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Halil RAMA

osova e lirë, siç e ka përcaktuar dhe në librin me kujtime është ëndrra e jetës të
Heroit të Popullit dhe Nderit
të Kombit, Rrahman Parllaku. Kur i duhej
edhe më pak se një muaj për të arritur
në kuotën e 97 viteve jetë, gjenerali, tek
i cili ulet këmbëkryq historia, mori sërish
rrugën për në Gjakovë, nga ku ka kujtim
një plagë lufte. Por këtë radhë, jo për të
kujtuar atë plagë, por për të nderuar, një
nga bashkëluftëtarët e shokët e tij të paharruar, Heroin e Popullit Fadil Hoxha.
Pikërisht në 100-vjetorin e lindjes së këtij
burrështetasi, Nderi i Kombit pritet me
nderim e respekt të jashtëzakonshëm, siç
i takon simbolit të qëndresës gjatë LANÇ
SPECIALE

Konferenca e
Kardiologjisë dhe
Insuficienca Kardiake
Krahasimisht me 20 vjet më përpara,
rezultatet e menaxhimit dhe trajtimit
janë përmirësuar shumë
Dr. Leonidha Peppo

Faqe 12

e në burgjet e diktaturës. Mirëseardhjen
ia urojnë në fillim veprimtarët e shquar
të Shoqatës të Veteranëve të LANÇ të
Kosovës, dega Gjakovë, Xhevat Koshi e
Skënder Hoxha. Më pas atë e rrethojnë
me dashuri e respekt të jashtëzakoshëm,
jo vetëm veteranë e pasardhës të tyre,
por edhe dhjetra të rinj e të reja gjakovare. E përqafojnë me mall, kreu i veteranëve kosovarë Zija Mulhaxha, akdemiku i shquar Jusuf Bajraktari, publicisti
e shkrimtari i shquar Veton Surroi, veprimtarja e mirënjohur e Shoqërisë Civile,
Drita Rexhepi e të tjerë personalitete të
njohura të botës akedemike e kulturore
të Gjakovës. Kjo pritje është emocionuese
e njëherazi edhe mbresëlënëse, jo vetëm
për gjeneralin – legjendë në kufirin e dy
kohëve, por edhe për vajzën Tatjanën, si

dhe për mua e kolonel Destan Doçin që e
shoqërojmë në këtë vizitë historike.
Gjeneral-Lejtënant Rrahman Parllaku
është kështu midis nesh me barrën e
97 viteve të tij, që si rrallëkush, i mbart
me freskinë fizike, me mprehtësinë e gjykimit, me fjalën që nuk bie përdhè, me
gjallërinë dhe energjinë e një burri shteti.
Ai është memoria historike e kombit….
Ka marrë pjesë aktive në LANÇ; bashkë
me brigadën e III-të kalon në Kosovë, ku
pas çlirimit të Pejës me 17 nëntor 1944
emërohet Komandant i Divizionit të V-të
dhe u gradua kolonel. Nga 20 dhjetori i
vitit 1944 deri në mars të vitit 1945, forcat
e komanduara nga Rrahman Parllaku në
bashkëveprim me forcat jugosllave çliruan krahinën e Sanxhakut.
Vijon në faqen 2

100 –Vjetori i lindjes së njërit prej figurave më të shquara të historisë
moderne të Kosovës

FADIL HOXHA
NË KONTEKSTIN
HISTORIK
Prof.Dr.Jusuf BAJRAKTARI

SHPENDI TOPOLLAJ

BURRI
FISNIK
MARK
QERIM
DELIA

PROFIL

Faqe 9

Nga Ismet Balaj

LIBRI

FAQE 10

Faqe 8

Rreth vlerave të librit
“Mirënjohje familjeve
vlonjate që më mbajtën si
birin e tyre”Faqe 10
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REPORTAZH

Duke i thënë “LAVDI”, i japim respekt një personaliteti të rrallë si Fadil Hoxha

NDERIMI PËR “NDERIN E KOMBIT”
Halil RAMA

(vijon nga fq.1)
Me ndërprerjen e luftimeve, forcat
e Divizionit të 5-të e të 6-të Sulmues
u kthyen në Kosovë. Më 14 prill të vitit 1945, kur ndodhej në Mitrovicë,
ai mori urdhrin e emërimit komisar i
Korparmatës së 2-të në Berat.
Pikërisht për këtë karrierë të lavdishme gjenerali që më 17 prill bëhet
97-vjeçar nderohet e respektohet në
gjithë Kosovën dhe veçanërisht në
Gjakovë. Në kujtesën e Parllakut që u
lind dhe u rrit në krahinën e Lumës,
prefekturë e Kukësit, që historikisht ka
qenë pjesë e Kosovës, por që padrejtësisht, si dhe shumë pjesë të tjera të atdheut tonë, nga Konferenca e Londrës
e Ambasadorëve të Fuqive të Mëdha u
shkëput nga Prizreni, siç u shkëputën
Hasi e Tropopja nga Gjakova dhe krejt
Kosova nga Shqipëria, mbeten të gjalla
lidhjet historike të Lumës me Kosovën.
Dhe këtu në Komunën e Gjakovës me
një pozitë shumë të mirë gjeografike,
që shtrihet në pjesën jugëlindore të
Rrafshit të Dukagjinit, në pjesën jugperendimore të Kosovës, si pjesë përbërëse e regjionit qendror të Gadishullit Ballkanik dhe pjesës Juglindore
të Evropës, legjenda e qëndresës
Rr.Parllaku ndjehet si në shtëpinë e
vet. Gjithsesi ai ka nostalgji për tokën
pjellore, fushat, malet si dhe bjeshket
e larta që e rrethojnë Gjakovën në Jugperendim, ashtu si edhe për lumenjtë
që e përshkojnë si “Ereniku”, “Krena”,
“Llukaci”, “Drini i Bardhë” dhe ca lumenjë të vegjel por të rëndësishëm.
Paraditen e 19 Marsit, gjeneral Parllaku do të ishte i rrethuar nga
qindra bashkëkohës, personalitete të
Kuvendit Komunal të Gjakovës, familjarë, miq e të afërm të Fadil Hoxhës, që
kishin ardhur tek varrezat ku prehet
Heroi i Popullit. I përlotur, pasi ka vendosur një tufë me lule mbi varret e Vahide e Fadil Hoxha, gjeneral Parllaku
do të shprehej se nderimi për këta dy
bashkëshortë, protagonistë të kohës
së LANÇ dhe të të drejtimit institucional të Kosovës është nderim për Historinë e lavdishme të Kombit tonë.
Skënder Hoxha, vëllai i Heroit kosovar, njëherësh kryetar i Degës së Gjakovës të Shoqatës të veteranëve të
LANÇ të Kosovës, duke përshëndetur

pjesëmarrësit, ndër të tjera u shpreh
se duke i thënë “LAVDI”, i japim respekt një personaliteti të rrallë si Fadil
Hoxha, i cili tërë jetën ia përkushtoj
kauzës së popullit të vetë të përvuajtur. Gjithashtu ai shprehu mirënjohje
dhe respekt për gjithë heronjtë dhe
dëshmorët që ranë për mbrojtjen e
trojeve shqiptare, pasi e shkruan me
gjakun e tyre historinë kombëtare dhe
bënë realitet ëndrrën e tyre që Kosova
sot të jetë e lirë dhe e pavarur.
Në emër të kryekomunares së Gjakovës, Znj.Mimoza Kusari Lila, e cila
për shkak të një udhëtimi zyrtar në
SHBA e kishte të pamundur pjesëmarrjen, përshëndeti Znj.Elida Bejtullahu.
Ajo, ndër të tjera tha se “një komandant dhe një lider i tillë si Fadil Hoxha,
i përket qytetit që i përkasim edhe ne,
dhe figura e tij prej një personaliteti të shquar dhe patrioti të kohës, ka
ndikuar në edukimin tonë prej arsimdashësve dhe revolucionarëve”.
Dhe padyshim, veprimtaritë e kësaj
dite kulmuan me Akademinë Përkujtimore në sallën e Shkollës së Muzikës
“Prenk Jakova”, të mbushur plotë e
përplot, si asnjëherë.
Nën moderimin shumë profesional artistik të znj.Migena Arllati vijuan
përshëndetjet e përfaqësuesit të Kuvendit komunal të Gjakovës, Z.Armend Vokshi, nga kryetari i Shoqatës të Veteranëve të LANÇ të Kosovës,
Z.Zija Mulhaxha etj.
vPor do të ishte sërish kreu i OBVL-së, Rrahman Parllaku ai që do të
“pushtonte” zemrat dhe mendjet e
pjesëmarrëve me fjalën e tij të ras-

tit. Mes duatrokitjesh e brohoritjesh
të zjarrta, Heroi i Popullit dhe Nderi i

Kombit do të deklaronte se “Fadil Hoxha, si burrë shteti, me aftësi e dinjitet,
me zgjuarsi e larpamësi të jashtëzakonshme, duke shfrytëzuar më së miri
konjukturat e brendshme politike në
ish-Federatën Jugosllave, arriti ta bëjë
Kosovën pjesë kushtetuese të Federatës”. Më së miri këtë ide do ta shtjellonte më pas Prof.Dr.Jusuf Bajraktari
– akademik, në referatin “Fadil Hoxha
në kontekstin historik”.
Dhe si për të legjitimuar peshën e
rëndë të mendimit dhe veprimit të gjeneralit 97-vjeçar Rrahman Parllaku, në
fund të kësaj Akademie Përkujtimore,
këngëtari i mirënjohur kosovar Ismet
Peja, do të këndonte me zërin e tij melodioz vargjet kumbuese:
“Në këtë botë veç një gjë është e vërtetë/Njeriu s’plaket kur vjen mosha/
Njeriu plaket kur don vetë….”

NJË JETË NË SHËRBIM TË ATDHEUT
Zija MULHAXHA*
Në emër të Kryesisë së Shoqatës të
Veteranëve të LANÇ të Kosovës dhe
degës Gjakovë, përshëndes Kryetaren e Komunës së Gjakovës, Znj.Mimoza Kusari – Lila, si dhe gjeneralin,
Heroin e Popullit dhe Nderin e Kombit, zotëri Rrahman Parllakun.
Të nderuar pjesëmarrës në këtë
tubim përkujtiomor me rastin e 100
– vjetorit të lindjes së Fadil Hoxhës, Heroit të Popullit, udhëheqësit
shumëvjeçar të Kosovës, patriotit të
shquar të popullit shqiptar.
Fadil Hoxha kurrë nuk është larguar nga fronti i luftës për liri dhe
të drejta njerëzore e kombëtare. Për
këtë shkak lirisht duhet të thuhet se
konstante e gjithë jetës e veprimtarisë
së tij politike dhe shtetërore ka qenë
zhvillimi i qënies shqiptare duke mos
kursyer asgjë dhe duke mos dëmtuar askënd, por duke i prirë zhvillimit
dhe duke mbrojtur lirinë e popullit të
vet.
Fadil Hoxha ka qenë konsekuent
e i pathyeshëm në aktivitetin e tij
liridashës në kushtet dhe raportet
konkrete, sociale, politike, ekonomike të shqiptarëve të Kosovës dhe
të trevave të tjera të tyre në ish - Federatën Jugosllave.
Ai u orientua drejt edhe në raportet e ndërlikuara ndërkombëtare të
Ballkanit dhe më gjerë, para, gjatë
dhe pas përfundimit të Luftës së Dytë
Botërore.
Ishte kundërshtar i rreptë dhe
luftëtar i pashoq kundër pushtuesit
fashist, reaksionarëve dhe sunduesve vdekjeprurës të popujve liridashës, sidomos kundër nacionalistëve të shfrenuar serbomëdhenj.
Bashkëpunoi me shqiptarët që i
kontribuan çlirimit dhe lirisë së popullit shqiptar; bashkëpunoi edhe me
të tjerët që i sillnin dobi lirisë së të
gjithëve.Por me të gjithë bashkëpunoi
vetëm në atë masë sa ata kontribuan
çlirimin dhe lirinë e popullit shqiptar.
Për shkak të kësaj veprimtarie u
ndoq dhe u burgos gjatë Luftës Antifashiste.
Pas mbarimit të luftës mori postet

më të larta politike dhe shtetërore,
dhe nga postet më të larta shtetërore
ra në bankat e të akuzuarve prej regjimit të Sllobodan Millosheviçit.
Në këtë shtegtim të gjerë dhe të
ndërlikuar politik, Fadil Hoxha ruajti tiparet esenciale të burrit të vërtetë shqiptar: nderin, çiltërisinë, sinqeritetin, urtinë, zemërgjerësinë dhe
këmbënguljen për zgjidhjen e çështjes
shqiptare.
Këto tipare e dalluan edhe atëherë
kur në moshën e shtyer të pleqërisë,
nga të gjitha përjetimet e tija, aspak
të lehta, përjetimi më i rëndë ka qenë
rrënimi i autonomisë së Kosovës, suprimimi i organeve dhe i institucioneve politike dhe shtetërore të Kosovës,
dhe dëbimi i dhjetra mijë punëtorëve
nga vendet e punës së tyre.
Nuk u largua nga Kosova as
atëherë kur gati një milionë shqiptarë
u dëbuan nga shtëpitë e tyre.
Në fund të jetës së tij ai përjetoi
çlirimin e Kosovës, ëndrra e jetës së
tij për çka tërë jetën ia përkushtoj.
Fadil Hoxha, aq shumë i dha
Kosovës dhe aq pak kërkoj prej saj.
*Fjala përshëndetëse e Kryetarit të
Shoqatës të Veteranëve të LANÇ të
Kosovës në Akademinë Përkujtimore,
mbajtur në Gjakovë më 19 Mars 2016,
me rastin e 100-vjetorit të lindjes të
Fadil Hoxhës.
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Në 100-vjetorin e lindjes të luftëtarit, patriotit dhe burrit të shquar të kombit tonë

FADIL HOXHA E BËRI KOSOVËN PJESË
KUSHTETUESE TË ISH-FEDERATËS JUGOSLLAVE
Gjeneral RRAHMAN PARLLAKU*
Të shtunën më 19 Mars u përkujtua
në vendlindjen e tij, Gjakovë, luftëtari, patrioti, burri i shquar i kombit tonë, Fadil
Hoxha. Si bashkëkohës, bashkëpunëtor
dhe dëshmitar okular i një pjese të rëndësishme të veprimtarisë së tij ndjehem
krenar që po shkruaj këto radhë për këtë
luftëtar e shtetar të rrallë, në këtë ditë të
shënuar të 100 - vjetorit të lindjes së tij.
Unë pata fatin të njihesha me Fadilin
në zjarrin e luftës për çlirimin e Kosovës,
kur ai e drejtonte atë me guxim e largpamësi.
Që të vlerësosh realisht figurën e
Heroit të Popullit Fadil Hoxha, veç njohjes
personale, duhet të njihesh edhe me kujtimet e vlerësimet që i kanë bërë bashkëkohësit dhe sidomos, të atyre që luftuan e punuan krahas tij. Duhet të lexosh
ç’është shkruar për jetën e veprimtarinë
e Fadilit.
Atëherë mund të thuash se ke njohur
rrugën plot zig – zake që ka përshkuar
Fadil Hoxha gjatë jetës së tij. Kështu njihesh me përpjekjet e tij që në moshën e
adoloshencës, si u shkëput nga familja,
si kaloi kufirin mes vështirësish e pengesash, nga dëshira për t’u shkolluar dhe se
si ia arriti qëllimit.
Fadili, si shumë djem kosovarë që
shkolloheshin në Shqipëri, ishte ndër të
parët që përqafoi idetë përparimtare e
liridashëse të kohës, pasi kishte ndjerë
shtypjen e lirive nacionale, nën sundimin
e regjimit të egër serb.
Këta djem të shkolluar u përfshinë të
parët në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare në Shqipëri. Më pas u bënë grupi
kryesor që drejtoi Luftën Nacionalçlirimtare kundër nazifashizmit për çlirimin
e Kosovës. Por për ta përfshirë popullin
e Kosovës në Luftën Nacionalçlirimtare,
Fadil Hoxhës e shokëve të tij u duhej të
kapërcenin shumë pengesa e vështirësi;
duhej të shkëputeshin lidhjet e popullit
të mashtruar me pushtuesit nazifashitë e qeveritë kuislinge. Ishte koha kur
me bashkimin e një pjese të Kosovës
me Shqipërinë, populli kishte fituar një
sërë të drejtash që iu ishin mohuar nga
pushtuesi serbë. Kjo e ndihmonte propagandën fashiste ta paraqiste pushtimin
fashist si çlirim, megjithëse e kishte pushtuar Shqipërinë me forcën e armëve dhe
synonte ta kthente atë në koloni italiane.
Duhej sqaruar populli se kurrësesi nuk
munnd të kishte Shqipëri të pushtuar e
Kosovë të lirë. S’ka liri me okupator brenda vendit.
Fadil Hoxha, bashkë
me ekipin drejtues, kaluan vështirësi të
jashtëzakonshme, por arritën t’i shkëpusnin lidhjet e popullit të Kosovës me
nazifashizmin dhe ta rradhisnin Kosovën
me Frontin Antifashist të kombeve. Kjo
ishte ndër meritat kryesore, pasi lidhjet
me nazifashizmin rrezikonin shpërnguljen e kosovarëve nga trojet e tyre etnike,
siç ndodhi në shumë vende të Europës.
Kështu nuk u zbatua plani i akademikut
shovinist Sava Çubrolloviçit. Ndërkohë që
50.000 kosovarë ishin përfshirë në luftë
kundër nazistëve, Tito nuk mund të përzinte familjet e tyre.
Vërtetë që nuk u arritën objektivat
e Konferencës historike të Bujanit, por
shqiptarët mbetën në trojet e tyre.

Parllaku ne Akademine Perkujtimore, Gjakove + foto nga salla)

U deshën shumë përpjekje, luftë e
gjak, por sot Kosova është e lirë dhe e pavarur, shtet sovran.
Fadil Hoxha, si burrë shteti, me aftësi e dinjitet, me zgjuarsi e larpamësi të
jashtëzakonshme, duke shfrytëzuar më
së miri konjukturat e brendshme politike
në ish-Federatën Jugosllave, arriti ta bëjë
Kosovën pjesë kushtetuese të Federatës.
Pas largimit të forcave të Divizionit
tonë për në Sanxhak, shovinistët serbë
provokuan ngjarjet e Drenicës, për të zbatuar planin e Çubrolloviçit, duke akuzuar
Fadilin se ai është shkakatari e duke e shkarkuar nga funksioni i komandantit të
Shtabit të Forcave të Kosovës.
Edhe në këto kushte tepër të vështira, Fadil Hoxha nuk i pushoi përpjekjet
e luftën për të mbrojtur të drejtat e bashkëkombësave brenda Federatës. Kështu ai bëri të mundur që të ruhet gjuha
e të shkollohet rinia kosovare në gjuhën
shqipe; doli hapur kundër shpërnguljes
të shqiptarëve nga trojet e tyre për në
Turqi; kundër largimit të shqiptarëve
nga administrata; kundër raprezaljeve që
bëheshin ndaj shqiptarëve, nën pretekstin e mbledhjes së armëve, etj.
Kontributi i Fadil Hoxhës bëri të
mundur që të ruhej uniteti i Krahinës së
Kosovës, të cilën shovinistët serbë kërkonin ta ndanin si në kohën e krajlëve, ose
siç ndanë Krahinën e Sanxhakut mes Serbisë dhe Malit të Zi. Nga arritjet më madhore të Fadilit e të Grupit që ai drejtonte
qe arsimimi i rinisë së Kosovës me gjuhën
amtare në shkollat e të gjitha niveleve e
profileve; arritje këto që kulmuan me hapjen e Universitetit të Prishtinës e krijimin
e institucioneve kulturore, përfshi Akademinë e Shkencave e Arteve të Kosovës,
ku mbaruan studimet e larta dhjetra mijë
intelektualë dhe nga ku dolën profesorë e
akademikë të shquar.
Njerëzit e shkolluar punojnë për ngritjen e ndjenjës kombëtare të popullit, nxisin e drejtojnë kërkesat të drejta nacionale

për liri demokratike e njerëzore. Ata qenë
të parët që u ngritën në demostrata, që
rrëmbyen armët dhe u bënë udhëheqës të
Luftës Çlirimtare dhe udhëheqës të shtetit demokratik. Pa njerëz të shkolluar nuk
drejtohet as lufta e aq më tepër shteti.
Për zhvillimin e arsimit e Kulturës
në Kosovë, Fadil Hoxha dhe grupi që ai
drejtonte, punuan me larpamësi e perspektivë. Është meritë e tyre që u lanë
trashëgiminë më me vlerë brezave të kombit.Fadili e brezi i tij, brenda ish – Federatës Jugosllave strukturuan shtetin e
Kosovës dhe përgatitën kuadrin drejtues,
në luftë me shovinistët serbë që këmbëngulnin që postet drejtuese partiake e
shtetërore në Kosovë t’i mbanin serbët,
me qëllim që me kohë Kosovën t’ia bashkëngjitnin Serbisë.
Fadili me shokë shfrytëzuan me
shumë zgjuarsi situatën e krijuar pas Plenumit të Partisë Komuniste Jugosllave të
Brionit, në të cilin, me shkarkimin e Rankoviçit nga detyra mori goditje shovinizmi
serb. Ata avancuan kërkesat për rritjen
e pozitës të Krahinës të Kosovës brenda
Federatës. Dhe kështu arritën ta bëjnë
Kosovën pjesë konstituive të Federatës
Jugosllave. Me Kushtetutën e vitit 1974,
Kosova u bë shtet, pa emrin Republikë.

Po të mos ishin përcaktuar
kufijtë e saj në Kushtetutën
e 1974-trës, rrezikohej që
t’i jepeshin Serbisë pjesë të
Kosovës; rrezikohej Mitrovica
me rrethinat që edhe gjatë okupacionit fashist nuk iu bashkuan Shqipërisë por ishin në
vartësi të pushtetit ushtarak
nazist. Fadili me shokë, nuk
mund ta ndanin Kosovën nga
ish – Federata Jugosllave,
kur ajo kishte mbetur pjesë
e saj pas luftës. Po ata, me
përpjekje të vazhdueshme,
duke luftuar pa pushim
shovinizmin serb arritën t’i
bënin Kosovën e shqiptarët të
barabartë me kombet tjerë të
Federatës.

Kjo për faktin se Kosovës iu caktuan kufijtë shtetërorë – këto kufij që ka edhe sot
Republika e Kosovës, dhe populli kosovar fitoi të drejta të barabarta me gjithë
kombet tjera brenda Federatës.
Kufijtë shtetërorë ruajtën unitetin territorial të Kosovës.
Po të mos ishin përcaktuar kufijtë e saj
në Kushtetutën e 1974-trës, rrezikohej që
t’i jepeshin Serbisë pjesë të Kosovës; rrezikohej Mitrovica me rrethinat që edhe gjatë
okupacionit fashist nuk iu bashkuan
Shqipërisë por ishin në vartësi të pushtetit ushtarak nazist.
Në fund dua të them se Fadili me
shokë, nuk mund ta ndanin Kosovën nga
ish – Federata Jugosllave, kur ajo kishte
mbetur pjesë e saj pas luftës. Po ata, me
përpjekje të vazhdueshme, duke luftuar
pa pushim shovinizmin serb arritën t’i
bënin Kosovën e shqiptarët të barabartë
me kombet tjerë të Federatës.
Sot kujtojme me respekt e nderim të
veçantë 100-vjetorin e lindjes të këtij burri
të shquar të Kosovës e gjithë kombit tonë.
Ai do të mbetet në histori si një nga figurat e shquara të kombit tonë.
*Kryetar i OBVL - Hero i Popullit dhe Nderi
i Kombit
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100 –Vjetori i lindjes së njërit prej figurave më të shquara të historisë moderne të Kosovës

FADIL HOXHA NË KONTEKSTIN HISTORIK
Prof.Dr.Jusuf BAJRAKTARI
Fadil Hoxha është njeriu, luftëtari,
komandanti, politikani dhe burrështetasi që me punën, përkushtimin dhe veprën e tij jetësore i dha
vulë një periudhë historike për më
shumë se 50 vjeçare, por që me vlerat
e saj tejkalon suazat kosovare dhe
ato kombëtare. Është pa dyshim një
nga figurat e mëdha shqiptare të
shekullit që lamë pas
Shënimi i 100 –Vjetorit të lindjes së
njërit prej figurave më të shquara të historisë moderne të Kosovës, 15 vjet pasi që
pushoi zemra bujare e një politikani dhe
shtetëtari fisnik siç ishte Heroi i Popullit
– Fadil Hoxha, është padyshim ngjarje
që meriton respektin e veçantë. Kjo për
faktin se Kosova e posaçërisht Gjakova si
çerdhe liridashëse dhe kopsht i kultivimit
të virtyteve më të mira të vlerave njerëzore
e patriotike, po e kujton birin e saj të merituar në këto kohë të mugëta të zvetënimit
të humanitetit e të respektit për të merituarit. Pra, Gjakova si një qytet me traditat
më pozitive, përkundër sfidave me të cilat
ballafaqohet në realitetin e kundërthënieve
aktuale shoqërore e politike, e gjen rastin
për të shënuar me një Akademi këtë jubile
simbolik ashtu siç e ka merituar biri i saj i
devotshëm, Fadil Hoxha.
Sot, padyshim se e ndiejmë mungesën
e madhe të intelektualëve e të veprimtarëve
të shquar dhe të njohësve të jetës dhe veprës së Fadil Hoxhës si: Vehap Shita, Pajazit Nushi, Mark Krasniqi, Esat Stavileci,
dhe së fundi dje na la lamtumiren edhe
sekretari i SHVLANÇ-së, Sadri Kabashi, të
cilët me angazhimet dhe kontributet e tyre
e nderonin opinionin e Gjakovës në këso
raste kujtimesh e përkujtimesh. Pikërisht
në Gjakovë duhet të thuhet se ka ardhur
koha që në bazë të argumenteve dhe fakteve historike të trajtohet roli i figurave dhe i
personaliteteve që në të kaluarën tonë kanë
lënë gjurmë e dëshmi të prekshme, të cilat
pasqyrojnë veprimtarinë e tyre jetësore e
politike. S’ka dyshim se figura e Fadil Hoxhës është në krye të listës së personaliteteve
që personifikojnë periudhën 50-vjeçare të
historisë së Kosovës në regjimin komunist
në ish-Jugosllavi. Prandaj edhe interesimet
dhe interpretimet e rolit të tij janë trajtuar
nga këndvështrime të ndryshme dhe në të
shumtën e rasteve me nota të subjektivizmit të tepruar nihilist, çka për mendimin
kritik historiografik nuk përkon me të vërtetën, e aq më pak me realitetin shoqëror të
Kosovës.
E themi këtë konstatim mbështetur në
studimin “Mjerimi i historizmit”, të njërit
ndër mendjet më të ndritura të shekullit 20,
Karl Popperit, i cili duke cituar Xhon Millin konstaton si vijon: “Gjendjet e shoqërisë
janë... si moshat e ndryshme të një trupi
fizik – ato janë kushtet jo të një apo pak organeve ose funksionimeve por të tërë organizmit”. Po ashtu në këtë drejtim duhet të
na motivojë edhe themeluesi i doktrinës së
historisë – Herodoti me maksimën e tij “se
vetëm e vërteta duhet shquar pavarësisht
interesave në të cilën jeton dhe mund të ketë
personi që shkruan për ngjarjet historike”.
Sot nëpërmjet kësaj Akademie nga Gjakova
po e dërgojmë një mesazh rasti si për historianët, politologët, politikanët aktiv të jetës
sonë shoqërore e ekonomike dhe përgjithësisht te njerëzit e letrave, që sa më parë të
çlirohen nga ngarkesat me ngjyrime politike, të cilat apriori helmojnë mjedisin shoqëror me tendenca retrograde – përçarëse të
rajoneve kosovare. Kosova është një tërësi
dhe çdo ndarje mbi çfarëdo baze qoftë është
e dëmshme për perspektivën e saj. Burimet
e shumta dokumentare që rrëfejnë jetën e
Fadil Hoxhës dhe kohën e tij, na japin të
drejtë me konkluduar se të arriturat por
edhe gabimet e mundshme të bëra nga ai,
paraqesin një tërësi (materie) interesante
për historinë. Ato argumentojnë përkushtimin e tij për dy çështje fondamentale: 1)
për idenë e bashkimit të viseve shqiptare në
një shtet, që ka qenë dhe është ëndrra e të
gjith patriotëve tonë dhe 2) për ngritjen dhe

avancimin e Kosovës në shkallën e barazisë
me të tjerët në ish-Jugosllavi në aspektin
pragmatik, sipas rrethanave të kohës që i
është imponuar.
Se çfarë figure ishte, çfarë roli luante,
ç’rëndësi e ç’ndikim kishte karshi situatave dhe gjendjes së përgjithshme në
Kosovë kur ai ishte në pushtet, është një
punë që i takon perspektivës së hulumtimeve shkencore në të ardhmen. Mund të
thuhet se botimet e derisotme na ofrojnë
të dhëna e në disa raste edhe përgjigje që
për opinion janë mjaft interesante. Ato
konsistojnë para se gjithash në çështjen
e marrëdhënieve shqiptaro-jugosllave; në
çështjen e shpërnguljes së shqiptarëve në
Turqi dhe qëndrimin që e ka mbajtur Fadil
Hoxha ndaj saj; rreth Procesit të Prizrenit; Aksionit të mbledhjes së armëve; rreth
Plenumit të Brioneve; rreth diskutimeve
kushtetuese të viteve ’70-ta të shekullit
20, dhe të ngjarjeve të tjera të mëvonshme
të cilat pak a shumë janë ende të freskëta për shumicën e njerëzve që merren me
studimin e kësaj periudhe historike.
Që të pasqyrohet në mënyrë më reale
roli i figurës së Fadil Hoxhës sigurisht që
nuk mjaftojnë vetëm këto botime të derisotme. Duhet vazhduar me hulumtimin
e burimeve të proveniencave të ndryshme,
ku do të duhej patjetër të përfillet parimi
i profesionalizmit të paanshëm dhe i
njohjes së thellë të periudhës, ngjarjeve
dhe proceseve shoqërore, duke bërë krahasimin e të dhënave të ndryshme të
shkruara dhe të atyre që fshihen në labirintet e arkivave e që flasin për zhvillimet
politike në Kosovë e më gjerë në Ballkan.
Kurrsesi ky problem kaq madhor nuk
mund të jetë objekt i spekulimeve meskine të ditës, të matrapazëve pseudo intelektualë e tekanjozë, të cilët nuk lënë
gjë pa njollosur e katranosur ashtu siç e
kanë biografinë e tyre të përlyer.
Iniciativa e Komunës së Gjakovës dhe
e kryetares së saj - znj. Kusari-Lila për
ngritjen e Shtatores së Fadil Hoxhës në
vendlindjen e tij në Gjakovë, e nderon atë
dhe Kosovën përgjithësisht. Prandaj, ky
projekt duhet përfunduar sa më parë që
është e mundur, duke afirmuar të kaluarën tonë historike dhe ata që i kanë kontribuar afirmimit të qenies sonë shoqërore
dhe kombëtare.
Fadil Hoxha është njeriu, luftëtari, komandanti, politikani dhe burrështetasi
që me punën, përkushtimin dhe veprën
e tij jetësore i dha vulë një periudhë historike për më shumë se 50 vjeçare, por që
me vlerat e saj tejkalon suazat kosovare
dhe ato kombëtare. Është pa dyshim një
nga figurat e mëdha shqiptare të shekullit që lamë pas. Pra, është personalitet
shumëdimensional, që hyri dhe do të
mbesë në historinë e Kosovës përgjithmonë.
Nëse realisht i vlerësojmë kushtet
dhe rrethanat historike nëpër të cilat ka-

loi Kosova në vitet e thyerjeve të mëdha,
duhet të thuhet se janë të rralla personalitetet që u kanë bërë ballë sfidave të
panumërta në mënyrë aq stoike si Fadil
Hoxha. Ai shpresonte dhe ishte i bindur
se nëpërmjet Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, si pjesë e Koalicionit Ndërkombëtar Antifashist, do t’i shërbente idealit
të kahershëm të popullit të Kosovës “... i
cili, si gjithmonë, ashtu edhe sot dëshiron
me u bashkue me Shqipninë”, vendim ky
i miratuar me Rezolutën e Konferencës
së Bujanit, si një akt historik i pa kapërcyer deri më sot, e ku siç dihet botërisht
roli i Fadil Hoxhës ka qenë vendimtar.
Ndërkaq, ky do të jetë mëkati i pafalshëm i
tij nga qarqet shoviniste serbomëdha gjatë
gjithë ekzistencës së ish-Jugosllavisë, për
çka do të kërcënohej e shantazhohej nga
armiqtë e Kosovës.
Fadil Hoxha edhe pas Luftës së Dytë
Botërore, kur gjendja e Kosovës u keqësua tragjikisht, si pasojë e dhunës dhe
kurtheve të imponuara nga hegjemonizmi serbo-jugosllav nuk u dorëzua. Ai
me shokët e tij zgjodhi atë që e zgjedhin
njerëzit e përgjegjshëm, dhe vendosi të
qëndronte me ata që mund ta vazhdonte betejën. Siç do të shprehej profesor
Besim Bokshi, vendosi të qëndronte e të
vepronte për të zbutur sado pak goditjen e
dhunës me besim për një stinë më të mirë
drejt së ardhmes së popullit të tij. Fadil
Hoxha në mbrojtje të interesave të popullit të vet do të angazhohet për emancipim,
zhvillim kulturo-arsimor dhe ekonomik
të Kosovës, si mjeti më efikas për të sfiduar shtypjen, pabarazinë dhe projektet
antishqiptare. Ai në veçanti u angazhua
dhe ndihmoi me bindje të plotë procesin e
shkollimit e të perfeksionimit të kuadrove
të të gjitha profileve, aq shumë të nevojshme për Kosovën, fatet dhe ardhmërinë
e saj.Fadil Hoxha ishte konsekuent e parimor për të luftuar shpërnguljen e shqiptarëve dhe presioni që bënte pushteti jugosllav në vitet ’50 të shekullit të kaluar,
për deklarimin e tyre si turq, si një nga
mjetet për spastrimin etnik të Kosovës.
Në kohën kur shovinizmi serb, gjoja në
emër të barazisë e të zemërgjerësisë serbe,
deklarohej me demagogji se “shqiptarët
në Kosovë duhet të ndihen si në shtëpinë
e vet” ishte ky Fadil Hoxha, i cili pati guximin për të reaguar publikisht e me dinjitet kundër tezave antishqiptare, duke
botuar një vepër me titull simbolik “Jemi
në shtëpinë tonë”.
Siç do të shihet lajtmotiv i kësaj vepre
është qëndrimi i palëkundur dhe konstatimi suprem i autorit se “shqiptarët
janë zot shtëpie në shtëpinë e vet”, shprehje kjo që afirmonte autoktoninë e shqiptarëve dhe të drejtën e vetëvendosjes së
tyre si rrugë e mundshme e shpëtimit për
rrethanat e asaj kohe.
Atij i takon një meritë e veçantë në
procesin e afirmimit dhe të unifikimit
të gjuhës letrare shqipe. Ai nuk hezitoi
që nëpërmjet profesor Fehmi Aganit t’u
sugjeronte intelektualëve të njohur të
kohës dhe institucioneve kosovare që të
angazhoheshin sinqerisht rreth organizimit dhe përkrahjes së idesë për unifikimin e gjuhës letrare shqipe, si mjet i
rëndësishëm i afrimit të shqiptarëve. Po
ashtu ai do të jetë iniciatori kryesor edhe
për shënimin e 500-Vjetorit të vdekjes së
Heroit Kombëtar – Skënderbeut (1968);
100-Vjetorin të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit (1978), si dy nga ngjarjet kulmore
të jetës kulturore e shkencore në Kosovë.
Këto e shumë fakte të tjera flasin për
vizionin e një politikani patriot e modern,
i cili diti dhe punoi me durim në interes
të sendërtimit të kauzës së popullit që i
takonte. Me një fjalë, roli i Fadil Hoxhës
në tejkalimin e prapambetjes kulturoro-arsimore të shqiptarëve në ish-Jugosllavi, përgjithësisht e atyre të Kosovës
është veçanërisht i madh dhe i admirueshëm. Motiv dhe preokupim i tij dhe i
bashkëmendimtarëve të tij të merituar
për zhvillimin dhe emancipimin e popullit
shqiptar do të bëhet deviza “Nga Abetarja deri tek Universiteti dhe Akademia e
Shkencave dhe e Arteve të Kosovës”, e

cila, siç u provua nga rrjedhat historike,
është një nga idetë më fisnike që e ngritën
në piedestalin e nevojshëm dëshirën e një
populli të vendosur për të gjakuar lirinë
dhe pavarësinë e Kosovës.
Largpamësia dhe dashamirësia ndaj
atdheut dhe popullit të tij kujtojmë se
mund të pasqyrohen realisht edhe në angazhimin e tij, tash e 45 vjet më parë për
realizimin e idesë së lidhjes së Kosovës
me Shqipërinë përmes hekurudhës Prizren-Durrës, si arterie e një rëndësie të
veçantë që do të ndikonte në shkurtimin rrugëve të integrimeve ekonomike,
shpirtërore e kulturore të kombit shqiptar përballë sfidave të kohës. Për këtë dhe
shumë veprime të tjera pragmatike më ka
folur disa herë profesor Pajazit Nushi, i
cili ishte një bashkëpunëtor i afërt i tij, në
bisedat tona për të kaluarën.
Besoj se është me rëndësi të kujtoj
me këtë rast edhe një ngjarje që profesor Mark Krasniqi e ka treguar para disa
vitesh në Akademi. Sipas rrëfimit të tij
ishte kjo kohë e diskutimeve intensive
për ndryshimet kushtetuese të viteve ’70.
Pas një takimi në Beograd ku u zhvillua
një përplasje e fortë midis delegacionit të
Serbisë të kryesuar nga Drazha Markoviqi dhe atij të Kosovës të udhëhequr nga
Fadil Hoxha (anëtar i të cilit ishte edhe
profesor Marku), në mëngjes me trenin
‘Akropolis’ zbresin në Fushë-Kosovë Fadilin e prisnin për ta takuar dy persona,
njëri prej të cilëve ishte Spasoje Gjakoviqi
ish-shef i UDB-së për Kosovë. Ata e thirrën Fadilin veçantë dhe, sipas gjestikulacioneve, biseda ishte tepër e ashpër dhe
acaruese. Pasi u kthye Fadili më thirri,
thoshte profesori, që të hyjë në veturën e
tij zyrtare. Sapo u ulëm, me një zë mjaft
shqetësues mu drejtua: “Mark, në Kosovë
kurrë nuk mund të jemi të qetë pa u
bashkue me Shqipërinë”.
Të gjitha faktet e ilustrojnë profilin e
tij të një politikani aktiv e shumë të guximshëm në kontestin historik. Në mënyrë
të veçantë ky virtyt i ndjenjës patriotike
mund të provohet edhe me shprehjen e
tij të mëvonshme dhe gatishmërinë që ai
edhe përkundër moshës 83-vjeçare do
të ishte i gatshëm për të ngjeshur armët
për t’ju bashkuar radhëve të UÇK-së në
kërkim të lirisë së Kosovës sipas shembullit të idhullit të tij – patriotit të madh
Bajram Curri.
Në fund dua të theksoj se në bazë të
gjithë asaj që kanë shkruar shumë autorë, bashkëluftëtarë e bashkë kohanik të
Fadil Hoxhës, pa dallim se a e donin atë
personalisht, sikurse edhe kundërshtarët
politik e kanë pranuar faktin se ai ishte
një personalitet i fuqishëm, i formuar politikisht e moralisht, i vendosur për të luftuar për pikëpamjet e tij. Këto vlerësime bile
janë pranuar nga edhe oponentë të tij të
shumtë nga politikanë serb.
Ndërkaq, fatkeqësisht ka mendje të
krisura nga radhët e shqiptarëve që sot
në mënyrën më të padenjë e atakojnë me
shpifje malicioze Fadil Hoxhën. Të tillëve
duhet shtruar një pyetje praktike: Se a
thua vallë më shumë ka përparuar Kosova kur udhëhiqej nga Fadili me garniturën
e tij, e ku kishte përballë Serbinë, apo në
këto vitet e pasluftës (1998-1999), ku potencialet intelektuale dhe parakushtet e
tjera ishin shumë herë më të favorshme.
Në veçanti kur të kihet parasysh përkrahja nga bota e qytetëruar dhe Bashkësia
Ndërkombëtare e prirë nga SHBA dhe
Bashkësia Evropiane, që po e përkrahin
Kosovën me të gjitha mjetet.
Besoj se krahasimi është i qartë për
secilin që ka një grimë sinqeritet në veten
e tij. Prandaj historia më në fund nuk
mund të vlerësojë dëshirat hipotetike, por
të arriturat konkrete në të gjitha fushat e
zhvillimit shoqëror, politik dhe ekonomike
të një vendi. Natyrisht se edhe meritat dhe
përgjegjësit duhet të gjejnë adresime përkatëse. Andaj, per te mos u zgjatur me
shume sesa lejojnë rrethanat e këtyre rasteve jubilare, mund te thuhet me plot goje
e balle qel se Fadil Hoxha ishte dhe do te
jete, sot, dje dhe nesër nje figure që admirohet sinqerisht.
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REAGIMI

Vlerësimet e akademikëve kosovarë hedhin poshtë përbaltjen e Uran Butkës

Uran Butka, në batakun e përbaltjes së historisë

Kryetari i OBVL i përgjigjet Uran Butkës: Misionar i shtrembërimit të historisë, ja pse gënjen për Fadil Hoxhën, po përbalt luftën partizane
Nga Rrahman PARLLAKU*
Nga bataku i përbaltjes së historisë të Luftës Nacionalçlirimtare,
ku ka rënë prej vitesh, Uran Butka
hodhi shashkat e fundit për të denigruar një nga figurat e shquara të
kësaj lufte, në 100-vjetorin e lindjes
së tij. Si bashkëkohës, bashkëluftëtar
e bashkëpunëtor i Fadil Hoxhës, kam
shkruar dhe kam folur shumë për
vlerat e tij, këtu në Tiranë, por edhe
në Prishtinë e Gjakovë, dhe kudo
jam mirëpritur e duartrokitur fuqishëm. Ndaj dhe këtë radhë vendosa
t’i përgjigjem z.Butka, këtij misonari
të shtrembërimit të historisë, jo me
rrëfimet e mia si dëshmitar okular,
por me ato ç’kanë shkruar e kanë
thënë për Fadilin, autoritetet, akademikët dhe profesorët e shquar kosovarë.
Duke e parë figurën e Fadil Hoxhës
në kontekstin historik, Prof.Dr.Jusuf
Bajraktari – Akademik, shprehet se
“S’ka dyshim se figura e Fadil Hoxhës është në krye të listës së pversonaliteteve që personifikojnë periudhën
50-vjeçare të historisë së Kosovës në
regjimin komunist në ish-Jugosllavi.
Prandaj edhe interesimet dhe interpretimet e rolit të tij janë trajtuar nga
këndvështrime të ndryshme dhe në
të shumtën e rasteve me nota të subjektivizmit të tepruar nihilist, çka për
mendimin kritik historiografik nuk
përkon me të vërtetën, e aq më pak
me realitetin shoqëror të Kosovës”.
Ish Drejtori i Institutit të Historisë të
Prishtinës vlerat e këtij burrështetasi
i shpreh edhe tek dhimbja që ndjen
për mungesën e madhe të intelektualëve e të veprimtarëve të shquar
dhe të njohësve të jetës dhe veprës së
Fadil Hoxhës si: Vehap Shita, Pajazit
Nushi, Mark Krasniqi, Esat Stavileci, të cilët me angazhimet dhe kontributet e tyre e nderonin opinionin
e Gjakovës në këso raste kujtimesh e
përkujtimesh.
Duke u mbështetur në burimet
e shumta dokumentare që rrëfejnë
jetën e Fadil Hoxhës dhe kohën e tij,
akademiku i mirënjohur kosovar J.
Bajraktari, konkludon se “të arriturat por edhe gabimet e mundshme të
bëra nga ai, paraqesin një tërësi (materie) interesante për historinë. Ato
argumentojnë përkushtimin e tij për
dy çështje fondamentale: 1) për idenë
e bashkimit të viseve shqiptare në
një shtet, që ka qenë dhe është ëndrra e të gjith patriotëve tonë dhe 2)
për ngritjen dhe avancimin e Kosovës
në shkallën e barazisë me të tjerët
në ish-Jugosllavi në aspektin pragmatik, sipas rrethanave të kohës që
i është imponuar”.
Pikërisht, nisur nga ky këndvështrim, edhe kryetarja e Komunës së
Gjakovës, Znj. Mimoza Kusari – Lila
vlerëson se “Fadil Hoxha, me kontributin dhe angazhimin e tij patriotik ka luajtur një rol të rëndësishëm
edhe gjatë Luftës Nacionalçlirimtare,
por edhe pas çlirimit, ku si një burrë
shtetas ka vendosur themelet e para
të shtetësisë së Kosovës”. Sipas numrit një të qytetit historik të Gjakovës
“Shembulli që politika mund të marrë nga veprimtaria e Fadil Hoxhës
është larpamësia e tij. Ai ia ka dalë
me sukses që të paraqesë, të mbrojë
dhe të avancojë kauzën e shqiptarëve
të Kosovës, por edhe të shqiptarëve
jashtë Kosovës”. Madje është ky
vlerësim real dhe objektiv mbi të cilin
Kuvendi Komunal i Gjakovës ka vendosur të ngrejë përmendoren e Fadil
Hoxhës në qendër të qytetit historik,
për të cilën tashmë është shpallur
konkursi dhe është miratuar vendi

Rrahman Parllaku, gjenerali që luftoi fashizmin dhe sfidoi komunizmin, Hero i Popullit dhe Nder i Kombit, u është përgjigjur deklaratave të Uran Butkës mbi figurën e Fadil Hoxhës, një ndër figurat e njohura
nga Kosova të Luftës Nacional Çlirimtare. Rrahman Parllaku është shprehur se Uran Butka po tenton të
përbaltë figurën e Hoxhës, por dhe rolin që pati Lufta Nacional Çlirimtare. Gjeneral Parllaku ka treguar
fakte dhe deklarata të bërë nga një sere figurash të njohura në Kosovë, që dëshmojnë krejt të kundërtën e
deklaratave të tij. Butka, pak kohë më parë, akuzonte Fadil Hoxhën se ka marrë pjesë në vrasjen e shqiptarëve, por që sipas Parllakut, kjo është një baltosje e së vërtetës dhe denigrim i qëllimshëm i figures së tij.

ku së shpejti do të vendoset aty ku e
meriton. Ky vlerësim u shpreh më së
miri në Akademinë përkujtimore që u
mbajt në Gjakovë, nga përfaqësuesit
legjitimë të këtij Kuvendi, z.Armend
Vokshi e Znj.Edlira Bejtullahu.
Por le të ndalemi dhe ne referencat e akademikëve e profesorëve të
tjerë kosovarë.
Ish kryetari i Akademisë së Shkencave të Kosovës, akaddemik Besim
Bokshi është shprehur se “Fadil Hoxha në ato kohë të vështira ishte si ajo
bora e bardhë që zbret nga lart për
të mbrojtur tokën nga acari. Njerëzit
besonin se në shpirtin e tij qëndron
e strukur rrufeja, ajo që shpërthen
qiellin nga hidhërimi, rrufeja e kohës
së rinisë së tij. Dhe e donin Fadilin edhe si mundësi, si shpresë...”.
(Libri: “Fadil Hoxha, një jetë në shërbim të atdheut” fq.3).
Po ashtu, Prof.Dr.Masar Rizvanolli
– Kryetar i Shoqatës së Intelektualëve
“Jakova”, ndër të tjera vlerëson se
“Fadil Hoxha ishte ndër themeluesit
e parë të Ushtrisë NacionalÇlirimtare
dhe arradhave partizane, në krye të
së cilës ishte vet ai.. gati në të gjitha
betejat ishte luftëtar me armë në dorë
duke u treguar strateg i niveleve të
larta ushtarake. Ai ishte iniciues dhe
organizator i Konferencës së Bujanit,
nga ku u konkludua se pas mbarimit të luftës, populli i Kosovës do të
deklarohet për bashkim kombëtar,
dëshirë dhe e drejtë kjo legjitime dhe

e kahmotëshme”. Ndërkohë, në optikën e Prof.Dr.Masar Rizvanolli “Një
ndër arritjet më me vlerë të udheqësisë së Fadil Hoxhës është Kushtetuta e 1974, me të cilën Kosova bëhet
element konstituiv brenda Federatës
jugosllave, që ishte bazë e shtetësisë
së Kosovës, e që sot është realitet”.
Më tej, Prof.Rizvanolli konkludon
se “Fadil Hoxha duhet kuptuar dhe
çmuar si vizionar, largpamës, i cili
me vendosmërinë e urtinë e një politikani të spikatur mundi të arrijë këto
vlera për vendin dhe popullin e tij. Ai
nuk e njihte vehten ndryshe, veçse si
një qelizë në zemrën e popullit, për
të cilin duhej sakrifikuar gjithçka
nga vetja, duke pasur parasysh përgjegjësinë për punën që ushtronte në
emër të popullit”.
Po në këtë linjë shprehen edhe akademikët e njohur kosovarë Ekrem
Murtezai, Minir Dusha, Luan Mullaqi, Rexhep Ferri, Feriz Krasniqi etj.
Përcaktimin më të saktë e gjejmë
nga akademiku Ekrem Murtezai, sipas të cilit “Fadil Hoxha ka bërë për
Kosovën optimumin e asaj që ka qenë
e mundur në kushtet, rrethanat dhe
në situatën e atëhershme brendapërbrenda sistemit socialist e monist”.
(Libri “Fadil Hoxha, siç e njoha unë”,
fq.105). Ndërsa shkrimtari dhe publicisti i mirënjohur, jo vetëm në Kosovë
por në gjithë hapësirën mbarëshqiptare, Veton Surroi e vlerëson Fadil
Hoxhën si figurën më të rëndësishme

shqiptare të Kosovës në shekullin XX.
“Pjesë kyçe e idesë prijëse të luftës së
Fadil Hoxhës ka qenë besimi se fitorja e forcave antifashiste do të sillte
bashkimin e kombit shqiptar, dhe
këtë e ka shprehur më së miri duke
i prirë organizimit të Konferencës së
Bujanit më 1943/1944, në të cilën u
aprovua Deklarata që shprehimisht
përcaktonte të drejtën e bashkimit
të Kosovës me Shqipërinë, si një rezultat të dëshiruar në fund të Luftës
Antifashiste
Nacionalçlirimtare....
Fadil Hoxha ndërtoi një politikë të
ruajtjes së substancës shqiptare në
Kosovë e Jugosllavi dhe avancimit
e emancipimit të popullit shqiptar,
brenda kushteve të së mundshmes”,
-shprehet ndër të tjera Veton Surroi
në letrën drejtuar Presidentit të Republikës së Shqipërisë, z.Bujar Nishani, me anën e së cilës mbështet
iniciativën e Kuvendit Komunal të
Gjakovës dhe të një grupi akademikësh e profesorësh kosovarë për
t’i akorduar Fadil Hoxhës Titullin
“Nderi i kombit”.
S’ka dyshim se këto vlerësime të
akademikëve e profesorëve të shquar
kosovarë hedhin poshte me neveri përpjekjet e Uran Butkës për të
cilësuar Luftën Nacionalçlirimtare si
Luftë Civile dhe në këtë kuadër për të
denigruar edhe figurën e Fadil Hoxhës.
Ndërkohë, përsa i përket shpifjeve
të ulëta e monstruoze për Maskrën e
Tivarit, nuk dua të zgjatem, pasi ia
kam dhënë përgjigjen publikisht në
disa emisione e debate televizive, si
dhe ballë për ballë në Konferencën e
organizuar para dy vitesh në Ulqin,
ku ai s’pati kurajon civile të përballej
me mua, që si dëshmitar okular jam
prirë dhe i përmbahem vetëm të vërtetës. Unë që pata fatin të jetoj kaq
gjatë dhe të përjetoj gati një shekull të
historisë sonë kombëtare, e ndjej për
detyrë që sa të kem frymën ta mbrojë këtë histori nga shtrembërimet me
dashje të pseudohistorianëve të tillë.
*Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit (Marrë nga gazeta “SOT”, datë 25
Mars 2015)
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FORUM
LANÇ e popullit tonë nuk ishte luftë civile ndërvedi, siç duan ta vlerësojnë disa pseudohistorianë

Kur do të ndalet lufta ndaj Luftës
së lavdishme Nacionalçlirimtare
Sakip CAMI

Kryetari i Organizatës së Bashkuar
të Veteranëve të Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare të Popullit Shqiptar
(OBVL), Heroi i Popullit, Nderi i Kombit Gjen.Leit. Rrahman Parllaku, ish
komandant i Divizionit të IV në këtë
luftë, sot 97 vjeë, memorie e gjallë historike është detyruar ndonëse në këtë
moshë të thyer të prononcohet disa
here në media, në gazeta dhe televizione të ndryshme pas shumë sulmeve të qëllimta dhe dashakeqe ndaj
kësaj lufte të popullit shqiptar duke
deklaruar se kjo luftë është një luftë e
lavdishme që e renditi popullin shqiptar në krahun e fituesve.
Gjeneral Parllaku dhe OBVL që ai
drejton nuk e identifikon këtë luftë me
komunistët, PKSH dhe Enver Hoxhën,
por ja atribuon popullit shqiptar që
e zhvilloi dhe e përballoi me sukses,
ndonëse në kushte të vështira politike
dhe ekonomike.
Lufta Antifashiste Nacionalçlirimtare e popullit tonë nuk ishte luftë civile ndërvedi, siç duan ta vlerësojnë disa
pseudohistorianë, por një luftë kundër
pushtuesve fashistë dhe nazistë. Beteja sporadike të zhvilluara në intervalin
korrik- tetor 1943, kur kishte kapitulluar Italia fashiste nuk përbëjnë kurrësesi luftë civile të një populli. Nocioni
i luftës civile është i qartë dhe i përcaktuar. Quhet luftë civile e një populli
kur palë kundërshtare të tij përfshihen
në luftime me njëri tjetrin dhe në vend
nuk ka pushtues. Pra në këtë konteks
Shqipëria nuk është përfshirë në luftë
civile gjatë Luftës së II Botërore dhe
nuk kishte si të përfshihej sepse bënte
pjesë në bllokun e Antantës (SHBA,
Britani, Francë, BS) dhe përfaqësuesit
e këtij blloku sidomos ushtarakët anglezë ishin të pranishëm në Shqipëri
me asistenën e tyre. Në përfundim të
luftës Shqipëria u rendit me krahun
e fitimtarëve, pavarësisht nëse aleatët
ishin dakord apo jo që Shqipëria të
drejtohej nga komunistët pas luftës.
Por duhet theksuar edhe fakti tjetër se
blloku antifashist përbëhej edhe nga
BS komunist që kishte influencë të
madhe tek vendet e Europës Lindore.
Analiza e një ngjarje politike apo një
lufte nuk bëhet me sikur të ndodhte,
por me atë që ndodhi në fakt. Aq më
tepër lufta. Ndonëse politika bën kompromise me votat e popullit siç edhe
ka ndodhur rëndom, lufta matet me
gjakun e
derdhur, me raportin e
forcave dhe mjeteve që janë hedhur në
këtë luftë dhe për rrjedhojë ndërtohet
më pas edhe pushteti i ardhshëm.
Është folur shumë edhe për Konferencën e Mukjes në korrik 1943. Sikur
të pranonte Enver Hoxha dhe FNCl të
ndanin pushtetin me Ballin gjërat do
të shkonin ndryshe sepse lideri i Ballit
Kombëtar ishte më largpamës, ishte i
biri i një patrioti të shquar e kështu
me rradhë…Por nuk ecet me sikur…
Me 10 korrik 1943 ishte formuar Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë NCL dhe

Katedra e Historisë së Artit
Ushtarak pranë
Akademisë sonë
Ushtarake dhe
Arkivi i Ushtrisë
i ka të regjistraur emër për
emër partizanët
dhe drejtuesit
e formacioneve
partizane që nga
çetat, batalionet,
brigadat, divizionet dhe korparmatat. Janë të
regjistruara edhe
pjesëtarët e formacioneve të Ballit Kombëtar dhe
të Legalitetit, të
Ushtrisë dhe të
Xhandarmërisë
qeveritare profashiste që janë
paguar me bordero të rregullt
FNCl numëronte dhjetra batalione,
ndërsa Balli nuk përbënte as edhe një
batalion me forcat e tij.
Katedra e Historisë së Artit Ushtarak pranë Akademisë sonë Ushtarake dhe Arkivi i Ushtrisë i ka të regjistraur emër për emër partizanët dhe
drejtuesit e formacioneve partizane që
nga çetat, batalionet, brigadat, divizionet dhe korparmatat. Janë të regjistruara edhe pjesëtarët e formacioneve
të Ballit Kombëtar dhe të Legalitetit,
të Ushtrisë dhe të Xhandarmërisë qeveritare profashiste që janë paguar me
bordero të rregullt.
Në këtë shkrim do të japim edhe
të dhëna për 25 brigadat partizane që
luftuan për çlirimin e Shqipërisë dhe
të viseve shqiptare jashtë Shqipërisë.
Luftuan me bukë dhe pa bukë, pa
para dhe të ardhura vetëm për atdheun. Kjo nuk ndodhi me shqiptarët
bashkëpunëtorë të fashizmit dhe të
nazizmit, që e matën vehten me para
dhe me kondita paraprake.
Shumë pseudohistorianë marrin
guximin pa njohur luftën dhe nocionet e saj, pa njohur nocionet e historisë dhe shkruajnë mbarë e prapë në
gazetat tona shpifje pa fund ndaj kësaj
lufte të popullit shqiptar.
Kjo histeri ndaj kësaj lufte të lavdishme e ka burimin dhe frymëzimin
tek armiqtë tanë shekullorë që duan
ta nxijnë edhe këtë luftë të lavdishme.
Për analogji vazhdon edhe sot përpjekja për të nxirë edhe luftën e UÇK në
Kosovë dhe për të nxjerrë serbët viktima dhe paqësorë.
Flet Rrahman Parllaku, njeriu që
PPSH dhe Enver Hoxha e burgosi në
burg dhe mbron luftën e shokëve të tij
luftëtarë, dhe pseudohistorianë, relativisht të rinj në moshë përpiqen ta

nxijnë këtë luftë. Ka dokumente, theksojnë ata. Po, ka dokumente dhe dëshmitarë të gjallë në Shqipëri dhe në botë
që e renditin luftën e popullit shqiptar
si luftë e suksesshme ndaj pushtuesve
gjatë Luftës së II Botërore. Ka dokumente në arkivat shqiptare dhe ato
botërore që e vërtetojnë bashkëpunimin e disa krerëve shqiptarë me fashizmin dhe nazizmin. Por varet nga cili
këndvështrimi e bën analizën, nga cila
kohë dhe hapësirë, nga cili qëllim dhe
synim. E theksojmë fort, kjo luftë nuk
është lufta e komunistëve, por e popullit shqiptar që e organizoi rezistencën
ndaj pushtuesve edhe kur nuk egzistonte PKSH, që në prillin 1939 dhe
duke vazhduar në vitin 1940, 1941
duke patur dëshmorë të shumtë, duke












































































































vazhduar me Konferencën e Pezës në
shtator 1942, një konferencë e Frontit
pa dallim feje, krahine dhe ideje.
Pas 10 korrikut 1943 fillon organizimi i Ushtrisë NCL, organizimi i dy
operacioneve të mëdha, ai i dimrit 1943
- 1944 dhe ai i qershorit 1944 dhe pas
Kongresit të Përmetit kemi mobilizimin
e përgjithshëm për luftë, ose siç mund
të thuhet sot gjendjen e jashtëzakonshme të mobilizimit. Kush u rreshtua me forcat gjermane u përball me
ofensivën e përgjithshme të luftës së
FNCl. Kjo ishte zgjedhja e tyre, sigurisht e gabuar. Por në zjarrin e luftës
nuk bëhet më dallimi se kush është
në anën tjetër të frontit. Paralajmërimi
dhe njoftimi i popullsisë civile ishte
bërë. Kërkesa për të ndihmuar luftën
antifashiste ishte bërë me shkrim, me
mediat e kohës dhe në kuvende. Arsyetimi i bashkëpunëtorëve të nazizmit
se më mirë me naziztët se sa me komunistët shqiptarë ishte i gabuar.
Antishqiptarizmi kurrësesi nuk mund
të jetë më i dobishëm se antifashizmi.
Gabime në luftë ka kudo. Jo vetëm
në Shqipëri, por kudo ku janë zhvilluar luftëra. Por analiza bëhet e ftohtë
dhe në raport me çështjen kombëtare.
Kush u rreshtua dhe luftoi kundër
pushtuesve për çlirimin e vendit dhe
kush bashkëpunoi me pushtuesit. Kjo
nuk kërkon shumë analizë historike.
Unë gjykoj si ushtarak dhe gjykoj se
shqiptarët e fituan luftën antifashiste
nacionalçlirimtare dhe renditën vendin tonë me fitimtarët dhe për këtë
pjesëmarrësit në këtë luftë duhet të
nderohen maksimalisht. Edhe gjykimi ndërkombëtar për këtë luftë është
bërë. Tendencat për ta nxirë këtë luftë
të lavdishme nuk i shërbejnë lartësimit të emrit të shqiptarizmës në botë.
Arsyetimi se po kërkojmë të vërtetën
dhe në një kohë dhe në të njëjtën vend
zbulohen gabimet e FNCl dhe mbulohen borderot e parave të marra nga
pushtuesi nuk ka vend ku të qëndrojë.













































































































Kjo pasqyrë nuk përmban ndryshimet dhe lëvizjet e mëvonëshme të

drejtuesve,
rritjet në detyrë në divizione dhe korparmata, tranferimet etj
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PËRVJETORI
72-vjetori - Një nga formacionet më të mëdha e më të shquara të Ushtrisë Nacionalçlirimtare shqiptare

Brigada e VIII-të S shkroi me
gjak triumfin ndaj fashizmit
Brigada e VIII-të Sulmuese u formua në 25 prill të vitit 1944, në Sheper
të Zagorisë. Ajo ka qenë një nga formacionet më të mëdha e më të shquara të
Ushtrisë Nacionalçlirimtare shqiptare.
Kjo brigadë ka luftuar për çlirimin e
qyteteve të Gjirokastrës, Beratit, Lushnjës dhe Tiranës, si dhe jashtë kufijve
administrativë shqiptarë, duke dhënë
një kontribut të madh edhe në çlirimin
e viseve kosovare.
Brigada e 8-të Sulmuese ka qenë
një nga formacionet partizane më
të suksesshme gjatë Luftës së Dytë
Botërore. Ajo u krijua nga çeta të
ndryshme partizane, të cilat kishin
vite që luftonin kundër pushtuesve
dhe mori pjesë në çlirimin e qyteteve,
si Gjirokastra, Berati, Tirana etj. Por
udhëtimi i saj vazhdoi edhe jashtë

In memoriam

Ilaz Kurteshi, kontribut vendimtar
në themelimin e RTV të Prishtinës

P

Nga Bashkim Hisari

as një sëmundjeje të rëndë dhe
të gjatë më 13 shkurt 2016 në
Prishtinë ndërroi jetë veterani i
politikës Kosovare Ilaz Kurteshi. Ai ishte
njëri nga personalitetet më të shquara
dhe bartës i shumë posteve më të larta politike në Kosovë dhe në federatën
ish Jugosllave. Ishte kryetari i parë
dhe i vetëm i Kuvendit të Jugosllavisë
nga radhët e shqiptarëve dhe një nga
hartuesit e Kushtetutës së vitit 1974, me
të cilën Kosova për të parën herë në historinë e saj është njohur si territor dhe
entitet i veçantë politik me elemente të
theksuara të sovranitetit. Lejohet përdorimi i flamurit shqipëtarë, dhe garantohet edhe përdorimit të gjuhës shqipe
në të gjitha instancat dhe sferat publike.
Kryesia e Shoqatës Antifashiste të LNÇsë të Kosovës e përkujtoi jetën dhe vlersoi lartë veprën e Ilaz Kurteshit. Me këtë
rast kryetari i Shoqatës Zija Mulhaxha
tha: “Ilijaz Kurteshi ka qenë një nga
personalitetet më të njohura në kohën
kur Kosova ishte autonomi në përbërje
të ish-federatës Jugosllave. Nga fundi i
Luftës së Dytë Botërore, autoritetet ushtarake Jugosllave atë e mobilizojnë në
moshën 17 vjeçare dhe me një numër
të madhë të kosovarëve e çojnë në Mal
të Zi. Atje arrin të mbijetoi masakrën e
Tivarit duke marrë vetëm disa plagë në
trup. Ilaz Kurteshi ishte luftëtar pakompromis kundër ideologjis fashiste dhe
vazhdimisht afirmoi vlerat e LNÇ-së.
Drejtësia, barazia dhe demokracia ishin
parimet kryesore në jetën dhe punën e tij.
Me këto parime Ilaz Kurteshi ishte prezent kudo. Duk ushtruar funkcione të larta
politike në ish federatën jugoslave dhe
në Kosovë vazhdimisht me përgjegjësi
dhe me përkushtim punoi në interesë të
popullit”tha Zija Mulhaxha..
Ilaz Kurteshi mbahet në mend për
kontributin e tij vendimtar në themelimin

e Radio-Televizionit të Prishtinës, hapjen
e Universitetit të Prishtinës, nënshkrimit
të marveshjes për bashkëpunim arsimor
e kulturor mes Kosovës e Shqipërisë me
çka mundësohet ardhja e profesorave
nga Tirana në Prishtinë ndër ta edhe
Rexhep Mejdani, Eqrem Qabej, pastaj
Bibliotekës Universitare, Akademisë së
Shkencave të Kosovës, Institutit Albanologjik etj.
Si deputet i Kuvendit të Jugosllavisë,
ka qenë kundërshtar këmbëngulës i
ndryshimeve të imponuara kushtetuese
të vitit 1989, me të cila Serbia i ka pezulluar statusin e veçant që Kosova luante me dekada në ish Jugosllavin. Me
vendimin e presidentit të ndjerë Ibrahim
Rugova, ka qenë anëtar i delegacionit të
Kosovës, e cila në prag të bombardimeve
të NATO-së ka nënshkruar në Paris Marrëveshjen e Rrambujes.
Posti i fundit të cilin i ndjeri Kurteshi
e ka mbajtur ishte ai në krye të Lidhjes
së Pensionistëve të Kosovës. Amaneti
i fundit i tij ishte që të gjithë ata që atij
dëshirojnë t’i tregojnë respekt me vënien
e kurorave apo luleve, ato mjete t’i bartin në xhiro-llogarinë e Lidhjes së Pensionistëve të Kosovës. Ilaz Kurteshi u
varros në fshatin e tij të lindjës Lubinjë e
Poshtme afër Prizrenit.

kufijve, duke dhënë një kontribut të
madhe në çlirimin e viseve kosovare.
Në formimin e saj morën pjesë partizanë e partizane me përvojë lufte dhe
që kishin lënë gjurmë heroizmi e gjaku
në Luftën Çlirimtare gjatë viteve 19421943. Brigada kishte 820partizanë e
partizane. Komandant i kësaj brigade
ka qenë A.Dragoti, komisar Q.Kondi
dhe zv/komisar Rr.Parllaku.
“Partizanët e Brigadës së VIII-të
Sulmuese, bij të thjeshtë të trevave atdhetare dhe patriotike të jugut, shkruan me gjakun e tyre histori lavdie gjatë
viteve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Emrat e dëshmorëve të kësaj brigade, të shokëve dhe shoqeve tuaj të
armëve, të cilët dhanë jetën për atdheun në moshën më të bukur, janë
shkruar me shkronja të arta në panteonin e kombit shqiptar.
Ne jemi krenarë për gjakun, mundin dhe sakrificat e tyre.
Në këtë ditë të shënuar për historinë
e popullit shqiptar, shprehim bindjen
dhe besimin e palëkundur se ëndrrat,
idealet dhe gjaku i 28 mijë dëshmorëve
do të respektohen ndër breza.

Ndrecë Prend Dedaj, personaliti
pukjan me aftësi të rralla
Para disa kohësh në një moshë te
thyer u nda nga jeta veteran i LANCL
Ndrecë Prend Deda.
I lindur në fshatin Kabash me 4.
11. 1922, arsimin fillor e mbaroi ne
Kabash dhe arsimin 8- vjeçar e përfundoi në Pukë. Në vitin 1964 përfundoi gjimnazin në Pukë, përfundoi edhe
shkollën 2 -vjecare Ekonomike në
Shkodër. Ishte pjesëmarrës në luftën
për çlirimin e atdheut.
Pas çlirimit të atdheut, Ndreca
ishte pjesëtar i organeve mbrojtëse të
kufirit. Gjatë viteve 1945-1948 shërbeu në organet e rendit në Shkodër.
Gatishmëria dhe cilësitë e larta bënë
që t’i besohej detyra
e komandantit në
postën kufitare në
Qerem të Tropojës.
Kjo ishte edhe periudha kur marrëdhëniet e Shqipërisë me
Jugosllavinë ishin të
acaruara. Gjatë kësaj
kohe në kufi ndodhnin provokacione të
shumta dhe shpesh
herë kishte edhe
shkëmbime
zjarri.
Ndreca ishte gjithnjë në krye të detyrës
dhe i pranishëm në
këto situata. Gjatë
një shkëmbimi zjarri, Ndreca u plagos
në krye të detyrës.
Në kullën e Bajram
At`hemit mori kujdesin e parë mjekësor. Pas shtrimit
në Tiranë, ku dhe u
shërua, iu caktua
detyra e përgjegjësit
të
ekonomisë
ne
degën e Punëve të
Brendshme të policisë së Tiranës. Këtë

detyrë e mbajti për 4 vjet. Pas kësaj
emërohet drejtor i ndërmarrjes gjeologjike Pukë. Talenti dhe aftësitë e tij
bënë që të kishte sukses në realizimin
e kërkimeve gjeologjike në shumë nga
sektoret e rrethit. Pas kësaj detyre
emërohet sekretar i Komitetit Ekzekutiv të rrethit të Pukës. Pas kësaj detyre
është emëruar drejtor i ndërmarrjes
së Rezervave Shtetërore Pukë, Shkodër, Kukës, Tropojë. Më pas emërohet
drejtor i ndërmarrjes së NSHFP-së për
rrethin e Pukës me qendër në FushëArrëz. Në këtë detyrë doli në pension.
Alban Doçaj
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IN MEMORIAM

I pavarur në mendime, por tërësisht i varur nga dashuria për njerëzit

JETA PLOT TALLAZE E GJERGJ TITANIT
SHPENDI TOPOLLAJ

N

e që e kemi njohur
dhe i kemi qëndruar pranë qysh herët
atij, kemi konstatuar me kënaqësi, se ai gjithë jetën mbeti
një djalosh i përhershëm dhe
një entuziast i pandryshuar,
në kraharorin e të cilit, nuk
rrihte një zemër praj mishi,
por prej zjarri të pashuar,
aq sa sot, gjykoj se kam pasur shumë të drejtë, kur afro
pesëmbëdhjetë vjet më parë,
teksa paraqisja krijimtarinë e
tij poetike, thoshja se “Plotësisht i denjë për emrin dhe
mbiemrin që mban, te Gjergj
Titani, pasqyrë e shpirtit të
paepur titanik, është portreti
fizik. Me një fytyrë që shpreh
vendosmëri e vullnet dhe me
një trup të lidhur mirë, të
duket se e ke ndeshur në ato
reliefet e mermerit, të nxjerra
nga dheu, që të zbuluara në
vendin e Pergamit, në fund të
shekullit të nëntëmbëdhjetë,
paraqesin
gjigandomahinë,
pra mitin mbi luftën e perëndive me gjigandët”.
Madje do të thoshja se energjitë e këtij njeriu dhe intelektuali të rrallë, sa vinin e
shtoheshin. Ai, as që e shkonte ndër mend ta shtynte kohën
kafeneve apo të tirrte me pensionistët biseda pa fund përmallimi për të shkuarën. Jo
se nuk kish se ç`të kujtojnte
Gjergji apo të krenohej me
jetën dhe veprën që la pas. Por
ai, duke përsëritur jo pa qëllim fjalët e Viktor Hygoit se “Ai
që jeton me kujtime, tërhiqet
zvarrë dhe vdes çdo ditë”,
kërkonte të mbetej deri në
fund i dobishëm për popullin
dhe atdheun e tij.
Romakët e vjetër kishin
një shprehje: “Dos est magna parentur virtus” që do të
thotë: “Lum kush ka prindër
të mirë”. Të mrekullueshëm i
pati prindërit e tij, Petraqin e
Vitorinë edhe Gjergji që lindi
nga dashuria e tyre në qytetin
e Korçës, ose Parisin e vogël siç
e quanin atëherë, sidomos për
idetë përparimtare që mbartnin njerëzit e tij. Kur burrë e
grua, vunë lirinë e Shqipërisë
mbi gjithçka dhe dolën malit partizanë, morën me vete
dhe Gjergjin ende fëmijë i pa
rritur, duke shënuar kështu
metaforën më të bukur të asaj
lufte të lavdishme, por dhe
duke kujtuar si paralajmërim
ogurmirë fjalët e Edmond de
Amiçis se “Ai që nderon Atdheun kur është i vogël, do t`i
dalë zot kur të rritet”. Me këtë
dëshirë, pasi kryen arsimin
fillor në vendlindje, Gjergji,
në vitin 1950, nis studimet në
shkollën ushtarake “Skënderbej”, shkollë që në një farë kuptimi, kishte kohë që e priste
atë, pasi ishte vazhduese dhe
trashëguese e drejtpërdrejtë
e luftës nacional – çlirimtare.
Tani Gjergji, i burrëruar dhe
i mençuruar para kohe, gjen

Gjergj Titani është lindur në 23 prill të vitit 1937

shokë moshatarë, me qëllime
e vizione të qarta për perspektivat që u dilnin përpara.
Në këtë mjedis, Gjergji skënderbegas, farkëton karakterin, sipas parimeve diogjenike
se pasuria që duhet të mbajë
me vete njeriu, është drejtësia,
edukata, vullneti dhe guximi. Por mbi të gjitha, ai këtu
bëri miq që nuk iu ndanë tërë
jetën. Ai, në bangat e kësaj
shkolle rrënjosi njëherë e mirë
mendimin filozofik se miqësia
është më tepër se sa shfaqja e
virtytit, ajo është vetë virtyti.
Me këto vlera njerëzore, Gjergji duke shpalosur gjithshka të
mirë mori në këto vite, si në
ditë të lumtura, ashtu dhe kur
fati i ktheu krahët, u shndërrua në simbol, në një figurë
emblematike, për të gjithë
vëllazërinë e atyre që studiuan në të papërsëritshmen
shkollë “Skënderbej”. Në vitin
1952 Gjergji hyri në shkollën
e Bashkuar dhe pasi u titullua
oficer në vitin 1954, dërgohet
për të ndjekur më tej studimet
e larta në shkollën e Artilerisë
Bregdetare “Flamuri i Kuq” në
Riga të Letonisë në ish Bashkimin Sovjetik, studime të
cilat i përfundon në vitin 1959
në shkollën e Flotës Detare
“Kirov”, buzë detit Kaspik.
Të gjithë skënderbegasit që
studiuan në Bashkimin Sovjetik të asaj kohe, kanë lënë
përshtypjet më të mira dhe
kanë fituar zemrat e popullit
të atij vendi të paanë. Por interesat e gjera kulturore, artistike, letrare dhe deri sportive
të Gjergj Titanit, kanë mbetur
proverbiale. Nuk ka muzeum,
teatër, opera, kinema, stadium, bibliotekë a vend historik
që të mos ketë frekuentuar ai,
gjë që nuk kishte sesi të mos
ndikonte fuqishëm në krijimin
e një personaliteti të jashtëzakonshëm dhe imponues. Me
këtë bagazh intelektual në
mendje dhe me Enciklopedinë
e madhe ruse ndër duar, ai
kthehet në atdhe dhe emërohet në një bateri bregdetare
të largët, në Kepin e Rodonit.
Cilësitë e këtij oficeri të ri,
ranë shpejt në sy, aq sa arriti të fitonte dashurinë e heroit
homerik Petrit Dume, ndaj
nisi rruga e tij e ngjitjes, rrugë

e cila pati si stacione kryesore
Sazanin, Tiranën, Durrësin,
Fush – Krujën, Fierin, Vlorën,
duke kryer detyra të rëndësishme, deri në Shtatmadhori
dhe shef i Shtabit të Korpusit.
Në vitin 1969 ai kreu dhe
Akademinë e Shtabit të Përgjithshëm, me rezultate të
shkëlqyera dhe emri i tij u bë i
njohur kudo.
Duke dëshmuar vetëm për
kohën që ai ka shërbyer në
Brigadën e katërt të Mbrojtjes Bregdetare në Durrës, të
drejtuar me aq talent nga komandanti i saj Xhemal Zeneli, mund të them se edhe sot
e kësaj dite, kujtohen me
nderim, aftësitë profesionale,
kultura e lartë, përkushtimi
në detyrë, nisiativa e zgjuar
dhe dashuria për shokët dhe
vartësit e shefit të shtabit
Gjergj Titani. Me energji
përherë në shpërthim, dhe me
një shpirt të madh krijues, ai
ishte epiqendra e çdo stërvitjeje, i punës për kualifikimin
e shtabeve, i nxitjes së vetveprimit të reparteve, i ndërtimit
të poligoneve a kabineteve të
sofistikuara etj.
Gjergji kishte arritur të
krijonte marrëdhënie tepër të
ngrohta me shokët e terrenit. Ai, përherë ka qenë i pavarur në mendime, por tërësisht i varur nga dashuria për
njerëzit, shkollën “Skënderbej”, ushtrinë dhe Shqipërinë.
Kudo që ai shkonte, gjë që e
ruajti të pacënuar, Gjergji sillte gëzim dhe optimizëm.
Por, sido që ai tërë jetën
ndoqi porosinë që Febi i dha
Fetonit teksa e la të drejtonte për një ditë karron e Diellit, “Medio tutissimus i bis”,
pra “Duke ecur në mes, do
të shkosh shumë i sigurtë”,
përsëri ai nuk i shpëtoi
kamzhikut të Zeusit dhe më
1 shtator të vitit 1973, përjashtohet nga partia dhe nga
ushtria, për turpin e atyre që
e inskenuan një goditje të tillë.
Ai e dinte se Gustav Floberi
kishte parathënë se “Stuhitë
politike janë me të vërtetë më
shkatrrimtare sesa shtrëngatat e natyrës”, por kurrë nuk
e kishte besuar se hakmarrja do të shkonte deri aty sa
më 17 gusht të vitit 1977 të

arrestohet dhe të dënohet e
ridënohet me tetëmbëdhjetë
vjet burg politik.
Në kundërshtim me Dostojevskin e tij të adhuruar,
ai vetë nuk dëshironte t`i
numëronte hidhërimet e tij. Si
një shekspirian i vërtetë, ai u
tregua madhështor, duke vuajtur urtësisht. Por shpirti i tij
i lënduar, e shpreh revoltën e
brëndëshme me vargje tronditëse: “Ku bën ligjin marrëzia/ Ku përleshet zemërimi/
Ja qelia!...../ Ku veçuar rri
si murgu/ Ku veç bindjet ke
melhem/ Ky është burgu!”
Gjergji, gjente ndonjëherë
pak qetësi, mes gjeneralëve
dhe heronjve të luftës që paradoksalisht dhe tragjikisht,
patën fatin e tij dhe ndodhte
t`i vdisnin ndër duar. Po kush
i shëronte plagët e zemrës,
kur shihte sa heq e gjora nëna
e tij që e ndjek pas, majë kamionëve, me trastat me ushqime.
Triumfi i demokracisë, ashtu si për shumë të tjerë, solli
më 30 prill të vitit 1990 edhe
për Gjergjin, lirinë e ëndërruar të cilën ai e kishte portretizuar:
“Ndjenjë
njerëzore,
dëshirë/
Zjarr që ndizet
nga
lashtësia/
Shqipe
që fluturon në hapësirë/
Liria!...”
Sa flaku prangat, Gjergji
me energji të shumfishuara,
që buronin nga përcaktimi i
Volterit se “Forca më e madhe është te një zemër e pafajshme”, aktivizohet vrullshëm
në mbrojtje të lirive dhe të
drejtave të njeriut. Po ashtu,
bëhet një nga themeluesit e
parë të shoqatës së të përndjekurve politikë, ku i besohet
detyra e sekretarit të përgjithshëm të saj. Bashkëpunon me
shoqatën e OBVL që drejtohej
nga miku i tij, heroi i Popullit Rrahman Parllaku. Ai ishte
zgjedhur nënkryetar i Forumit
Mbarëkombëtar të Intelektualëve të Shqipërisë në Stamboll, drejtor administrativ i
Fondacionit “Dhora Leka”,
sekretar i shoqatës “Miqtë e
Pushkinit”, kryetar i shoqatës
“Miqtë e Zhukovit” dhe ishte
anëtar i kryesisë së shoqatës
kombëtare “Skënderbegasi”.
Nuk
kishte
veprimtari
brenda vendit, ku të mos dëgjohej zëri burrëror dhe i vendosur i Gjergj Titanit, ashtu
sikurse ky zë është dëgjuar
me respekt të veçantë në Rusi,
Hollandë, Itali, Greqi, Rumani, Bullgari, Jordani, Hungari,
Turqi, SH B A, Marok, Suedi,
Belgjikë, Maqedoni etj.
Është autor i shumë artikujve, raferateve dhe kumtesave. Ka shkruar e botuar
librin e parë me poezi “Metaforat e dhembjeve” (përkthyer
në Rumani, Çeki, Hollandë,
Poloni etj). Ka vijuar me “Balada e shpresave” (poezi) dhe
librin historiko – publiçistik
me bashkautor “Personalitete

ushtarake shqiptare në vite”,
librin “Lufta Italo – Greke” dhe
“Krijuesi i organeve të rendit
shqiptar”.
I palodhur Gjergji është
treguar në fushën e vështirë
të përkthimeve, duke përkthyer me një gjuhë korrekte
e të pastër “Historia e marrëdhënieve shqiptaro – sovjetike”, “Kujtime dhe meditime”
të Zhukovit në dy volume,
“Jeta ime” e Leon Trockit, Mareshallin Vasiljevskij,
“Partizani shqiptar, gjeneral i
ushtrisë sovjetike”. Kishte në
proçes dhe libra të tjerë.
Për gjithë veprimtarinë e tij,
Gjergj Titani është dekoruar
me urdhra e medalje nga Presidiumi i Kuvendit Popullor. I
janë akorduar tri të tilla nga
presidentët e Rusisë Boris
Jelcin dhe Vladimir Putin dhe
është lauruar nga komanda e
Korpusit të Tretë të Selanikut,
Akademia e Mbrojtjes bullgare
“Georgi Rakovski” dhe Universiteti “Vasil Levskij”.
Në vitin 1996 ai fiton
gradën “Doktor i shkencave”,
kurse më pas atë të “Profesorit
të Asociuar Doktor”.
Universiteti i Kembrixhit
e ka shpallur atë një nga intelektualët e shquar të shekullit të njëzetë, duke e përfshirë në librin e tij të nderit.
Por nderi më i madh që i
bëhet atij, është dashuria e
sinqertë që ne shokët e tij të
shumtë, ruajmë për të.
Duke e pasur urrejtjen, një
barrë të rëndë për ta mbajtur, duke rrezatuar gjithmonë
mirësi, Gjergji, me të përpjetat
dhe të tatëpjetat e jetës së tij,
mbajti në miniaturë, tërë historinë e Shqipërisë qysh nga
fillimi i luftës së dytë botërore,
ndaj dhe e meriton adhurimin tonë. Gjithçka tek ai, edhe
vitet e gjata dhe të errëta të
burgut të rëndë, dëshmojnë se
ç`u bë mirë dhe ç`u bë keq në
këtë vend.Por mbi të gjitha, ai
mbeti një ushtar i përhershëm
dhe besnik i Atdheut të vet.
Njëzet e tre shekuj më parë,
një tjetër ushtar që gjithashtu
quhej Gjergj, duke u martirizuar për njerëzimin, u shpall
shenjtor. Dita e 23 prillit i
kushtohet atij, si dita kur i vjen
fundi dimrit dhe nis pranvera.
Kjo pranverë ka qenë aspirata
e kahershme dhe e palëkundur dhe e Gjergj Titanit, i cili
që nga qelia shkruante:
“O dhembje njerëzore, ti
lot i shpirtit tim,/ Dergjë
brengëmadhe, që më shtie
në mendim,/ Sikur plagët e
tua të mund t`i shëroja/ Gjë
tjetër s`do doja...”
Ne do dëshironim që ai të
rronte sa më gjatë dhe të mos
e harronte për asnjë çast porosinë e Plinit Plak “Nulla die
sine linea”që do të thotë “Asnjë
ditë pa një rresht”, por vdekja
na e rrëmbeu para kohe këtë
shok të mrekullueshëm që jetoi me dinjitet mbi tallazet e
shumta nga kaloi jeta e tij.
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PROFIL

Patrioti që i janë besuar zgjidhje konfliktesh për çeshtje të ndryshme pronësie, morale e shoqërore

BURRI FISNIK MARK QERIM DELIA
Nga Ismet Balaj

U lind më 1889 në Blinisht,
një fshat i vogël, 9 km në Verilindje të qytetit të Pukës. Delitë
janë vazhdim gjenetik i Dakës.
Mark Qerim Delia është burri
më i shquar i kësaj vëllazërie
dhe një nga më të shquarit në
malësi gjatë shekullit XX për
virtyte të larta.
Për virtyte të larta studiuesja angleze Edit Durham
shkruan: “Tri detyra fisnike:
e mikpritjes, e shënjëtërimit
të mysafirit, dhe trimëria janë
themeli i karakterit të shqiptarit…”.(Edit Durham, Brenga e Ballkanit, botim 1990,
fq.201). Në shtëpinë e Mark
Qerim Delisë të Blinishtit të
Pukës, këto virtyte janë zhvilluar në shkallën më të lartë të
mundshme.
Mark Qerimi kishte shumë
miq, jo vetëm në Pukë e Mirditë, por edhe në Shkodër.Ishte
njohur në vitet dyzetë edhe me
disa anëtarë të Grupit Komunist të Shkodrës, si Jordan
Misja, i cili ishte mësues në
Pukë dhe shpesh të shtunave
dhe të dielave shkonte në
shtëpinë e Markut, ku së
bashku me fshatarë të zonës
debatonte për luftën. Kishte
njohur Tuk Jakovën, Sadik
Bekteshin, Mark Ndojën nga
Iballa (ish professor në gjimnazin e Shkodrës), e tj. Kjo
është arsyja që shtëpinë e
kthei në bazë të përhershme
të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Gjatë vitit 1942 e në vazhdim çeta nacionaliste e Pashk
Currit e kishte bazë aty. Edhe
. në vitin 1943 e pas çeta partizane Pukë Mirditë me Bardhok Bibën, Mëhill Doçin, Mark
Dodanin, Ali Bytyçin, Zenel
Islamin, Mat Dodën, Nezir
Smajlin, Kadri Çobën, Lekë
Berishën etj, po ashtu kishte
vendqëndrimi të shpeshtë
edhe me ditë.
Oda e pritjes u kthye në odë
kuvendësh të rëndësishme ku
debatohej për luftën. Aty bashkoheshin rryma të ndryshme
politike. Debatet vazhdonin
edhe me orë por edhe natën
gjerë në agim. I rëndësishëm
në këto kuvende ishte qëndrimi i të zotit të shtëpisë
Mark Qerimi. Ai mbronte
idenë se i huaj e ka pushtuar Shqipërinë për interesa të
veta, prandaj duhet luftuar.
Nganjëherë biseduesit nxeheshin me njëri-tjetrin ashpër. I zoti i shtëpisë u thoshte:
Asnjëri nga ne nuk e di të vërtetën bash saktë. Një është e
drejtë dhe e vërtetë: Pushtuesi
duhet luftuar. Ata që i shërbejnë Italisë, nuk janë për luftë.
Nëpërmjet këtyre kuvendeve bëhej diferencimi midis
palëve. Po shtëpia e Mark Qerimit mbeti e hapur. Edhe çeta
nacionaliste e Pashk Currit
që kishte prirje zogiste, por që
luftonte fashizmin e më vonë
nazizmin, edhe çeta partizane
Pukë-Mirditë që ishte pro kola-

cionit anglo-sovjeto-amerikan
dhe bënte pjesë ne Frontin
Antifashist nacionalçlirimtar
ishin të mirëpritur.
Me ardhjen në Pukë të
Brigatës Partizane XXII S në
tetor-nëntor 1944,për disa
ditë u vendos edhe shtabi i
brigades në këtë shtëpi. Këtu
u ngrit edhe një spital partizan ku mjekoheshin të plagosurit. Të gjithë mashkujt e
kësaj shtëpie u vunë në dispozicion të luftës. Ndreka, i
biri i Mark Qerimit u aktivizua bashkë me partizanët
në luftimet që u zhvilluan për
rreth tri javë në rrugën RrapePukë, ku janë shënuar edhe
nga luftimet më të ashpra e
më të sukseshme të kësaj brigade. Në kujtimet e Sali Verdhës lëxojmë:” Në Blinisht (të
Pukës) patrioti Mark Qerimi
(Delia) kishte vënë shtepinë e
tij në shërbim të luftës, djemtë
e fare e fisi i tij rrokën armët
dhe shkonin nëpër prita e
aksione bashkë
me partizanët…”.(S.Verdha,Kujtime…
ndodhën në Muzeun Historik të Pukës). Mbajtja dhe
përkrahja e forcave antifashiste dhe sidomos partizane
nga Mark Qerimi ishte një akt
trimëror, sepse ishte kundër
vendimeve
të Kuvendit në
Kabash të shtatë bajrakëve
të Pukës me 3 tetor 1943 dhe
të 18 tetorit 1944 të Kuvendit në Iballë, ku morën pjesë
përfaqësues të 64 bajrakëve
të Shqipërisë së Veriut. Ata
kuvende kishin vendosur”…
atyre që mbanin partizanë t`u
digjet shtëpia, t`u merret pasuria, të lëçiten gjindja nga
bajraku për gjithmonë dhe të
zotët e shtëpisë të vriten…”.
Një nga këta të dënuar me
vdekje ishte edhe Mark Qerimi.
Por edhe dënimet e kërcnimet

nuk e lëkundën bindjen e tij.
Ai i strehoi dhe u dha ndihmë
të gjithë luftëtarëve të lirisë
. Mikpritja, pra përshkohej
edhe nga virtyti i trimërisë.
Përndryshe, po të mos ishte
njëkohësisht edhe trim do të
ishte tërhequr nga frika e vendimeve të këtyre kuvendeve që
po i shërbenin fashizmit dhe
nazizmit. Kështu edhe mikpritja si virtyt do të vdiste.
Në dhjetëditshin e parë të
nëntorit Mark Qerimi kalon
një provë të madhe. Në një
banesë kishte strehuar edhe
disa partizanë, jashtë kullës
me që nuk i zinte të gjithë.
Ata kishin ndezur një zjarr
të madh dhe banesa kishte
marrë flakë. Për këtë ngjarje
komanda urdhëroi gjykimin
ushtarak duke e dënuar një
partizan me vdekje. Sapo e
mori vesh Mark Qerimi ndërhyn me forcë me autoritetin e
të zotit të shtëpisë, por edhe të
kryetarit të këshillit. Komandantit të Brigadës i thotë edhe
sikur të digjej krejt banesa,
por edhe kulla nga ndonjë partizan, nuk do të lejonte kurrë
që të dënohej me bdekje.
-Më parë vritet i zoti i
shtëpisë se mysafiri, ju jeni
partizanë, jeni mysafirë, jeni
miqtë e mi të gjithë. Kurrë
gjak këtu,- ngulmon Mark
Qerimi. Vendimi u pezullua …
Ky është shënjtërimi i mysafirit në shkallën më të lartë të
mundshme.
Edhe në Pukë, si në gjithë
Shqipërinë agoi dita e lirisë
prej grykës së pushkës se
partizaneve. Një battalion
me pukjanë iu bashkangjit
Brigadës së XXII, e cila mori
pjesë në çlirimin e Shkodrës e
më tej...
Çlirimi e gjeti Pukën jo
vetëm të varfëruar në ekstrem

dhe të shkatërruar, por njëkohësisht edhe të tmerruar,
sepse nëpër male, por edhe
në shtëpi në largësi nga qyteti
kishte disa qindra të arratisur. Disa i kishin lyer duart
me gjak të pafajshëm. Këta
do të ndëshkoheshin. Shumë
ishin të mashtruar me njëmijë mjete të propogandës së
pushtuesve dhe ishin të frikësuar. Ligji i anmistisë bënte
qart dallimin mdis kriminelit
që do të dënohej dhe të mashtruarëve, të cilët falëshin. Doli
edhe lista e tyre.
Kthimi i tyre në shtëpi
kishte vështirësi të mëdha.
Midis shtetit, organeve të tij
dhe kaçakut kërkohej një garant, se i dorëzuari do të ishte
me të vërtetë i lirë. Kush mund
të ishte i besueshëm për të dy
palët? Në Pukë këtë status e
gëzonte Mark Qerim Delia.
Ishte detyrë jashtëzakonisht e
vështirë. Kush e njihte, e dinte
se ky burrë, ishte njeri i besës.
Dhe ishte një besë e pa parë
ndonjëherë. Midis një individi me shtetin dhe njeriut që
bënte jetën e kaçakut. Mark
Qerimi pranonte vdekjen po
jo thyerjen e fjalës së dhënë.
Edhe para pushtetit të ri
kishte dhënë prova prej fillimit të vitit 1940 me lidhjet dhe
veprimet antifashiste të tij.
Gjatë dhjetorit 1944 e
në vazhdim edhe disa vite,
shpesh bëheshin marrëveshje për besë në ndërmjetësim. Në shtëpinë e Mark Qerimit janë bërë disa kuvende
midis kryetarit të Degës së
Brendshme dhe kaçakëve.
Mark Qerimi merrte përsipër takimin pa pasoja dhe
me kushte të favorshme për
kaçakët. Nëse dorëzoheshin,
shkonin në shtëpi pa pasoja.
Nëse nuk pranonin, u jepej
leje deri në 5 ditë që të shkonin në male e të strehoheshin
diku. Shumica janë dorëzuar.
Disa prej tyre kanë mbajtur
edhe armë dhe janë aktivizuar
në detyrat e kohës bashkë me
repartet e ndjekjes. Ka pasur edhe nga ata që nuk kanë
pranuar. Janë kthyer në male.
Pushteti i ri ende nuk kishte
fituar besimin e mjaftueshëm
tek njerëzit. Ishte viti 1946.
Ishte miratuar Kushtetuta e
Re. Ajo sanksionte se…ujrat,
pyjet dhe kullotat janë pronë
e shtetit… Nisur nga ky nen
fshatarët e Midhës kishin hapur një kanal uji në tokën
e Berishës së për t`ia marrë
ujin që e kishte prej të të parit
të Berishës. Lind një konflikt
i ashpër sa të dy fshatrat disa
hapa larg njëri-tjetrit hapin nga 15 varre dhe betohën:
Derisa të vdesim 15 burra do
ta marrim e nuk do ta lëshojmë ujët, sepse “ujët është i
shtetit…”. Berishasit betohen
do të vriteshin në burimin e
ujit të fshatit tyre dhe nuk do
ta gëzonte kush. Mark Qerimi ishte n/kryetar i këshillit
të gjërë të rrethit dhe anëtar
i këshillit të gjërë të qarkut.

Berisha ia beson zgjidhjen e
këtij konflikti. Në mbledhjen e
dy këshillave e shtron problemin: Do të flasim tre veta: një
midhacak, një berishas dhe
unë. Para tyre shtron pyetjet:
Ti, Berisha, qysh kur e keni
këtë vadë? Përgjigja: Vadën e
kemi tonën qysh prej të parit
që nuk mbahet mend. Kurrë
nuk kemi pasur problem. Ti,
Midha, pse e keni hapur vijen
e ujit nëpër tokë të Berishës?
Përgjigja: Kushtetuta ka thanë
se ujët është i shtetit, prandaj e kemi hapur se uji nuk
është i Berishës. Kemi vendosur ta marrim edhe me jetë
njerëzish. Po ju a jeni shtet
a po katund? Përgjigja: Nuk
jemi shtet, po jemi katund.
Po ti nuk je shtet, pra as ujët
nuk është yti, po i shtetit…...
Ujët është i tokës ku ka dalë.
Fjala ime është kjo: Midha ka
gabuar rëndë fort. Ka mbjellë
një sherr që nuk e mban toka.
As kanuni as ligji nuk i jep të
drejtë. Ujët është i Bërishës
siç ka qenë prej mijëra vjetësh.
Shteti, kur të çojë komision, vendos vetë…. Midhasit
mblidhën, e bisedojnë dhe
përgjigjën: Kemi gabuar…Ka
afro 70 vjet kjo ngjarje. Berisha e Midha shkojnë bashkë
si megjanik të mirë. Kanë plot
lidhje miqësore.
Mark Qerimit i janë besuar
edhe zgjidhje të tjera konfliktesh për çeshtje të ndryshme
pronësie, morale, shoqërore.
Kjo ka ndodhur në disa raste
kur organet e pushtetit të rrethit nuk kishin autoritetin dhe
besimin e mjaftueshëm për t`i
zgjidhur. Në këto raste Mark
Qerimi ka mundur të gjëje
e zgjidhjen e përshtatshme
për t`u bindur e pajtuar palët
në konflikt. Kur doli ligji për
mbledhjen e floririt, edhe në
Pukë arrestuan djalin 20 vjeçar
Dedë Prendin. E akuzuan se
kishte flori të fshehur. Në degë
të brëndshme e kishin rrahur
për vdekje. Shkon Mark Qerimi dhe debaton me kryetarin
e degës, të cilit i thotë: Deda
nuk ka parë kurrë flori. Hafia
ka qëllim ta ulë këtë familje,
sepse një vëlla i Dedës, Ndreca
ishte officer në Shkodër, tjetri ishte nëpunës në komitet
ekzekutiv…E lirojnë.
Të tri këto virtyte: mikpritja, shënjtërimi i mysafirir
dhe trimëria që janë veti të
karakterit të shqiptarit, përshkohën nga besa. Vetëm mbi
bazën e besës njerëzit therrasin në shtëpinë e dikujt për të
kaluar natën; vetëm mbi bazën e besës është shënjëtëruar mysafiri, së secili do të jetë
mysafir në jetë; vetëm mbi bazën e besës trimëria është e
ligjshme, është e moralshme.
Mark Qerim Delia i Blinishtit të Pukës(1889-1959),
si shumë burra e shtëpi në
malësi, i kishte këto virtyte në
mendje, në zemër e në gjak.
Veprimtaria e tij është shëmbull, për brezat e sotëm dhe të
ardhshëm.
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LIBRI

Rreth vlerave të librit “Mirënjohje familjeve vlonjate që më mbajtën si birin e tyre” të gjeneral

Nuk ka art më të madh se
SHPENDI TOPOLLAJ

Rrahman Parllaku e konsideronte veten të
barabartë me këdo edhe me atë që kishte
detyrën më të ulët, i dëgjonte me respekt
vartësit pa u mërzitur kurrë, kapte fijet që i
lidhnin dhe jo ato që i ndanin, nuk nxitohej
asnjëherë kur vihej në lojë e ardhmja e reputacioni i tyre, dhe mbi të gjitha ishte njohës
i thellë i Artit të Luftimit, e sidomos atij të
traditës

P

ër
trimëritë
dhe
karakterin burrëror
të gjeneralit legjendar Rrahman Parllaku, kam
dëgjuar qysh kur isha i vogël
nga prindërit e mij. Im atë
kishte qënë vetë luftëtar i orëve
të para dhe kuadro drejtuese
gjatë luftës, kurse pas çlirimit
të vendit, kishte shërbyer për
një kohë të gjatë si oficer në
ushtri, prandaj kishte se ç`të
tregonte për të. Ndërsa nëna
ime Hatiqe Agalliu, duke qënë
bijë e një familjeje të njohur
vlonjate që kishte kontribute
të mëdha në përpjekjet për
mbrojtjen e lirisë dhe pavarsisë së vendit, e kishte njohur
atë shumë heret, qysh kur i
thërrisnin Gega e Hallvaxhiu,
nga që kishte një dyqan ëmbëlsirash në këtë qytet. Për më
tepër, ajo së bashku me nënën
e saj të mrekullueshme, gjyshen time Medijen, i kishin
shpëtuar jetën gjatë një rrethimi që pushtuesit dhe bashkëpuntorët e tij u kishin bërë
disa ilegalëve në lagjen Muradie. Edhe sot ruaj shumë
deklarata të noterizuara, të
lëshuara nuk e di pse, nga personalitete të luftës në Vlorë, të
cilat e vërtetojnë këtë gjë që e
pohon edhe vetë Rrahmani në
librin e tij “Mirënjohje familjeve vlonjate që më mbajtën si
birin e tyre...”.
Në vitin 1967, pasi kisha dalë oficer dhe u emërova në Durrës, pata rastin ta
njoh vetë gjeneralin pa grada, pasi ai kryente detyrën e
rëndësishme të Komisarit të
Forcave Ushtarako - Detare.
Ishte një zgjedhje e menduar mirë a një rastësi fatlume
që në atë kohë, komandant i
kësaj njësie të madhe operative, të ishte Vaskë Gjino, një
nga gjeneralët më të aftë dhe
më të mençur të gjithë Ushtrisë.
Impulsiv siç isha dhe ndofta dhe pak i përkëdhelur,
në një analizë që u zhvillua në
sallën e madhe të Shtëpisë së
Pushimit të Oficerëve ose siç e
quanim, Konvaleshenca, teksa po diskutohej çështja e disiplinës në ushtri, pas masave
të propaganduara si shumë
revolucionarizuese, si heqja
e gradave, vendosja e komisarëve, roli parësor i Partisë
mbi komandën e ku di unë, e
mora fjalën edhe unë, sido që
as për moshë dhe as për detyrë, nuk më takonte të flisja.
U nxita për këtë, pasi ashiqare po dukej se diskutantët,
kryesisht komisarë repartesh
e njësish, nuk thonin aspak
të vërtetën për këtë problem.
I indinjuar deklarova se këtu
po gënjehej, pasi ishte krejt

e kundërta. Një nga salla, siç
duket më impulsiv nga unë,
pa marrë leje nga ata të presidiumit pyeti me zë të lartë,
si duket edhe për të më vënë
në pozitë të vështirë: “Kush
gënjen? Komisarët?” Unë aty
për aty, nxitova të përgjigjem: “Po, komisarët po gënjejnë” dhe me fakte e shembuj
konkretë argumentova se në
ushtri mbizotëronte shthurja
dhe anarshia e plotë dhe ne
s`kishim përse ta fshihnim
këtë të vërtetë. “Në qoftë se
do vazhdojmë kështu - vazhdova - atëhere kot që i bëjmë
këto analiza.” Bile edhe shtova se ishte e kotë që bëheshin mbledhje të tilla dhe perifrazova Majakovskin që thosh
se kur do të bëhet një mbledhje që t`i zhdukë të gjitha
mbledhjet. Sa dëgjuan këto
fjalë, pati një mërmërimë pakënaqësie nga salla. E pashë
se kishin mjaftuar fare pak
minuta dhe kisha fituar urrejtjen e shumë njerëzve. Unë e
kisha qëllimin të mirë, vetëm
doja të thoshja se po dëmtonim ushtrinë dhe nga kjo
punë për llustër e bujë, nuk
i vinte asnjë e mirë atdheut,
po me kë të flisje. Normal që
më quanin ose buzëqumësht
ose mendjemadh ose të dyja
bashkë. Në pushim, sikur të
mos kishte mjaftuar ai reagim
aq i egër e përçmues, vija re
se askush nuk më afrohej. Për
më shumë, më shihnin vëngër
si të isha delja e zezë. Kuptohet që u ndjeva keq. Me vete
thoshja se po ta dija se do të
bëja përshtypje kaq të keqe,
ndofta do të qe mirë të mos kisha diskutuar fare.
Në këtë kohë shoh se po
më afrohej Komisar Rrahma-

ni me Komandantin, Vaskë
Gjinon. Komisari, madhështor
siç qe, ma bëri me shënjë që
të shkoja tak ai. Iu paraqita
ushtarakisht. Ai shumë miqësor, më futi krahun, duke
bërë shaka: “Po eja mor i biri
i Hulësiut, mor kokëkrisur
Kolonje, se nuk gënjejmë të
gjithë ne komisarët.” Vazhduam të shëtisnim të tre. Mua
“rebelin” më kishin vënë në
mes. E pashë se tek ata që
na shihnin, situata kishte
shkrirë. Në vazhdim e gjithë
biseda synonte të më qetësonte mua: “Ne kështu i duam
kuadrot; ta thonë hapur dhe
pa drojë mendimin e tyre”. Por
dhe kuptova se ai me takt,
donte t`u thoshte të tjerëve se
e kishin gabim që mbanin atë
qëndrim me mua.
Mua nuk më bëri përshtypje vetëm takti i tij, por edhe
thjeshtësia që e karakterizonte këtë personalitet të shquar
të ushtrisë. Dhe është pikërisht ashtu siç thotë La Bryjeri se “Thjeshtësia është për
vlerën e punës si hija për figurën e një pikture: i jep asaj
forcë dhe reliev”. Kjo thjeshtë
e bënte Rrahman Parllakun,
akoma më madhështor.
Duke menduar se i kisha
fituar zemrën atij, një ditë më
lindi ideja, t`i kërkoja që të
më miratonte kërkesën për të
ndjekur studimet në Universitet. Shkova në Tiranë, ku
më priti zëvendësi i tij Mehdi
Ramohito. I pakët nga trupi,
ky ishte tepër i zhdërvjelltë, i
zgjuar, i kulturuar dhe o zot...
sa ironik. U tregua shumë
dashamirës me mua dhe pasi
më dëgjoi, më çoi te komisar Rrahmani. Mehdiu, s`më
la të flisja, por ia bëri vetë të

qartë kërkesën time atij. Ky
vetëm tha: “ Ushtria ka nevojë për djem të shkolluar, dhe
me kulturë. Vetëm kështu ajo
do të forcohet e modernizohet. Ta çojmë pa tjetër atj ku
dëshëron. Ndiqe vetë ti Mehdi
këtë punë.” Dhe m`u drejtua
mua: “Ta kesh gjithmonë në
shpirt ushtrinë, për të cilën
babaj yt me shokë luftuan e
punuan.”
E falenderova me gjithë
zemër atë burrë të pashëm e
me tipare të theksuara që më
ngjiste si një kreshnik i vërtetë
malesh dhe u largova. Ruajta
për të një mirënjohje të pafund
dhe gëzohesha kur dëgjoja
se ai kështu sillej me këdo.
Të gjithë e njhnin zemërmadhësinë e tij.
Rasti e solli më pas që të
isha në një repart me Rexhep
Myftiun, një oficer me horizont
të gjerë, i cili kishte studiuar në
Letoni për Artileri Bregdetare,
ku kishte marrë dhe medalje
ari. Mirëpo i kishte vajtur pak
ters, pasi një herë duke parë
një foto ilustruese në gazetën
“Zëri i Popullit” që mbante
diçiturën: Demonstratë në
vendet borgjeze, ai u tha atyre
që kishte pranë: “Mos u bëni
budallenj, se këta nuk kanë
asnjë arsye të bëjnë demonstrata e të përmbysin qeveri.
Shihni sa i kanë kravatat e
shihni sa i kanë republikat.
Atje ka liri shprehjeje dhe fjale
dhe kjo duhet të jetë normale
për ç`do vend që i thotë vetes sistem demokratik”. Kaq
mjaftoi dhe pasi u çua fjala
atje ku s`duhej, nisi përndjekja për Rexhepin që po e vinin
përpara si sorra bufin. Nga kjo
situatë nuk po e shpëtonte as
medalja e arit. Mbledhjet gati
gati, po e shpallnin revizjonist.
Në këtë kohë vjen vetë Rrahmani. Me urtësi e llogjikë të
ftohtë, sqaroi “revolucionarët
e ekzaltuar” se “Koha është e
tillë që do të ketë edhe keqkuptime. Kështu ngjet në raste
kthesash të mëdha. Prandaj
ne do ta ndihmojmë se ai është
oficer me vlera dhe atdhetar.”
Kështu shpëtoi dhe shoku
im, të cilin e liruan vetëm pas
nja dhjetë vjetësh, kur ndërsa
goditej “grupi puçist”, u dënua

me njëzet vjet burg edhe vetë i
miri Rrahman Parllaku.
Shoku im, ish komandanti i Brigadës së Parë, doktori
i shkencave Novruz Zejnati, i
cili ka qënë për një farë kohe
adjutant i tij, nuk e heq atë
nga goja, duke e kujtuar ç`do
ditë. Rrëfen plot ndodhi që
tregojnë se Rrahmani kështu sillej me këdo. Dëshira për
të ndihmuar e përkrahur të
tjerët, ishte veti e lindur e tij.
Kur pa se po shkruaja diçka për të, m`u lut të mos lija
pa thënë se Rrahman Parllaku e konsideronte veten të
barabartë me këdo edhe me
atë që kishte detyrën më të
ulët, i dëgjonte me respekt
vartësit pa u mërzitur kurrë,
kapte fijet që i lidhnin dhe jo
ato që i ndanin, nuk nxitohej
asnjëherë kur vihej në lojë e
ardhmja e reputacioni i tyre,
dhe mbi të gjitha ishte njohës
i thellë i Artit të Luftimit, e
sidomos atij të traditës. Veç,
e mbylli bisedën Nokja, asnjëherë nuk i merrej vesh; në
ishte nga Kukësi a nga Vlora.
Po kështu edhe ish oficeri
Filo Dhima më tregoi këtë
rast: Na sollën në Brigadën e
Kavajës një komandant bataljoni nga Lushnja të dënuar pa
asnjë faj dhe e çuan intendent
diku. Sesi ngjau dhe ai e gjeti
të të drejtën e tij. Atëhere tek
ne erdhi vetë komisar Rrahmani dhe pasi na mblodhi,
bëri një autokritikë që nuk
do ta harroj kurrë. Ai oficeri
vetëm kërkoi të kthehej atje
ku kishte qënë , të paktën sa
të vinte nderin në vend. “Por
t`i duhet ta dish - e mbylli
bisedën Filua - se këdo që të
pyesësh për të, të tilla histori
do të dëgjosh plot.”
I tillë mbeti Rrahman Parllaku edhe në vitet e gjata të
burgimit të pamerituar. Kur
u takuam, gjatë një pritjeje në
një ambasadë, më puthi e më
përqafoi. U gëzova që nuk më
kishte harruar. Me shaka më
tha: “Ore e paske patur mirë
ti për ne komisarët” Dhe qeshi
me gjithë shpirt. Atë nuk e
kishte thyer as shpifja, as vuajtja dhe as tortura shpirtërore.
Pas daljes nga burgu Rrahmani u tregua përsëri njeri i
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ai i të vërtetave të mëdha
ekulibruar. Me fjalën e tij të
urtë kudo mbolli dashuri e
bashkim.
Nikolas Jorga, ndër gjërat e
bukura që ka thënë, ka edhe
këtë: “Dielli lind jo që të perëndojë, por për të ndriçuar deri
sa të perëndojë”. Me këtë mision, edhe tani në moshë të
shkuar (Thua do më zemërohet?) ky burrë i lindur më 17
Prill të vitit 1919, me një kujtesë për t`ia patur zili, shkruan prej një kohe të gjatë kujtimet e tij për kohën e luftës
dhe i përmbledh ato tek libri i
titulluar “Mirënjohje familjeve
vlonjate që më mbajtën si birin e tyre...”
Në një rast M. Ciceroni ka
shprehur një mësim shumë
të vlefshëm për historinë:
“Të mos dimë çfarë ngjarjesh
kanë ndodhur para nesh,
është njëlloj sikur të mbetemi
gjithmonë fëmijë”. Mirëpo në
Shqipëri historia u tregua sipas interesave të triumfatorëve.
Eshtë kjo arsyeja që puna e
atij që shkruan për ngjarje
të së shkuarës vështirësohet.
Prandaj gjeneral Rrahmani,
në këtë libër i ka vënë vetes
si qëllim që t`i qëndrojë sa më
pranë të vërtetës. Dhe mendoj
se ia ka arritur.
Unë, me këto që rendita
deri tani, desha të them se
një njeri me karakter kaq të
fortë, nuk ka sesi të mos thotë
vetëm të vërtetën e asaj epoke
të lavdishme, e cila edhe
me mangësitë e saj mbetet e
shkëlqyer. Pastaj, duhet mbajtur parasysh fakti se ai flet
për luftën e vlonjatëve, të cilët
janë të dalluar sa herë zëri i
atdheut i ka thirrur. Ata edhe
pse qenë luftëtarë të sprovuar,
përsëri në krye të organizimit dhe drejtimit, zgjodhën Gegën, pra Rrahman Parllakun.
Kjo flet më së miri për cilësitë
e veçanta të këtij njëriu që
nuk pyeti për interesat e tij
e të familjes së tij, por i doli
për zot të gjithëve. Dhe çudia
tjetër është se atë në Vlorë e
deshën të gjithë; të varfërit
po e po, por edhe të pasurit.
Madje edhe ata që ishin me
mendime të kundërta, pra që
nuk e përkrahnin doktrinën
komuniste.
Aq saktë janë thënë të vërtetat në këtë libër, sa gjenerali
tjetër, tragjasioti Halim Ramohito, duke ndjerë detyrim në
emër të të gjithë vlonjatëve
thotë: “Vlorën tonë të bukur
e kreshnike, Vlorën tonë të
mirë e heroike, e ke përshkruar me dashuri e vërtetësi...Ne
bijtë e Vlorës plakë si të gjithë
Shqipërisë, të jemi mirënjohës
se ke qënë në ballë të stuhisë.
Vlorës me këtë libër lapidar i
ke ngritur, një monument të
merituar, por mjaft të ndritur.

Emri yt në këtë qytet, një yll
mes yjeve do të jetë.”
Me aktivitetin e tij dhe me
dashurinë që lumjani Rrahman Parllaku, shpalos për
Vlorën, na thotë se ne në
radhë të parë jemi shqiptar e
vëllezër me njeri tjetrin.
Vini re sesa me zgjuarsi ai
ka rreshtuar vargjet e zonave
respektive, labërisë dhe atyre
të veriut:
“Bota shkruajnë e thonë/
Shqipëtarët po luftojnë/ Me
një mbret 40 milionë/”. Dhe:
“ Djemt e Lumës hiç s`kanë
dert/ Nga një luftë bëjnë vjet
për vjet/ Luftë me Krajl e luftë
me Mbret”.
Pra paralelizmi këtu vetëm
bashkon. Shqiptarët janë një,
kur bëhet fjalë për idealin e
shenjtë të Atdheut. Ja dhe pse
edhe ky stërnip i Ali Matës (
të cilin turqit e kërkonin me
mbiemrin Parllak, që do të
thotë i pashëm), ndjehet mes
vlonjatëve si në shtëpinë e tij.
Ai kishte të njejtat të drejta,
por dhe të njëjtat detyrime
ndaj atij qyteti. Rasti e solli
që ai vuajtjet që shkaktonin
synimet e italianëve t`i shihte
qysh në Selenicë, ku për llogari të shoqërisë SIMSA punonin
rreth 400 puntorë. Atje ata
kishin një dyqan ëmbëlsirash,
por siç shkruan vetë ai:
“Ne ishim të brumosur dhe
edukuar nga traditat luftarake
të krahinës sonë dhe atmosfera e ndezur e trevës së Vlorës
na përfshiu në gjirin e saj. Në
momentet kur vendit i kanosej
pushtimi fashist, ne të tre
(me vëllanë Selim e kushëririn Baftjar), pa asnjë mëdyshje, mbyllëm lokalin dhe më
5 prill, bashkë me popullin e
krahinës së Treblovës, zbritëm
në Vlorë dhe iu bashkëngjitëm
masës së revoltuar që kishte
mbushur rrugët e qytetit e
gatshme për të kundërshtuar
agresionin fashist dhe që thërriste: “Duam armë!”
Rrahmani u largua nga

Selenica, dyqanin e çeli në
Lagjen e Re të Vlorës dhe e
shndërroi atë në çerdhe ilegalësh.
Këtu, pra në këtë periudhë, fillojnë kujtimet e këtij
luftëtari sypatrembur.
Çfarë respekti për shokët.
Sa admirim ka ai për veprën
e tyre dhe sidomos të atyre
që dhanë jetën duke mbetur dëshmorë të paharruar. Para syve na parakalojnë
aktet sublime të Shyqyri Alimerkos, Teli Ndinit, Elham
Doçi, vëllezërit Demiraj, Ali,
Ismet e Hajro Çakërri, Vllas
Arapi me gjithë peripecitë e tij,
Lef e Mitaq Sallata, Sulo Didi,
Qemal Gorishova, heronjtë e
Topanasë Mumin Kallarati,
Bajram Tushi, Hiqmet Buzi,
e Hajredin Bylyshi, Ali Demi,
Miço Emini, Abaz Shehu, Kastriot Muço, Resul Veliu, Hysen
Çino, Zaho Koka etj. etj.
Lufta me vrullin e saj dikton herë pas here ndryshime
në strukturën e formacioneve partizane. Fillimisht ishin
njësitet guerile. Populli po
ndërgjegjësohej nga veprimet
e tyre të guximëshme. Rrahmani qe caktuar në krye të
tyre.
Por si edhe kur atij i besohen detyra shumë të rëndësishme, ai për vete gati nuk
flet fare. I gjithë kujdesi i tij
është të rrëfejë e të përjetësojë
veprën e shokëve. Kështu njeri
pas tjetrit shfaqen Arif Hasko,
Vehbi Hoxha, Nuri Arapi, Hito
Çako, Et`hem Gjinushi, Pëllumb Dëshnica, Reiz Malile,
Manush Myftiu, Ibrahim Devishi, Yzedin Bimo etj. etj.
Me këta luftëtarë të devotshëm betejat pasojnë njera
tjetrën. Ato si në një film na
dalin para sysh. Pa bujë dhe
eufemizma Rrahami i përshkruan ato sinqerisht, siç kanë
ndodhur dhe duke qënë njeri
me shumë përvojë, ai i analizon edhe ushtarakisht. Për
më tepër ai nxjerr edhe anët

e dobëta të veprimeve të kryera. Por një gjë është e qartë;
trimëria e djemve dhe vajzave
të Vlorës në të katër anët ia
shtoi lavdinë luftës Nacional -Çlirimtare. Në ç`do luftim
të zhvilluar armikut iu dhanë
goditje vdekjeprurëse. Dhe të
gjitha të përshkruara nga ai që
ka qënë vetë aktor dhe regjizor
i tyre. Rrahmani nuk e njeh
mburrjen. Gjithkush e kupton
vetë rolin e tij të madh.
Ai nuk ka qëllim që të rreshtojë veprat e tij. Ai e di se veprat në emër të atdheut, janë
detyrë e cilitdo. Ai ka dashur
të përjetësojë atë epope, në
të gjithë komponentët e tij.
Deri tek ndihma e përkrahja
që dhanë familjet e Vlorës për
atë luftë, pa të cilën fitorja do
të ishte shumë e vështirë. Ja
një skenë nga këto sakrifica
dhe qëndrime burrërore; Nënë
Tarikës i arrestojnë djemtë dhe
i premtojnë asaj që të tregonte
ku ishte Rrahmani dhe ata do
t`ia lironin. Ajo as që e çonte
ndërmend këtë gjë, por shkon
dhe e lajmëron vetë Rrahmanin që të largohej sa më
parë, duke i thënë fjalë epike:
“Gëzohem që ke shpëtuar. Ata
pyesin çdo të arrestuar për ty.
Mua më lejuan Gjyshin (njeri
nga djemtë, i vogëli, dhe me
këmbë të thyer.
Shënimi im Sh T), por më
porositën ; po more vesh ku
është Rrahmani, do të t`i lirojmë edhe dy djemtë e tjerë. Unë
ata i kam djem gjaku, por ty
të kam djalë hakikati. Armiqtë
me ty e kanë inatin, por edhe
ne me ta e kemi inatin. Po qe
e shkruar të m`i vrasin fëmijët, unë s`jam as e para dhe
s`do të jem as e fundit nënë që
i vriten fëmijët për Shqipërinë.
Ruaju e mos u bjer në dorë”.
Në libër autori thekson se
“Roli i bazave ishte çelësi i fitores së luftës në qytet”. Kjo
është e vërtetë edhe për luftën
në fshat. Në libër ndeshim
shumë e shumë familje patriote fshatare që janë vënë në
krah të luftës. Prof. Dr. Myslym Islami duke folur për këtë
libër ka thënë se “Meritat e
vlerat e LANÇ - it nuk i takojnë vetëm një njeriu, një partie
ose një sistemi, por gjithë bijve
dhe bijave të kombit tonë.”
Prandaj ne jemi të sigurtë
se si familjet Hoxha, Drenova,
Tërbaçi, Cenko, Arapi, Xhuka,
Imami, Spahiu, Doçi, Uznova,
Bejto, Muhaj, Çakërri, Velça,
Mandro, Imeraj, Dobi, Avdullai, Gorishti, Shkurti, Ademi,
Agalliu etj. kanë qënë thuajse
të gjitha familjet e qytetit dhe
krahinës në përgjithësi.
Nuk ka dokument më të
besueshëm se kujtesa e njeriut. Pastaj, janë ca ngjarje,
që për nga rëndësia dhe mo-

menti kur kanë ndodhur nuk
harrohen lehtë. Rrahmani e
ka kujtesën të pacënuar. Ai
në libër përshkruan edhe ngjarje të vogla, por që kanë patur ekuivoke. Të tilla janë ati
të vrasjes së Ramize Gjebresë,
Vllas Arapit, apo një partizani që pinte ujë tek burimi, për
hir të kërkesave morale ndonjëherë edhe të tepruara.
Në shumë faqe shohim
qëndrimin kritik të autorit për
veprime e sjellje të nxituara.
Ja si thotë ai në një rast për
familjen e Dalip Ademit: “Duke
vlerësuar kontributin e kësaj
familje patriote, theksoj se ne
u kemi mbetur borxhli këtyre
njerëzve të ndershëm për qëndrimin ekstremist, që mbajtëm
ndaj dy vajzave të xha Dalipit,
Bules dhe Hasies, dy shoqeve
tona të ndikuara nga fraksioni
i Xhepit, që ne i pamë me
dyshim”. Ai edhe vetë veprimtarinë kundër Xhepit e të tijve
e sheh me frymë autokritike.
Prandaj askush nuk duhet të
çiditet kur sheh se edhe pas
çlirimit, paçka se ishte në detyra shumë të rëndësishme,
Rrahman Parllaku, vente dhe
kërkonte falje kur dikush
dënohej pa të drejtë.
Sa bukur e ka konstatuar
ai çështjen e mbajtjes lart të
moralit. E pyeta Reizin: “Ne
komisarët u ngremë moralin
këtyre, apo ata na e ngrenë
ne?”
Dhe me sa ndjenjë përshkruan ai fuqinë mobilizuese
të këngës labe: “Sa herë na
vriteshin shokët në luftë, ne
i varrosnim me premtimin se
do t`ua merrnim hakun dhe
menjëherë pasonte kënga labe
dhe ajo partizane e njerëzit
menjëherë fillonin përgatitjet
për betejën e ardhëshme”.
Rrahmani, herë pas here
jep shembuj që flasin për vëllavrasjen. Ai nuk i mëshon
shumë këtij fakti dhe mirë
bën, por si ta quash një rast të
tillë? “Pranë meje ishte Murat
Zeqiri nga Brataj që shënonte
e shante. Kur e pyeta se çfarë
kishte, më tha se dallonte mes
tyre gunën thinjoshe të vëllait
të tij po nuk po e vriste dot.”
Pavarësisht se më pas, ata të
dy së bashku shkonin në festën e Brigadës në Bramyshnjë.
Edhe pse autori nuk ka
dashur të paraqesë vlera letrare në këtë libër, mendoj se ai
lexohet me ëndje, pasi nuk ka
art më të madh se ai i të vërtetave të mëdha, të treguara
nga një luftëtar i ndershëm që
gjithë jetën e tij ia kushtoi të
vërtetës.
Tek e fundit, me këtë libër
interesant, ai konfirmoi edhe
një herë ato që më tregonin
mua për të, prindërit e mij të
dashur.
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SPECIALE

Krahasimisht me 20 vjet më përpara, rezultatet e menaxhimit dhe trajtimit janë përmirësuar shumë

Konferenca e Kardiologjisë
dhe Insuficienca Kardiake
Dr. Leonidha Peppo
Kardiolog - Poliklinika Nr. 4

P

ara pak kohësh edhe në vendin
tonë u zhvillua Konferenca e
Kardiologjisë me temën shumë
të rëndësishme mbi problematikën,
klinikën, mjekimin tradicional dhe medikamentet e reja të suksesshme dhe
me ndikim të prekshëm, mbi të gjitha
në mënyrën e jetesës së pacientëve me
insuficiencën kardiake, një semundje
komplekse në praktikën mjekësore. Më
herët ishte shkruar në disa gazeta, nga
autori i këtij artikulli mbi këtë kompleks
pathologjik, rrjedhojë e disa sëmundjeve të mëparshme, e cila veshtirëson
jetën e pacientit, por edhe kërkon shumë
mund e punë për mjekët në drejtim të te
njohjes së simptomave, diagnostikimit
dhe trajtimit të duhur. Mjekët kardiologë
shqiptarë vazhdimisht janë përditësuar
me të dhënat botërore mbi këtë pathologji nëpërmjet literaturës, shfrytëzimit në
rritje të informacioneve on-line si dhe
pjesëmarrjes në Eventet Shkencore, kryesisht Europiane. Duke vlerësuar si mjaft
pozitive këto evente dhe Shoqata jonë e
futi trajtimin e kësaj pathologjie në axhenden e Kongresit të saj vjetor. Ky organizim veç të tjerash, pati dhe mbështetje
të gjerë nga kompanitë farmaceutike operuese në treg, çka mundësoi një organizim

me standarde shumë të mira dhe nga
ana logjistike, përveç përmbajtjes së plotë
shkencore të garantuar nga pjesëmarrësit, referuesit dhe komiteti organizator.
Gjatë zhvillimit të Kongresit, mendoj që
u adresuan një sërë problematikash që
mbart kjo pathologji, si dhe qendrimet
përkatëse apo plan veprimet e punonjësve
të kujdesit shëndetësor dhe komunitetit
të kardiologëve në shërbim të këtyre pacienteve, por në veçanti do të doja të ndalesha në disa pika:
Ndjekja dhe implementimi i udhëzueseve Botërore dhe Europianë për përcaktimin e saktë të termit IK, por jo vetëm,
dhe materializimin e tij në procesin e
diagnostikimit është gur themelor për
suksesin në menaxhimin e saj, temë e
trajtuar nga e njohura, Prof.Dr. Martina
HebaKrahasimisht me 20 vjet më përpara, rezultatet e menaxhimit dhe trajtimit
janë përmirësuar shumë, falë shtimit të

përdorimit të aparaturave dhe mjeteve
teknike të cilat fuqizojnë muskulin e zemrës, siç janë pacemkers etj, temë interesante e trajtuar nga Dr Ormir Shurdha,
Dr Arkel Duka, kirurgjia e zemrës, referuar nga Prof. Dr. Ali Refatllari.
Gjithashtu një rol mjaft të rëndësishëm në këto rezultate të përmirësuara
kanë luajtur dhe përdorimi i terapive farmakologjike, ku vlen të përmendim përdorimin e ACE inhibitoret (“enalapril dhe
vëllezërit e tij”), ARB-te (Sartanet), digoxina, diuretiket apo shkarkuesit siç thotë
populli, kundërshtuesit e Aldosteronit
i cili e rëndon insuficiencën kardiake,
si dhe përdorimi gjerësisht i beta-bllokanteve propranolol, atenolol që luajnë
rol në frenimin e sistemit neuro-endokrin,
si një faktor rëndues i sëmundjes, trajtuar me shumë profesionalizem nga Prof.
Dr Mimoza Lezha.Pavarësisht këtyre arritjeve, në praktikën klinike evidentojmë

Të dhënat që vijnë nga Studimi i vitit 2014, nga kompania e mirënjohur Novartis, për
produktin e ri Entresto, present në tregun shqiptar në drejtim të uljes së vdekshmërisë
në masen 20% dhe të uljes së
shtrimeve në spital në masën
21%, për ne kardiologët duhet
të përkthehen në nxitje për
përdorimin klinik sa më të
afërt.
nevoja të paplotësuara të pacienteve me
IK si niveli i mbijetesës, shtrimet e shpeshta në spital, cilësia e jetës dhe barra sociale që mbart IK. Në këtë këndveshtrim
Prof. Dr. Artan Goda, në mënyrë akademike solli në vëmendjen tonë nevojat për
terapi të reja në trajtimin e IK dhe përfitimet klinike të terapive të miratuara së
fundmi. Interesante ishin të dhënat që vijnë nga Studimi i vitit 2014, nga kompania e mirënjohur Novartis, për produktin
e ri Entresto, present në tregun shqiptar
në drejtim të uljes së vdekshmërisë në
masen 20% dhe të uljes së shtrimeve në
spital në masën 21%, të cilat për ne kardiologët duhet të përkthehen në nxitje për
përdorimin klinik sa më të afërt.Sidoqoftë
hapësira është shumë e madhe e tepër e
larmishme për të thënë akoma më tepër
për IK dhe trajtimin e saj kur e ardhmja
do të jetë drejt zhvillimeve të mëtejshme
për të, siç është rasti për mbledhjen e evidencave dhe aprovimeve të duhura për
Coenzimen Q10.Një dedikim të veçantë
do ja kushtoja në këtë artikull dhe grupit
organizator për përkushtimin dhe garantimin e standardeve më të mira të zhvillimit të një aktiviteti të përmasave të tilla,
kombëtare.

PROMOVIMI

Fakte dhe ngjarje historike të shkruara me dashuri njërëzore, në dy botime dinjitoze

“MEMORIA HISTORIKE” dhe “KAZAZET E DURRËSIT , DY
BOTIME DINJITOZE TË AUTORËVE HALIL RAMA E SAKIP CAMI

“MEMORIA HISTORIKE E KOMBIT”
Dr.Hajri Mandri – shkrimtar dhe
publicist i njohur, gjatë moderimit
të këtij aktiviteti promovues, vlerësoi shkrimtarin dhe publicistin Halil
Rama për arritjen e një niveli të lartë
në artin e të shkruarit. Kjo sipas tij
për faktin se “Halili di të përveçojë
me inteligjencë, fakte dhe ngjarje, si
pjesë substanciale e karakterit të personazheve realë, duke e bërë librin e tij
me vlera njohëse, edukuese dhe estetike. Ndërkohë që karakteret humanë
shfaqen si shëmbëlltyra të përzgjedhura nga dora e një shkrimtari dhe
publicisti me përvojë dhe talent, duke
të bërë për vehte me stilin e rrëfimit”.
Në këtë linjë u shpreh edhe recensenti i librit, prozatori i njohur Andon
Andoni, sipas të cilit, ajo që e bën të
veçantë librin “Memoria historike e
kombit”, në raport me krijimtarinë
e mëparshme të Halil Ramës është
fakti se ai rrok brenda tij një periudhe të gjatë, gati njëshekullore, duke
derdhur dashuri dhe mirënjohje për
dhjetra personazhe dominantë të historisë sonë kombëtare. Ndërsa Sakip
Cami tha se gazetaria dhe hulumtimi
e kanë ndihmuar autorin H.Rama, që
nëpërmjet personazheve jetësorë të futet fuqimisht dhe estetikisht tek jeta
dhe historia shqiptare. Këtë veçori e
evidentoi në fjalën e saj edhe gazetarja
Lule Nela, e cila u ndal në përshkrimin brilant që autori i ka bërë historisë
80-vjeçare të shkollës Vau i Dejës, ku
kanë shërbyer si mësues kolosët e letrave shqipe dhe të mësimdhënies,

Pas monografive për kompozitorin e tangos shqiptare Muharrem Xhediku dhe legjendën e qëndresës ndaj okupatorit
nazifashist dhe genocidit komunist – Nderin e Kombit, Rrahman Parllaku; për qëndrestarin e paepur ndaj diktaturës,
Bajram Ndreun e Zall Dardhës si dhe Historikun 20-vjeçar të
OBVL, Halil Rama dhe Sakip Cami promovuan më 4 mars dy
botime të reja, të mirëpritura nga opinioni akademiko-shkencor dhe kritika letrare. Prezantimi i librave “Memoria historike e kombit” dhe “Histori brezash të familjes së shquar
Kazazi të Durrësit” u bë në Akademinë e Shkencave, në praninë e qindra
përfaqësuesve të botës së letrave dhe
artit e kulturës, midis të cilëve ish- Presidenti i Republikës
Alfred Moisiu, Prof.Dr.Bujar Kapexhiu, nënkryetari i Bashkisë Tiranë Abas Hado, Mjeshtri i Madh Zhani Ciko, Dr.Arian Starova, shkrimtarët e mirënjohur Shefki Karadaku e
Lutfi Hanku, etj. Ishin gjithashtu të pranishëm drejtuesit e
OBVL-së: kryetari Rrahman Parllaku – Hero i Popullit dhe
Nderi i kombit, nenkryetari Myfit Guxholli, sekretari organizativ Sotir Budina si dhe dhjetra veteran të LANÇ, anëtarë
të kësaj organizate
Kolë Jakova dhe Fadil Kraja.
“Histori brezash të familjes të
shquar Kazazi të Durrësit”
Me mjaftë interes u ndoq nga
pjesëmarrësit edhe prezantimi i monografisë “Histori brezash të familjes të
shquar Kazazi të Durrësit”, të bashkëautorëve Halil Rama dhe Sakip
Cami. Redaktori i këtij libri Xhemal
Meçi – Mjeshtër i Madh, tha se monografia kushtuar Sefer Efendiut dhe
trashëgimtarëve të tij, Hamdi, Vesel

dhe Ruf Kazazi si pinjollë të një dinastie të rrallë, është pasqyrim vlerash
të një prej familjeve më të shquara të
Durrësit. Studjuesi i mirënjohur pukjan vlerësoi këtë botim serioz të bashkëautorëve Rama&Cami, hulumtimin
dhe studimin me ngulm prej tyre duke
kapur, dalluar, vëzhguar, vrojtuar e
veçuar gjithçka që përbën burim ngjarjesh dhe faktesh, si produkt jetësor
të kësaj monografie. Ndërsa për recensentin Shpendi Topollaji – shkrimtar dhe kritik i njohur letrar, shprehja
“Jam nga Sefer Efendiu”, jo vetëm u bë

shprehje krenarie, por i dha asaj zone
dhe privilegjin e përfaqësimit të vlerave
dhe cilësive të larta të qytetit të lashtë
të Durrësit....
“Duke përshkruar jetën dhe veprën
e patriotit të shquar Sefer Efendiu, apo
të djalit të tij të vetëm, Hamdi Kazazit
– ish kryetar i Këshillit Antifashist
Nacionalçlirimtar të Durrësit, autorët
Halil Rama dhe Sakip Cami, ndjekin
me besnikëri linjat e kontekstit historik, politik e shoqëror, si Pavarësia
Kombëtare, Periudha e Princ Vidit,
Mbledhja e Durrësit, Shoqëria “Bashkimi”, dëbimi i italianëve, Kongresi i
Lushnjës, rezistenca antifashiste, etj”,
tha z.Topollaji. Kjo sipas tij i jep librit
më shumë vërtetësi e besueshmëri.
Personazhet e këtij libri janë pjesë e
këtyre zhvillimeve, ndaj dhe shkrihen
natyrshëm brenda këtyre shtjellimeve,
ashtu si edhe profilet e djemve të Hamdiut, Vesel, Hysni e Ruf Kazazi.
Pikërisht në këtë aspekt u vlerësuan
këto dy botime, gjatë përshëndetjeve të
tyre edhe nga ish-Presidenti i Republikës Alfred Moisiu, gjenerali 97-vjeçar
Rrahman Parllaku, nga diplomati dhe
politologu i shquar Arian Starova, nga
skënderbegasi nga Çidhna, Lavdrim
Krashi, i ngjitur me dinjitet në administratën e Londrës, nga emblema e
disidencës shqiptare Besim Ndregjoni,
nga Velo Cfarku etj.
Promovimi i këtyre dy librave shërbeu veç të tjerash si një takim i ngrohtë
e miqësor mes krijuesish letrarë nga të
gjitha trevat e vendit.
SERXHIO BERISHA

