturës në Akademinë

Kreu i Shtetit vlerëson kontributin e jashtëzakonshëm të atletit të nivelit të lartë

Legjenda e sportit, Isa Tare dekorohet
me Titullin " Mjeshtër i Madh"

Ushtarake.
Për gjashtë vjet (1980-1986)

ishte pedagog në Shkollën e
Lartë të Bashkuar të
Oficerëve dhe më pas për 10
vjet (1986-1995) kreu me de-
votshmëri, përkushtim e ko-
petencë funksionet e Inspek-
torit të Sporteve bazë: not,
shah, atletikë, gjimnastikë
dhe Drejtor Ekzekutiv i Klubit
Shumësportesh "Partizani".
Gjatë kësaj periudhë si Drej-
tor Ekzekutiv i Klubit
Shumësportesh "Partizani" ka
punuar për ngritjen e të gjitha
strukturave të këtij klubi.

Prestigji i Mjeshtrit të Mer-
ituar Isa Tare do të rritej
ndjeshëm, pasi duke e drejtu-
ar me kopetencë e profesion-
alizëm arriti ta shpallë atë Klu-
bin më të mirë të Republikës
për disa sporte.

Gjatë kësaj kohe janë fitu-
ar disa medalje ndërko-
mbëtare në sportet si mund-
je, atletikë, gjimnastikë,
peshëngritje, boks dhe kara-
te.

Përsa i përket karierës
sportive, z.Isa Tare është
shpallur Rekordmen i Ball-
kanit për "Flakjen e Diskut
për Mosha" (1996). Po ashtu
është fitues i tre Medaljeve të
Arta në Spartakiada Ko-

mbëtare.
Ka marrë pjesë në të

gjitha aktivitetet e
rëndësishme kombe-
tare, ku përfshihen 300
gara kombëtare, (në
180 gara ka fituar ven-
din e parë, si dhe në 83
takime ndërkombëtare
ku në 50 gara ka fituar
vendin e pare).

 Në vitin 1972 ka
plotësuar normën e
pjesëmarrjes në Kam-
pionatin Europian të
Helsinkit. Po ashtu në
takimin e Pekinit më
1965 është fitues i ven-
dit të parë midis tre
fituesve të Lojrave të
Ganefos, duke thyer dhe
rekordin kombëtar në
flakjen e diskut.

Është shpallur Kam-
pion dhe Rekordmen  i
Flakjes së Diskut për
27 vjet me radhë, duke
fituar 27 medalje të ka-

mpionit kombëtar (15 në
hedhje disku dhe 12 në sh-
tytje të gjyles).

Trofetë janë shumë: Për
disa dekada fitues i vendeve
të para në të gjitha aktivite-

tet kombëtare (kupa, kampi-
onate, spartakiada) ballkania-
da, lojëra mesdhetare, kampi-
onate evropiane dhe aktiv-
itete të tjera ndërkombëtare.
Të gjitha kujtime të bukura
të "Mjeshtrit të Madh"Isa
Tare. Kudo dhe kurdoherë atë
e ka karakterizuar shpirti i
garës. "Nëse do të bëjmë një
krahasim të sportistit të
sotëm dhe sportistit të atëher-
shëm, do të doja të nxirrja në
pah disa veçori: Unë mendoj
se në atë kohë një sportist
aktiv kishte shpirtin e garës.
Pavarësisht konkurrencës
me kolegët brenda ose jashtë
vendit, pavarësisht nëse ish-
te një garë lokale, apo ko-
mbëtare, shpirti i garës nuk
mungonte. Përgatitja fizike
dhe psikologjike shtrihej për
një kohë të gjatë përpara se
të dilje në pistën e vrapimit.
Kjo e bënte më të motivuar
sportistin e atëhershëm. Sot,
më duket se kalkulohet më
shumë se sa duhet" thotë Isa
Tare, kjo ikonë e atletikës

hqiptare.
Medaljet dhe dekoratat në

"gjerdanin e artë" të Isa Tares
Karriera e shkëlqyer sport-

ive ka bërë që Isa Tare të
mbajë "gjerdanin e artë"të
disa dekoratave. Ai nderohet
me titujt "Mjeshtër Sporti"
(1964) dhe "Mjeshtër i Meri-
tuar Sporti"  (1981).

Z.Isa Tare është dekoruar:
Me Urdhërin e Punës të Kla-
sit të Dytë me Dekret Nr.7334
dt.13.11.1989;

Me Urdhërin e Artë "Naim
Frashëri", me Dekret nr.1516
dt.04.07.1996 të Presdentit të
Republikës;

Me Medaljen e Artë "Për
Merita të Veçanta në Fushën
e Sportit", nga ish Ministri i
Kulturës dhe Sporteve Teodor
Laço më 08.06.1996 si dhe
"Nderi i Sportit Shqiptar".

Z.Isa Tare ka qenë për tetë
vjet anëtar i Kryesisë dhe zv/
President i Federatës Sh-
qiptare të Atletikës. Si drej-
tues, ka shoqëruar dhe drej-

tuar dhjetra here ekipet
sportive shqiptare (atletikë,
gjimnastikë, mundje, boks
etj) në takime ndërko-
mbëtare. Këshilli Bashkiak i
Tiranës, me Vendimin Nr.59.
dt.21.04.200, i ka dhënë Med-
aljen "Mirënjohja e Qytetit të
Tiranës".

Federata Shqiptare e Atle-
tikës, me Shkresën Nr.129
Prot, dt 9 shkurt 2006 konfir-
mon se të gjitha rezultatet dhe
arritjet e Mjeshtrit të Meritu-
ar të Sportit z.Isa Tare janë të
evidentuara në dokumentat e
FSHA".

Gjatë karierës së tij sport-
ive është shpallur Kampion
dhe Rekordmen  në Flakjen e
Diskut dhe gjyles për 27 vjet
me radhë, duke fituar 27 med-
alje të kampionit kombetar,
dhe tre medalje të arta në
sportakiadat kombetare..

Mirënjohja e "Mjeshtrit"
për Nishanin dhe Nikollën

Isa Tare edhe sot në të 70
vitet e ka ruajtur më së miri
formën sportive. Shtati i lartë,

trupi prej gjimnasti e atleti
vazhdojnë ta mbajnë në gjend-
je shumë të mirë sportive. Në
vigjilje të festave të fundvitit,
Krishtlindjeve dhe Vitit të ri
2015, ai ka kënaqësinë të
ndaj me miqte dhe shokët e
shumtë gëzimin e veçantë për
dekorimin me Titullin
"Mjeshtër i madh", nga Presi-
denti i Republikës Bujar Nis-
hani. Ky titull është shprehje
e vlerësimit të kontributit të
tij prej afro pesë dekadash, si
sportist dhe drejtues i klubit
shumesportesh "Partizani"
dhe si pjesëmarrës në të
gjitha aktivitetet e rëndë-
sishme kombetare e ndërko-
mbëtare.

Ndaj dhe "Mjeshtri i Madh"
falenderon përzemërsisht
Presidentin e Republikës Bu-
jar Nishani për nderin që i
bëri dhe shpreh bindjen se se
ky vlerësim i përkushtimit të
tij 48-vjeçar do të jetë dhe një
premtim për të kontribuar për
arritje të tjera për të mirën e
kombit shqiptar.

Vetë ceremonia
mbresëlënëse e dekorimit në
Presidencë i dha Isa Tares
dhe familjarëve e miqve që e
shoqëronin një kënaqësi që
nuk beson se do t'i vijë ndon-
jëherë. Me modesti ai shpre-
het: "Gjej rastin të falenderoj
kreun e shtetit dhe stafin e
tij që kishin organizuar së
pari një takim special
posaçërisht vetëm për mua.E
pranoj me kënaqësi këtë de-
korim, e konsideroj si insti-
tucionalizim, mbështetje dhe
lartësim të asaj që më mun-
gonte. Duke pranuar këtë de-
koratë, mendoj se kemi pran-
uar një Shqipëri tjetër, më të
mirë, më të bukur, të lirë dhe
demokratike. E ndiej veten
produkt i saj. Jeta ime dhe ajo
që arrij i takojnë kësaj kohe!".
"Mjeshtri i Madh" i shpreh
gjithashtu mirënjohje të
veçantë Ministeres së Arsim-
it dhe Sporteve, Znj.Lindita
Nikolla për propozimin që i
bëri Prersidentit të Repub-
likës, që atij t'i jepej ky titull
i lartë. "Falenderoj me gjithë
zemër Presidentin Nishani
dhe Ministren Nikolla për këtë
vlerësim të lartë që më bënë
në këtë vit të 70-vjetorit të
çlirimin të atdheut nga push-
tuesi nazifashist.Urime të
gjithëve! Gëzuar festat dhe një
2015 sa më të mbarë!", shpre-
het Isa Tare.
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SPECIALE

Nathan Wold

Nëse keni pyetur ndonjëherë se
çfarë kombinimi ngjarjesh na kanë
sjellë aty ku jemi sot, atëherë ndoshta
do të donit edhe të shikonit më nga afër
jetën e Hitlerit dhe ngjitjen e tij drejt
majave të pushtetit. Jeta e Hitlerit ësh-
të e mbushur me kërcënime të
panumërta të vdekjes dhe koinçiden-
ca që, sikur qoftë edhe njëra prej tyre
të mos shkonte ekzaktësisht ashtu si
ndodhi, me siguri do ta kishte ndry-
shuar në mënyrë drastike kursin e
historisë.

HITLERI POTHUAJSE MBYTET

Në një ditë të ftohtë të janarit 1894,
një djalë i ri ishte duke luajtur me disa
fëmijë, kur u rrëzua mbi shtresën e
hollë të akullit në lumin Inn në Pas-
sau, Gjermani. Akulli nën të u thye.
Ai ra në ujrat e akullta dhe u përpoq që
të mos e merrte rryma e ujit poshtë
vetes. Johann Kuehberger, djali i pr-
onarit të një shtëpie aty pranë, mundi
të dëgjonte thirrjet e tij. Johanni
vrapoi tek lumi dhe u zhyt menjëherë
për të shpëtuar fëmijën e pafuqishëm.
E shpëtoi djaloshin nga mbytja dhe
hipotermia. Ai djali i vogël ishte Adolf
Hitleri, vetëm 4 vjeçar. Më vonë gjatë
jetës së tij, Adolf Hitleri nuk do të për-
mendte asnjëherë se në vogëli i ishte
kanosur vdekja. Historia u zbulua ko-
hët e fundit nga copëzat e prera të një
gazete gjermane të kohës, e cila kish-
te raportuar lajmin. Shpëtimtari i tij,
Kuehberger më vonë do të bëhej prift.

I SHPËTUAR NGA TURMA E
ZEMËRUAR

Pak vite përpara se Hitleri të vinte
në pushtet në Gjermani, ai kish qenë
thjeshtë një tjetër agjitator i krahut të
djathtë, që mbante fjalime të nxehtë
në Munih. Pas një fjalimi veçanërisht
provokues, Hitleri u ndoq nga një tur-
më e egërsuar prej 200 burrash. Tetar
Adolf Hitleri u shtri në tokë, ndërkohë
që ata e shkelmonin deri sa e gjako-
sën. Disa prej pjesëtarëve të turmës
së egërsuar nxorrën bajonetat dhe u
bënë gati t'i jepnin fund Hitlerit. Por
pikërisht në atë moment, tetë burra
të armatosur ndërhynë dhe i ndaluan.
Njëri nga ata burra ishte një irlandez i
quajtur Michael Keogh. Një koençi-
dencë e çuditshme është se Hitleri
kishte luftuar përkrah Keoghut në
Luftën e Parë Botërore. Michael Keogh
më vonë pothuajse u ekzekutua nga
agjitatorët nazistë, gjatë të famshmes

Hitleri u ngjit në pushtet, edhe

"Nata e Thikave të Gjata".

SULMI ME GAZ GJATË LUFTËS SË
PARË

Në një betejë në vitin 1918 në Bel-
gjikë, një tetar i ri i quajtur Adolf Hit-
ler u godit nga një predhë britanike me
gaz mustard, e cila mund t'i kishte
marrë lehtësisht jetën. Dhjetë mijë
ushtarë ishin vrarë nga gazi në Luftën
e parë Botërore, por Hitleri nuk ishte
njëri prej tyre. Pasi Hitleri u godit nga
predha e gazit, ai u verbua përkohë-
sisht dhe u dërgua në një spital gjer-
man pranë fushëbetejës. Për fatin e keq
të pjesës tjetër të botës, Hitleri nuk pati
dëmtime serioze, dhe verbëria shumë
shpejt u zhduk. Ai mundi të vazhdojë
të luftojë në Luftën e Parë Botërore,
menjëherë pasi u shërua. Kohët e fun-
dit, dokumenta mjekësore kanë
treguar se Hitleri nuk e kishte pësuar
prej gazit atë verbërimin e përkohs-
hëm. Ky kishte ardhur si pasojë e
sëmundjes nervore, ose siç e quanin
doktorët: "Histeria ambliopike". Hitleri

ishte kaq i trembur nga incidenti saqë
ai e ndaloi përdorimin e gazit mustard
në fushëbetejat e Luftës së Dytë
Botërore.

NJË LUFTËTAR BRITANIK I
KURSEN JETËN

Nga fundi i luftës, ushtarët britani-
kë morën dhe riparuan një urë që gjer-
manët e kishin shkatërruar enkas për
të ndaluar trafikun e makinave drejt
një qyteti të pushtuar francez. Pasi luf-
ta e tyre ishte fituar, një ushtar i ri
britanik, Henry Tandey, u ndal për të
pushuar, pasi ishte plagosur prej ush-
tarëve gjermanë gjatë luftës për mar-
rjen e urës. Pikërisht në ato momente,
ai vuri re një ushtar të vetëm gjerman
që kish dalë jashtë nga mbulimi dhe
kish shkuar prapa disa shkurreve.
Tandey mori shenjë, por e uli pushkën
e tij kur vuri re se ushtari ishte i pla-
gosur. Ai ushtari i plagosur gjerman
ishte Adolf Hitleri, 29 vjeçar. Kur u pyet
për këtë akt mëshire në 1940- ën,
Tandey tha: "Unë nuk doja të qëlloja
një burrë të plagosur". Më vonë Tandey
do të kish dashur të kish qenë më pak
i mëshirshëm, kur ai dhe britanikët
do të përballeshin përsëri me Hitlerin,
në Luftën e Dytë Botërore.

AKSIDENTI ME MAKINË

Sipas Otto Vagener, një gjeneral-
major nazist dhe këshilltar ekonomik
i Hitlerit, diktatori nazist pothuajse gje-
ti vdekjen në një aksident me makinë
në vitin 1930. Në 13 mars 1930, një
kamion i madh me gjysmë-rimorkio u
përplas me Mercedesin e Hitlerit. Shof-
eri i kamionit frenoi në kohë dhe ndaloi
kamionin, përpara sesa të shkërmo-
qte veturën e Hitlerit me Adolfin bren-
da saj. Otto Vagener ishte pasagjer.
Gjashtë muaj më vonë, Hitleri dhe par-
tia Naziste morën pushtetin në Gjer-
mani. Asnjë fjalë s'u tha për sa i ndo-
dhi shoferit të kamionit pas saj. Sikur
të kishte qënë një sekondë më vonë
nga frenimi, ai mund ta kishte ndalu-

ar ardhjen në pushtet të Hitlerit, ose
të paktën do ta kishte dëmtuar aq sa
për ti ndalur karrierën. Një deklaratë
për sigurimet e firmosur nga Hitleri për
dëmtimet që pësoi Mercedesi i tij doli
në eBay në vitin 2000. Shitësi preten-
don se një kompani sigurimesh gjer-
mane e kish zbuluar 70 vjet pasi ishte
dokumentuar.

VETËVRASJA

Megjithë nacionalizmin ekstrem të
Hitlerit, një gjerman i arsimuar në
Harvard dhe gruaja e tij amerikane
ishin pjesë e rrethit të brendshëm të
tij, përpara se ai të vinte në pushtet
në Gjermani. Ernst "Putzi" Hanfstaengl
dhe gruaja e tij Hellen u takuan si
fillim me Hitlerin kur ata lëvizën në
Mynih nga Nju Jorku, në vitin 1921.
Pak kohë më pas, Hellen do të shpë-
tonte jetën e Hitlerit. Çifti dëgjoi fjal-
imin e tij në hollin e birrës në Mynih
dhe më pas, mbetën gjithmonë të fik-
suar pas thirrjeve të tiranit. Hitleri u
bë mik i afërt personal me Putzi-n dhe
Hellen-ën, madje duke frekuentuar
shpesh apartamentin e çiftit. Ata madje
morën pjesë në puçin me anë të të cil-
it nazistët u përpoqën pa sukses që të
mernin pushtetin në Gjermani. Më
pas, të tre fluturuan për në shtëpinë e
çiftit jashtë Mynihut. Këtu Hitleri u bë
histerik, pasi po përballej me akuzat
për tradhëti të lartë. "Tani gjithçka ka
marrë fund; s'ka kuptim të vazhdohet!",
kish thënë ai. Më tej, kish kërkuar
pistoletën në një sirtar aty pranë. Por,
përpara se ta kthente nga vetja, Helle-
na ia mori armën dhe e largoi tutje.
Pak më vonë, shtëpia u rrethua nga
policë. Policia bastisi shtëpinë dhe e
morën Hitlerin me vete.

SHMANGIA E DËNIMIT ME VDEKJE

Pas arrestimit, Hitleri u akuzua për
tradhëti. Dënimi për tradhëti në ko-
hën e Republikës së Veimarit ishte
vdekja. Dhe prapëseprapë çuditërisht,
Hitleri asnjëherë nuk dënua me vde-
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kje në lidhje me akuzën për tradhëti
në vitin 1923. Pak përpara gjyqit të Hit-
lerit, qeveria e Veimarit shpalli një
gjendje të jashtëzakonshme dhe në
mënyrë drastike e ndryshoi sitemin
e vet të drejtësisë. Si pasojë, Hitleri
nuk do të kishte një gjykim nga një
trup gjykues, por për fatin e tij do të
vendosnin gjykatës të vecantë.
Gjykatësi i caktuar për rastin e Hit-
lerit, George Neithardt, ishte në fakt
simpatizues i pikëpamjeve fashiste të
Hitlerit dhe madje ai mori pjesë edhe
në grupet naziste të krahut të djathtë
gjatë kësaj kohe. Ai as nuk u përpoq
të kryente një seancë gjyqësore të
denjë për këtë emër dhe e lejoi Hit-
lerin që të mbante leksione publike,
duke e shndërruar gjyqin në një lloj
makinerie propagande për të
përhapur mesazhet e tij politikë. Ndër-
sa fjalimet e ashpra të të Hitlerit u
përhapën në publikun e gjerë, ai sh-
koi në majën e politikës fashiste, e
cila do ta lejonte të merrte pushtetin
me partinë naziste pak kohë më pas.
Hitleri u dënua teknikisht për tradhë-
ti, por në vend që të merrte dënimin
me vdekje, ai u dënua me pesë vjet

në burg, nga të cilët kreu vetëm nëntë
muaj.

VDEKJA E PAPRITUR E NËNËS SË
HITLERIT

Ju mund të prisni të lexoni për mo-
spranimin nga shkolla e artit si një
aksident që formoi jetën e tij dhe më
pas historinë, por ai nuk ishte aksi-
dent. Hitleri ishte një artist i
tmerrshëm, aq sa nuk do të pranohej
nga çfarëdo shkolle arti ku kishte ap-
likuar. Sidoqoftë, një ndodhi rreth
kësaj kohe mund të kishte patur një
ndikim më të madh; vdekja e nënës
së tij. Mamaja e Hitlerit, Klara ishte
diagnostifikuar dhe vdiq shpejt nga një
kancer, në moshën 47 vjeçe. Hitleri
ishte shumë i afërt me nënën e tij, dhe
e quajti vdekjen e saj një "goditje të frik-
shme" tek Mein Kampf. Supozohet se
ai besonte që vdekja e nënës së tij nuk
ishte rezultat i kancerit të gjirit. Ai
mendonte se ajo ishte helmuar nga një
doktor çifut. Më vonë, kjo ngjarje e pa-
pritur mund të ketë frymëzuar urre-
jtjen e Hitlerit për çifutët, që më vonë
do ta shtynte të vinte në zbatim Ho-

lokaustin. Ishte nëna e Hitlerit, Klara,
e cila e bindi të ndiqte ëndrrën e tij që
të bëhej artist, ëndërr të cilën ai do ta
braktiste pas vdekjes së saj.

ATAKU I PAPRITUR I LENINIT
Një nga kthesat më të mëdha në

historinë e njerëzimit duhet të ketë
qenë goditja e papritur dhe vdekja re-
zultuese e revolucionarit sovjetik,
Vladimir Lenin. Sikur Lenini te mos e
kishte pësuar atakun, ose sikur ai t'i
kishte mbijetuar pasojave aq gjatë sa
të mund të caktonte Leon Trotsky-in
si trashëgimtarin e tij, bota nuk do të
ishte mallkuar me regjimin e Joseph
Stalinit dhe ndoshta as me regjimin e
Adolf Hitlerit. Në testamenitn e tij të
fundit, Lenini urdhëroi që Stalini të
hiqej nga pozicioni i tij si sekretar i
përgjithshëm. Ai sigurisht nuk do ta
kishte dashur atë të qeveriste Bash-
kimin Sovjetik. Sidoqoftë, Stalini cen-
suroi amanetin e Leninit dhe shtroi
rrugën e tij drejt pozicionit të
udhëheqësit të Bashkimit Sovjetik. Një
pjesë e mirë e ngjitjes së Hitlerit në
pushtet dhe e strategjisë së tij për
Luftën e Dytë Botërore u bazua mbi
paktin e mos-sulmimit me Stalinin, i
cili e frenoi Bashkimin Sovjetik që të
sulmonte Gjermaninë, teksa kjo niste
përpjekjet për dominimin e botës.
Sikur Lenini të mos kish pësuar
atakun, ose sikur të kishte qënë
Trotsky udhëheqësi i Bashkimit Sov-
jetik, një pakt i tillë nuk do kishte ekz-
istuar ndonjëherë. Trotsky ishte i pari
udhëheqës botëror që denoncoi Hitlerin
dhe fashizmin që po përhapej në Eu-
ropë në atë kohë. Ai shkruante: Çfarë
janë Hitlerianët përveçse pluhur njerë-
zor?" Ai punoi aktivisht me Partinë
Komuniste Gjermane që të ndalonte
Hitlerin dhe nazistët, përpara se ata të
vinin në pushtet. Ai mund të kishte
ndërhyrë ushtarakisht për të ndaluar
Hitlerin, që në fillimin e luftës së dytë
botërore, nëse Lenini do të kishte pa-
tur mundësi ta emëronte atë si pasues.
Trotsky ishte gjithashtu çifut. Nëse ai
do të ishte bërë udhëheqësi i Bash-
kimit Sovjetik, do të kishte qënë çfuti
më i pushtetshëm në historinë mod-
erne. Nëse dikush do t'i kishte vënë
fre Holokaustit, ky do të kishte qënë
Trotsky. Fatkeqësisht për njerëzimin,
pasi Stalini mori pushtetin pas vde-
kjes së Leninit, Trotsky kishte mër-

guar nga Bashkimi Sovjetik. Ai u vra
më vonë nga njerëzit e Stalinit në
Meksiko.

ATENTATI I DËSHTUAR I JOHANN
GEORG ELSERIT

Ndoshta keni dëgjuar për atentatin
e famshëm nga zyrtarë të rangut të
lartë për të vrarë Hitlerin në korrik
1944, siç është paraqitur në filmin e
Tom Cruise "Valkyrie". Por ka një tjetër
atentat më pak të njohur, dy vjet për-
para fillimit të Luftës së Dytë. Jo i ng-
jashëm me komplotin Valkyrie, ky at-
entat u zbatua nga një "ujk i vetmuar",
i cili nuk mbante pozita të pushtet-
shme në partinë naziste. Ai ishte një
zdrukthëtar gjerman i quajtur Johann
Georg Elser - emri origjinal Travis Bick-
le. Elser ishte një majtist i flaktë në
Gjermani, gj që e vendoste krejt në
krah të kundërt nga Hitleri dhe partia
naziste. Komunistët do të ishin nga të
parët që Hitleri dhe nazistët do t'i
ekzekutonin kur të vinin në pushtet.
Pasi nazistët morën pushtetin, Elser
zhvilloi një përbuzje kaq të madhe për
Hitlerin dhe për politikën e tij saqë ai
e la punën si zdrukthëtar dhe nisi të
punojë në një fabrikë bombash. Qëlli-
mi i tij specifik ishte ta përdorte kar-
rierën e re për të vrarë Adolf Hitlerin.
Në punën e tij të re në fabrikën e ar-
matimeve Valdenmaier në Heiden-
heim, Elser siguronte furnizime për të
ndërtuar një bombë të tijën. Pasi ndër-
toi një bombë në gjendje për ta vrarë
Hitlerin, ai kaloi një muaj për të zbra-
zur nga brenda një shtyllë, nën plat-
formën ku Hitleri do të mbante fjalimin
e tij vjetor. Ai e futi bombën përpara se
të vinin Hitleri dhe të besuarit e tij,
duke e graduar atë që të shpërthente
ndërsa Hitleri mbante fjalimin. Por, ky
fjalim i veçantë i Hitlerit qëlloi të ish-
te më i shkurtër se zakonisht. Për sh-
kak të motit të keq, Hitleri e la po-
diumin pak minuta përpara se bomba
e Elserit të shpërthente. Kur kjo ndo-
dhi, tetë vdiqën dhe 60 u plagosën, por
Adolf Hitleri nuk ishte njëri prej tyre.
Babai i gruas së Hitlerit, Eva Braun
ishte plagosur nga sulmi. Pas atentatit,
Elseri u përpoq të largohej për në
Zvicër, por u kap në kufi. Ai u burgos
dhe në fund u ekzekutua.
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