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FAQE 1
103 vjet nga lindja e një prej figurave më
simpatike, më të mençura, më fisnike dhe një nga
udhëheqësit kryesorë të PKSh dhe LANÇ-it

70- vjetori i krijimit,
Brigada e VIII njohu
vetëm fitore
Dr. YmerDishnica,
i

90 vjet histori të
legjendës së
aviacionit shqiptar

sakrifikuari i madh

90 vjet jetë, 90 vjet histori për Edip
Ohrin, sepse nga Normalja e Elbasanit,
është pjesëmarrës aktiv në Luftën Nacional Çlirimtare bashkë me vëllain
Dashamirin dhe motrat Edibenë dhe
Hyrmeten. Pas luftës, pas çlirimit të Shqipërisë, Edip Ohri i kushtohet profesionit të ushtarakut, aviacionit, duke u bërë
edhe komandant i Forcave Ajrore të Ushtrisë Shqiptare, për tu shëndërruar në
“Legjendën e aviacionit shqiptar”...

Personaliteti i madh shqiptar Y. Dishnica,
mundi më së fundi të kthehet i lirë në Tiranë
në vitin 1995, i lodhur por optimist. I përndjekur, por i pa përkulur nga shtypja e gjatë.
Në vitin 1994, me gjith moshën jo të re, zgjidhet kryetar i Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare të Popullit Shqiptar (OBVL) të cilën e
drejtoi me devotshmëri e përkushtim deri në
çastet e fundit të jetës së tij.

FAQE 6

FAQE 4

ORGANIZATA E BASHKUAR E VETERANËVE TË LUFTËS ANTIFASHISTE NACIONALÇLIRIMTARE TË POPULLIT SHQIPTAR (OBVL)
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PRESIDENTI GARANTON DIPLOMATËT E HUAJ PËR THELLIMIN E MARRDHËNIEVE NË TË MIRË TË QYTETARËVE

Johanna Neumann kujton
humanizmin shqiptar gjatë
viteve të Luftës së Dytë
Botërore

Integrimi në BE, alternativa e
Shqiptarët dhe vetme e së ardhmes së Shqipërisë
Dita e Kujtesës së
BAJRAM NDREU,
BIR I SHQUAR I NJË
FAMILJE TË MADHE

Holokaustit
Ilir Ikonomi /Zëri i Amerikës

J

ohanna Neumann, e cila ba
non në Silverspring afër
Uashingtonit, ka një lidhje të
veçantë me Shqipërinë. Bashkë me
prindërit e saj hebrej, ajo e kaloi
gjithë periudhën e Luftës së Dytë
Botërore në Shqipëri. Johanna ishte
fëmijë në atë kohë por kujtimet nga
Shqipëria i ka të pashlyera. Ajo thotë
se Besa, fjala e dhënë e shqiptarëve,
i shpëtoi jetën familjes së saj në Shqipërinë e pushtuar. Me rastin e Ditës
së Përkujtimit të Holokaustit, Zëri i
Amerikës transmetoi intervistën që
kolegu Ilir Ikonomi i mori zonjës Newmann.
Në shkurt të vitit 1939, kur në
Gjermani jeta për hebrejtë ishte bërë
e rrezikshme, familja Newmann u nis
drejt Shqipërisë me synimin për të
arritur në Amerikë. Pse pikërisht në
Shqipëri? Sepse familja e saj kishte
mundur të marrë viza në legatën shqiptare në Berlin.
Arritëm në Shqipëri më 1 mars
1939, por në prill, vendi u pushtua
nga Italia. Konsulli i Shteteve të
Bashkuara në Tiranë në atë kohë u
largua për në Napoli kështu që ne nuk
mundëm të marrim dot viza amerikane dhe mbetëm në Shqipëri. Në
fillim jetonim në Durrës. Atje kishte
rreth 60 hebrej austriakë dhe jetonim
të gjithë bashkë. Pastaj vendosëm të
merrnim me qera një banesë të vogël
në fshatin Shkozet të Durrësit.

Vijon në faqen 3

Historia e pinjollit
të fisit emërndritur në historinë e
kombit që përballoi me dinjitet
peshën e rëndë të
persekutimeve të
shumta gjatë
regjimit komunist

FAQE 8

Lamtumirë Hazis RAMA!
•

Ky vit që sapo kemi nisur është një vit me shumë sfida dhe sprova të
forta për vendin tonë. Sipas kreut të shtetit, reformat në ekonomi, në
sistemin e drejtësisë, në sistemin shëndetësor dhe atë arsimor, lufta
kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, forcimi i institucioneve
demokratike janë në qendër të interesit publik dhe qytetarëve tanë

Korçë, pasardhësit
garantojnë vijimësinë
e degës së OBVL-së
Janë përmbushur përgjithësisht
detyrat e objektivat në përputhje
me Statutin e OBVL dhe udhëzimet e dhëna nga Kryesia e
Përgjithshme...
FAQE 6

Elez Ramadan
Morina, veteran i
shquar i luftës
dhe i shërbimit
shëndetësor
Nga XHEMAL MEÇI
Studiues, "Mjeshtër i Madh"

FAQE 10

Më 8 janar të këtij fillim viti (2015)
iu dha lamtumira e fundit ish veteranit të LANÇ, Hazis Fali Rama. Familjarë, miq, të afërm, shokë, bashkëluftëtarë e bashkëpunëtorë të
shumtë e përcollën atë për në banesën
e fundit me të gjitha nderimet që meritonte.
(Vijon në faqen 5)

Skënderbegësat e
viteve ''60-të festojnë
Titullin e "Mjeshtrit
të Madh", Isa Tare
Pas ceremonisë në Presidencë,
një tjetër takim festiv me studentë
të asaj plejade kur nisi karrierën
sportive
Nga Halil RAMA

FAQE 11

FAQE 2
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AKTUALITET
7-vjet nga shpallja e pavarësisë - Zyrtarisht, deri më sot, Republikën e Kosovës e kanë njohur 109 shtete

Rruga e Kosoves drejt Pavarësisë
- Përmbyllja e pavarësisë së
mbikëqyrur më 10 shtator
2012, shihet si një mundësi
për shtyrjen më tej të
hapave për integrimin e
Kosovës. Sfida më e afërt
për shtetin e ri është heqja
e vizave, por kryesorja
mbetet aspirata për hyrjen
në NATO dhe integrimin në
BE
Shpallja e pavarësisë së
Kosovës më 17 shkurt 2008,
ishte kurorëzimi i një rrugëtimi të dhimbshëm lotësh e
gjaku për popullsinë shqiptare
atje. Për vite me radhë, deri në
qershor të 1999-ës, shqiptarët
vuajtën pasojat e spastrimit
etnik nga ushtria e Millosheviçit. Pas përfundimit të
luftës dhe vendosjes së trupave
ndërkombëtare në Kosovë, në
nëntor 2005 nisi zyrtarisht procesi për statusin përfundimtar.
Prej 13 qershorit të vitit
1999, kur forcat serbe u
detyruan të largoheshin nga
Kosova, ky vend administrohej
nga misioni i Organizatës së
Kombeve të Bashkuara UNMIK
dhe institucionet demokratike
të Kosovës: Kuvendi, Presidenti dhe qeveria. Edhe pse Serbia nuk kishte kontroll mbi
Kosovën, në rezolutën 12 44 të
Këshillit të Sigurimit, disa
herë përmendej se Kosova është protektorat i OKB-së, por juridikisht pjesë e Republikës
Federale të Jugosllavisë. Më 2

shkurt 2007 i dërguari special
për statusin e Kosovës, Martti
Ahtisaari, dorëzoi propozimin e
tij në Prishtinë dhe Beograd,
për pavarësinë e kushtëzuar
të Kosovës, hap që çoi drejt krijimit të shtetit të pavarur.
Pasi u mbajtën disa raunde
bisedimesh, Kosova u shpall e
pavarur më 17 shkurt 2008.
Zyra Civile Ndërkombëtare
mori përsipër mbikëqyrjen e
zbatimit të pavarësisë. Pak
ditë më vonë, një grup
vendesh që njohën pavarësinë
e saj themeluan Grupin Drejtues që do të mbikëqyrte shtetin e ri. Plani i Ahtisaarit nuk
u zbatua kurrë në veriun e
banuar me shumicë serbe, ku

nuk njihen dhe nuk pranohen
institucionet e shtetit të Kosovës.
Plani parashikonte krijimin
e një komune të re në veriun
e Mitrovicës, që nuk është
zbatuar deri më tani. Më 9 dhjetor 2008, vendin e UNMIK e
zuri misioni europian për sundimin e ligjit EULEX. Më 22
korrik 2010, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë konfirmoi
përmes
mendimit
këshillëdhënës se pavarësia e
Kosovës nuk ka shkelur asnjë
nen të Ligjit Ndërkombëtar.
Nga marsi i vitit 2011, Prishtina dhe Beogradi kanë nisur
bisedimet në Bruksel për një
seri çështjesh. Këto bisedime

teknike u pasuan nga ato në
nivel kryeministrash, me
mbajtjen e katër raundeve të
dialogut mes ish kryeministrit
kosovar Thaçi e atij serb
Daçiç, si dhe një takimi mes
presidentëve Jahjaga e Nikoliç.
Përmbyllja e pavarësisë së
mbikëqyrur më 10 shtator
2012, shihet si një mundësi
për shtyrjen më tej të hapave
për integrimin e Kosovës. Sfida më e afërt për shtetin e ri
është heqja e vizave, por kryesorja mbetet aspirata për hyrjen në NATO dhe integrimin
në BE. Zyrtarisht Kosova e pavarur është njohur nga 109
prej gjithsejt 193 Shteteve
anëtare te OKB-së. Nder këto
janë 24 prej 28 shteteve te
Bashkimit Evropian si dhe

Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Kosova, zyrtarisht
Republika e Kosovës, është
shtet i pavarur në Evropën
Juglindore. Shtrihet në qendër
të Gadishullin Ballkanik dhe
kufizohet në veri me Serbinë,
në juglindje me Republikën e
Maqedonisë, në jugperëndim
me Shqipërinë dhe në perëndim me Malin e Zi. Ka sipërfaqe prej 10.887 km² dhe popullsi prej 2 milion banorësh,
prej të cilëve afro 600 mijë banojnë në Prishtinë, kryeqytetin
dhe qendrën më të rëndësishme të vendit. Shumica
dërmuese e popullsisë janë
shqiptarë, ndërsa komunitetet
tjera përfshijnë serbët, turqit,
boshnjakët, romët/ashkalinjtë dhe goranët.

Johanna Neumann kujton humanizmin shqiptar gjatë viteve të Luftës së Dytë Botërore

Shqiptarët dhe Dita e Kujtesës së Holokaustit
Ilir Ikonomi /Zëri i Amerikës

(vijon nga fq.1)
Johanna dhe familja e saj kishin
mbetur pa shtetësi sepse gjermanët
nuk ua zgjatën afatin e pasaportave.
"Kur Mbreti Zog u bë me djalë, më 5
prill 1939, nga gëzimi ai vendosi të na
jepte të gjithë neve hebrejve shtetësinë shqiptare, pra ne do të ishim bërë
shtetas shqiptarë nëse Shqipëria nuk
do të ishte pushtuar".
Në vjeshtë të vitit 1940, kur filloi

lufta Italo-Greke nga territori i Shqipërisë, familja u detyrua të zhvendosej në Berat sepse Durrësi u shpall
zonë strategjike nga italianët. Johanna kujton se pritja nga njerëzit në Berat ishte e jashtëzakonshme. Ajo e
kujton kështu një ditë Bajrami në Berat: "Fqinjët na sillnin pilaf, bakllava,
kadaif dhe gjëra të tjera të mira. Pastaj
na ftonin të shkonim bashkë me ta në
xhami".
Të gjithë e dinin se ne ishim hebrej, por ky nuk ishte fare problem,
kujton Johanna.
"Mendoj se koncepti i Besës dhe i
Kanunit u demonstruan mjaft qartë

gjatë gjithë atyre viteve dhe ne u
pritëm me krahë hapur nga të gjithë.
Ne kishim shumë miq shqiptarë, njihnim shumë shqiptarë, qofshin qytetarë privatë apo zyrtarë të qeverisë. Ata
bënim çmos që të na ndihmonin".
Johanna tregon se si para dy
vjetësh, foli në një shkollë të mesme
të Hamburgut në Gjermani dhe bëri një
krahasim që i la në heshtje nxënësit:
"U thashë atyre se Shqipëria, në atë
kohë ishte një vend me 1 milion banorë dhe me një përqindje të lartë analfabetizmi, një vend që nuk shquhej si
i pasur apo si intelektual, mirëpo për
nga niveli moral ata ishin mjaft lart.
Nga ana tjetër, Gjermania ishte një
vend mjaft intelektual, me poetë, historianë, shkencëtarë dhe kompozitorë
por që ra poshtë në nivelin që e dimë
të gjithë".
Pas Beratit, familja e Johanës u
zhvendos në Lushnje, pastaj përsëri në
Shkozet dhe më vonë në Tiranë. Ata u
ndihmuan sidomos nga një familje me
mbiemrin Pilku.
"Familja Pilku u ekspozua plotësisht
për shkakun tonë. Gjermanët mund të
kishin zbuluar se ne ishim hebrej dhe
ata mund ta kishin pësuar. Nuk mund
të gjenden dot fjalë për të lavdëruar të
gjithë ata njerëz që shpëtuan hebrejtë
me çdo çmim, përfshirë disa njerëz në
qeverinë e ashtuquajtur kukull, si
Mustafa Kruja, i cili ishte në dijeni të
kësaj situate. E gjithë kjo diktohej nga
Kanuni dhe nga Besa. Njerëzit kishin
dhënë fjalën dhe fjala e dhënë nuk
mund të kthehej. Ata e pohonin vetë:
nëse të jap fjalën se do të të fsheh e do
të të shpëtoj e nëse nuk e bëj këtë,
atëherë do të turpërohem përpara
vetes, përpara familjes dhe tërë fshatit".

Vite më parë, një shoqe e saj e fëmijërisë, Erika Përmeti, e ndihmoi të lidhej me pasardhësit e familjes Pilku që
dikur i kishte ofruar strehë. Kjo u bë
nxitje që Johanna dhe familja e saj të
shkonin për një vizitë në Shqipëri në
vitin 2007.
"Kur arritëm në aeroportin e Tiranës, aty ishte Edit Pilku, djali i familjes Pilku. Ishte e pabesueshme që po
takoheshim pas 62 vjetësh. Ne ishim
ndarë kur ishim 12 vjeç dhe luanim
bashkë".
Johannës i bëri përshtypje të thellë
pritja në Shqipëri. Ajo vizitoi Beratin,
Lushnjen dhe Tiranën. Por në Durrës
pritja ishte e jashtëzakonshme.
"Kur zbritëm nga makina, banda frymore e qytetit na përshëndeti me hyminet kombëtare të Shqipërisë dhe Izraelit. Ishte diçka e mrekullueshme. Ata
kishin vënë jashtë Bashkisë flamurin
shqiptar, flamurin amerikan dhe atë
izraelit".
Ndërkohë që nga xhamia përbri vinin tingujt e Muezinit, asaj i bëri përshtypje të madhe fakti që pikërisht aty,
përpara bashkisë dëgjoheshin njëkohësisht lutjet myslimane dhe himni
izraelit, një simbolikë që ajo thotë se
nuk do ta harrojë kurrë.
Johanna ruan një kujtim të çmuar
nga vitet e luftës në Shqipëri. Është kjo
pikturë që i ati i saj realizoi në qendrën e Tiranës rreth 70 vjet më parë.
"Mendoj se Shqipëria, megjithëse e
vogël dhe megjithë problemet e saj,
duhet të jetë një shembull për botën
se çmund të bëjë humanizmi".
Në vitin 1939 jeta e Johanës mori
një kthesë, shqiptarët i dhanë strehë
dhe e mbrojtën. Ata mbrojtën jo thjesht
një familje por një çështje shumë më
të madhe njerëzore.
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FAQE 3

AKTUALITET
Presidenti garanton diplomatët e huaj për thellimin e marrdhënieve në të mirë të qytetarëve

Integrimi në BE, alternativa e
vetme e së ardhmes së Shqipërisë
- Ky vit që sapo kemi nisur është
një vit me shumë sfida dhe sprova
të forta për vendin tonë. Sipas
kreut të shtetit, reformat në
ekonomi, në sistemin e drejtësisë,
në sistemin shëndetësor dhe atë
arsimor, lufta kundër krimit të
organizuar dhe korrupsionit, forcimi i institucioneve demokratike
janë në qendër të interesit publik
dhe qytetarëve tanë

Presidenti i Republikës Bujar Nishani gjatë takimit të përvitshëm me
diplomatët e huaj të akredituar në
Shqipëri ka siguruar thellimin e marrdhënieve në të mirë të qytetarëve."
Ju falenderoj për bashkëpunimin e
treguar gjatë vitit të kaluar dhe vlerësoj lart rezultatet e përpjekjeve tona të
përbashkëta. Diplomatët luajnë një rol
të jashtëzakonshëm , në forcimin dhe
formimin e këtyre marrëdhënieve. Ju
siguroj për vullnetin tim të palëkundur për thellimin e këtyre marrëdhënieve në të mirë të qytetarëve
tanë", -ka thënë kreu i shtetit shqiptar.
Gjatë fjalës së tij, presidenti Nishani veçoi fi llimisht ngjarjet në
Francë si tronditëse dhe që imponojnë
që bashkëpunimi mes vendeve të jetë
më i ngushtë për t'i bërë ballë
rreziqeve që cënojnë lirinë."
Në fillim të janarit u shënua nga
një ngjarje thellësisht tronditëse për
një vend mik, një anëtare themeluese
të BE-së, një kërcënim për lirinë dhe
çdo vend të lirë, nga një sulm barbar
ndaj revistës satirike "Charlie Hebdo",
që përshkallëzoi në një pengmarrje. "Ky
akt i rëndë u dënua nga të gjitha autoritetet shqiptare dhe buçiti si një jehonë alarmi. Na rikujtoi të gjithëve
sesa e brishtë është bota ku jetojmë
dhe sesa brenda dhe pranë nesh mund
të jetë rreziku që na kanoset,-deklaroi
presidenti Nishani. Në vijim të deklaratës, presidenti i Republikës u
shpreh se viti i kaluar ka qenë i
mbushur me sfida për paqen ndaj dhe
nënvizoj nevojën e bashkëpunimit." Së
pari: Solidarizohemi me Francën jo
vetëm si një vend mik , dhimbjen e
madhe, por edhe me dënimin e prerë
ndaj sulmeve terroriste.
Së dyti: Një mesazh bashkimi rreth
vlerave njerëzore , lirisë, shprehjes së
mendimit, besimit etj.
Pjesëmarrja dhe ecja krah për krah
e përfaqësuesve tanë fetarë ishte një
mesazh modest, i asaj që arriti të bëjë
liria në Shqipëri.
Së treti: Një mesazh bashkëpunimi
të gjithanshëm për të luftuar më mirë
rrezikun që na shfaqet në forma të reja
e sfi duese",tha presidenti Nishani.
Duke vlerësuar marrjen e statusit
kandidat, Presidenti shtoi se integrimi në Europë është e vetmja alternativë e së ardhmes së vendit. Por për tu
bërë pjesë e familjes europiane janë
të domosdoshme reformat në disa sektorë të vendit dhe më kryesorja ajo në
drejtësi. "Ngjarja më e spikatur për
Shqipërinë e shqiptarët ishte ajo e
Qershorit, një hap më para në procesin jo të lehtë të integrimit europian.
Jua garantoj se integrimi europian,
mbetet palëkundur e vetmja alternativë e së ardhmes së Shqipërisë.
Integrimi europian është zgjedhja e
klasës politike dhe e qytetarëve shqiptarë",-theksoi kreu i shtetit shqiptar.
Shqipëria do të vazhdojë politikën e

fqinjësisë së mirë
Presidenti ka siguruar ambasadorët
e huaj se Shqipëria do të vazhdojë politikën e fqinjësisë së mirë. "Politika
jonë e fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit rajonal shoqërohet me
avokaturën e shqiptarëve në Mali të
Zi, Maqedoni e kudo ndodhen. Serbia
të reflektojë në raport me qytetarët e
Preshevës, për përmirësimin e kushteve ekomomike, arsim, shëndetësi
etj. Mbetemi të bindur se zbatimi i
shpejtë dhe i plotë i marrëveshjes së
Ohrit është kusht për të përmbushur
dhe vënë në jetë të drejtat e shqiptarëve atje. Ne do të vazhdojmë të
mbështesim pjesëmarrjen e Kosovës
me të drejta të plota në të gjitha forumet europiane dhe ndërkombëtare,përfundoi kreu i shtetit, Bujar Nishani.
Ai veçoi gjithashtu vizitën që Ati i
Shenjtë, Papa Françesku zgjodhi të bëjë
në Shqipëri. Jo thjesht sepse Shqipëria
ishte vendi i zgjedhur për çeljen e takimeve papnore me Evropën, por për
thellësinë dhe jehonën e pashuar të
mesazheve dedikuar ne shqiptarëve, e
përmes nesh edhe për të gjithë botën.
Duke i bërë jehonë forcës dhe rezistencës së treguar nga populli shqiptar
në kohë vuajtjesh, e gjallërisë së sotme rinore, Papa Françesku, e cilësoi

Shqipërinë si një pasuri për mbarë
kontinentin evropian, nga ku buron
shpresa që duke jetuar në drejtësi,
paqe dhe vëllazëri do të vazhdojmë të
jemi një dëshmi mbresëlënëse në
marrëdhëniet mes pjesëtarëve të
bashkësive tona fetare.
2015-ta, vit me shumë sfida dhe
sprova të forta për vendin tonë
Presidenti Nishani tha në gjatë

takimin e përvitshëm me diplomatët
e huaj të akredituar në Shqipëri se ky
vit që sapo kemi nisur është një vit me
shumë sfida dhe sprova të forta për
vendin tonë. Sipas kreut të shtetit,
reformat në ekonomi, në sistemin e
drejtësisë, në sistemin shëndetësor
dhe atë arsimor, lufta kundër krimit
të organizuar dhe korrupsionit, forcimi i institucioneve demokratike janë
në qendër të interesit publik dhe
qytetarëve tanë. Presidenti i republikës shprehu bindjen se këto dhe të
tjera do të përkthehen në përgjegjësi,
angazhim, përpjekje dhe kontribute të
të gjithë aktorëve të shoqërisë sonë,
politikës në përgjithësi, Parlamentit,
Qeverisë, shoqërisë civile dhe kujtdo
tjetër dhe në bashkëpunim të pandërprerë me miqtë dhe partnerët tanë, të
mbërrijmë një stad më të përparuar
edhe në këtë vit.
"Ky vit përmban dhe dy simbolika të
veçanta: 2015 shënon 25-vjetorin e rrëzimit të diktaturës komuniste në Shqipëri, diktaturës më monstruoze në
Evropë, e cila e shkëputi Shqipërinë
dhe shqiptarët për gati pesë dekada nga
bota e qytetëruar, e zhyti një popull të
tërë në varfëri ekstreme dhe izolim të
skajshëm. Ndali civilizimin, dënoi të
drejtën për besim, tjetërsoi pasionin
dhe koshiencën njerëzore", u shpreh
kreu i shtetit. Zoti Nishani kujtoi se
përmes mosharresës dhe përkujtimit
ne evidentojmë dallimin e madh midis asaj që kemi vuajtur dhe asaj çka
kemi arritur si një inspirim i fortë për
të shkuar më përpara.
Ky vit është gjithashtu viti i
zgjedhjeve lokale, ku shoqëria, institucionet përgjegjëse dhe çdo qytetar do
të duhet të konfirmojë standardet dhe
praktikat më të mira të demokracisë
dhe lirisë.

Nishani mesazh Napolitanos
Kontributi juaj historik dhe i pashlyeshëm në përballimin e sfi dave reale për Italinë

P

residenti i Republikës, Sh. T. Z. Bujar Nishani
i ka dërguar një mesazh Presidentit Xhorxho
Napolitano ku vlerëson maksimalisht bashkëpunimin me të dhe kontributin e tij gjatë kohës që
ishte në krye të Republikës italiane.
"I nderuar Shkëlqesi President,
I dashur Xhorxho,
Pas lajmit të dorëheqjes tuaj nga detyra e Presidentit
të Republikës italiane, të cilin jam i bindur se e keni
marrë jo pa vështirësi, por me ndjenjën e përgjegjësisë më të lartë shtetërore, dëshiroj t'ju përcjell vlerësimin dhe kënaqësinë maksimale që pata në bashkëpunimin me ju gjatë kohës në detyrë.
Ju garantoj se do të mbeteni gjatë e pashlyeshëm jo
vetëm në historinë politike të vendit e popullit tuaj si
një personalitet peshërëndë e shkëlqimplotë, me kontribut dhe ndikim të madh në politikë në përballimin
e kohëve të vështira e sfidave reale për Italinë, por

edhe për shtetin e popullin shqiptar, fqinjët e partnerët
tuaj strategjikë.
I kam ende të gjalla mbresat e vizitës tuaj shumë të
suksesshme në Shqipëri, që zhvilluat në mars të vitit të
kaluar, dhe mesazhet kuptimplota e inkurajuese në
forcimin e marrëdhënieve dypalëshe, dhe veçanërisht
premtimin se së bashku do të fitojmë kauzën për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Me këtë rast, dëshiroj edhe një herë t'ju përcjell
vlerësimin maksimal për mbështetjen që ju dhe vendi
juaj i keni dhënë Shqipërisë e popullit shqiptar gjatë
kësaj kohe, për realizimin e reformave demokratike,
për avokaturën e zëshme për integrimin euro-atlantik
dhe evropian të Shqipërisë, si dhe për pritjen bujare e
dinjitoze të emigrantëve e studentëve shqiptarë në Itali.
Duke ju uruar shëndet të plotë dhe çdo të mirë në jetën
tuaj private, më lejoni i dashur mik, t'ju përcjell sigurimet e konsideratës sime më të lartë." - përmbyllet mesazhi i Presidentit të Republikës.
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DOSSIER
103 vjet nga lindja e një prej figurave më simpatike, më të mençura, më fisnike dhe një nga udhëheqësit kryesorë të PKSh dhe LANÇ-it

Dr. YmerDishnica, i sakrifikuari i madh

Personaliteti i madh shqiptar Y.
Dishnica, mundi më së fundi të
kthehet i lirë në Tiranë në vitin
1995, i lodhur por optimist. I përndjekur, por i pa përkulur nga shtypja
e gjatë.
Në vitin 1994, me gjith moshën jo të
re, zgjidhet kryetar i Organizatës së
Bashkuar të Veteranëve të Luftës
Antifashiste Nacional Çlirimtare të
Popullit Shqiptar (OBVL) të cilën e
drejtoi me devotshmëri e përkushtim
deri në çastet e fundit të jetës së tij.
Më 21 shkurt mbushen 103 vjet nga
lindja e Dr.Ymer Dishnicës (1912-1992),
i cili ka qenë një nga figurat më simpatike, më të mençura, më fisnike dhe një
nga udhëheqësit kryesorë të LANÇ-it. Ai
u lind në fshatin Dishnicë më 21.2.1912,
vetëm 4 km afër qytetit të Korçës. Ymer
Dishnica është moshatar me pavarësisë
kombëtare dhe është bir i denjë i një
familje me tradita të shquara atdhetare
e cila i ka dhënë Shqipërisë pesë dëshmorë, përfshi edhe një vëlla të doktor Y.
Dishnicës. Ai është një nga veprimtarët
më të shquar antifashistë frankofonë të
Shqipërisë.
Njerëzit si Y.Dishnica kishin cilësi
të ralla kulturore, komunikative e propagandistike bindëse. Ai ishte i aftë të
bisedonte bindshëm me njerëz të
natyrave dhe karaktereve të ndryshme.
I edukuar në një ambient fshatar por
edhe qytetar si Korça apo Evropian si
Parisi dhe Franca kishte aftësi bindëse
të çuditëshme. Agjitator i jashtëzakonshëm i tipit të ri antifashist, Ymeri e
kuptonte me lehtësi hallexhiun nga fshati, qyteti apo aleatët e huaj. Ai nuk
ishte njeri i nënështruar dhe nuk ndjente komplekse inferioriteti ndaj
askujt, sidomos ndaj përfaqësuesve të
aleatëve. Me përfaqësuesit e forcave
kundërshtare të djathta, doktor Ymeri
bisedonte pa kërcënime dhe fyerje dhe
ishte në gjendje të kuptonte kompromisin nga nënshtrimi.
Ministri i Shëndetësisë i qeverisë të
parë demokratike shqiptare ishte gjithashtu anëtar i KQ dhe Byrosë Politike
të PKSh, anëtar i Këshillit të Përgjithshëm Antifashist Nacional Çlirimtar, besnik i kauzës antifashiste dhe komuniste dhe bindjeve të tij të cilat i kishte
pëqafuar që shumë kohë para formimit
të PKSh kur ndodhej në Francë. Ky personalitet i shquar i kapaciteteve të
mëdha, i kalonte përmasat e Shqipërisë,
me integritetin e tij intelektual e moral.
Më pas, Ymer Dishnicën e përjashtuan nga KQ i PKSh dhe Byroja Politike
dhe kështu filloi kalvari i tij i gjatë i të
përndjekurit politik.
Kush ishte Ymet Dishnica?
Arsimin fillor e nisi në vendlindje dhe
përfundoi në Korçë, ndërsa arsimin e
mesëm me rezultate të shkëlqyera e përfundoi në Liceun kombëtar francez të
këtij qyteti (1932). Pas kësaj Ymer Dishnica u nis për në Francë ku do të studionte pë tetë vjet në Universitetin e Lionit dhe më pas atë të Parisit për mjekësi (1932-1941), duke u lauruar e specializuar për patologji.
Y. Dishnica nga natyra ishte njeri intelektual me kërkesa dhe kapacitete të

larta kulturore. Ai në ato vite kurrësesi
nuk mund të mos vizitonte Tyleritë dhe
muzeumin e famshëm të Luvrit sidhe
muzetë e shumtë të Parisit dhe qyteteve
të Francës, arkitekturën klasike dhe
moderne të Francës. Ai vizitoi teatrot
dhe galeritë e shumta të arteve të
"kryeqytetit të botës". Paralel me studimet ai nuk mund të mos vizitonte pyjet dhe parqet e rrethinave të Parisit,
brigjet e plazhet e lumit Sena etj. Por ai
ishte edhe një militant komunist që i
përqafoi idetë e majta në Francën antifashiste e cila ishte ngritur e gjitha në
këmbë për të mbrojtur lirinë dhe
demokracinë e kërcënuar nga fashizmi
italian, ai fankist spanjoll dhe nazizmi
gjerman.
Në Evropë po frynin erërat e barutit
të luftës dhe po buçisnin oshëtimat e
artilerisë dhe aviacionit. Gjatë qëndrimit
në Francë doktori i ri ka qenë për tetë
vjet anëtar i PKF dhe drejtues i komunitetit antifashist shqiptar.
Gjatë qëndrimit në Francë, së bashku me Nako Spirun, Qamil Çelën, Sejfulla Maleshovën, Dhori Samsurin, Gogo
dhe Kozma Nushin e shokë të tjerë, ka
organizuar protesta të fuqishme në
mbështetje të popullit spanjoll kundër
rebelimit fashist të Frankos dhe mbështetjes të vullnetarëve shqiptarë që luftonin në Spanjë si: Mehmet Shehu,
Skënder Luarasi, Petro Marko, Mane
Nishova, Asim Vokshi, Justina Shkupi
që ka punuar spitalet dhe infiermieritë
me doktor Betynin e famshëm, "Mjekun
e tre kontinenteve" e shumë të tjerë.
Ymeri ka pritur e përcjellë vullnetarët
shqiptarë për në front. Të parin ndër ta
ai ka takuar Petro Markon e më pas edhe
të tjerët. Një nga aktivistët veteranë të
Grupit Komunist të Korçës me kulturë
të shëndoshë evropianoperëndimore
Gjatë ditëve të prillit 1939, kur trupat fashiste italiane pushtuan Shqipërinë, Ymer Dishnica me shokë, emigrantë, puntorë dhe studentë shqiptarë
që bëheshin disa qindra, organizuan
manifestime të fuqishme dhe shkruan
pamflete të fuqishme në gazetat dhe revistat e emigracionit shqiptar dhe atij
të huaj sidhe botuan në shtypin antifashist francez. Duke qenë një nga aktivistët veteranë të Grupit Komunist të
Korçës me kulturë të shëndoshë evropianoperëndimore që mbante lidhje të
rregullta me Atdheun, kthehet në Korçë
si mjek i kualifikuar por edhe si antifashist me përvojë, hap klinikën e tij
mjekësore private para se sa të
themelohej PKSh. Në këtë klinikë kryheshin më shumë aktivitete politike antifashiste klandestine dhe takime pune
partie me antarët e grupeve atdhetare,
se sa vizita mjekësore.
Kishte filluar LANÇ e popullit shqiptar për jetë a vdekje. Shumë shpejt
policia sekrete e pushtuesve ra në gjurmët e aktivitetit politik të doktor Ymerit, kështu ai ishte i detyruar të kalonte
në ilegalitet të thellë. Angazhohet në një
aktivitet shumë të dendur e të rrezikshëm si kuadër kryesor në veprimtarinë
drejtuese të Qarkut të Korçës dhe në
këtë kohë u kooptua si antar i KQ të

PKSh. Në Konferencën e Parë ANÇ të
Pezës më 16.09.1942, Ymer Dishnica si
delegat i PKSh, luajti një rol të rëndësishëm organizativ, sidomos në marrëdhëniet e ndërsjellta me personalitetet nacionaliste. Në Pezë ai u zgjodh
antar i Këshillit të Përgjithshëm ANÇ
të Përkohëshëm. Ymer Dishnica gjatë
kësaj kohe shpalosi fuqishëm të gjithë
talentin e kapacitetet e tij inelektuale
dhe organizativo-teorike.
Në Konferencën e Parë të Vendit të
PKSh (1943) u shqua për zotërimin e aftësive oratorike brilante.
Më 4.7.1943 në Labinot të Elbasanit,
doktori zgjidhet antar i Shtabit të
Përgjithshëm të UANÇSh.
Në mbledhjen e rëndësishme të
Mukjes, në muajin gusht të vitit 1943,
Ymer Dishnica, Mustafa Gjinishi dhe një
delegacion i gjerë përfaqësonte forcat e
majta dhe Frontin NÇ, kurse Ballin Kombëtar e krysonte Mitat Frashëri dhe një
delegacion po aq i gjerë sa ai i Frontit
NÇ. Ata biseduan gjerë e gjatë për
ploblemet e Luftës së përbashkët kundër
pushtuesit dhe Shqipërisë etnike, çka
binte ndesh me synimet e Miladin Popoviçit dhe Dushan Mugoshës si emisarë të PK Jugosllave dhe J.B.Titos pranë
KQ të PKSh që drejtonte Luftën në Shqipëri. Pikërisht për qendrimin korrekt
në këtë mbledhje, u akuzua për oportunizëm dhe u ndëshkua vetëm doktor
Dishnica, ndonëse delegacioni i majtë
përbëhej edhe nga disa personalitete me
shumë influence të LANÇ-it. Ai i qëndroi besnik platformës së miratuar me
kohë nga KQ i PKSh. Gjithsesi, LANÇ-i
vazhdonte e ky personalitet i mençur
dhe i shqur i saj, vazhdonte të militonte, tejet i angazhuar, në organet e LANÇit. Ai drejtonte sektorët që i ishin
ngarkuar dhe së bashku me mikun e tij
të zemrës profesor Sejfulla Maleshova,
i jepnin gjallëri dhe hare çdo tubimi apo
aktiviteti politik të LANÇ-it me qëndrimin e tyre gazmor dhe intelektual. Në
Kongresin e Parë Antifashist Nacional
Çlirimtar të Përmetit (maj 1944), u zgjodh antar i Komitetit Antifashist Nacional Çlirimtar për shëndetësinë, që
kishte atributet e një Qeverie të Përkohëshme Popullore.
Më 22 tetor 1944, në qytetin e Beratit u emërua ministër i Shëndetësisë
i Qeverisë Demokratike të Shqipërisë e
cila hyri në Tiranën e çliruar më 28 nëntor 1944.
Paralel me punët dhe aktivitetin e
përditshëm që ishte shumë i ngjeshur
sepse në Shqipëri po ngrihej gjithçka nga
e para në jetën sociale. Së bashku me
profesor Sejfulla Maleshovën, doktor
Ymer Dishnica, Dhimitër Shuteriqi, poetin Mark Ndoja, publicistin Shefqet
Musarai, shkrimtarin Petro Marko por
edhe me At V. Prenushin, Andrea Xegën, Dhimitër Paskon, Nexhat Hakiun,
Sterjo Spasen, Vedat Kokonën, Selaudin Toton etj, një pjesë e të cilëve më
pas u burgosën dhe u persekutuan, krijuan për herë të parë në Shqipëri,
Lidhjen e Shkrimtarëve dhe morën vendim të botohej revista "Bota e Re",
"Letërsia jonë" etj. Kjo bashkësi ishte

me prejardhje jo vetëm nga PKSh dhe
LANÇ por dhe nga e majta sepse deri
atëhere ishte treguar një qëndrim sektar, çka ishte e vërtetë. Pikërisht ato
ditë, Sejfulla Maleshova së bashku me
doktor Ymer Dishnicën, pritën deri në
mesnatë, në sallën e kinema Kosovës,
shkrimtarin sovjetik me famë botërore
Ilia Erenburg, të cilin e shoqëronte dramaturgu fërngjisht folës Hetem Haxhiademi. Por kjo shkëndijë demokracie dhe
lirie sociale siç ishte Lidhja e Shkrimtarëve të Shqipërisë, Sindikatat apo
bashkimet Profesionale, Shoqata e Miqësisë Shqipëri-Rusi e cila fillimisht kishte kryetarë: Zëvendëskryeministrin shqiptar gjeneral lejtenat Koçi Xoxe,
antarin e Byrosë Politike Nako Spiru,
Hysni Kapo, Tuk Jakova e të tjerë, u
mbyt shumë shpejt nga regjimi diktatorial.
Dr.Ymer Dishnica ishte i papajtuar
me diktatorin. Me E. Hoxhën, divergjencat e doktor Dishnicës kishin filluar
shumë herët dhe ishin të papajtueshme.
Diktatori, personalitetet e tipit të
Y.Dishnicës, me një integritet dhe pavarësi mendimi shembullore, nuk mund
t'i duronte si bashkëpunëtorë, ndaj edhe
i eliminoi apo i sakatoi fizikisht një nga
një, por nuk mundi kurrë t'i mposhtë
moralisht as atëherë kur i burgosi për
një kohë të gjatë apo i pushkatoi fizikisht. Doktor Dishnica si rezultat i aktivitetit të tij të jashtëzakonshëm antifashist dhe luftarak, ka qenë i zgjedhur
deputet i Kuvendit Popullor që në legjislaturën e parë dhe i nderuar me shumë
dekorata urdhëra dhe medalje të RPSh
dhe të vendeve të tjera aleate.
Kalvari i mundimshëm i Dr.Ymer
Dishnicës
Në vitin 1947, Ymer Dishnica, për shkaqe thjesht politike, shkarkohet nga
detyra e ministrit të Shëndetësisë dhe
lihet në dispozicion të ministrisë së
Punëve të Jashtme në një punë të dorës
së fundit. Me dëshirën e tij, doktori heq
dorë përfundimisht nga politika, veshi
bluzën e badhë të mjekut patolog dhe
filloi punën në spitalin e Tiranës (1948)
dhe punonte si pedagog në shkollën e
mesme mjekësore. Më 2 janar 1950, me
vendim të posaçëm dëbohet familjarisht
nga Tirana për në Berat ku punoi si drejtor i Drejtorisë të Shërbimit Shëndetësor, në spital dhe në ambulancën e qytetit. Në qershor të vitit 1955, për ironi
të fatit, me porosi të vetë kreut të piramidës partiake, arrestohet dhe dënohet
me gjashtë vjet heqje lirie me akuzën
për agjitacion e propagandë kundër shtetit!!! Pas një viti, me ndërhyrjen e njeriut që ndihmoi shumë financiarisht për
krijimin e PKSh, xhaxhait të tij Esat
Dishnica, i falet dënimi i mbetur (!), por
kjo "falje" u shoqëru me një tjetër vendim çnjerëzor të Komisionit të DëbimInternimeve. Ky organizëm vrastar
stalinisto-enverist e internon doktor
Dishnicën në qytetin e Beratit për një
afat pesë vjeçar. Y. Dishnica, ndonse i
internuar, pra i persekutuar politik, ishte njeriu më i vlerësuar, më i respektuar nga populli i thjeshtë i qytetit dhe
pacientët e tij të shumtë. Gjithsesi, ai
mbeti familjarisht atje ku ishte, i izoluar dhe i mbikqyrur ashpër nga organet e
Sigurimit të Shtetit, deri në kohën e
përmbysjes të diktaturës së Enver Hoxhës dhe klikës së tij. Doktor Dishnica,
ndërkohë ishte shumë i kujdeshëm, studionte dhe lexonte literature profesionale të përparuar të kohës, por edhe i
ndiqte me vëmendje e kujdes situatat
politike të kontinentit. Ai, gjithsesi e
ndjente shpresën e madhe të demokracisë dhe liria politike dhe sociale, e cila
me gjithse me shumë vonesë, po vinte
më së fundi edhe në Shqipëri.
Personaliteti i madh shqiptar Y.
Dishnica, mundi më së fundi të kthehet
i lirë në Tiranë në vitin 1995, i lodhur
por optimist. I përndjekur, por i pa përkulur nga shtypja e gjatë.
Në vitin 1994, me gjith moshën jo të
re, zgjidhet kryetar i Organizatës së
Bashkuar të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare të Popullit
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ANALIZA
Janë përmbushur përgjithësisht detyrat e objektivat në përputhje me Statutin e OBVL dhe udhëzimet e dhëna nga Kryesia e Përgjithshme

Korçë, pasardhësit garantojnë
vijimësinë e degës së OBVL-së
Kryesia e OBVL, Dega Korçë
e mbylli vitin jubilar të 70 vjetorit të çlirimit të Atdheut nga
okupatori nazifashist me një
bilanc të pasur aktivitetesh.
Ky bilanc pozitiv u evidentua
në analizën që kjo kryesi bëri
në mbledhjen e saj të radhës
fundvitin e kaluar, me pjesëmarrjen e shumë anëtarëve.
Nga diskutimet u arrit në
konkluzionin se janë përmbushur përgjithësisht detyrat
e objektivat në përputhje me
Statutin e OBVL dhe udhëzimet e dhëna nga Kryesia e
Përgjithshme.
Gjithsesi, nisur nga mosha
u ra dakord që të zëvendësoheshin anëtarët që mungonin

për arsye sëmundje. E rëndësishme është zëvendësimi i
tyre me pasardhës aktiv.
Mbështetur në përvojën e
vitit të kaluar edhe për këtë
vit anëtarët e kryesisë shprehën angazhimin për të vijuar
veprimtarinë aktive në funksion të mbrojtjes dhe transmetimit të vlerave të LANÇ tek
brezi aktual e tek brezat që do
vijnë. Një shqetësim i madh
mbetet mungesa e zyrës e cila
i është marrë dhe nuk po i
jepet kësaj dege të OBVL-së.
Po ashtu anëtarët e kryesisë ngritën shqetësimin
lidhur me dhënien e dekoratave të 70-vjetorit të çlirimit
dhe shpërblimin e tyre.

Nga kryesia e kësaj dege u
përpilua në kohë lista e
kërkuar, por në fund rezultoi
që vetëm 7 veteranë të marrin dekoratat. Është e papranueshme për veteranët e OBVL
të Korçës që edhe këto dekorata u dhanë pa një ceremoni
zyrtare festive siç e meritojnë
ky brez-simbol i kombit. Për
më keq, pati dhe veteranë që i
morën këto dekorata dhjetë
ditë pasi kishte kaluar jubileu
i 70-vjetorit të çlirimit të atdheut.
Një rast i veçantë është
edhe ai i dy vëllezërve Dishnica, Stefanaq dhe Vasillaq, të
cilët ndonëse kanë dalë në të
njejtën ditë në luftë, deko-

Tre vjet pa Vaskë Zoton, veteranin
që frymëzon brezat e ardhshëm
Para tre vitesh, familjarët, miqtë e afërt, bashkëluftëtarët dhe bashkëpunëtorët e shumtë, i
dhanë lamtumirën e fundit, të nderuarit Vaskë
Jorgji Zoto.
Ai lindi në qytetin e Korçës në shtator 1923 në
një familje patriotike korçare. Babai i tij, që kur
Vaska ishte i vogël, emigroi në SHBA dhe për fat
të keq nuk u kthye më. Kjo e detyroi Vaskën që
në moshë të re të punojë shegert për të mbajtur
familjen. Familja Zoto dhe vetë Vaska gjatë gjithë
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare ka dhënë
një kontribut të shquar. Shtëpia Zoto në Qarkun
e Korçës ka qenë një nga bazat kryesore ku strehoheshin ilegalë, shpërndaheshin trakte,
bëheshin mbledhje të Rinisë Antifashiste. Shumë
anëtarë të kësaj familje kanë marrë pjesë me
armë në dorë në çetat partizane.
Vetë Vaska, duke patur një urrejtje të madhe
për fashizmin që kishte pushtuar vendin,
megjithëse i ri në moshë, që në fillim të luftës,
duke qenë aktivist i dalluar, bëhet anëtar i Organizatës së Rinisë Antifashiste dhe anëtar i njësitit
gueril të qytetit të Korçës.
Merr pjesë në shumë aksione të këtij njësiti
dhe gjatë gjithë luftës, deri në çlirimin e vendit u
shqua si pjesëmarrës aktiv në shumë aksione si
dhe në hedhjen dhe ngjitjen e trakteve në qytet,
rrëmbim materialesh dhe municione luftarake
dhe nxjerrjen e materialeve nga qyteti në zonat e
lira partizane.
Për kontributin e madh gjatë luftës, Vaskë Zoto
është dekoruar me Medaljet e "Kujtimit" e të
"Çlirimit".
Pas çlirimit të vendit Vaska ka punuar me devotshmëri në shumë krahina në detyra nga më
të ndryshmet, të cilat i ka kryer me përkushtim,
duke shkrirë të gjitha aftësitë e tij në interes të
punës e të atdheut.
Një kontribut të shquar ai ka dhënë edhe në
krijimin zgjerimin e Organizatës së Bashkuar të
Veteranëve të Luftës në qytetin e Korçës, ku që
me krijimin e saj në vitin 1995 zgjidhet sekretar
i saj dhe ka dhënë një kontribut të madh për ta
forcuar e gjallëruar atë në të gjithë rrethin.
Po ashtu, duke qenë i zgjedhur anëtar kryesie
në Organizatën e Përgjithshme të Bashkuar të

(Vijon nga faqja 4)
Shqiptar (OBVL) të cilën e drejtoi me devotshmëri e përkushtim deri në çastet e fundit të
jetës së tij.
I nderuari Y. Dishnica vdiq

Veteranëve të Luftës, me diskutimet e tij për
shumë çështje dhe probleme të trajtuara, ka dhënë
një kontribut të veçantë.
Për kontributin e madh që ai ka dhënë në Luftë
dhe në punë, dhe për dashurinë e sjelljen e tij
shembullore me njerëzit, Vaska do të kujtohet
gjithmonë me respekt si një nga veteranët e
shquar të Luftës Nacionalçlirimtare.
Ne veteranët, shokët dhe miqtë e tij përulemi
me respekt para figurës së këtij luftëtari dhe miku
të shquar dhe nuk do ta harrojmë kurrë atë.
OBVL vlerëson lart kontributin veteranit të
shquar të LANÇ, Vaskë Zoto
Organizata e Bashkuar e Veteranëve të Luftës
vlerëson lart kontributin veteranit të shquar të
LANÇ, Vaskë Zoto.
Kontributi që Vaska dhe familja atdhetare Zoto
ka dhënë gjatë Luftës Nacionalçlirimtare që në
fillim të saj ka qenë i madh. Shtëpia Zoto në krahinën e Korçës, duke patur një urrejtje të madhe
për fashizmin që kishte okupuar vendin, u bë bazë
kryesore e Luftës ku strehoheshin partizanë,
shpërndaheshin trakte, organizoheshin aksione
ngë njësitet guerile etj. Shumë anëtarë të kësaj
familje morën pjesë me armë në dorë në çetat
partizane dhe luftuan me trimëri e vetmohim deri
në çlirimin e vendit.
Për meritat në Luftës Vaska mbante Medaljet
e "Kujtimit" e të "Çlirimit".
Edhe pas çlirimit të vendit, duke mos e konsideruar të përfunduar misionin e tij, Vaska punoi
me devotshmëri në të gjitha detyrat që iu
ngarkuan, të cilat i kreu me përkushtim, duke
shkrirë të gjitha aftësitë e tij, në interes të punës
dhe të atdheut.Kryesia e OBVL vlerëson veçanërisht kontributin e shquar që Vaskë Zoto ka dhënë
në gjallërimin e forcimin e Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të Luftës, dega Korçë, si sekretar i saj që nga krijimi në vitin 1995.
Për kontributin e madh që ai ka dhënë, për
sjelljen shembullore e dashurinë për njerëzit,
Vaska do të mbetet shembull frymëzimi dhe do të
kujtohet gjithmonë me nderim e respekt ngë veteranët e Luftës.
Sotir BUDINA

në gjirin e familjes i qetë dhe i
respektuar nga familjarët, të
afërmit, miqtë, shokët, veteranët dhe luftëtarët e LANÇ-it
më 22.9.1998. Shoqëria shqiptare humbi kështu një njeri
emblematik, të edukuar, të sh-

Kolonel -Vetaran i LANÇ

kollur, të përkushtuar dhe të
kulturuar në shkallën më
sipërore që do të kujtohet për
një kohë shumë të gjatë dhe do
të zerë vendin e merituar në
panteonin e nderit të kombit shqiptar.

ratën e mori vetëm njëri.
Nga kjo mbledhje e kryesisë
së Degës së OBVL Korçë, u
theksuan gjithashtumarrëdhënjeit jo të mira me organet e pushtetit lokal, të cilat e
trajtojnë me mospërfillje këtë
organizatë. Madje kryetari i
Bashkisë Korçë vazhdon tíu

përgjigjet me neveri: "Unë nuk
iu kam dhënë zyrë atyre të
mijvë, do t'ju japë ju!". Po në
këtë linjë u ngit edhe shqetësimi që për të mos paguar taksat e drejtpërdrejta veteranëve
u kërkohen dokumenta origjinalë dhe jo fotokopje.
Fluturak A.VINÇANI

Lamtumirë Hazis Rama!

Më 8 janar të këtij fillim viti
(2015) iu dha lamtumira e fundit
ish veteranit të LANÇ, Hazis Fali
Rama. Familjarë, miq, të afërm,
shokë, bashkëluftëtarë e bashkëpunëtorë të shumtë e përcollën
atë për në banesën e fundit me të
gjitha nderimet që meritonte.
Ndonëse ndërroi jetë në
moshën 91-vjeçare në Babrru të
Tiranës ku jetonte bashkë me familjen prej afro dy dekadash, për t'i
dhënë lamtumirën e fundit Hazis
Ramës, qindra njerëz udhëtuan në
një ditë të ashpër dimri, që nga
Tirana në Muhurr (ku ai e kishte
lënë amanet që të varrosej). Ishte
edhe kjo pjesëmarrje masive e qindra qytetarëve nga Muhurri,
Luznia, Sinja, Peshkopia, Tirana,
Durrësi dhe nga e gjithë Shqipëria
në lamtumirën e fundit, dëshmi e
respektit përkëtë burrë të shquar
të Muhurrit e të krejt Dibrës.
Ai, ndërroi jetë, krejt papritur,
më 8 janar 2015. Kjo ikje e papritur, e bëri më të thekshme dhimbjen e madhe për të, jo vetëm për
familjen dhe të afërmit e tij të
dashur, por për të gjithë ata breza
nxënësish që ai kish mësuar në
Peshkopi, Muhurr, Luzni, Tiranë
etj.., për të gjithë kolegët, pedagogët, intelektualët, me të cilët ai
kish punuar.., për të gjithë të njohurit e tij të shumtë si në Dibër,
në Tiranë e kudo.
Ai lindi në Muhurr me 1924, në
një familje me tradita të njohura patriotike.
Kur ishte ende i ri, i brumosur
me dashurinë për atdheun rroku
armët dhe u rreshtua me partizanët e komandës së vendit, që luftonin për çlirimin e atdheut nga
pushtetuesi nazifashit. Pikërisht
për këto merita gëzonte dhe Statusin e Veteranit të LANÇ-it.
Arsimin bazë e kreu në
vendlindje, dhe pas kualifikimit si
mësimdhënës shërbeu fillimit si
edukatori i parë në Kopështin e
Fëmijëve të qytetit Peshkopi dhe më
pas si mësues i shkollave fillore
Muhurr, Zimur, Hotesh etj. Qysh
në moshën e rinisë, me gjithë vështirësitë e panumërta ekonomike të
familjes, tek ai spikati zelli dhe vullneti i madh për shkollën, për librat
dhe dituritë.
U formua si intelektual dhe
shërbeu si i tillë me devotshmeri
në sektorë të rëndësishëm edhe
në ish kooperativën bujqësore Muhurr.
I qetë, i pjekur, shumë i kulturuar nuk pajtohej me asnjë devijim
nga parimet e virtytshme dhe njerëzore, por mbante qëndrim. Shpër-

thyes dhe autoritar në ndëshkimin
e tij individual, sepse përherë
qëndronte në vendin e nderit, sinqeritetit dhe dinjitetit.
Në përditshmërinë e jetës ai
mbetet një nga figurat më interesante si përfaqësues i elitës intelektuale dibrane.
Kujtimet më të mira për atë burrë të mençur, bujar, patriot dhe
edukator shembullor ruajnë ish
koleget por dhe ish nxënësit e
shumtë që e mbajnë mend për
mprehtësinë e mendimit dhe
forcën e argumentit. Më së miri ato
ruhen e dëshmohen në kujtimet e
bashkëmoshatarëve Ahmet Kapo
nga Korça, Dr. Kole Geraj nga komani i Pukës e Xhemal Mani nga
Rreth Kale, që e ndjejnë shumë
mungesën e ish shokut të tyre,
me të cilin pinin kafenë e mëngjezit
dhe që dëgjonin me vëmendje e
mësonin nga urtësia e mençuria e
tij.
Pikërisht, si i tillë ai u përcoll
për në banesën e fundit , me të
gjitha nderimet që meritonte, nga
familjarët, të afërmit, miqtë e
shokët e shumtë, nga Dibra, Tirana, Kruja, Tropoja, Durrësi, Elbasani, e nga e gjithë Shqipëria.
Zakonsiht në të tilla përcjellje, gjithkush për të ndjerin flet
fjalë të mira, por rrallë ndodh që
gjithkush të përjetojë vlera dhe
mirësi nga vetë ceremonia e lamtumirës. Natyrisht është vlerë
numri aq i madh i miqve e
shokëve që erdhën për ngushëllime në familje, shumicë kjo që
nuk u pakësua as në varrimin e
tij në Muhurr, 200 kilometra larg
shtëpisë së banimit të familjes në
Babrru të Tiranës. Ata e nderuan Hazisin për virtytet shembullore që ai mishëronte dhe
transmetonte në familje, punë,
shoqëri e kudo.
Hazis Rama ishte burrë i urtë,
i mençur, largpamës, por edhe
burrë i kuvendeve. Kudo ku punoi
e shërbeu, si në vitet e zjarrta të
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe në periudhat e mëvonshme si mësues e edukator i
brezave të shumtë, por dhe si
magazinier në ish koop.bujqësore
ai demostroi aftësi të rralla, sjellje shembullore, përkushtim e korrektësi ndaj të gjithëve. Me këto
cilësi të rralla njerëzore rriti dhe
edukoi 5 djemtë, katër vajzat dhe
dhjetra nipërit e mbesat e tij, të
cilët duhet të jenë krenar për babain e gjyshin e tyre.
I përjetshëm qoftë kujtimi i
Hazis Ramës!
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NDERIMI
Edip Ohri, i lindur në Strugë në dekadën e parë të muajit janar të vitit 1924, që aktualisht jeton në Tiranë, mbushi 90 vjet jetë

90vjethistoritëlegjendëssëaviacionitshqiptar
DREJTUES TE OBVL-së UROJNË ZOTIN OHRI NË 90-VJETORIN E DITËLINDJES
Në 90 vjetorin e ditëlindjes së tij më 3 Janar 2015, Sekretarin e Përgjithshëm të OBVL, z.Edip
Ohri, e uruan përzemërsisht drejtuesit e OBVL-së, kryetari Rrahman Parllaku, nënkryetari Myfit
Guxholli dhe anëtarët e Kryesisë Sotir Budina dhe Dhimiter Ndrenika. Gjatë vizitës në Familjen e
nderuar Ohri, pasi u kujdesën për shënderin e tij, ata i uruan shokut, bashkëluftëtarit dhe bashkëpunëtorit të tyre të ngushtë, jetë të gjatë dhe të lumtur. Gjatë bisedës, zoti Parllaku i shprehu
z.Ohri mirënjohen e thellë në emër të kryesisë së OBVL, për kontributin e veçantë që ai ka dhënë si
sekretar i Përgjithshëm i kësaj organizate, në mirëfunksionimin dhe konsolidimin e strukturave të
saj, nga qendra në bazë. Pritja në këtë ditë të veçantë të fillimit të vitit 2015 kaloi në një atmosferë
të ngrohtë dhe miqësore.

Është fëmijë i
familjes fisnike
strugane EmirzadeOhri, e pastaj fëmijë
i birësuar i Qazim
bej Qemal Vlorës,
djalit të Ismail Qemal bej Vlorës. Shkollimin fillor e ka
fillua në Strugë,
ndërsa më pastaj
ate e ka vazhduar
në Shqipëri, duke
qënë edhe normalist
i Normales së famshme të Elbasanit. së, Edip Ohri pa hezitim iu familjes së Ismail Qemal bej Vlo- deri para sa kohe, se është fëm- tivizonte dhe do ta turpëronte
90 vjet jetë, 90 vjet histori
për Edip Ohrin, sepse nga Normalja e Elbasanit, është pjesëmarrës aktiv në Luftën Nacional Çlirimtare bashkë me vëllain Dashamirin dhe motrat
Edibenë dhe Hyrmeten. Pas
luftës, pas çlirimit të Shqipërisë, Edip Ohri i kushtohet
profesionit të ushtarakut, aviacionit, duke u bërë edhe komandant i Forcave Ajrore të
Ushtrisë Shqiptare, për tu
shëndërruar në “Legjendën e
aviacionit shqiptar”, që është
edhe titulli i librit monografik
të autorit Agustin Gjinaj, kushtuar këtij kolosi, ushtaraku,
intelektuali, patrioti dhe figure
madhore shqiptare.
Pa dyshim se një nga kolosët
që ka dhënë Struga, ose fushëgropa e Strugës e Ohrit, krahas
emrave të shquar si Hamdi bej
Ohri, Zyhdi Ohri, Dr. Myrteza Ali
Struga, Dervish Hima, Mustafa
Baroti, Nuri Sojliu, Dr.Ibrahim
Temo, kësaj liste i duhet shtuar edhe emri i Edip Ohrit, për
meritat e tij që ka për Shqipërinë, për shqiptarinë në
përgjithësi e bashkë me këtë
natyrisht edhe për Strugën.
Ai, me personalitetin e tij, me
karakterin, punën, sjelljen,
përkushtimin, qëndrimin,
vlerësimin e drejtë, vuajtjet,
përjetimet gjatë jetës dhe karierës së tij, kurrë nuk ka bërë
asnjë veprim që do ta relativizonte Shqipërinë, shqiptarinë
dhe Strugën, por gjithmonë ka
qënë ballëlartë dhe krenar për
Strugën. Ushtaraku i karierës,
Edip Ohri, shumë heret mbetet
pa babanë, Inajet Murat Emirzade – që më pas do të ndryshojë
mbiemrin në Ohri- bashkë me
dy motrat e tija, Edibenë dhe
Hyrmeten
dhe
vëllaun
Dashamirin, në vitet kur babai
i tij, Inajet bej Ohri, ishte
emëruar kryetar i komunës
Shën-Vlash të Durrësit. Gjatë
Luftës së Dytë Botërore- LNÇ-

bashkangjit formacioneve luftarake të LNÇ-së, duke dëshmuar shpirtin e tij liridashës
dhe antiokupatorial ndaj tokave
shqiptare. Këtë veti, këtë karakteristikë nuk e posedonte
vetëm Edipi, por edhe fëmijtë
tjerë të Inajet Ohrit, Edibeja,
Hyrmetja dhe Dashamiri, që
vërteton brumosjen e tyre për
ta dashur Atdheun dhe popullin
e tyre të lirë.
Edip Ohri, me jetën, punën,
veprimtarinë, përkushtimin,
profesionalizmin, patriotizmin,
nacionalizmin, vuajtjet, përjetimet e shumëllojshme, nuk e
nderoi vetëm emrin dhe veten
e tij, por nderoi dhe madhëroi e
nderoi emrin e familjes Ohri,
madhëroi e nderoi emrin e

ra, madhëroi e nderoi Strugën
dhe popullin strugan, madhëroi
dhe
nderoi
Shqipërinë,
madhëroi dhe nderoi shqiptarinë.
Edip Ohri mbetet një ndër
emrat e përveçëm të figurave
madhore shqiptare, mbetet kolos në kujtesën e pashlyeshme
të historisë së Shqipërisë dhe
shqiptarëve.
Nga ajo që ishte fëmijë i
familjes fisnike Emirzade- Ohri,
e pastaj fëmijë i birësuar i Qazim bej Qemalit, djalit të Ismail
Qemal bej Vlorës, nuk ka përfituar asgjë, posikur që nuk
kanë përfituar as familjarët e
tjerë të Ismail Qemal bej Vlorës.
Shumëkush në Tiranë, as nga
më të afërmit, nuk kanë ditur

ijë të birësuar i Qazim bej Qemal Vlorës mbase nga modestia. Mirëpo, rëndësi ka ate që
vazhdimisht e ka thënë: se
Qazim beu, i ka brumosur dhe
i ka edukuar që ta duan popullin shqiptar dhe Shqipërinë.
Këtë amanet Edip Ohri ia ka
çuar në vend plotësisht.
Kur është fjala për vendlindjen e tij, për Strugën, Edip Ohri,
edhe sot ky kolos, kur flet për
jetën, veprën, arritjet dhe natyrisht edhe për vuajtjet e tija vazhdimisht përsëritë se ndjehet
krenar për Strugën dhe popullin e Strugës vazhdimisht shprehet: “Kurrë gjatë jetës punës
dhe karierës time e tonën, nuk
kamë bërë dhe nuk kemi kemi
bërë asnjë veprim që do ta rela-

Strugën, por gjithmonë kam
qënë dhe kemi qënë ballëlartë
dhe krenar për Strugën. Më
kanë akuzuar pse kam lindur
dhe pse kemi lindur në Strugë,
por vazhdimisht kam qënë dhe
kemi qënë krenar për Strugën.
Jam dhe jemi të lindur në
Strugë, dhe Struga është
vendlindja jonë, me të cilën
gjithmonë pra jemi krenuar.
Gjithmonë e kemi nderuar e
lartësuar Strugën.
Kemi qënë dhe jemi krenar.
Kurrë, as në momentet më të
vështira kur më kanë akuzuar
pse kam lindur në Strugë, nuk
e kam turpëruar Strugën por e
kam madhëruar e lartësuar” shprehet gjenerali 90 vjeçar Edip
Ohri.

Gjeneral Edip Ohri dënohet me 14 vjet burg !

Ë

shtë dënuar me 14
vjet burgim, prej të
cilave 10 vjet i ka
vuajtur në kazamatet enveriane si edhe shumë të tjerë.
Ka përjetuar poshtrimin më
ç’njerzor të familjes së tij,
duke konsideruar edhe sot e
kësaj dite se nuk ka bërë asnjë faj dhe asnjë dëm ndaj shtetit
dhe
shqiptarëve.
Madhështia e këtij kolosi
qëndron në ate se kurrë nuk
e ka parapëlqyer dhe kurrë
nuk e ka kultivuar e ushqyer urrejtjen dhe hakmarrjen.
Të keqes gjithnjë ka dashur
ti përgjigjet me mirësi, urrejtjes ti përgjigjet me dashuri,
hakmarrjes me falje, duke u
udhëhequr nga motivet se të
drejtën për hakmarrje e ka
vetëm i Madhi Zot.
Lidhur me këtë Edip Ohri
thot: “Shkas për arrestimin,
akuzat, dënimin dhe burgosjen e general Edip Ohrit,
mbase mund të konsiderohet
pastrimi i ushtarakëve dhe
intelektualëve të tjerë që bëri
Enver Hoxha, pas eliminimit
të Beqir Ballukut. Lidhur me

këtë, general Edip Ohri
sqaron:” Goditja ndaj meje filloi që në vitin 1975. Ndërsa
arrestimi im ndodhi më 16
tetor të vitit 1980 dhe bashkë me mua u arrestuan edhe
një grup ku bënin pjesë: Shyqëri Këllezi, pensionist, ishanëtar i Komitetit Qëndror,
Ali Kubati, Drejtor i Tregtisë
për Tiranën (ish-nënkryetar
i Komitetit Ekzekutiv të Tiranës) vëllai i tij, Ibrahim
Kubati, inxhinjer pyjesh,
Dhimitër (Lola) Mano, zv/kryetar i Shoqatës së Gjuetarëve
të Shqipërisë dhe Sabri
Pilkati, ish-Kryetar i Komitetit Ekzekutiv të Tiranës. Ne
nuk kishim asnjë lloj lidhje
pune apo veprimtarie me
njëri tjetrin. E vetmja lidhje
ishte se unë kisha dhe kam
për grua motrën e Ali Kubatit,
ndërsa Lola Mano, kishte për
grua motërn e Lym Ketës,
shokut tonë. Në atë kohë Sabri Pilkati ishte i internuar
familjarisht në Buz të Tepelenës
Ndër akuzat që na
bëheshin ne si grup armiqë-

sor, ishte ajo se gjoja që
kishim dashur të përmbysnim me dhunë pushtetin popullor dhe agjitacion e propagandë. Arrestimi ynë në atë
kohë bëri bujë të madhe në
Tiranë dhe shumë kuadro i
kapi paniku duke pritur se
kush e kishte rradhën për t’u
arrestuar. Akuza e parë ishte ajo që thashë më lart, se
përse nuk kisha informuar
rreth bisedës që kishim bërë
me Çu En Lain në vitin 1971,
duke më quajtur pjestar të
grupit të Beqir Ballukut që
kisha pasur si detyrë që të
bombardoja
Bllokun
e
udhëheqjes në Tiranë e absurditete të tjera të kësaj
natyre. Po kështu më akuzonin edhe për agjitacion e propagandë. Por me që akuza e
parë që na bëhej për terrorizëm e përmbysje me dhunë
të pushtetit popullor, ra, ne
na ndanë në dy grupe. Në
njërin bëja pjesë unë me Shyqëriun e Ali Kubatin, kurse
në tjetrin, Lola Mano, Sabri
Pilkati dhe Ibrahim Kubati.
Çuditërisht gjatë hetu-esisë,

më saktë aty nga janari i vitit
1981, mua më pyesnin për
Mehmet Shehun, i cili ishte
ende në funksionin e kryeministrit të Shqipërisë. Kjo gjë
ishte krejt e pazakontë, pasi
atëhere hetuesia kishte një
ligj të pashkruar, që në
mënyrë kategorike nuk
mund të pyeste për tre figurat kryesore të shtetit: Enverin, Mehmetin dhe Hysni
Kapon. Por në rastin tim kjo
gjë u shkel dhe ata donin të
dinin mendimin tim për
shumë gjëra në lidhje me
Mehmetin, për tezat e Këshillit të Mbrojtjes që kishte hartuar ai që në vitin 1969-70.
Me ndryshimet që u përfshi edhe Shqipëria në vitet
’90ta, pas rënjes së “Murit të
Berlinit” dhe “Pranverës së
demokracisë” në Shqipëri,
pas 11 vjet vuajtjeje nëpër
burgjet famëkeqe të Shqipërisë, lirohet edhe gjeneral Edip Ohri, lirim që u shoqërua me shumë momente
emocionuese, ndërsa ai sot
jeton ditët e pleqërisë në Tiranë.

Shkurt 2015; Nr. 9(314)

FAQE 7

NDERIM

FJALËT E EDIP OHRIT LIDHUR ME EKSPOZIMIN E SHËNIMIN
E VARRIT TË QAZIM BEJ QEMAL VLORËS MË 1997
Pasi
ia
komunikuam
njoftimin për ekspozimin dhe
shënimin e varrit të njerkut të
tij, djalit të Ismail Qemal Vlorës,
Qazim bej Qemal Vlorës më 27
nëntor të 1997, përmes linjës
telefonike në emisionin e
drejtëpërdrejtë të RTV “Kaltrina”, Edip Ohri, djali i madh i
birësuar i Qazim bej Qemal
Vlorës, dukshëm i emocionuar
u shpreh:
“ Në radhë të parë ju faleminderoj për telefonatën, ku
më informuat dhe më gëzuat
për këtë lajm. Dua të shprehë faleminderimet e mia dhe
të familjes time dhe gjithë
trungut të familjes së Ismail
Qemalit, me banim në Shqipëri, për këtë gjest tuajin
tepër human, të Shoqatës së
Historianëve Shqiptar dega
në Strugë dhe popullit të
mrekullueshëm dhe patriot
të Strugës. Me këtë veprim,
ju na keni prekur thellë
shpirtërisht jo vetëm ne
familjarët , por edhe gjithë
shqiptarët kudo që janë,
sepse në këtë mënyrë keni
nderuar figurën madhore të
patriotit e heroit Kombëtar
Ismail Qemal Vlorës. Qofshit
të bekuar dhe në do tu jemi
përjetë mirënjohës”.
I pyetur për figurën dhe
personalitetin e Qazim bej
Qemal Vlorës, Edip Ohri u
shpreh:
“Për sa i kërket figurës së
Qazim bej Vlorës, birit të Ismail Qemalit, siç e dini, Qazim beu, është një personalitet me rëndësi të veçantë
në veprimtarinë patriotike e
diplomatike të babait të vet,
Plakut të Vlorës, siç e quan
populli ynë shqiptar. Ismail
Qemali, djemtë e tij i kishte
si sekretarë, këshilltarë, truproje e shoqërues kudo ku ai
zhvillonte aktivitetin e tij
politik. Domethënë, djemtë e
tij ishin të arsimuar e njohës

të shumë gjuhëve të huaja
dhe me formim politik e atdhetar”.
Edip Ohri, në vazhdim të
paraqitjes së tij të parë tha:”
Qazim beun, Ismail Qemali e
kishte sekretarin e tij personal i cili e ka ndjekur babain e tij në të gjitha udhëtimet e takimet diplomatike
dhe politike të tij, si brënda
ashtu edhe jashtë vendit. Ai
ka qënë me te në Angli, Austri, në Itali… Ka qënë bashkë
me te edhe në bisedimet me
krerët dhe udhëheqësit e
Lëvizjes Patriotike në Shqipërinë e Veriut dhe në Kosovë së bashku me burrat e
shquar në Shqipëri si Luigj
Gurakuqi, Isa Boletini etj.
Qazim beu ka qënë pranë babait të tij deri në minutat e
fundit të jetës së tij, kur ai
vdiq në Perugjia të Italisë,
nga një helmim në vitin
1919. Fakt është se edhe vetë
Qazim beu bashkë me babain
e tij u helmua, por ai jetoi.

Pasojat e helmimit ai i vuajti
deri në fund të jetës së tij.
Qazim bej Qemali, ka qënë
njeri i kulturuar, me arsim
të lartë universitar. Ka ndjekur studimet në Fakultetin e inxhinjerisë së ndërtimit në Belgjikë. Ai zotëronte
shumë
mirë
gjuhët:
frengjisht, anglisht, italisht,
turqisht e ndonjë tjetër. Ishte studioz. Kishte një bibliotekë të pasur dhe POSEDONTE POTHUAJSE TË
GJITHË DOKUMENTET E VEPRIMTARISË POLITIKE E DIPLOMATIKE TË ÇËSHTJES SHQIPTARE TË ZHVILLUAR NGA
BABAI I TIJ ISMAIL QEMAL
VLORA. Fatkeqësisht, në kohën e Mbretit Zog, e aq më
tepër, pas viteve të 1945, në
kohën e monismit në Shqipëri, personalitetet e larta
të shtetit shqiptar në Shqipëri, nuk treguan asnjë interesim për këto DOKUMENTE AQ TË RËNDËSISHME
PËR HISTORIOGRAFINË SH-

Edip Ohri ka bërë mbi 4.000 orë fluturimi
Gjatë karierës së tij ushtarake, si pilot i Aviacionit të Shqipërisë, ka fluturua me avionët e parë P-2, P-9, Jak-16, helikopterët Mi-1, Mi-4, Ill-14, Ill-28 në
Mig-ët 15,17,19,21. Aviacioni shqiptar, deri në vitet 1980 mund
të konsiderohej i barabartë me
fqinjët në teknike e eksploatim,
sepse ai kishte një uzinë moderne, punonte me karburantin
e prodhuar në vend, kishte një
shkollë aviacioni bashkëkohore, infrastrukturë e aerodrome të standardeve të larta,
vendkomandë qëndrore moderne e mbështetur me mjete
navigimi e drejtimi modern, (deri

radarë PLL-35 për drejtimin e
Aviacionit Luftarak), helikopterë,
aeroplanë të transportit AN-2, Ill14, si për fluturimet në kondita
të thjeshta meteorologjike, të
vështira, natën, por edhe të raketave moderne tokë-ajër SAM2 dhe artilerisë së shumtë
kundërajrore. Me merita të
veçanta drejtuese, profesionalizëm të lartë, vizion e perspektivë, Edip Ohri luajti rolin vendimtar si strateg i aviacionit në
krijimin e zhvillimin e kësaj
arme, që nga krijimi i Repartit
të Parë të Aviacionit në Laprakë
e më pas regjimentet luftarake
të Rinasit, Kuçovës, Farkës, Sh-

kollës së Aviacionit,Uzinës së
Aviacionit e deri Regjimenti i
Gjadrit, duke pajisur Shqipërinë
me 200 aeroplan. Idhujt zakonisht idealizohen dhe autori i librit monografik “Edip Ohri legjenda e aviacionit shqiptar”, Agustin Gjinaj, nuk e fsheh idhujatrinë për Edip Ohrin. Mund të
duket, prandaj, si i idealizuar
edhe Edip Ohri, por, mund të
duket kështu vetëm për ata që
nuk e kanë njohur se sa e si
duket Edip Ohri – legjenda e
gjallë e Aviacionit shqiptar, që
për dekada ishte një pilot i madh.
Ai nuk kishte mjete ajror në
Shqipëri – thotë autori,- me të
cilin ai nuk kishte fluturuar; me
avionët luftarak me helikë të
llojit (tipit) JAK dhe PO, me avionët bombardues, me avionët
gjuajtës me helikë, avionë reaktivë MIG – 15, MIG-17, me supersonikun, MIG- 19, me helikopterët MI – 1 e MI – 4 dhe me
avionët e transportit. Njeriu që
realizoi rreth 4000 orë fluturimi,
pa ndërprerë asnjëherë punën
drejtuese si komandant, nuk ka
mundësi ndryshe të quhet pos
legjendë e aviacionit dhe idhullështë shprehur Agustin Gjinaj.

QIPTARE. Madje, pas viteve
1945, ndaj pasardhësve të
familjes së patriotit të shquar
të kombit shqiptar, Ismail
Qemali, nuk u tregua kujdes
dhe trajtim që meritonin.
Fakt është se ata mbyllën
jetën e tyre në varfëri të
plotë. Qazim beu, ka qënë një
familjar i mirë, tepër human
dhe i kujdesshëm, i cili na
mori neve nën kujdestarinë
e tijë atërore: dy djem e dy
vajza, nënën time dhe gjyshem time nga nëna, duke
qënë edhe vetë në kushte jo
aq të mira materialoekonomike. Megjithate, ai
tregoi një kujdes të veçantë
për arsimimin dhe edukimin
tonë si njerëz të ndershëm e
patriot të vendit tonë. Ai asnjëherë nuk ndërhyri në pikëpamjet tona ideologjike dhe
politike. Për ate, rëndësi
kishte në radhë të parë të
brumoseshim si patriot, ta
donim Shqipërinë dhe shqiptarët si dhe të luftonim për
çlirimin e plotë të Shqipërisë
nga okupatorët fashistë dhe
këtë ai e realizoi plotësisht.
Ndërsa, ai vetë ka qënë një
demokrat me preferenca anglo-franceze, pasi edhe kultura që kishte e tërhiqte më
shumë ndaj atij sistemi shoqëror’.
Në fund të paraqitjes së tij,
gjenerali në pension Edip
Ohri, djali i birësuar i Qazim
bej Qemalit tha: “Qazim bej
Qemali, jetoi për një kohë të
gjatë në mesin e struganëve,
ndaj të cilëve ushqente
dashuri dhe respekt të madh,
pasi ai gjithmonë thoshte se
Struga, Ohri, Dibra…kanë
qëndruar pranë dhe besnik
ndaj babait të tij Ismail Qemalit, për çështjen shqiptare,
në momentet e caktuara politike. Madje, vëllau i Qazim
bej Qemalit, Et’hem bej Vlora,
ishte i martuar në Ohër, me
motrën e patriotit të shquar
Hamdi bej Ohri-Qoku, dhe si
shumë patriot të krahinave
tona shqiptare të Maqedonisë, të thirrura nga Ismail
Qemali, shkuan në Vlorë në
vitin 1912, dhe vunë firmën
e tyre në dokumentin e
rëndësishëm të THEMELIMIT
TË SHTETIT SHQIPTAR NË
SHPALLJEN E PAVARËSISË”.
Ju faleminderoj vëllezër e
mora struganë, që më dhatë
mundësinë për të komunikuar drejtëpërdrejti me ju,
për kënaqësinë e madhe për
të uruar njëri tjetrin me rastin e festës së madhe të
shpalljes së Pavarësisë dhe
mirënjohjes sonë për identifikimin dhe ekspozimin e
varrit të birit të patriotit të
shquar shqiptar, Ismail Qemalit, Qazim bej Qemal
Vlorës. Respekt dhe mirënjohje të thellë për ju bashkëqytetar të dashur struganë”.
Lidhur me ate se Qazim
bej Qemali, ka pasë me vete
dokumentacionin e krijimit
të shtetit shqiptar dhe veprimtarisë së Ismail Qemalit,
gjeneral Edip Ohri, sa herë që
bisedojmë për këtë çështje, ai
shprehet i prerë: “Qazim bej
Qemali, e kishte tërë doku-

mentacionin e Ismail Qemalit me vete, madje, madje,
kudo që shkonte, një pjesë të
këtij dokumentacioni e
mbante me vete, dhe nuk
ndahej nga këto dokumente
asnjëhere e as kur ulej për
të ngrënë bukë. Edhe gjatë
drekës apo darkës, ai çantën
e mbante në prehër dhe kur
i bënim ndonjë vërejtje pse së
paku gjatë ngrënjes nuk e len
atë çantë, ai thoshte: “Nuk e
dini ju se çfarë dokumente të
rëndësishme ka këtu. Por, do
të vijë një ditë që do të kuptoni se çfar dokumente të
rëndësishme të shtetit shqiptar janë këto që unë i mbaj
në çantë”. Pas vdekjes së tij,
“vdes” edhe “zhduket” tërë dokumentacioni”- shprehet Edip
Ohri.
Për gjetjen e këtyre dokumenteve tepër të rëndësishme të historisë, veprimtarisë politike e diplomatike
të Ismail Qemal bej Vlorës,
krijimit të shtetit shqiptar,
respektivisht shpalljes së pavarësisë, e këtu patjetër duhet përmendur edhe vetë “Aktin origjinal në të cilin janë
nënshkruesit e pavarësisë”,
që pa dyshim është zhdukur
me vdekjen e Qazim bej Qemal Vlorës, tashmë një vjet i
kam filluar në Arkivat e Serbisë, Jugosllavisë, Arkivin
ushtarak të Serbisë dhe në
arkivat tjera të mundshme
në Beograd, pavarësisht vështërsive objektive e subjektive
që paraqiten gjatë këtyre
kërkim-hulumtimeve, sepse
pos që i kemi prentuar gjeneral Edip Ohrit, se do ta zbardhim zhdukjen e dokumentacionit të Qazim bej Qemal
Vlorës, jemi jetësisht të interesuar për të vërtetën historike të këtyre dokumenteve të rëndësishme të Shqipërisë dhe shqiptarëve.
Këtë në një mënyrë më në
fund ka filluar ta kuptojë dhe
ta kuptojnë edhe vetë Shqipëria dhe shqiptarët, duke
iu referuar një paraqitje
mbase sipërfaqsore të historianit Prof.Dr. Paskal Milo, i
cili lidhur me “Aktin origjinal
të nënshkruesve të pavarësisë” thot se “Për këtë dokument rrugët dhe zhdukja çon
në Strugë”, pas shumë paraqitjesh dhe prezantimesh të
gjoja ekzistimit të atij dokumenti në arkivat shqiptare.
Këtë pohim jam duke e
bërë tash 22 vjet të plota të
kërkimeve të mia, edhe pse
ato janë mjaft të kufizuara
nga kushtet dhe mundësitë e
përgjithshme dhe ato objektive e subjektive, por përfundimisht kjo më gëzon se edhe
ata që janë më kompetent
kanë filluar të besojnë në të
vërtetën e zhdukjes së këtyre dokumenteve dhe të
adresojnë rrugën ku duhet filluar kërkimet.
Këto janë disa shkëputje,
ose fragmente të 90 vjet jete
dhe 90 vjet historie të gjeneral Edip Ohri, të cilin e vizituam në Tiranë me rastin e
90 vjetorit të lindjes me një
tortë simbolike nga Struga
dhe uruam shëndet dhe jetë
të gjatë.
(Përgatiti: Mehmet Latifi/INA)

FAQE 8

Shkurt 2015; Nr. 2(314)

DOSSIER

Historia e pinjollit të fisit emërndritur në historinë e kombit që përballoi me

BAJRAM NDREU, BIR I SHQUAR
Historia Bajram Ndreut
është ajo e pinjollit të fisit
emërndritur në historinë e
kombit që përballoi me
dinjitet peshën e rëndë të
persekutimeve të shumta
gjatë regjimit komunist.
Ishte djali i madh i Mustafës dhe nipi i Hysen
Ndreut të Dardhës, pothuajse moshatar me xhaxhin e
tij, Selimin, djalin e vogël të
Hysenit, qe ra deshmor në
luftën për ëirimin e Tiranes
në fund të tetorit të vitit
1944.
FËMIJËRIA E VËSHTIRË E
BAJRAMIT
Bajrami ka lindur në Zall
Dardhë në vitin 1925. Miftari,
kushuri dhe bashkëmoshatar
i tij thotë : "Datlindja e Bajramit dhe e imja nuk janë reale. Unë kam lindur në fund
të vitit 1924, kur u vra Elez
Isufi. Tre muaj më vonë ka lindur Bajrami. Pra Bajrami ka
lindur në vitin 1925 dhe është
regjistruar në vitin 1927,
vetëm pas funksionimit të
rregullt të shtetit monarkik.
Kemi qenë fshatarë të
mesëm, vazhdon tregimin e tij,
Miftari. Kemi qenë një nga
familjet e pakta që kemi patur
tokë dhe tufë bagëtish. Një tufë
me 50-60 krerë dele dhe dhi,
lopë për qumësht, një pendë
qe, dy kuaj dhe një mushkë.
Megjithëse shtëpi e madhe,
duke qenë shumëanëtarëshe
dhe me shumë të hyme e të
dalme, Bajrami u rrit në mes
të vështirësive të atyre viteve.
Regjimi i Zogut kishte lënë
pas dore krahinat e veriut dhe
ato të Dibrës, megjithëse Naltmadhnija kishte njohje personale me shtëpitë e mëdha të
Dibrës. Skamja dhe padituria
kishte pushtuar vendin që
kishte dalë nga obskurantizmi
ottoman. Herë me corape dhe
triko leshi dhe herë pa to, Ba-

një kafe Stambolli, që e dispononin vetëm shtëpi të tilla
me emër. Njerëz të ndryshëm
që i zinte nata, që lodheshin
ga rruga e gjatë për në Kukës
dhe Mirditë, pushonin dhe pinin kafe pa para. Tingëllon keq
kur thuhet pa para sot në kohën e ekonomisë së tregut, por
bujaria dhe mikpritja tingëllonin më fort dhe më bukur në
ato kohë të vështira kur kafeja dhe ushqimi i bollshëm ishin luks.
NXËNËSI I SHKËLQYER I
INTERNATIT TË BURRELIT
Shumë shpejt kaluan vitet

I etur për dije, Bajrami mësonte shumë. Kishte durim,
këmbëngulje dhe zgjuarësi
natyrale. Mësuesit bënin cudi
me intelektin e tij. Ky fëmijë
duhet të shkojë në shkollë të
mesme dhe të bëhet kuadër
arsimi apo ekonomije, thonin
ata. Të arsimuarit në atë
kohë numëroheshin me gishtat e dorës. Në shkollë ishte
me Rexhep Dodën dhe me disa
djem të tjerë nga Reçi dhe
Kalaja e Dodës.
Por nuk ndodhi kështu.
Megjithëse Bajrami i përfundoi shkëlqyeshëm studimet në
Internatin e Burrelit, atë nuk

jrami rritej duke u burrëruar
para kohe. Mishin dhe djathin
e hanin miqtë e shumtë dhe
fëmijëve u takonte të hanin
c'të mbetej. Vyrtyti i mikpritjes
kalonte c'do masë. E kujt t'ja
tregoje një pulë apo një gjel,
bile kur vinin me dhjetra
mysafirë as berri nuk dilte.
Fëmijët mbeteshin pa ngrënë.
Dhe nënat gojëkycura e të urta
i ushqenin me dashuri, por me
ushqim të pakët fëmijët e tyre.
SHTËPI KAFEHANE
Miftari, sot 90 vjeç, kujton
se kanë qenë shtëpi kafehane. Shtëpitë kafehane kanë
qenë të rralla në Dibër. Ato ishin veti e shtëpive të mëdha
dhe të qena. Shtëpia e Hysenit të Dardhës, dhe më pas e
Mustafës dhe e Bajramit kanë
qeme shtëpi kafehane.
Për ta sqaruar për lexuesin
e gjërë shtëpitë kafehanë nuk
ishin lokale me pagesë, sepse
të tilla nuk egzistonin në
malësi. Shtëpitë kafene ishin
shtëpi që lironin pjesë të kullës
në dimër, bahçet në verë, që
njerëzit e thjeshtë, rrugëtarët,
vizitorët, miqtë të pushonin
dhe të pinin një kafe të mirë,

e para dhe Bajrami dëshironte të shkonte në shkollë si
disa vërsnikë të tij. E vetmja
shkollë ishte Internati i Kastriotit, por për fatin e keq të
Bajramit ai nuk kishte vende.
Bëri c'bëri Mustafa dhe e dërgoi në Internatin e Burrelit. I
luajti gurët, i kërkoi miqtë dhe
u bë e mundur që Bajrami të
regjstrohej në Internatin e
Burrelit.
Në këtë internat fëmijët
trajtoheshin me bursë nga
regjimi monarkik, që do të
thoshte me trajtim gratis për
fjetje, ushqim etj. Ndërsa
kushuriri i tij Miftari nuk arriti të merrte bursë për në Kastriot apo për në Burrel dhe shkoi në Rec në shkollën fillore
ku studioi për pesë vjet duke
udhëtuar në këmbë nga Zall
Dardha në Rec. Mësuses kishin Selim Qyshkën nga Kruja.

e dërguan me studime të
mëtejshme. Shkollat e mesme
ishin larg, në Tiranë, Durrës,
Kavajë etj dhe mundësia për
ti ndjekur vetë, pa ndihmën e
shtetit të kohës nuk egzistonte.
Pas internatit të Burrelit,
Bajrami u kthye në vendlindje dhe ra në kontakt me
lëvizjen antifashiste. Prilli i
vitit 1939 dhe pushtimi fashist kishte lënë gjurmë të pashlyera tek djaloshi dardhnjan. Mbarimi i Internatit dhe
pushtimi fashist erdhën njëkohësisht.
Në Reç, si dhe kudo, në
ditën e lindjes së djalit, të tij ,
Lekës, Nalt Madhnija, kishte
urdhëruar të shpërndaheshin
karamele për fëmojët në të
gjitha shkollat, tregon Miftari.
Ne u rritëm dhe bashkë me ne
edhe hallet tona.

PARTIZAN NË BRIGADËN E
V-TË S DHE NË KOMANDËN
E VENDIT. PLAGOSJA NË
KOLESJAN
Rezistenca ndaj pushtuesve
italianë po forcohej. Por mungonin armët dhe municionet.
Dardhnjanët u nisën nga
Dardha në Krej Lurë e Burrel
për t'u armatosur kundër
pushtuesit.
Njohja e Bajramit me Rexhep Dodën, shokun e tij të Internatit, ndikimi i kushuririt
të tij Dali Ndreu dhe të Faikut
dhe të Esatit e futën natyrshëm dhe me bindje atë në
lëvizjen nacionalclirimtare, në
fillim në komandën e vendit
dhe më pas në Brigadën e V
Sulmuese. U mobilizuan në
luftë katër djem nga kjo derë,
Selim Hysen Ndreu në
Brigadën e IV Sulmuese, Bajram Ndreu në Brigadën e V
Sulmuese , Miftar Ndreu në
Brigadën e V Sulmuese dhe
Sulë Ndreu në Brigadën e IV
Sulmuese.
Para se të rreshtohej në
Brigadën e V Sulmuese, Bajrami ka qenë rreshtuar me
forcat e Muharrem Bajraktarit.
Miku i tij Han Kotarja nga
Luma , I njohur oer patriotizem
dhe trimeri ne keto ane, nuk
kishte se si te mos kishte
vene re trimerine dhe guximin e Bajramit dhe kishte
vendosur q eta mbante prane
vehtes dhe Kolonel Muharrem
Bajraktarit, antikomunist dhe
antifashist i shquar. Ka qenë
fundi i vitit 1943 dhe fillimi i
vitit 1944, periudhë kjo, kur
luftëtari nacionalist Kolonel
Muharrem Bajraktari luftonte i vetëm kundër pushtuesve
gjermanë dhe nuk lejonte që
Luma dhe Kukësi të mos pushtoheshin nga gjermanët. Në
një nga këto luftime Bajrami
plagoset ne shpatull dhe kurohet në spitalin e Bicajt. Për një
kohë të shkurtër, për të marrë vehten kthehet në shtëpi
dhe më pas rreshtohet në
Brigadën e V Sulmuese.

Bajram Ndreu
mban medaljen
e Çlirimit, te
Trimerise dhe te
Kujtimit.
INTENDENTI I USHTRISË
Pas çlirimit të vendit Bajrami u gradua aspirant dhe u
rreshtua me forcat e Mbrojtjes
Kombetare, ne fillim ne zonat
kufitare te Korçes dhe me pas
ne Shupenze te Dibres. Me
vonë ai sherbeu në prapavijat
e ushtrisë. Punoi ai rreth dhjetë vjet ne strukturat e prapavijave të ushtrisë, ku ra në
sy për përgatitjen, përkushtimin dhe gadishmërinë që
tregonte.
Nga Shupenza Bajrami
tranferohet në Tiranë dhe më
pas në Durrës, në depot e
Rrushbullit. Në durrës ai jetonte familjarisht. Por politi-
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dinjitet peshën e rëndë të persekutimeve të shumta gjatë regjimit komunist

I NJË FAMILJE TË MADHE

ka komuniste kishte bërë
punën e saj dhe bënte cdo ditë
seleksionimet. Nga fisi dhe
familja e tij ishin arrestuar
dhe burgosur shumë figura të
rëndësishme kundërshtare të
regjimit,
demokratë
të
vërtetë, dhe kjo binte ndesh
me qëllimet dhe revanshin
komunist.
Në Zall Dardhë pas çlirimit
ishin ekspozuar tre foto të
mëdha. E para e Enver Hoxhës,
e dyta e Dali Ndreut dhe e treta e Mehmet Shehut. Fotoja e
Gjeneral Dali Ndreut, të gjeneralit që drejtoi divizionet dhe
korparmatat e luftës dhe drejtoi operacionin për çlirimin e
Tiranës binte në sy edhe më
shumë. Kush ta kishte bërë?
Njerëz të pushtetit? Kurrësesi!. Me siguri dashamirës të
zonës. Por kjo tërboi drejtuesit
e Tiranës zyrtare. Ishte arrestuar Cen Elezi, i biri i luftëtarit
patriot Elez Isufi (Ndreu) dhe
kishte filluar gjuetia e shtrigave ndaj të gjithë familjes
Ndreu. Pas arrstimit dhe pushkatimit të Dali Ndreut, të
gjithë pjestarët e familjes dhe
të fisit Ndreu si në Dardhë dhe
në Sllovë u përndoqën dhe u
internuan.
U sajua "nëndëmijëshi" i
famshëm dhe në listë si
shumë
të
tjerë
të
padëshirueshëm u fut edhe
Bajram Ndreu, partzani i
Brigadës së Pestë Sulmuese, i
plagosuri në luftë, ushtaraku
i devotshëm i shërbimit të prapavijave të ushtrisë. U lirua
nga ushtria edhe Miftar Ndreu,
një tjetër kushuri i Bajramit,
partizan dhe ushtarak.
DASHURIA, FEJESA DHE
MARTESA ME SUDE PIKUN
Bajrami u kthye nga Korça
ku shërbente në repartet e
ndjekjes ose të mbrojtjes së
popullit , siç njihej nga populli,
për të shërbyer në policinë e
rrethit te Shupenzës, Dibër.
Këtu u njoh me Sude Pikun.
Sudja ishte vajza e Imer dhe
Qamile Pikut nga fshati Burim
(Alljabegi) e Maqellarës.
Një ditë Sudja aë bashkë
me prindërit e saj kishin
ardhur për punët e tyre në

rreth. Në atë kohë, në vitet e
para të pasclirimit Shupenza
ishte rreth administrative Krejt rastësisht Bajrami u përball
me Suden në zyrat e administratës së rrethit. Dhe krejt rastëssisht edhe zemra e Sudes
u drodh prej dashurisë, por pa
qenë e zonja të flaës. Zemra
nuk flet, por rreh. Dhe kur
dashuron zemra rreh më
shumë se zakonisht. Kjo ndodhi edhe me Bajramin dhe
Suden. Bajrami ishte i ri, i
pashëm, ushtarak me grada,
me uniform dhe binte në sy për
trupin e tij elegant.
Shkëmbyen shikime të
shpejta. Këto shikime kërkonin të shpeshtoheshin, por
Sudja ishte e shoqëruar nga
prindërit dhe Bajrami nuk

Kështu u desh vetëm pak
kohë që të dy të rinjtë të planifikonin të ardhmen e tyre dhe
si rrallë herë në atë kohë, dy
të rinj të dashuroheshin dhe
të kërkonin të martoheshin pa
mblesëri.
Imer Piku ishte burrë me
namuz, por nuk mundej kurrësesi të pengonte dashurinë
e dy të rinjve që ishin kaq të
mirë dhe të pafajshëm vetëm
e vetëm sepse po dilnin kundër
zakoneve dhe kërkonin të conin deri në fund dashurinë e
tyre. Edhe Qamilja, e shoqja i
Imerit, me ndikim nga Dibra
e Madhe, një qytet me një
qytetari të hershme, nuk u bë
pengesë për dashurinë e vajzës së tyre.
Kështu ndodhi njohja, feje-

KALVARI I MUNDIMSHËM I
FAMILJES NË DIKTATURË.
SI I SHPËTUAN INTERNIMIT TË DYTË
Pothuajse më shumë se
gjysma e familjarëve të fisit
Ndreu ishin internuar në
Lushnjë, Llakatund, Memaliaj
etj. Por qeveria komuniste nuk
mund të pajtohej as me
gjysmën tjetër të mbetur akoma në fshat në gjendje të goditur dhe pothujase të paralizuar.
Frika se këta (Ndreajt) janë të
tmershëm për tu riaktivizuar
dhe për tu bërë përsëri familje
e shquar sic kishin qenë egzistonte tek pushtetarët vendor,
të cilët pas "rënies" së Ndreajve
u kishte ardhur rradha për të
drejtuar. Parimi i tyre ishte
shtyj , spiuno Ndreajt dhe

mund të binte në sy edhe për
shkak të detyrës dhe të uniformës.
Sidoqoftë dhe si në raste të
tilla që komandojnë zemrat,
ata u morën vesh që të takoheshin përsëri. Por si do të
takoheshin. Në atë kohë nuk
kishte telefona, nuk kishte as
makina, jo me celularë e kompjutera si sot.
Çdo ditë Bajrami vështronte si pa dashur se mos kishte
ndonjë vizitor nga zyrat e pushtetit popullor. Kaluan ditë dhe
nuk lëvizi njeri. Por nuk e
humbi besmin tek dashuria
partizani dhe luftëtari që kishte fituar betejat kundër pushtuesve për clirimin e atdheut.
Kishte poyetur ashtu indirect
e qe interesuar për vajzën që
dashuronte dhe tashmë mezi
priste dhe programonte
mënyrën se si do të takohej
me të.
E njëjta kishte ndodhur
edhe me Suden. Ajo kishte
vendosur që të tejkalonte
pengesat e kanunore dhe zakonet e vjetra dhe të bashkohej me ushtrakun simpatik që
dashuronte pa masë. Gjeti shkakun për të ardhur përsëri
në qendër të rrethit dhe fati e
deshi që të takohej me Bajramin. Këtë rradhë pa praninë e prindërve.

sa dhe martesa e Bajramit me
Sude Pikun nga Maqellara,
ndodhta e para martesë me
dashuri në atë kohë në rrethin e Dibrës.
Bajrami pati pese vajza, te
cilat sot jane te martuara me
femije dhe jetojne ne Tirane.

familjet e tjera të qena dhe ngrihu në detyrë.
Ata kishin pikasur dhe kishin vendosur që të largonin edhe
Bajramin dhe Miftarin, dy ish
partizanët dhe ish ushtarakët
sepse ata ishin dikushi dhe
nuk "përballoheshin" nga të

paqenët që tashmë drejtonin.
Në mbledhjen e tre fshtrave
Zall, Shllesh dhe Lace kishte
ardhur i deleguar, sekretari i
Byrosë së Partisë R.D. Ai tha se
Partia dhe Pushteti kishte vendosur që Bajram Ndreu të
punonte larg fshatit, në Tartaj
dhe Miftar Ndreu në Lashkizë.
Bashkëfshatarët bënë cudi me
këtë propozim. I pari që diskutoi dhe mbajti anën e Bajramit
dhe të Miftarit ishte Brahim
Kuta (Hoxha). Nuk ka përse të
largohen nga fshati , tha ai. Të
qëndrojnë këtu. Ne kemi respekt dhe i duam ata. Diskutuan edhe dy tre bashkëfshatarë
të tjerë , të cilët edhe ata floën
me respect për Bajramin dhe
Miftarin. Pothuajse të gjithë
kërkuan që të votojnë për qëndrimin tonë.
Sekretari i Partisë, një
kuadër nga zona, që e njihte
mirë familjen Ndreu, tha se
nuk është nevoja për votim,
pasi sipas tij dhe sipas parrullës komuniste të asaj kohe Partia bën çfarë don populli dhe
meqenëse populli dëshiron që
Bajrami dhe Miftari të qëndrojnë, atëhere ato do të qëndrojnë këtu midis jush.
Kështu Bajrami dhe kushuriri i tij Miftari i shpëtuan një
internimi të dytë edhe më të
keq, pasi do t'u duhej që të
punonin larg fshatit dhe në
kushte shumë të vështira të
papërballueshme.
Bajram Mustafa Ndreu ishte një njeri modern që nuk e
kuptuam dhe nuk e pranuam
sa qe gjallë. Kështu u shpreh
një bashkëfshatar i tij, kur e
pyetëm për të.
Një jetë e vështirë deri në
persekutim, interesante deri
në detaje dhe e plotë sa për një
hero. Ai ishte ndër të parët që
u shkollua në Internat, që u
shkollua në shkolla ushtarake,
që shërbeu në ushtri dhe në
hidrocentrale.
Atëhere përse të mos shkruhet për këtë njeri që regjimi
komunist e la në heshtje dhe
në hije, që e sulmoi se e kishte frikë për idetë dhe përparimin që manifestonte ?
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PROFIL
Ish-nxënësi i Migjenit në Pukë, 1936-1937, i cili i edukoi dashurinë për shkollën

Elez Ramadan Morina, veteran i shquar
i luftës dhe i shërbimit shëndetësor
Nga Xhemal Meçi
Studiues, "Mjeshtër i Madh"

-Ish-partizan në batalionin
"Puka" dhe pjesëmarrës në
çlirimin e Shkodrës;
-Me rastin e 60-vjetorit të
çlirimit, më 2004 " I jepet
Elez Ramadan Morina
medalje për kontribut të
shquar në çlirimin e Atdheut."
-Me kualifikim të vazhdueshëm me e pashkëputje
nga puna arrin shkallë të
lartë shërbim shëndetësor
në fshatrat e Pukës që në
vitet e para pasçlirimit,
1948- '84;
-"Urdhëri i Infermierëve të
Shqipërisë", UISHT, Tiranë,
dhjetor 2014, e nderon me
"Mirënjohje për humanizmin dhe vetmohimin e
treguar ndër vite në shërbim të mijëra jetëve njerëzore", të cilët e pagëzuan
me titullin e lart "Doktor
Elezi".

M

jekja nga Puka, Sajmira
Laçi, drejtoreshë e shër
bimit shëndetësor të
rrethit të Pukës, në bashkëpunim me Unionin e Infermierëve të Shqipërisë, presidentin e saj Sabri Skënderi, organizoi, më 9 dhjetor 2014, në mjediset e Shtëpisë së Kulturës "E.
ÇABEJ" simpoziumin kushtuar
infermierëve të parë, që i shërbyen të paepur komunitetit të
Pukës që në vitet e para të pasçlirimit në kushte mjaft të vështira.
Veprimtari të tilla, së pari, na
kujtojnë infermierët e parë,
duke i nxjerrë prej harrese, për
të treguar punën e tyre humane
në kushte të vështira jete e
shërbimi: veshur dosido, me një
çantë në dorë me pak ilaçe, duke
ecur më këmbë nën diell përvlues apo veriut të ftohët, nëpër
shi e borë, ngrënë e pangrënë,
për të shërbyer nga fshati në fshat, nga shtëpia në shtëpi, kur
shpërblimi i tyre mujor ishte
barazi me 30 kg misër (sa 35 kg
misër ishte edhe rroga ime më
1953, kur fillova mësues në Kaftallë.) Prandaj, kësi veprimtarish duhet t'i përshëndesim të
gjithë: familjarët, punonjësit e

shëndetësisë, qytetarët, pushtetarë e politikanë. Së dyti, këto
fakte që sillen këtu, janë edhe
një mesash për punonjësit e
sotëm të shëndetësisë me kushte e mundësi të pakrahasueshme me ato të ish-kolegëve
të tyre të dekadave të para, që
mjeti kryesor i punës së tyre ishte vullneti i madh, pa marrë
parasysh vështirësit e shumta
të kohës, ishte ndjenja e
përgjegjësisë profesionale për t'i
shërbyer pacientit me ato pak
ilaçe në atë çantë infernieri, por
më shumë me këshilla prej
mjeku me orientim me përdorim të ilaçeve popullore.
Një infermier i tillë ishte
edhe Elez Ramadan MORINAJ i
Zezajve të Pukës (1924-2005).
Nuk qe një rastësi që m'u rekomandua mua fjala e rastit, në
emër të Muzeut Historik Pukë,
për të ndjerin Elez Morinaj, sepse
Elezi qe nxënës i Migjenit (19361937), që dëshmohet me botimin
e kujtimeve të tia në librin
"Migjeni në Pukë", (1998), si dhe
nga shkrimtari Nasho Jorgaqi në
librin "Migjeni në kujtimet e
bashkëkohësve", Tiranë, 2011,
f. 152, me titullin "Fletoren e
detyrave e ruajta për kujtim të
Migjenit, mësuesit tim të
dashur." Njëkohësisht, Elez Morina në moshën 20-vjeçre qe
pjesëmarrës në LANZFNÇL, në
Batalionin Partizan "PUKA",
themeluar më 23 nëntor 1944
me 150 partizanë pukas në përbërjen e Brigadës XXII-S, duke
marrë pjesë në luftën për çlirimin e Shkodrës. Për shërbime
të shquara në Ushtrinë Nacionalçlirimtare, më 2004 këshilli
i Ministrave, Komiteti Kombëtar
i Festimeve të 60-vjetorit të
Çlirimit të Atdheut, e dekoron
më 29 Nëntor 2004 me medaljen e kujtimit me motivacionin:"
I jepet Elez Ramadan Morina
medalje për kontibut të shquar
në çlirimin e Atdheut."
Në vazhdim, Elezin do ta gjejmë në aksione vullnetare të rinisë për rindërtimin e ndërtimin
e veprave të para të pasçlirimit.
Më 28 dhjetor 1948 - 1 tetor
1949 Elezi vazhdon kursin
njëvjeçar pranë shkollës së infermierëve të Qarkut Shkodër.
Kursit i kushtoi vëmendje të
madhe dhe e përfundoi me re-

zultate shumë të mira. Nga 16
lëndë, që kishte programi, mori
shkëlqyeshëm 11 prej tyre, me
një notë mesatare 9'7, krahasuar me sot. Me të mbaruar
kursin filloi detyrën e infermierit
me vullnet e guxim, duke përballuar vështirësit e detyrës, të
kushteve e të terrenit, sa në
popull filluan ta thirrnin "Doktor
Elezi". Duke çmuar punën e tij
dhe për mungesë kuadri, më
1953-1954 ka punuar si zëvendësshef i seksionit të Shëndetësisë në rrethin e Pukës, por
shumicën e viteve të punës i
kaloi në fshatra. Në shumë fshatra duhej të udhëtohej më
këmbë. Shumë herë e zinte
nata udhës. I duhej të trokiste
në derën e ndonjë fshatari të
varfër apo të ndonjë shkolle, ku
flinte ndonjë mësues. Kështu një
natë po udhëtonte nëpër Midhë,
duke menduar se ku mund të
trokiste. Tek dera e shkollës dal-

loi mësuesin Adem Laçi, nga
lagjeja e fshatit të Pukës, ndërsa Elezi prej lagjes Zezë. Ademi
e ftoi brenda dhe i tha se mund
të flente aty, sado që Ademi banonte në një kthinë të shkollës.
Si hëngrën një darkë dosido,
hoqën dërrasën e zezë dhe e shtruan në dysheme. Mbi te shtruan ato pak rroba fjetjeje që kishte Ademi dhe kaluan atë natë,
si edhe disa të tjera në kushte
të zakonshme të fyndviteve
1950. Si u ngritën kooperativat
bujqësore mundësit për ushqim
u bënë edhe më të vështira. Fshatarët bukën e merrnin në furrën e kooperativës, ku gatuhej
në tepsia, prej nga buka dilte e
papjekur mirë dhe herë me misër të mykur. Në një udhëtim për
Iballe (prej Puke në Iballe bëhej
më se 6 orë më këmbë). Në Qaf
t' Mug, mbi Midhë, e zuri dreka.
Te një shtëpi kërkoi pak bukë
për udhë. E ftuan të ulet. I sollën
një gotë raki me pak djathë. I
thanë se ende nuk e kishin
marrë bukën në furrën e kooperativës. Po të priste pak. Kur e
pau Elezi se po vonohej, u nis. I
duheshin edhe afro 3 orë udhë
për Iballe, i ushqyer me atë gotë
raki e pak djathë.
Me këtë rast, mund të kujtoj
edhe unë shembuj të tilla bile
të fillimviteve '70. Me mësuesin e Berishës, Ndue Logun, zhvilluem një ekspeditë në
Skvinë, Zhub, Berishë e Vogël,
Pap e kthim për hulumtime për
vendet historike të këtyre fshatrave të Berishës. U nisëm nga
Puka qytet më 11 gusht 1970.
Nga mali i Krrabit, ku na la
makina, e në Skvinë të Berishës, bri Drinit, udhëtuam mbi
tri orë më këmbë. Sado të
lodhur, po me interesimin për
ato male, lugina e shpate

magjepse, por të vështira për të
jetuar e punuar aty. Ndue Logu,
mësues nga Dukagjini i Shkodrës, që punoi disavjet në Berishë të Vogël, na ndihmoi
shumë në atë ekspeditë. Më 12
gusht, si u njohëm me kishën
dhe kalanë e Zhubit, u ngjitëm
përmes vapës shpateve të pjerrta të malit të Alshiqes. U
ndalëm pak në FushëShengjergj, një rrafshinë e vogël,
mbijetonte një shtëpi e vetme.
Na sollën nga një gotë raki, po
unë mora leje dhe hypa në mandin e oborrit. Me ushqimin e frutave të ëmbël sheqer të mandit,
mora fuqinë e duhur dhe vijuam
udhën bri Alshiqes derisa arritëm në Berishë të Vogël, "Katundi i Kishs". Të nesërm, më
13 gusht kaluam në Pap. Aty na
kthej bujarisht mëngjes një ishnxënës i imi, Lekë Matoshi,
oficer. Udhëtuam poshtë kah
Mullit e Papit, te Shkalla Gjytets
e Podet Gjytet. Në kthim, të djersitur nga udhëtimi e vapa, u
freskuam në lumin e Iballës. Kur
filluam ngjitjen e shpatit të pjerrtë të Tmugut, mëngjesi me përshesh me qumësht, na kishte
lëshuar plotësisht. Si arrita me
zor deri në mesin e shpatit thik,
forcat më lanë krejt. U ndala i
dërmuar. Ndue Logu, i kalitur të
duronte më shumë se unë urinë, më jepte kurajo e më mori
për krahu. Ec e ndalu krejt i
këputur. Koha po kalonte. Makinat e Krrabit nga dreka largoheshin të ngarkuara me lëndë
për Shkodër. Kjo na shqetësonte aq sa uria. Me një sforcim të
jashtëzakonshëm, arritëm shtëpitë e para të Tmugut.
Kërkuam pak bukë. I zoti i shtëpisë u ngrit nga shtrati, i
sëmur, se ishte i ftohur. Mori
bukën me bujari dhe e futi në
krye të vegshit me mishin, që
po ziente. Ishte nata e Zojs së
Berishës, që pas 1967-s, detyroheshin ta festonin fshehtas.
Buka e ngopur me lëngun e
mishit me yndyrë, më dha forcë
e më ripërtriu. Ecnim duke
ngrënë. Arritëm Krrabin në
kohë. E kujtuam këtë rast si
konkretizim për vuajtjet e Elezit, si kolegët e tij infermier dhe
mësues. Kështu, si Elezi, shërbyem me përkushtim duke
mposhtur vështirësitë e kohës.
Elezi ishte edhe një kryefamiljar dhe prind i kujdesshëm.
Bashkë me gruan e tij zonjë,
Hiren, rritën 9 fëmijë, 6 djem e
3 vajza (Enverin, Sylën, Besnikun, Floratin, Fatmirin, Gëzimin, Dianën, Lirien e Mozën.
Tani Florati, Fatmiri e Moza janë
në Tiranë, kurse Gëzimi ka çarë
në Greqi). Duke e parë nevojën
e aftësimit të mëtejshëm një
detyrë të domosdoshme, Elezi
vazhdoi kualifikimin e mëtejshëm në shëndetësi. Kështu,
më 1967-1969 vazhdon shkollën
3-vjeçare të infermierëve në
Shkodër.Me këtë kualifikim në
shkallë ndihmësmjeku shërbeu
derisa doli në pension, pranë radioskopisë Pukë me mjek të
shquar, si: Hilë Tusha, Eqerem
Berdica e Hysni Shkjau. Elezi e
çmonte shumë detyrën e shërbimit shëndetësor, sa e ndihmoi
edhe motrën e tij, Sebijen të përfundonte shkollën për ndihmësmjeke. Edhe dy nuse të
djemëve : Fatmirën e Verën i
mori infermiere. Në vazhdën e
traditës së gjyshit Elez dhe të
hallës Sebije, edhe Arsilda Besnik Morina vazhdon shkëlqyeshëm për mjekësi, një shpërblim i mirë për kujtim të "doktor " Elezit.
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CEREMONIA
Pas ceremonisë në Presidencë, një tjetër takim festiv me studentë të asaj plejade kur nisi karrierën sportive

Skënderbegësat e viteve ''60-të festojnë
Titullin e "Mjeshtrit të Madh", Isa Tare
Nga Halil RAMA

Pas
ceremonisë
mbresëlënëse në Presidencë
ditën që Kreu i Shtetit, Bujar
Nishani e dekoroi me Titullin
"Mjeshtër i Madh", legjenda e
atletikës shqiptare, Isa Tare, e
ndan gëzimin e marrjes së këtij
titulli me Skënderbegësat e
maturës ''62....
Dhe jo rastësisht, por kjo e
mirëmenduar prej tij dhe organizatorëve, sepse pikërisht me
studentë të asaj plejade Z.Tare
nisi karrierën sportive.
Në këtë takim festiv, në lokal
"Xakja" te (Xhamllëku), vlerat,
talentin dhe aftësitë e rralla të
Mjeshtrit i evidentuan bashkëskënderbegësat e viteve 1958''62, Ilia Kongo, Selam Hodo, Bilal Sina, Ali Vukatana, Asim
Prexha, Abil Zerani, Albert Kotili etj, por dhe pedagogët e tyre
të nderuar Bejkush Birçe e Ismet Bellova. Risi e këtij takimi
ishte pjesëmarja e djemve të dy
ish skënderbegasve, që nuk jetojnë më, i biri i Sadik Zajmit dhe
i biri i Kristaq Qiricit.
Ata vlerësuan kontributin e
jashtëzakonshëm 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 titullit të akorduar nga Presidenti i
Republikës Bujar Nishani: - "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 vendin tonë",motivacion ky
që është sitenzë e veprimtarisë
së këtij kolosi të sportit shqiptar. I pranishëm si i ftuar
nderi në këtë takim, gjeneral-lejtënant (në pension) Rrahman
Parllaku - Hero i Popullit dhe
Nderi i Kombit, firmën e të cilit
mbajnë emërimet e shumicës së
këtyre ish skënderbegasve, evidentoi ndër të tjera kontributin
e z.Isa Tare, që prej afro pesë
dekadash, si sportist dhe drejtues i klubit shumësportësh
"Partizani" ka marrë pjesë në të
gjitha aktivitetet e rëndësishme
kombetare e ndërkombëtare, dhe
si ikonë e atletikës ka thyer rekorde të shumta duke u
shndrruar në vlerë për kombin
tonë.
Më pas, zëvendësministri i
Arsimit dhe Sporteve, Rauf Dimraj, duke u ndalur në vlerat e
spikatura të legjendës së atletikës shqiptare dhe rezultatet
sinjifikative të z.Tare tha se instancat shtetërore janë të vonu-

ara në dhënien e këtij titulli për
"Mjeshtrin e Madh".
Për karrierën e shkëlqyer
sportive të z. Isa Tare foli fjalë
zemre edhe Konsulli i Nderit i
Bosjë-Hercegovinës në vendin
tonë, z.Fiqiri Kllari. Ai evidentoi
miqësinë prej pesë dekadash me
"Mjeshtrin e Madh", që në kohën kur kunati i tij, Adem Sabli
(i cili ka hyrë në panteonin e
atletikës shqiptare, si një nga
talentet dhe rekordmenët e këtij
sporti, duke vënë vulën e vet më
mesin e viteve 60-të) u arratis
në ish Jugosllavi, ndërsa z.Tare,
pavarësisht pasojave që mund t'í
vinin nga regjimi diktatorial i
qëndroi gjithmonë pranë familjes së tij. Fiqiri Kllari është konsull nderi i Bosnjës në Shqipëri,
kryeplak i fshatit Borakë si dhe
president i shoqatës "Zambak"
e cila është shoqata kombëtare
e boshnjakëve të Shqipërisë
ndërsa si biznesmen ai është
president i kompanisë Gllavica.
Pjesëmarësit në këtë takim festiv përshëndetën edhe këtë
miqësi të pandarë të familjeve
Tare-Kllari, ndërsa sollën kujtime mbresëlënëse të viteve kur
studjuan e punuar së bashku
Isain, tashmë "Mjeshtër i Madh".
70-vjeçari Isa Hamza Tare,
lindur në Nivicë -Tepelenë dhe
banues të Tiranë, gjatë karierës
së tij akademike dhe sportive
prej pesë dekadash, është
nderuar me dhjetra Urdhëra e
Medalje. Pas diplomimit në Akademinë e Sporteve Tiranë, si
dhe mbarimit me rezultate të
shkëlqyera të Kursit pasuniversitar dhe të Kurseve të tjera
kualifikimi në Shqipëri dhe në
Kinë shërbeu për 10 vjet (19701980) si pedagog dhe Shef i De-

partamentit të Fiskulturës në
Akademinë 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 devotshmëri, përkushtim e kopetencë funksionet e Inspektorit
të Sporteve bazë: not, shah,
atletikë, gjimnastikë dhe Drejtor
Ekzekutiv
i
Klubit
Shumësportesh "Partizani".
Gjatë kësaj periudhë si Drejtor
Ekzekutiv
i
Klubit
Shumësportesh "Partizani" ka
punuar për ngritjen e të gjitha
strukturave të këtij klubi. Prestigji i Mjeshtrit të Merituar Isa
Tare do të rritej ndjeshëm, pasi
duke e drejtuar me kopetencë e
profesionalizëm arriti ta shpallë
atë Klubin më të mirë të Republikës për disa sporte. Gjatë
kësaj kohe janë fituar disa medalje ndërkombëtare në sportet si
mundje, atletikë, gjimnastikë,
peshëngritje, boks dhe karate.
Përsa i përket karierës sportive,
z.Isa Tare është shpallur Rekordmen i Ballkanit për "Flakjen e
Diskut për Mosha" (1996). Po
ashtu është fitues i tre Medaljeve të Arta në Spartakiada Kombëtare. Ka marrë pjesë në të
gjitha aktivitetet e rëndësishme
kombetare, ku përfshihen 300
gara kombëtare, (në 180 gara ka
fituar vendin e parë, si dhe në
83 takime ndërkombëtare ku në
50 gara ka fituar vendin e pare).
Medaljet dhe dekoratat në
"gjerdanin e artë" të Isa Tares
Karriera e shkëlqyer sportive
ka bërë që Isa Tare të mbajë
"gjerdanin e artë"të disa dekoratave. Ai nderohet me titujt
"Mjeshtër Sporti" (1964) dhe
"Mjeshtër i Merituar Sporti"
(1981). Me Medaljen e Artë "Për
Merita të Veçanta në Fushën e
Sportit", nga ish Ministri i Kulturës dhe Sporteve Teodor Laço
më 08 qershor 1996 si dhe "Nderi
i Sportit Shqiptar". Isa Tare ka
qenë për tetë vjet anëtar i Kryesisë dhe zv/President i Federatës Shqiptare të Atletikës. Si
drejtues, ka shoqëruar dhe drejtuar dhjetra here ekipet sportive shqiptare (atletikë, gjimnastikë, mundje, boks etj) në takime
ndërkombëtare. Këshilli Bashkiak i Tiranës, i ka dhënë Medaljen "Mirënjohja e Qytetit të Tiranës". Gjatë karierës së tij
sportive është shpallur Kampion dhe Rekordmen në Flakjen e
Diskut dhe gjyles për 27 vjet me
radhë, duke fituar 27 medalje të
kampionit kombetar, dhe tre

KOSOVË
Ky krim kundër njerëzimit, alarmoi fuqishëm botën demokratike amerikane dhe evropiane

16 vjet nga masakra në Reçak, Mustafa homazhe në Kompleksin Memorial
PRISHTINE - Në fshatin
Reçak të komunës së Shtimes,
në Kosovë, u zhvilluan
homazhe për martirët e lirisë
dhe pavarësisë, të rënë në
masakrën e forcave serbe para
16 vitesh, e cila tmerroi botën
dhe zgjoi ndërgjegjen e diplomacisë botërore. Në përkujtim të
kësaj masakre të ndodhur në 15
janar të vitit 1999, ku u vranë
mbi 45 civilë shqiptarë, zhvilluan homazhe në kompleksin
memorial kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe kryetari i
Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Kryeministri tha se
Masakra e Reçakut solli ndërhyrjen e komunitetit ndërko-

mbëtar, pasi është një pasqyrë
e veprave të ushtrisë dhe policisë serbe të atëhershme, të
cilët masakruan pleq e të rinj.
"Është një pasqyrë e veprave
më morbide të regjimit të
atëhershëm serb, të ushtrisë,
të policisë dhe të paramilitarëve, të cilët vranë dhe
masakruan njerëz të paarmatosur, pleq edhe të rinj, që flet
për dimensionet e një lufte
shumë të ndytë, dhe një sjelljeje çnjerëzore, e cila u manifestua ndaj popullatës shqiptare
këtu, por po ashtu edhe për vlerat e lirisë dhe pavarësisë sonë,
të cilat u ngritën mbi gjakun e
njerëzve tanë, mbi flijimin e

tyre, edhe mbi patriotizmin e
tyre", - theksoi kryeministri
Mustafa.
Masakra e Reçakut njihet si
një nga ngjarjet kryesore që u
kanë paraprirë proceseve, të
cilat kanë çuar te fushata e bombardimeve të NATO-s kundër
shënjestrave serbe. Ish-shefi i
misionit vëzhgues të OSBE-së
në Kosovë, ambasadori William
Walker, e pati cilësuar këtë
masakër si "krim kundër njerëzimit". Xhavit Haliti nga PDK,
me anë të një shkrimi në rrjetin social Facebook, ka përkujtuar viktimat e masakrës së
Reçakut.
Sipas Halitit, ky krim

kundër njerëzimit, alarmoi fuqishëm botën demokratike
amerikane dhe evropiane për
tmerrin dhe gjenocidin që po
ushtrohej ndaj civilëve shqiptarë, dhe shënoi kthesë të
fortë historike për Kosovën dhe
të ardhmen e saj.

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 gjendje
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 Presidenti i Republikës Bujar Nishani. 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 rëndësishme kombetare e ndërkombëtare. Ndaj dhe
"Mjeshtri i Madh" falenderon
përzemërsisht Presidentin e Republikës Bujar 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 ndonjëherë. Me modesti ai shprehet:
"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
dekorim, e konsideroj si institucionalizim, mbështetje dhe
lartësim të asaj që më mungonte. Duke pranuar këtë dekoratë,
mendoj se kemi pranuar 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 Arsimit dhe Sporteve, Lindita Nikolla
për propozimin që i bëri Prersidentit të Republikës, që atij t'i
jepej ky titulli 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 pushtuesi nazifashist.Urime të gjithëve
dhe një 2015 sa më të mbarë!",
shprehet Isa Tare.
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SPECIALE
Kadare: Kombi shqiptar s'ka pse të vuajë nga komplekset e identitetit të dyfishtë

Kombi shqiptar është europian
në histori, kulturë, gjuhë
Shkrimtari i madh shqiptar
Ismail Kadare, në një prononcim të posaçëm për portalin
"Express", lidhur me impaktin
e sulmit terrorist në hapësirën
e shqiptarisë, thotë se "Shqiptarët
janë
komb
i
vetëdijshëm evropian, me
rrënjë europiane, histori europiane, kulturë europiane,
kujtesë e gjuhë europiane. Kjo
është, thotë Kadare, e s'ka Asgjë tjetër"
Shkrimtari
më
famë
botërore, Ismail Kadare, ka
folur shkurt, pas atentatit që
ka ndodhur në Paris, me ç'rast
kanë mbetur të paktën 12 të
vdekur e disa të plagosur. Në
një bisedë ekskluzive për
Gazetën Express, Kadare ka
thënë se populli shqiptar
s'duhet të vuajë më nga komplekset e identitetit të dyfishtë dhe as të ndihet

përgjegjës për veprimet e të
tjerëve. Sipas tij, shqiptarët

identifikohen dhe janë europi-

Ajo që Europa i ka
dhuruar njerëzimit

Ismail KADARE

Goditja qe e rëndë. Eshtë
me e pakta që mund të thuhet. Shprehja "Europa u godit
mu në zemër" ishte e pranishme në pothuajse të gjitha
lajmet. Pati tronditje, dhimbje, tmerr, si diçka e frikshme që ndodh për herë të
parë. Pavarësisht hijes së saj
prej zonje të madhe, Europa
nuk ka qenë kurrë e paprekshme. Ka ndodhur madje që
edhe dy nga gadishujt e saj gadishulli iberik dhe gadishulli ballkanik, t'i shkëputeshin me forcë, përgjatë
shekujve të mëparshëm.
Unë i përkas një prej popu-

jve të Ballkanit, popullit shqiptar, që e pati humbur Europën dy herë: në shekullin
e 15 gjatë pushtimit otoman,
pastaj në shekullin e 20,
gjatë periudhës komuniste.
Mendoj se popujt që kanë patur një fat të tillë kanë një
qasje të veçantë, tepër të
ndjeshme, ose të themi empatike, me dramën që ndodhi. Pavarësisht faktit se ishte e përsëritur, tragjedia
kishte, siç e kam thënë, disa
gjëra të reja, të panjohura.
Nën këtë dritë, raporti i kontinentit europian me pjesën
tjetër të globit u qartësua në
mënyrë të beftë, sërish.
Është e vërtetë se Europa

konsiderohet si kontinenti
që ka përfituar nga planeti,
më shumë se të tjerët. Por
në të njëjtën kohë është
kontinenti që ka dhënë më
shumë se të tjerët. Ajo që
Europa ka bërë, i përket një
sfere unike, superiore
mund të thuhet, asaj të vlerave shpirtërore: filozofia,
arti, literatura, demokracia
dhe liria e shprehjes, për të
cilën ajo sapo u godit.
E veçanta e këtyre vlerave bën pjesë në aktet humane më sublime. Në ndryshim nga pasuria materiale,
pyjet, nafta, bankat, nga të
cilat çdo vend përfiton për
vete, vlerat shpirtërore u
nënshtrohen të tjera ligjeve.
Asnjë popull -apo asnjë
familje popujsh - nuk i krijon për vete. Njëherazi, në
të kundërt, që ditën e parë
të krijimit të tyre, ato u ofrohen në mënyrë krej të natyrshme popujve të tjerë. Kështu Europa krijoi Danten,
Shekspirin, Bethoven, mund të themi edhe vetë
Parisin, për vete, sikundër
për të gjithë botën.
Është ky dallim që u shfaq
njëherësh, si nën dritën e
një rrufeje: mirënjohja planetare për Europën, kontinentin e goditur. Por gjithashtu
edhe mesazhi që Europa
mbetet e çmuar për të gjithë
njerëzimin. Për këtë arsye
ajo nuk ka vetëm të drejtën,
por gjithashtu edhe detyrën
për t'u mbrojtur. Për veten,
dhe për gjithë të tjerët.

anë me rrënjë, gjuhë e histori
"Është një komb i vetëdijshëm,
është një komb me identiteti
europian, ka lindur në kontinentin europian, midis
qytetërimit europian. Është në
gjuhë, kulturë, mentalitet e
kujtime kombëtare europian.
Kombi shqiptar s'ka pse të vuajë nga komplekset e identitetit
të dyfishtë", ka thënë Kadare,
për Gazetën Express, të enjten.
"Kombi shqiptar duhet të bindet se është europian dhe s'ka
të bëjë me këto. Është europian, ka rrënjë europiane, ka
histori europiane, ka kulturë
europiane, ka kujtesë europiane, ka gjuhë europiane. Kjo
është. Asgjë tjetër", ka shtuar
ai. Kombi shqiptar duhet të bindet se është europian dhe s'ka

të bëjë me këto. Është europian, ka rrënjë europiane, ka
histori europiane, ka kulturë
europiane, ka kujtesë europiane, ka gjuhë europiane. Kjo
është. Asgjë tjetër
Shkrimtari më i përkthyer
shqiptar, në më shumë se 45
gjuhë të huaja, disa herë është përfshirë në debate sa i përket identitetit të shqiptarëve
dhe ndikimin e Turqisë në
Shqipëri e Kosovë. Kadare në
paraqitjen e fundit kishte kritikuar deputetë, udhëheqës të
Shtetit për tjetërsim të identitetit të shqiptarëve. "Dhe pyetja: ç'po ndodh? është e natyrshme", ka shkruar Kadare, në
librin "Mëngjeset në kafe Rostand". Në të njëjtin libër shkruan edhe: "Në 620-vjetorin e
Luftës së Kosovës, një deputet
nga parlamenti e shpall Gjergj
Kastriotin vrasës të myslimanëve, pra tradhtar të kombit. Kryeqyteti tjetër Tirana
shpallet i themeluar nga një
oficer osman. Në një xhami të
Kosovës kryeministri turk lëshon thirrjen "Kosova është
Turqi". Së fundi, qershia mbi
tortë, vijnë lajmet për shqiptarët e rekrutuar nga qendrat terroriste për të luftuar si
xhihadist në Siri. Të dy
krahët, njëri qetësues (gjëra
të rastit marrëzira qe s'duhen
marrë seriozisht) tjetri alarmues (ç'gjëra të rastit, ky është
fundi i botës), e shoqërojnë pa
pushim këtë mishmash. Ka
gjasë që të dy teprojnë, çka
është gjithmonë më e lehtë në
gadishullin tonë. Megjithatë,
zhurma nuk është pa gjë".

Le Monde

Ismail Kadare
fiton çmimin e Jerusalemit
Shkrimtari i shquar shqiptar, Ismail Kadare, 78 vjeç,
është fituesi i çmimit ndërkombëtar prestigjioz "Jerusalem
Prize 2015".
Lajmin e bëri të ditur gazeta e njohur izraelite "Haaretz".
Kadare, fitues i çmimit
"Prince of Austurias for Literarure" në vitin 2005, u vlerësua nga juria për veprat e tij

universale.
Çmimin shkrimtari më të
famshëm shqiptar, anëtar i
Akademisë së Shkencave
Politike dhe Morale në Francë,
do t'ia kryebashkiaku i
kryeqytetit, Nir Barkat, teksa
në ceremoni do të jetë i pranishëm edhe Presidenti i Izraelit, Reuven Rivlin.
(Vijon në faqen 13)
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REÇENSION

Vepër e përqasur me vlerat morale
të kombit shqiptar ndër shekuj
Nga Dhimitër NDRENIKA

- Asnjë e askush nuk mund
të pretendojë se luftrat
heroike të popullit shqiptar janë pronë e elitave
politike, shoqërore e
fetare.
- Vlerësoj këtë vepër të
z.Halil Rama, monografi
historiko-publicistike si
një ndihmesë e kontribut
të rëndësishëm, sado
modeste, për të ndriçuar
me vërtetësi përpjekjet e
kombit shqiptar për vetëvendosje e bashkim kombëtar.
"Testamenti i Atdhedashurisë" është një vepër publicistike, por e përqasur me vlerat
morale të kombit shqiptar ndër
shekuj. Sidomos, në kohët e
reja, autori i këtij libri Halil
Rama, shpreh thjeshtë e në
mënyrë
karizmatike
përgjegjshmërinë dhe detyrimin misionar që ai ka marrë
përsipër për të ndriçuar
vërtetësinë e ngjarjeve madhore të popullit shqiptar në
fundshekullin e kaluar. Përmbushja e këtij misioni nga autori duket sidomos në hedhjen
dritë dhe mbrojtjen e vlerave
të luftës kundër agresorëve
pushtues në Luftën e Dytë
Botërore e më pas për konsolidimin e shtetit shqiptar, luftën
për pavarësinë e Kosovës më
1999 e të shqiptarëve të Maqedonisë më 2001 që dëshmon e
vërteton aftësitë shtetformuese të etnisë shqiptare.
Thelbi i veprës, monografi

historike, do ta vlerësoja, është vija e moralit kombëtar, e
ndriçimit të karakterit të tij
liridashës, të pavarur, jashtë
mendësive, koncepteve e bindjeve politike, shoqërore e fetare. Kjo jepet me individëtpersonazhe që kanë kryer vepra për kombin, për identitetin e tij, për vendin e tij në trevat shqiptare në Ballkan, që
penguan e nuk lejuan asimilimin nga pushtuesit e huaj
dhe që i bën këta individë

"kujtesë të identitetit të tij".
Këta personazhe, personalitete
kombëtare, tregohen thjeshtë,
si njerëz të popullit, por që me
kontributet e tyre të pjesshme,
por tejet madhore e të rëndësishme, bënë të mundur realitetin e sotëm historik: Republikën e Shqipërisë, Republikën e Kosovës dhe një shtet
që "de jure" nuk mund të
vlerësohet "Republika shqiptaro-maqedonase", por që në fakt
është e tillë falë Marrëveshjes

së Ohrit, që i ngriti shqiptarët
në nivelet qeverisëse e shtetformuese; krahas dhe më thelbësores që vepra e këtyrë individëve mundësoi përjashtimin e synimeve asimiluese
të "sllavizmimit" e të "greqizimit" të trojeve etnike shqiptare në Ballkan.
Këto personalitete shprehen me konsideratë të lartë
nga z.Halil Rama në këtë libër
që ndërthur jo vetëm kohët
historike, por edhe trevat et-

nike, e njëherësh dhe për çka
i bën shqiptarët të tillë; për
arsimimin në gjuhën shqipe,
për një kulturë panshqiptare e
një shtet që "mbron" veten e
shqiptarët, kudo ku banojnë
në trojet etnike në Ballkan.
Vepra i bën thirrje brezit të
ri që të njohë traditën, kombin
e veprën e të parëve, ndërkohë që iu drejtohet edhe veteranëve të luftës që të ndriçojnë
më shumë LANÇ, në fillimet e
saj e pas daljes në publik të
forcave politike: Partisë Komuniste, Ballit Kombëtar e Legalitetit, si dhe të çlirimit të vendit. Kjo, krahas veprës për fitimin e pavarësisë e krijimin e
Republikës së Kosovës, e të
arritjeve të shqiptarëve në
Maqedoni, që me kujtimet e
tyre dhe me veprat letrare të
çdo lloji të ndikojnë në rritjen
e ndërgjegjësimin e brezit të
ri me atë që e bën të cilësohet
"shqiptar"; të të qënit vijues i
trashëgimisë etnike e të genit të tij në Ballkan.
Vepra e z.Halil Rama
ligjëron se "shqiptarizmi" i
Vaso Pashës përjashton meritat që kanë individët për bindjet politike, shoqërore e fetare.
Asnjë e askush nuk mund të
pretendojë se luftrat heroike të
popullit shqiptar janë pronë e
elitave politike, shoqërore e
fetare. Vlerësoj këtë vepër,
monografi historiko-publicistike si një ndihmesë e kontribut të rëndësishëm, sado
modeste, për të ndriçuar me
vërtetësi përpjekjet e kombit
shqiptar për vetëvendosje e
bashkim kombëtar.

Ismail Kadare fiton çmimin e Jerusalemit
(Vijon nga faqja 12)
Ceremonia e dorëzimit do të zhvillohet ditën e hapjes së Panairit të Librit në Jerusalem, më 8 shkurt.
Sipas gazetës izraelite, këtë çmim
e kanë fituar disa nga shkrimtarët më
të mirë të botës, përfshirë Bertrand
Russell (fitues i parë), laureati i çmimit
Nobel Mario Vargas Llosa, Milan Kundera, Simone de Beauvoir, Susan Sontag, Arthur Miller, Haruki Murakami
dhe Ian McEëan
Kadaraja, vepra e të cilit janë përkthyer në një numër të madh gjuhësh
e vendesh, vlerësohet për stilin e tij
tepër jetësor dhe lirinë e të shkruarit.
Disa nga librat me te njohur te tij
janë: "Gjenerali i ushtrisë së vdekur",
"Viti i mbrapshtë", "I ngrirë në akull",
"Pasardhësi", "Prilli i thyer", "Piramida", "Dasma" etj.
"Kadare është një tregimtar ironik
dhe tepër interesant që rrëfen shkëlqyeshëm me nënkuptime të
tërthorta rreth fajit kolektiv, veçanërisht në mos ndëshkimin e këtij faji.
Edhe pse në formën e të shkruarit personazhet janë kryesisht lokalë, kuptimi dhe rëndësia janë padyshim universale", - thuhet në motivacion
Panairi, një nga më të rëndësishmit në botë, do të zgjasë pesë ditë.
Ai do të mbahet për herë të parë një
kompleks gjigant në Jerusalem, ku
përfshihen një numër i madh botuesish, ndërkohë që institucionet në

zonën pranë panairit do të jenë të hapura për publikun.
Panairi i parë u mbajt në Jerusalem në vitin 1963 dhe ka vazhduar të
mbahet çdo dy vjet si një ngjarje unike
ndërkombëtare që tërheq qindra botues
nga shumë vende.
Kadare ka fi tuar mjaft çmime të
rëndësishme si "Man booker" në
Londër, "Princi i Asturias" etj si dhe
prej vitesh është në listen e kandidatëve për çmimin "Nobel".
Më 28 janar Ismail Kadare mbushi
79 vjeç dhe viti i kaluar ishte mjaft i
suksesshëm për të, pas
botimit të librave "Mëngjeset në

kafe Ronsard" dhe "Mjegullat e Tiranës"
si dhe fi toi çmimin "De Rada", të
dhënë nga MK.
Ja lista e laureatëve të mëparshëm:
1963 : Bertrand Russell
1965 : Max Frisch
1967 : Andre Schëarz-Bart
1969 : Ignazio Silone
1971 : Jorge Luis Borges
1973 : Eugène Ionesco
1975 : Simone de Beauvoir
1977 : Octavio Paz
1979 : Isaiah Berlin
1981 : Graham Greene
1983 : V. S. Naipaul

1985 : Milan Kundera
1987 : J. M. Coetzee
1989 : Ernesto Sábato
1991 : Zbignieë Herbert
1993 : Stefan Heym
1995 : Mario Vargas Llosa
1997 : Jorge Semprún
1999 : Don DeLillo
2001 : Susan Sontag
2003 : Arthur Miller
2005 : Antonio Lobo Antunes
2007 : Leszek Kolakoëski
2009 : Haruki Murakami
2011 : Ian McEëan
2013 : Antonio Muñoz Molina
2015: Ismail Kadare
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Studiuesi Kristaq Nanushi sjell "Pogradeci në shtypin e viteve", një vepër dinjotoze

POGRADECI NË RRJEDHATË HISTORISË
Albert Z. ZHOLI

Biblioteka memorialistike kombëtare këto ditë u pasurua me një
botim të ri, "Pogradeci në shtypin e
viteve", me autor shkrimtarin dhe
studiuesin Kristaq Nanushi. Siç
nënkuptohet nga titulli, vepra është
një bibliografi që përmbledh gjithë
ç'është thënë në shtyp për Pogradecin dhe krahinat e tij që nga fillimi i
gazetarisë shqip, më saktë nga viti
1887, e deri në mbarim të vitit 1944.
Duke shfletuar librin, bie në sy që
në fillim volumi i madh i koleksioneve që janë hulumtuar: gazeta, revista, kalendarë, buletine, fletore
zyrtare etj., gjithsej 285 tituj koleksionesh, që kanë dalë jashtë e brenda Shqipërisë. Gjen në to, gjithashtu, të gjitha gjinitë e gazetarisë: artikuj, njoftime, lajme, reportazhe, fotografi, portrete njerëzish, vendime
gjyqesh, reklama, letra, telegrame,
urime...Për secilin shkrim jepet titulli i organit ku është botuar, data,
vendi dhe një shënim shpjegues
përse bëhet fjalë në të.
Ashtu siç shprehet në parathënie
gazetari i shquar Niko Nikolla, ishte
e pritshme që ky autor pogradecar,
pas një kohe të gjatë studimesh dhe
botimesh të pasurisë kulturore të
vendlindjes së tij, të dilte para opinionit mbarëshqiptar me një libër të
tillë. Në letërsinë bibliografike kombëtare, për fat të keq jo të pasur,
libri vjen si shembull i lartë për të
gjithë ata autorë, që vënë themele
në studimet historike e kulturore të

trevave të tyre. Madje u vjen në ndihmë edhe familjeve të thjeshta të
qytetit e të zonave pranë, për të njohur më tej e më mirë trashëgiminë
e të parëve. Ata do të ndjejnë me të
drejtë krenari legjitime për
ndërgjegjen e lartë kombëtare që
kanë patur pogradecarët në rrjedha
të historisë. Shumë nga të parët,
njerëz të thjeshtë e intelektualë,
brenda dhe jashtë atdheut, individualisht apo të grupuar në çeta
luftëtarësh e në shoqëri patriotike u
bënë atdhetarë të shquar të pushkës
e të penës. Ata i gjejmë si manifestues, si protestues, si denoncues, si

organizatorë dhe pjesëmarrës nëpër
mitingje e demostrata, si luftëtarë
me armë në dorë, si ndihmëtarë në
të holla për shkollat, për librat në gjuhën shqip, për shtetin, për bashkinë
e qytetit, për gazetat përparimtare
per kishat e deri për fëmijët jetimë
të dëshmorëve të lirisë. Me të drejtë
prof.dr.Eduard Sulstarova shprehet
në recensën e tij: "E vlerësoj së
tepërmi punën e madhe që autorit i
është dashur të bëjë për hartimin e
kësaj vepre. Mendoj se ajo ka vlerë
të madhe njohëse për këdo, veçanërisht për studiuesit".
Bibliografia, që dëshmon për mprehtësi intelektuale, është strukturuar sipas kriterit kronologjik. Pas parathënies së gazetarit të mirënjohur
Niko Nikolla, që e prezanton përmbajtjen me kompetencë e gjuhë të
lartë profesionale, vjen një fjalë e autorit që e përcjell lexuesin në leximin
dhe kuptimin e saktë të disa teknikaliteteve. Pastaj, vitet 1887-1944
vijnë kronologjikisht të grupuara sipas tri periudhave historike: Rilindje, Pavarësi, Lufta II Botërore. Është
për t'u vënë në dukje vendosja si ballinë e kohës e një pasqyre me emrat
e shquar të secilës periudhë. Përshembull, në Rilindje gjejmë emrat
që u shquan në fushën e shkencës
dhe të shkollave shqipe, si prof.Gjergj
Pekmezi, Koço Sotiri, Aleks Oshteça,
Gjokë Pjetër Shqiptari, Muhamer
Minarolli etj. Po kështu edhe veprimtarë të shquar për çështjen kombëtare si Spiro Naço, Llazar Kozma,
Marko Kërxhalli, Zisi Tushemishti e
të tjerë në SHBA. Gjejmë dhe
luftëtarë me çeta në luftë për pavarësi, si Jashar Starova, Kajo Babieni
e Hasan Çela.
Ngjarjet që përfshihen në kapitullin e Rilindjes janë mbresëlënëse.
Veçojmë atë të hapjes më 1887 të
Mësonjëtores Shqipe në lagjen e Toplecit, një javë pas asaj të Korçës, gëzimin popullor, letërkëmbimet për të
midis Th.Mitkos e J.De Radës, midis J.Kosturit e V.Dodanit. Këtu gjejmë portretet dhe jetëshkrimet e dy
rilindësve mokrarë, Gjokë Pjetrit dhe
Aleks Andreas, që u vranë për shkollat dhe librat shqip. Gjejmë
Gj.Pekmezin si shkencëtar, diplomat
në Vjenë e patriot i madh,
M.Minarollin që rihapi shkollën shqipe më 1908, S.Naçon si patriot në
"Vatra" të SHBA dhe si kryetar i parë
i Bashkisë Pogradec. Gjejmë çetat
me foto të J.Starovës dhe të Gorës,
shoqëritë patriotike që ngritën
ndërgjegjen kombëtare në luftën për
Pavarësi. Po ashtu, shpërfaqet
përditshmëria e jetës nën sundimin
otoman, me trazira të llojllojshme,

me hajdutë, kërcënime, vrasje e
kusari, si dhe me përpjekjet për të
mësuar shkrim-këndim shqip fshehurazi nëpër shtëpi. "Lavdi pastë
Perëndia që më 1900 e gjer më sot
kanë mësuar të shkruajnë e të këndojnë shqip më tepër se 45 shpirt, pa
shkolla e mësonjës, njëri nga tjatri",
shkruan një mokrar nga Pleshishti
në gazetën "Drita" të Sofjes, dt.15 Shkurt 1908.
Është një jetë më të dhëna krejt
të panjohura, sepse edhe rrëfimet e
të parëve tanë sot, pas 100 e ca
vjetëve, nuk mbahen mend. Është
ashtu siç shprehet prof.dr.N.Jorgaqi:
"Kjo bibliografi ngrihet si një monument kulturor për vendlindjen dhe i
jep historisë shqiptare një kuotë të
re njohjeje për Pogradecin".
Në "ballinën" e Pavarësisë (19121939) emrat e personave dhe personazheve të kohës, të aktivizuar në shtypin brenda e jashtë Shqipërisë,
janë më të shumtë. Shquhen ndër
ta Gj.Pekmezi, J.Bashko, L.Poradeci,
M.Kuteli, por dhe të tjerë si Koço
Semini, Dhimitër Tushemishti,
Hilmi Leka, Xhevat Starova, Nevruz
Starova, Gjokë Gusho, Sulejman
Starova, Vasil Alarupi, Llambi Basho,
Kolë Koçi, Zisi Tushemishti, Thanas
Kërxhalli, Banush Hamdiu që u dalluan në fushën e gazetarisë, të politikës, të pushtetit vendor etj.
Nga ngjarjet me jehonë të kësaj
periudhe veçohen provokacionet
sërbe në trojet shqiptare, aneksimi
i Shën Naumit brenda kufijve të
Jugosllavisë, lufta kundër esadistëve
më 1914, protestat e qytetarëve
pranë kishës më 1921 për t'i kënduar liturgjitë në shqip e jo greqisht,
botimi i revistës "Kalendari Pogradeci" më 1919 dhe 1920, po ashtu i
gazetës "Liqeni" më 1923, veprimtaritë e shumta të Shoqërisë "Trupi
gjimnastik" nga viti 1916 e më pas,
drama "Besa" e S.Frashërit që u luajt së pari më 1919, veprimtaritë e
"Trupit Bojskaut" e sidomos, veprimtaritë e Shoqërisë Kulturore-Sportive
"Dragoi" e cila në vitet '30 u bë me
nam në të gjithë vendin.
Duke kaluar nëpër ngjarjet historike të kësaj periudhe shohim
edhe përditshmërinë e jetës së qytetit dhe të fshatrave, me zhvillimet
dhe sukseset për kohën, por dhe me
krizat fianciare, me shqetësimet
kufitare, me lajme të mira e trishtuese, me krijimtarinë letrare të
Lasgushit e të Mitrushit, që priten
me aq entusiazëm brenda dhe jashtë Shqipërisë, me veprimtarët e
shquar në SHBA, Rumani e gjetkë,
me përhapjen dhe konsolidimin e
shkollave në rreth, me reklamat për
hotel e plazh, për birrari, për fabrika
mielli, për rrobaqepsi, për servis
makinash etj. Të bën përshtypje
qytetaria e pogradecarëve me kostume, gravata, borselina, me pikniket që bënin në Kopshtin e Kalasë,
në Kabash e në Katjel, në Shën
Naum e Shën Prokop, manifestimet
në data festash, grupet artistike të
teatrit, të korit të kishës, të mandolinatës, të fanfarës, ekipet sportive
të futbollit, të atletikës, të notit, të
kanotazhit etj. Gjallëri e zhvillim
solli ndërtimi i centralit elektrik të
Kaboshit më 1928, që i dha dritë elektrike qytetit e fill pas kësaj, ndërtimi i kinemasë që u quajt "Afërdita"
(pastaj "Nacional" e pas çlirimit,
"Pokska"). Gazetaria e kësaj periudhe ka informacione për krizën
ekonomike në vend e në botë, ka
këshilla agronomie për vreshtarinë,
(Vijon në faqen 15)

Shkurt 2015; Nr. 9(314)

FAQE 15

AKTUALITET
Kosova, gati të ketë Forcën e saj të Armatosur, nëse faktorët politikë të Kosovës e mbështesin

Kodheli, mbështetje aspiratës
euroatlantike të Kosovës

M

inistrja e Mbrojtjes znj.
Mimi Kodheli priti në një
takim zyrtar ministrin

për Forcën e Sigurisë së Kosovës, z.
Haki Demolli dhe stafin që e shoqëron.

POGRADECI NË RRJEDHA
TË HISTORISË
(Vijon nga faqja 14)
pemëtarinë e për gështenjat, ka
propagandën për zgjedhjet në bashkinë e qytetit e në Kuvendin e Shqipërisë etj.
Shumë ngjarje të kësaj periudhe, edhe pse më e afërt, janë gjithashtu pak ose aspak të njohura.
Periudha e tretë, Lufta e II
Botërore, përfshin shkrimet nga 7
Prilli 1939 e deri në mbarim të vitit
1944. Në ballinën që prin kapitullin gjejmë persona e personazhe të
periudhave të mëparshme, si
L.Poradeci, M.Kuteli, J.Basho, por
edhe emrat e Heronjve të Popullit
R.Çollaku e K.Karafili, të dëshmorëve të lirisë e të luftëtarëve me
armë në dorë, si T.Laçka, L.Çomo,
M.Gjoka, P.Vako, të veprimtarëve
shoqerorë dhe krijuesve të tjerë, si
F.Papajani, K.Tushemishti, H.Leka,
V.Alarapi, K.Koçi, S.Minarolli,
B.Zhudi etj.
Përditshmëria e kësaj periudhe
është e mbushur me lajme nga frontet e luftës, me Luftën e Pojskës dhe
goditjet e tjera mbi fashistët, me buletinët dhe komunikatat e brigadave partizane, me tri djegiet e qytetit
e deri në çlirimin e tij nga partizanët më 30 Gusht 1944.
Vlerë të posaçme merr bibliografia me tre treguesit (indekset) që e
mbyllin atë: me emrat e autorëve të
shkrimeve, me emrat e njerëzve që
përmenden nëpër shkrime dhe me

emrat gjeografikë (toponomastika),
ku zhvillohen ngjarjet. Kjo e lehtëson kërkimin dhe gjetjen e personave dhe të vendeve sipas interesave
dhe përkatësive që kanë lexuesit.
Është një punë tjetër e mundimshme
kjo, që Kristaq Nanushi ka marrë
përsipër dhe ia ka dalë me sukses,
për t'ua dhuruar lehtësisht informacionin bashkëqytetarëve të vet. "Sa
shumë pogradecarë të penës!- thotë
prof.dr.J.Basho.- Me këtë libër autori
vërteton se Pogradeci është thesar
edhe në këtë drejtim. I uroj suksese
dhe botime të tjera dinjitoze!"
Në përfundim, libri prej 525
faqesh ka dy gjetje të bukura
metaforike, të vendosura një në kopertinën para (në ballinë) dhe një
kopertinën prapa. Ajo në ballinë
ështe e Piktorit të Merituar Anastas Kostandini (Taso), i cili me pamje grafike e paraqet librin si një
mjellmë (shpend i bardhë, paqësor
e poetik i liqenit), duke fluturuar me
zell e gaz drejt Pogradecit, me lajmin
se po sjell dhuratë një arkiv të pasur, të panjohur e të rëndësishëm
për sot e për të ardhmen. Fasha në
gojë "shtypi press-shtypi press..."
është përmbajtja e dhuratës. Një
imazh që e konkretizon bukur mesazhin. Shprehja e dytë metaforike,
ajo në kopertinën prapa, është e poetit dhe gazetarit të mirënjohur Xhevahir Spahiu, i cili kuintesencën e
këtij botimi e shpreh me pak fjalë:
"Ky libër është nënë librash të tjerë".

Znj. Kodheli, pasi i uroi atij
mirëseardhjen, e uroi dhe për detyrën
e re në qeverinë e Kosovës. Të dy ho-

mologët diskutuan për sfidat me të
cilat po përballet sot rajoni. Ata vlerësuan marrëdhëniet e shkëlqyera mes
dy vendeve.
Znj. Kodheli shprehu edhe një
herë tjetër vendosmërinë e qeverisë
shqiptare për mbështetjen e pakursyer sa i takon aspiratës euroatlantike
të Kosovës.
Znj. Kodheli tha se mbështetja e
Shqipërisë për anëtarësimin e Kosovës në NATO do të jetë e gjithanshme. "Reformat në FSK i konsideroj
mbresëlënëse.
Mendoj se Kosova është gati të
ketë Forcën e saj të Armatosur, nëse
të gjithë faktorët politikë të Prishtinës e mbështesin dhe e dëshirojnë
këtë gjë. Rruga për anëtarësim në
NATO është e vështirë, kërkon vizion, vendosmëri dhe korrektesë në
përmbushjen e kritereve të forta që
ka Aleanca.
Ne do të jemi për ju këshilltarët,
trajnuesit dhe udhërrëfyesit më të
mirë në këtë rrugë".
Nga ana e tij, z. Demolli e falënderoi ministren e Mbrojtjes për
mbështetjen e dhënë me ekspertë si
pjesë e Misionit Këshillues të NATO
pranë FSK.
Ai vlerësoi gjithashtu prezencën
dhe kontributin e ushtarakëve shqiptarë në kuadër të KFOR.
Mes Ministrisë së Mbrojtjes dhe
Forcës së Sigurisë së Kosovës u firmos Plani i Bashkëpunimit në Fushën e Mbrojtjes për vitin 2015.

Kodheli - Thaçit: Bashkohuni në të
mirë të shqiptarëve të Maqedonisë
Ministrja e Mbrojtjes, znj. Mimi Kodheli gjatë vizitës së saj në Maqedoni u
ndal në Tetovë, ku takoi kreun e PDSH,
z. Menduh Thaçi.
Znj. Kodheli e njohu z. Thaçi me diskutimet që zhvilloi me krerët më të
lartë maqedonas, me të cilët theksoi
nevojën e implementimit të drejtë dhe
të menjëhershëm të Marrëveshjes së
Ohrit.
Znj. Kodheli dhe z. Thaçi diskutuan
gjithashtu edhe lidhur me arsimimin
e shqiptarëve në tërësi dhe pjesëmarrjen e angazhimin e femrës shqiptare
në veçanti, në të gjithë aktivitetet dhe
strukturat vendimmarrëse në vend.
Ministrja Kodheli kërkoi që shqiptarët e Maqedonisë të jenë më të
bashkuar dhe të përkrahin njëri -

tjetrin. "Vetëm bashkimi real i faktorit
shqiptar në Maqedoni do të rrisë forcën
e përfaqësimit dhe do të garantojë më
shumë qytetarët e thjeshtë në të
drejtat dhe liritë e tyre kushtetuese",
theksoi znj. Kodheli. Ministrja e
Mbrojtjes tha se duhet punuar më
shumë në këtë drejtim, ashtu siç
shpresoj - vijoi ajo - "se përpjekjet tuaja edhe në nivel institucional do të jenë
garantë të barazisë së trajtimit të shqiptarëve".
Bashkëbiseduesit vlerësuan se integrimet euroatlantike të vendit dhe
rajonit janë me interes të veçantë për
shqiptarët.
Ministrja e Mbrojtjes znj. Mimi Kodheli vizitoi në shtëpinë e tij kryetarin
e BDI z. Ali Ahmeti.
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KULTURE
"Njëmijë vjet në 80 ha, vendbanim i rrallë qytetërimi mesjetar në Ballkan,". Arkeol. Etleva Nallban: Tani
rrezikohet nga shtyllat e tensionit të lart për Kosovë

PROF. DR. SKËNDER ANAMALI
SJELL "KULTURËN E KOMANIT"

Nga Xhemal MEÇI
Studiues, "Mjeshtër i Madh"
Muzeu Historik, Pukë,

-Mesazhi për mbrjotjen e këtij
djepi të trashëgimisë iliroarbërore-shqiptare
-Një vit para vdekjes, (1995),
Profesori arkeolog la
amanet Kulturën e Komanit;
-A. Degrand lexoi më 1899
në Akademinë e Mbishkrimeve të Parisit për
"varrezat misterioze" të
Komanit (!);
-Studiues europianë këtë
kulturë e çmuan si të
jashtëzakonshme: francezët
A. Degrand e S. Reinah;
austriakët Th. Ippen, Hahn
dhe C. Patsch; gjermani P.
Treger, hungarezi F. Nopça;
Italianët: L.M. Ugolini dhe
Armao, slloveni J. Koroshec,
serbi V. Popoviq etj. Krahas
tyre dhe at Shtjefen
GJEÇOVI;
-1959-'60 e studiuan arkeologët tanë: Skënder ANAMALI, Hëna SPAHIU etj.
-Etleva NALLBANI, etnologe,
ndihmuar prej një fondacioni Frances, tash 5 vjet në
kërkime intensive, i ka
shtrirë zbulimet në më se 35
ha në vendbanime dhe
objekte kultesh të vjetra,
dëshmi të çmuara historike
të krishtërimit në male;
-Vendosja e një linje OST-je
Shqipëri-Kosovë, në zonën
arkeologjike prej 80 ha
Koman-Shënkoll, pranuar
nga i quajturi "Këshill
Kombëtar i Arkeologjisë"
dhe M. Kumbaro, ministre e
kulturës, do të varroste këtë
trashëgimi të identitetit
tonë kombëtar. (Këtë zonë 6
herë e kam vizituar, hulumtuar, studiuar e botuar);
-Kanë kërkuar dhe kërkojnë,
të shqetësuar, arkeologë e
studiues spostim nga kjo
zonë e paçmuar arkeologjike . Tani shpresohet
te Kryeministri Edi RAMA.
Profesor S. ANAMALI, arkeologu i parë shqiptar, që drejtoi
ekspeditën e viteve 1959-1960,
plotëson dëshmitë e arkeologes
H.SPAHIU, të cilën e quan "gjurmuese e studiuese e pasionuar
e Kulturës së Komanit".
Për A. DEGRAND tregon se në
një ekspoze në Akademinë e
Mbishkrimeve, Paris, më 6 janar 1899, dha njoftimin e parë për
zbulime të bëra në "varrezat misterioze" në Koman, Shqipërinë

e Veriut, ku ka hapë disa varre
dhe grumbulloi "135 objekte
arkeologjike (stoli, vegla e armë
metalike,) të cilat ia ka dërguar
Muzeut Zhermen në Paris. (Në
librin e tij "Kujtime...", A. Degrand shënon shumë më tepër
objekte: 524 objekte, prej të
cilave 400 perla gjerdanësh prej
qelqi të ylberizuar, qelqi me
ngjyra, qeramikë të smaltuar
etj.) Këtë lëndë arkeologjike prej
vetëm 135 objekteve, dhuruar
Muzeut Zhermen, e studioi
arkeologu francez S. REINAH, por
arriti në konkluzionin e mangët
si për datimin e objekteve (shek
III-V), si për përdoruesit e tyre,
të cilët qenkan të invazionit të
suesëve gjermanë në Iliri.
Edhe për Th. IPPEN, konsullin e Austro-Hungarisë në Shkodër, shkruan se ka meritën
se ka ftuar prehistorianin gjerman P.TREGER, i cili në vitet
1899 e 1900 hapi në varrezën
pranë kalasë së Delmaces 10
varre. Objektet e gjetura, i mori
në Berlin, ku i studioi dhe i botoi. Por konkluzionet e atij studimi ishin ende larg përfundimeve
shkencore të arkeologëve shqiptarë. Gjetjet arkeologjike i
paraqet mangët të periudhës romake me disa përjashtime, që
vinin prej Mesjetës së Hershme.

imin e tij, ndër të tjera nënvizon faktin se varreza mban "një
qytetërim të vonuar të një fisi
ilir".
Profesori, S. Anamali, shpreh
habinë e tij për qëndrimin tendencioz dhe aspak shkencor të
studiuesve serbë, që ngulmojnë
për praninë e antikiteteve
"sllave"apo "tepricave sllave" në
Varrezën e Delmaces. Studiuesi slloven Josip Koroshec shkon
edhe më larg në mohimet e tij,
kur gjetjet arkeologjike i tregojnë
për kulturë romake, për kulturë
sllave, për elemente bizantine,
ku "asgjëkund nuk shihet ndikimi i banorëve ilirë, madje as që
është e mundur të provohet", sipas tij. Në përmbledhjen që u
bënë përfundimeve të studiuesve të huaj, arrin në konkluzionin se mendimet e tyre vuanin nga pasaktësi të theksuara
shkencore, kur i quanin objekte
e varre të kohës romake, materiale të burimit bizantin dhe elemente sllave e avare ballkanike. Disa njohën për bartës të
kësaj kulture materiale e
shpirtërore banorë të tejlashtë
vendës, pellazgë, ilirë të romanizuar. Të tjerë studiues i quajtën banorë invadues nga Veriu:
survë gjermanë, avarë dhe
sllavë. As për moshën e varrezës

Për popullsinë, që i ka përdorë, e
sheh si ilire.
Prof. S.Anamali vlerëson
"zbulimet e bëra në varrezë nga
atë Shtjefën Gjeçovi, në koleksionin e të cilit në Shkodër
(kishte)
një
unazë
me
mbishkrim"që është me interes shkencor. Për zbulimet e F.
Nopçes, etnograf hungarez, i cili
ka hapur një varr të pacënuar
dhe ka bërë krahasimet e
lëndës arkeologjike, shpreh
vlerësime, sepse i afrohen së
vërtetës historike, sado që
thoshte se popullsia e varrezës
i takonte "një fisi të romanizuar
dhe njëkohësisht Mesjetës së
Hershme". L. M. Ugolini qe kryetari i parë i misionit arkeologjik italian në Shqipëri, që më
1924 vizitoi varrezën. Në bot-

jo vetëm që nuk u përputhën në
mendimet, por as nuk arritën në
datime të sakta. Disa i datuan
të shek. III-V, të shek.V apo të
Mesjetës së Hershme (shek.VIIVIII) deri pas shek.X. Megjithatë,
rëndësi ka fakti se kjo kulturë
arbërore u bë objekt studimi nga
shumë autorë të huaj dhe ngjalli interesim në sferat e shumta shkencore Europiane dhe gjet
pasqyrim në muze të shumtë
arkeologjikë, sidomos në Europën Perëndimore. Ndërsa në
vazhdim, qenë arkeologët dhe
historianët shqiptarë, që mbas
ekspeditash në 30 varreza me
shtrirje Veri - Jug dhe të një pune
studimore më se 30-vjeçare, të
arrijnë në përfundimet e sakta
shkencore, të cilat na i jep përmbledhtas prof. S.Anamali.
Së pari, ai vë në dukje ekspeditat e arkeologes së shquar
Hëna Spahiu në Varrezën e Delmaces edhe në vitet 1982, '83 e
'84, duke zbuluar edhe tri unaza
të reja me të njëjtin mbishkrim
me unazën e parë. Në këtë
mbishkrim H. Spahiu shikonte
"formula kristiane, lutje në greqishten bizantine". Kurse gjetja
e tyre në rritje, lë për të menduar për "prodhime vendase,
sikurse edhe objektet e tjera të
punuara sipas modeleve bizantine të shek.VI-VIII".

Së dyti, Profesori i nderuar
thekson se Kultura e Komanit në
Delmace, simbas kërkimeve të
reja në 160 varre të tjera në:
Krujë, Lezhë, Shurdhah (Sarda),
Mirditë, (7 varreza të mëdha dhe
të vogla), Kukës, Berat, Vlorë dhe
deri në Mijelë (Mali i Zi), Ohër
(Maqedoni), Afionë (Korfuz) etj.,
ka lindur dhe është zhvilluar në
një periudhë historike të caktuar. Ishin shekujt (VI-VIII) kur
Perandoria Bizantine kishte
humbur kontrollin e saj në një
trevë të gjerë të Ballkanit Perëndimor nën goditjet e invazioneve. Kështu, në kulturën tradicionale të Bizantit u shfaqën dhe
u zhvilluan zona kulturore arbërore me shtrirje të gjerë Veri
- Jug. Pra, nuk kemi veçime zonash "të ngushta kulturore", por,
me forcimin e forcave të
brendshme arbërore në kushtet
e një vetëqeverisjeje të gjatë të
më se tre shekujve (VI-IX), u arritën zhvillime ekonomike e
kulturore të një përkatësie etnike të njëjtë në të gjitha
varrezat e trevave arbërore rurale dhe urbane Veri - Jug dhe
Lindje - Perëndim.
Së treti, Kultura e Komanit,
është e të njëjtit etnos, të etnosit
arbëror. Kultura materiale e
shpirtërore e këtij etnosi ishte
vepër e popullsisë arbërore vendase, e prejardhur nga ilirët.
Veçoritë dalluese të kësaj kulture janë zhvillim i zejeve të
brendshme mbi traditën e kulturës vendase ilire. Kështu, kjo
kulturë vendase arbërore ishte
një tregues i qartë, se në kohën
e invazioneve avare-sllave drejt
Bizantit në hapësira të gjera
iliro-arbërore pati një qëndrueshmëri e vitalitet të etnosit autokton të shqiptarëve të hershëm. Trashëgimia ilire shprehet e theksuar në disa stoli, që
lidheshin me veshjen tradicionale e me botën shpirtërore vendase. Elemente të tilla ka në
ndërtimin e varreve, në ritin e
varrimeve, në zbukurime dekorative etj.
Së katërti, në Kulturën Ar-

bërore të Komanit sigurisht që
do të kishte objekte luksi të kulturës bizantine e parabizantine,
të ardhura nga Durrësi. Me Durrësin është zhvilluar jo vetëm
tregtia e mallërave, por edhe
lidhjet demografike. Hajdarajt,
një komunitet i vogël në Koman
prej shekujsh, i tregojnë të
ardhur prej rrethinave të Durrësit, siç shprehen edhe ata vetë,
ardhë në Koman me ndihmën e
tregtarëve Komanas.
Krahas këtyre stolive të kufizuara luksi, janë përgatitë edhe
vathë në ndikim të modeleve
bizantine, por zejtarët vendas u
kanë dhënë trajta të bukura e
të larmishme artistike me forma të reja, duke fituar tiparet
e një kulture vendase arbërore,
"që i takojnë përbërësit të tretë,
një ndër më të rëndësishmit të
Kulturës Arbërore të Komanit.
Së fundi, sado që një pjesë e
mirë e arkeologëve nga ishJugosllavia pranojnë se në Kulturën e Komanit "shihet një traditë materiale e shpirtërore e
popullsisë vendase, se ajo formohet si një kulturë më vete në
traditën
antike
të
vonë...Shembull dhënës është
Varreza e Komanit...varreza e
Shqipërisë së Mesme, të Krujës
etj.". Por duke ruajtur në thelb
tezën sllave, siç është studiuesi i njohur serb Vladislav Popoviq
shpik ide për "karakteristika të
veçanta me shumë import bizantin të "një popullsie ilire të
romanizuar, të quajtur protoromane". Megjithëkëtë, tashmë
"qëndron plotësisht mendimi shkencor shqiptar se Kultura e
Komanit është një kulturë e
hershme arbërore, vazhduese e
kulturës ilire që bartësit e saj
shqiptarët e hershëm, janë
pasardhës të ilirëve".
(Prof.S.Anamali, Varreza e
hershme mesjetare pranë
Kalasë së Delmaces - Koman
(kërkime, probleme, rezultate).
( Lexuar një vit para vdekjes dhe
botuar dy vjet pas vdekjes në "Shkodra në shekuj" vëllimi I, Shkodër, 1998).

