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Halil RAMA

Afro tre vjet më parë, më 24 Janar 2014,
nën patronazhin e Kryetarit të Kuvendit të
Shqipërisë, Ilir Meta, OBVL dhe Shoqata e
Veteranëve të LANÇ të Kosovës organizoi një
Sesion Jubilar kushtuar 70-vjetorit të Konferencës së Bujanit. Kryeparlamentari Meta ,
duke iu drejtuar Gjeneral Parllakut, që në fillim
të fjalës së tij përshëndetëse, u shpreh i lumtur
që ndodhej “mes më të motçmit të veteranëve
të Luftës së Dytë Botërore, nga Shqipëria dhe
Kosova, por edhe më të rinjve, brezit të tretë të
atyre etërve që luftuan nazifashizmin shtatë
dekada më parë”. Pas tre vjetësh kur ka provuar të njejtën ndjesi si në ditën kur Kryetari
i Kuvendit të Shqipërisë, jo vetëm përshëndeti
ngrohtësisht pjesëmarrësit në atë Sesion Jubilar, të një rëndësie të veçantë, por shtro një
darkë për nder të miqve veteranë nga Kosova
e Shqipëria, 98-vjeçari Parllaku i shpreh mirënjohje të veçantë z. Meta që është njëherësh
dhe kryetar i LSI. Kjo edhe për faktin se krerët
e OBVL dhe të Shoqatës të Veteranëve të LANÇ
të Kosovës nuk mund të harrojnë kurrësesi
mbështetjen e numrit një të legjislativit shqiptar
në përgatitjet e tyre për të përkujtuar një nga ato
ditë të zjarrta të historisë moderne shqiptare, që
përfshin Shqipërinë dhe Kosovën dhe ata gra
e burra. komunistë e nacionalistë, atdhetarë e
demokratë, përfaqësues të forcave të armatosura dhe të rinj antifashistë, që shënjuan një
gur themeli në të nesërmen dhe vizionin për të
ardhmen e çështjes shqiptare.
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PRITJA
Kreu i Qarkut dhe i Këshillit bashkiak Tiranë, Aldrin Dalipi, mirëpret gjeneral Rrahman Parllakun - Hero i Popullit dhe Nderi i kombit

Dalipi - Parllakut: Jeni memoria historike e kombit
Tiranë, 13 Dhjetor 2016 Kryetari i Këshillit të Qarkut të
Tiranës, Aldrin Dalipi, njëherësh
dhe kryetar i Këshillit bashkiak
të kryeqytetit, priti në një takim
të ngrohtë dhe miqësor gjeneral
Rrahman Parllakun - Hero i Popullit dhe Nderi i kombit.
Gjatë këtij takimi, bashkëfolësit
u fokusuan tek vlerat e Luftës
Antifashiste
Nacionalçlirimtare
si dhe në domosdoshmërinë e
ruajtjes e transmetimit të këtyre
vlerave tek brezi i ri.
Zoti Dalipi i shprehu 98vjeçarit Parllaku mirënjohjen për
përkushtimin e tij, që si një enciklopedi e gjallë sjell në vëmendjen e opinionit publik të vërtetat
historike të LANÇ, duke reaguar
ashpër ndaj spekullantëve që
përpiqen t’ia zbehin lavdinë kësaj
lufte të lavdishme. Po ashtu kreu

i qarkut dhe i këshillit bashkiak
të Tiranës e falenderoi Parllakun
për pjesëmarrjen e tij në të gjitha
veprimtaritë përkujtimore që organizojnë strukturat e pushtetit
vendor.
Gjeneral Parllaku, në emër të
OBVL që ai e drejton prej dy dekadash, falenderoi funksionarin e
lartë të pushtetit vendor në qarkun
më të madh të vendit për përkujdesjen e vazhdueshme që ai tregon
ndaj moshës së tretë. Falë kësaj
përkujdesjeje, Z.Dalipi vlerësohet
nga veteranët e LANÇ, pasi ata gjejnë tek nr. një i qeverisjes vendore
të Tiranës një dorë të dhembshur,
një zemër të ndjeshme, një mendje
të kthjellët dhe një inteligjencë të
devotshme për t’iu shërbyer atyre
me devotshmëri dhe përkushtim
maksimal, si dhe gjithë bashkqytetarëve të tij.

HISTORIA
Komandant i Brigadës u caktua Nexhip Vinçani dhe komisar Pëllumb Dishnica, dy nga kuadrot më me përvojë

Rruga luftarake e Brigadës së IV-t Sulmuese
• Brigada u organizua
me katër batalione
dhe kishte një efektiv
prej 600 partizanë, por
shumë shpejt gjatë luftimeve me armikun, ajo
u dyfishua me partizanë vullnetarë të krahinave të Shqipërisë së
Mesme

N

ë fundin e vitit 1943 dhe
fillimin e 1944-trës, kur
lufta
Nacionalçlirimtare
kundra okupatorit fashist kishte
marrë përpjestime të mëdha në të
gjitha krahinat e vendit, për t’a goditur më me efektivitet armikun,
lindi nevoja e krijimit të njësive të
mëdha partizane. Kështu, me urdhër të Shtabit të Përgjithshëm të
Ushtrisë Nacionalçlirimtare, pas
krijimit të Brigadës së I-rë S, më 28
Dhjetor 1943, në Voskopojën me
tradita patriotike e kulturore, u
formua Brigada e IV-t Sulmuese, e
cila gjatë luftës dha një kontribut
të shquar për çlirimin e vendit.
Në këtë brigadë u inkuadruan
partizanë dhe kuadro me shumë
përvojë luftarake të fituara në luftimet me armikun, të batalioneve
“Shqiponja”, “Gor-Opar”, “Tomori”,
“Çlirimi”, “Fuat Babani”, “Hakmarrja”, si dhe u dërgua një numër i
madh vullnetarësh dhe kuadrosh nga qyteti i Korçës. Brigada u
organizua me katër batalione dhe
kishte një efektiv prej 600 partizanë, por shumë shpejt gjatë luftimeve me armikun, ajo u dyfishua

me partizanë vullnetarë të krahinave të Shqipërisë së Mesme. Me
Urdhër të Shtabit të Përgjithshëm,
komandant i Brigadës u caktua
Nexhip Vinçani dhe komisar Pëllumb Dishnica, dy nga kuadrot
më me përvojë luftarake, të sprovuar në luftimet kundra armikut në qarkun e Korçës, patriotë
dhe revolucionarë të brumosur me
ndjenja patriotike për çlirimin e
vendit. Përveç këtyre në Shtabin
e Brigadës dhe në komandat e
batalioneve u caktuan dhe shumë
kuadro të dalluar në aksione dhe
luftime të çetave partizane të qarkut të Korçës, si Vaskë Gjino,
Petrit Dume, Spiro Shalësi, Pano
Xhamballa, Zija Kambo, Gafurr
Çuçi, Xhafer Lubonja, Gaqo Peristeri, Vera Pojani, Eleni Pashko,
Fatmir Glata, Raqi Qirinxhi, Milo
Qirko, Sotir Filto, Halit Mati etj, të
cilët me përvojën dhe aftësitë e tyre
të fituara në luftimet me armikun,
dhanë një kontribut të madh në të
gjitha luftimet që bëri kjo brigadë,
që nga krijimi e deri në çlirimine
vendit.
Armiku ishte i alarmuar nga
krijimi i Brigadës së IV-t S në qarkun e Korçës dhe i tronditur nga
aksionet e befasishme dhe të vazhdueshme të çetave dhe batalioneve partizane, të cilat me luftimet e
tyre goditëse ishin bërë pengesë e
madhe për lëvizjen e forcave gjermane nga Korça për në Greqi dhe
në Jugosllavi.
Gjermanët, me qëllim për t’i
shpartalluar ato, me forcat e divizionit 100 të tyre të dislokuar
në qarkun e Korçës (me një efektiv prej 900 kuadro e ushtarë dhe
1000 ballistë) si dhe me shumë
forca të tjera armike nga Berati

dhe Elbasani, ndërmorën dy operacione të mëdha: atë të Dimrit
1943 dhe atë të Qershorit 1944.
Por me gjithë dëmet e mëdha që
shkaktoi armiku me këto operacione, në të gjitha krahinat e qarkut të Korçës, duke djegur dhe
masakruar shumë fshatra, nuk ia
arriti qëllimit për t’i shpartalluar
forcat partizane. Në këtë situatë të
vështirë, batalionet teritoriale dhe
forcat e Brigadës së IV-t S, falë drejtimit të përsosur të komandantit
të saj Nexhip Vinçani, heroizmit të
partizanëve dhe mbështetjes totale
të popullit të krahinës së Korçës,
jo vetëm përballuan me sukses
mësymjen e armikut dhe i shpëtuan rrethimit në këto dy operacione
të mëdha, por e detyruan armikun
të tërhiqet, duke pësuar humbje
të mëdha në njerëz dhe teknikë
luftarake.
Pas kësaj disfate që pësuan
gjermanët në këto dy operacione,
Brigada e IV-t S dhe batalionet teritoriale, me goditje dhe luftime të
vazhdueshme ndaj armikut, çliroi
të gjitha krahinat e pushtuara nga
gjermanët në qarkun e Korçës, atë
të Gor-Oparit, Kolonjës, Mokrës,
Pojanit, Devollit etj.
Pas luftimeve të suksesshme
kundra pushtuesve gjermanë në
Operacionet e Dimrit dhe Qershorit, Brigada e IV-t S, me urdhër
të Shtabit të Përgjithshëm të UNÇl,
në maji 1944 u inkuadrua në Divizionin e I-rë S dhe mori pjesë në
operacionin mësymës për çlirimin
e Shqipërisë së Mesme dhe asaj të
Veriut. Në këtë operacion repartet
e Brigadës së IV-t S, me luftime të
shumta kundra okupatorit gjerman dhe forcave balliste, çliruan
krahinat: Qarishtë, Zerqan, Mat,

Fushë Alie dhe në bashkëveprim
edhe me çetat teritoriale çliruan
edhe qytetet e Dibrës dhe të Elbasanit.
Në këto luftime të suksesshme
për çlirimin e krahinave të
Shqipërisë së Mesme dhe të Veriut, repartet partizane të Brigadës
së IV-t S patën një rritje të vazhdueshme, jo vetëm në përgatitjen luftarake, por në krahinat ku
luftonin e dyfishuan efektivin e
brigadës me partizanë vullnetarë
të rinj, të cilët luftuan me vendosmëri dhe trimëri deri në çlirimin
e plotë të vendit. Pas luftimeve të
(Vijon ne faqen 3)
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Kryeparlamentari Meta vlerëson angazhimin e 98-vjeçarit Parllaku për
arritjen e një kompromisi historik që mund të realizojë pajtimin kombëtar

Meta-Parllaku: Respekti i
sakriﬁcave të popullit
shqiptar, një detyrë e të gjithëve
Kryetari i OBVL, Parllaku, falenderoi kryeparlamentarin Meta për qëndrimet objektive në
funksion të realizimit të reformave të mëdha, të dosmosdoshme për të integruar Shqipërinë në
BE, por dhe për vlerësimet reale e mbrojtjen që u bën vlerave të LANÇ
Tiranë, më 16 Dhjetor 2016 Kryetari i Kuvendit të RSH, Ilir Meta,
njëherësh Kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim, priti në zyrën e
tij, në Kryesinë e Kuvendit, kreun
e Organizatës të Bashkuare të Veteranëve të LANÇ, gjeneral-lejtënant
(në pension) Rrahman Parllakun –
Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit.
Gjatë pritjes që kaloi në një atmosferë mjaftë të ngohtë dhe
miqësore,
dy
bashkëbiseduesit
shprehën respektin ndaj sakrificave
të popullit shqiptar për liri e pavarësi kombëtare, si detyrë e të gjithëve.
Që në fillim të takimit, kryeparlamentari Meta vlerësoi Thirrjen që
98-vjeçari Parllaku u ka drejtuar
krerëve më të lartë të legjislativit dhe
ekzekutivit shqiptar, si dhe gjithë
partive politike parlamentare, për
arritjen e një kompromisi historik
që mund të realizojë pajtimin kombëtar. Po ashtu, numri një i Kuvendit të Shqipërisë i shprehu kryetarit të OBVL mirënjohjen e thellë
për kontributin e tij në mbrojtje të
vlerave të LANÇ dhe për pasqyrimin real të Historisë së lavdishme të
kësaj lufte në media e në tribuna të
ndryshme publike.
“Respekti i sakrificave të pashembullta të popullit shqiptar gjatë

Luftës së Dytë Botërore, rivlerësimi
i saj i drejtë dhe historik edhe në

emër të unitetit kombëtar, është një
detyrë e të gjithëve”, tha Meta.

Rruga luftarake e Brigadës së IV-t Sulmuese
(Vijon nga faqja 2)
shumta për çlirimin e Shqipërisë së
Mesme dhe asaj të Veriut, Brigada
e IV-t S, së bashku me brigadat e
I-rë, VIII-të dhe XVII, më 29 Tetor
1944, me urdhër të Shtabit të
Korp Armatës së parë që drejtonte
operacionin për çlirimin e Tiranës,
mori pjesë në këtë operacion të
rëndësishëm, kundër forcave të
shumta të përqëndruara gjermane
e balliste, për rreth kryeqytetit, me
detyrë për të mbrojtur Tiranën dhe
për të siguruar tërheqjen e trupave
gjermane nga Greqia për në Jugosllavi.
Në këtë operacion vendimtar për çlirimin e Tiranës dhe të
gjithë vendit tonë, Brigada e I-rë
u caktua të sulmonte armikun në
veri të kryeqytetit, kurse Brigada e IV-tu caktua të sulmonte
në drejtimin kryesor më të fortifikuar të kryeqytetit, në rrugën
Elbasan-Tiranë, në sektorin Pal-

lati i ri Mbretëror – Kodra e Kopilit – Kisha e Shën Prokopit,
kurse Brigada e VIII-të u caktua
të sulmonte në drejtimin: Gazermat e Ali Rizajt, ndërsa Brigada
e XVII-të u caktua të luftonte në
Qafë Krrabë. Repartet e Brigadës
së IV-t S, gjatë 45 ditëve lufte të
vazhdueshme me autokolonat
gjermane në Qafë Krrabë dhe
me forcat gjermane që mbronin
kryeqytetin, të mbështetura fuqishëm nga aviacioni anglo-amerikan, i cili çdo ditë bombardonte armikun nga Qafë Krraba në
Tiranë, jo vetëm bllokoi lëvizjen e autokollonave armike, por
pas luftimeve të rrufeshme trup
me trup, në Betejën historike të
Mushqetasë, arriti të shpartallojë
dhe asgjësojë totalisht forcat gjermane.
Në këtë betejë shumë të përgatitur dhe vendimtare për çlirimin
e kryeqytetit, që e bëri Brigadën e
IV-t S të lavdishme, armiku pati

500 të vrarë, 600 të plagosur dhe
400 robër, midis të cilëve 30 oficerë.
Brigada e IV-të Sulmuese, në betejën për çlirimin e Tiranës i dha atdheut 98 dëshmorë. Në të gjitha luftimet, nga krijimi deri në çlirimin e
plotë të vendit, Brigada e IV-të Sulmuese, duke qenë një nga njësitë
më të suksesshme të Ushtrisë partizane, i plotësoi me nder detyrat e
vëna dhe i dha atdheut 274 dëshmorë, ndërmjet të cilëve nën komëndantin e Brigadës Pano Xhamballa,
komandantin trim Xhafer Lubonja,
partizanin Riza Taçi etj.
Rruga luftarake e Brigadës së IV-t
Sulmuese, trimëria dhe heroizmi i
luftëtarëve të saj në luftën për çlirimin e vendit, janë sot një burim i
madh frymëzimi për gjithë popullin,
dhe veçanërisht për rininë, në procesin e ndërtimit të demokracisë së
vërtetë dhe mbrojtjen e atdheut.
Kolonel Sotir Budina
Ish-kuadër i Brigadës së IV-t S

Kur të nderon
me takim
Gjenerali 98 vjeç
TIRANE-Është 98 vjeç dhe
gjeneral-lejtënant në pension por
nuk e mund mosha. Rrahman
Parllaku - Hero i Popullit dhe
Nderi i Kombit, ia ka behur më 16
Dhjetor 2016 në ambientet e Kuvendit të Shqipërisë ku ka takuar
kryeparlamentarin Ilir Meta.
Në këtë foto që ka publikuar
këshilltari i Metës për mediat, bie
në sy takimi i ngrohtë që kanë
pasur të dy, ndërsa pas tyre qëndron piktura epope e Isa Boletinit.
Rrahman Parllaku njihet si
gjenerali që luftoi fashizmin dhe
sfidoi komunizmin, Hero i Popullit dhe një prej figurave më qendrore dhe emblematike të Luftës
Antifashiste Nacional-Çlirimtare.
Më shumë se i nderuar ndihet
vetë Meta që ka takuar një figurë
si Rrahman Parllaku.
Kryetari i Kuvendit ndau dhe
diskutoi me gjeneral Parllakun ide
konkrete për gjithë çfarë mund të
ofrohet nga strukturat shtetërore
në mbështetje të Familjeve të Veteranëve të LANÇ e atyre të Dëshmorëve.
Nga ana e tij, Kryetari i OBVL
falenderoi kryeparlamentarin Meta
për qëndrimet objektive në funksion
të realizimit të reformave të mëdha,
të dosmosdoshme për të integruar
Shqipërinë në BE, por dhe për vlerësimet reale e mbrojtjen që u bën
vlerave të LANÇ.
Thirrrjen për pajtim kombëtar,
që sipas tij nuk mund të realizohet
pa një dënim nga parlamenti të krimeve të diktaturës komuniste, e lidh
me një ndërgjegjësim e pasqyrim
real të shqetësimit jetik të shoqërisë
së sotme shqiptare, për t’iu larguar
krimit e urrejtjes ndaj njëri-tjetrit.
Duke e parë këtë në kontekstin
historik, Parllaku kërkoi arritjen e
një vemdimmarrjeje historike nga
Kuvendi i Shqipërisë për Pajtimin
Kombëtart, duke iu referoheni kuvendeve historike mbarëkombëtare,
që nga:
-Lidhja e Lezhës që i bashkoi
shqiptarët rreth Heroit Kombëtar,
Skënderbeut;
-Lidhjes së Prizrenit që ndikoi në
bashkimin e shqiptarëve për mbrojtjen e çështjes kombëtare, jo vetëm
ndaj fqinjëve grabitqarë por edhe
para Europës;
-Konferencës së Pezës që bashkoi
shqiptarët pa dallim feje, krahine e
ideje në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Ashtu siç bëmë ne me atë Luftë të
lavdishme, duke e bërë Shqipërinë
pjesë të Aleancës së fuqishme Antifashiste të Pop ujve të drejtuar nga
SHBA, Anglia e ish BS, është koha
që edhe ju të realizoni PAJTIMIN
KOMBËTAR, i cili kurrësesi nuk
mund të arrihet pa realizuar kërkesat që ju parashtrova”, u shpreh
kryetari i OBVL në takimin me kryeparlamentarin Meta.
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AKTUALITET

Ministrja Mimi Kodheli, letër falënderimi nga
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes z. Ashton Carter
Ministrja e Mbrojtjes, znj. Mimi
Kodheli, më 11 dhjetor 2016 ,mori
një letër falënderimi nga sekretari
amerikan i Mbrojtjes z. Ashton Carter. Sekretari i Mbrojtjes vlerësoi
lidershipin e ministres Kodheli në
përpjekjen e saj për të modernizuar
dhe të rritur kapacitetet e Forcave

të Armatosura Shqiptare si dhe siguroi mbështetjen e SHBA në këtë
proces.
Ai gjithashtu shprehu falënderimet e tij sa i takon konsultimeve
bilaterale në fushën e Mbrojtjes të
zhvilluara në maj të këtij viti mes dy
institucioneve.

Niset në Herat kontingjenti i
parë i FA shqiptare në misionin
“Resolute Support Mission”
Forcat e Armatosura nisën në
operacionin e NATO “Resolute
Support Mission” në Afganistan,
kontingjentin e parë të Batalionit
të Dytë të Këmbësorisë (b2k), i cili
do të shërbejë në Herat, nën komandën e FA italiane.
Në ceremoninë e përcjelljes së
kontingjentit shqiptar më 10 dhjetor 2016 ishin të pranishëm
ministrja e Mbrojtjes znj. Mimi
Kodheli, ambasadori i Republikës së Italisë z. Alberto Cutillo,
zëvendësshefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA gjeneral brigade Dedë
Prenga, deputeti Arben Çuko, komandantë forcash dhe familjarë të
pjesëtarëve të këtij kontingjenti.
Në fjalën e tij ambasadori italian
z. Alberto Cutillo konfirmoi lidhjet
e ngushta mes forcave të armatosura të të dy vendeve, si dhe vlerësoi në veçanti bashkëpunimin e
fundit. “Roli i Forcave të Armatosura italiane dhe shqiptare vjen
e forcohet me pjesëmarrjen në
këtë mision, qëllimi i të cilit është
dhënia e kontributit të vazhdueshëm për paqen dhe stabilitetin
ndërkombëtar.” - tha ambasadori
Cutillo.
Ministrja Kodheli solli në
vëmendje nisjen vetëm 5 ditë më
parë të një kontingjenti të Policisë
Ushtarake në Kabul të Afganistanit
dhe theksoi se nisja e kontingjentit të sotëm dyfishon pjesëmarrjen
e Shqipërisë në “Resolute Support
Mission”. Zonja Kodheli përmendi
shtimin e pjesëmarrjes në misionet
e tjera jashtë vendit dhe, nga fillimi

i vitit që vjen, pjesëmarrjen në një
tjetër mision në Irak. Ajo vlerësoi
shtimin e pjesëmarrjes në misionet
ndërkombëtare, për të cilat tha se
kanë qenë rezultat i angazhimeve
që vendi ynë ka marrë si anëtar i
NATO, ku siç tha ajo “Shqipëria
ka një vend të respektueshëm, të
njohur dhe me vlerësimet më pozitive.” Ministrja Kodheli vlerësoi
bashkëpunimin me një vend, siç
tha ajo “aleat strategjik dhe mik,
si Italia”, si dhe shprehu mirënjohjen për qeverinë italiane, “për
mbështetjen e pakursyeshme që
i kanë dhënë ndër vite, vendit
dhe Forcave tona të Armatosura”, si dhe u shpreh e vendosur
për vijimin e këtij bashkëpunimi.
“Shqipëria mbetet shpresëplotë
dhe e palëkundur të vijojë bashkëpunimin me Italinë në fushën e
Mbrojtjes dhe Sigurisë. Një tjetër
projekt i madh që jemi duke përfunduar me Forcat e Armatosura
italiane, është dhurimi i armatimit model NATO, që për vitin 2017,
do të plotësojnë të gjitha nevojat
e Forcave tona të Armatosura.” theksoi ministrja Kodheli.
Kontingjenti i nisur është pjesë
e kompanisë “Puma” të b2k të
Forcës Tokësore dhe përbëhet nga
40 ushtarakë, mes të cilëve edhe 2
femra. Ky kontingjent do të shërbejë në Komandën e Trajnim –
Këshillimit dhe Ndihmës në Herat
të Afganistanit për një periudhë 6
– mujore, brenda fushës së përgjegjësisë italiane.

Gjeneral brigade Manushaqe Shehu merr drejtimin e Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes
Gjeneralja e parë femër në Forcat e
Armatosura të Shqipërisë, gjeneral brigade Manushaqe Shehu, emërohet në
krye të Komandës së Doktrinës dhe
Stërvitjes (KDS). Të pranishëm në ceremoninë e zhvilluar në mjediset e auditorit të Ministrisë së Mbrojtjes më 12
dhjetor 2016 ishin zëvendësministri
z. Petro Koçi, zëvendësshefi i Shtabit
të Përgjithshëm të FA gjeneral brigade
Dedë Prenga, komandantja e re e KDS
gjeneral brigade Manushaqe Shehu,
komandantë forcash, si dhe drejtorë të
Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit të
Përgjithshëm të FA.
Zëvendësministri i Mbrojtjes, z. Petro Koçi, në fjalën e tij përshëndetëse
shprehu kënaqësinë dhe privilegjin për
prezantimin e komandantes së re të
KDS gjeneral brigade Manushaqe Shehu. “Unë mendoj se në këtë rast me të
vërtetë është bërë histori, jo vetëm në
procesin e gradimit të gjenerales Shehu,
por edhe në emërimin në një strukturë të
rëndësishme të FA. Prandaj në emër të
ministres së Mbrojtjes Kodheli, Shtabit
të Përgjithshëm, i urojmë suksese gjenerales Shehu në këtë detyrë të re.” - tha
z. Koçi, i cili shprehu besimin për punën
e gjeneral brigade Shehut në krye të institucionit të vetëm ushtarak në vend.
“Besoj se misioni i KDS nën drejtimin e
gjenerale Shehut, jo vetëm do të plotësohet, do realizohet, por me kontributin e
saj, do të japë drejtime të reja dhe sigurisht një energji për të cilën ka nevojë sa
herë bëjmë ndryshime. Besojmë se me
këtë emërim, historia e FA shënon një
ngjarje të veçantë.” - tha ai.
Nga ana e saj gjeneral brigade

Manushaqe Shehu u shpreh shumë e
nderuar që merr detyrën e Komandantit
të Doktrinës dhe Stërvitjes, si dhe vlerësoi punën e paraardhësit të saj në këtë
detyrë, gjeneral brigade Dedë Prenga.
Më tej ajo theksoi vendosmërinë e saj
për përmbushjen e objektivave të kësaj
komande. “Komanda e Doktrinës dhe
Stërvitjes dhe strukturat e saj vartëse
do të jenë të angazhuara maksimalisht
në përmbushjen e përgjegjësive të tyre
për t’i dhënë një impuls të ri punës për
realizimin e misionit dhe detyrave të
ngarkuara. Kam besim të plotë se me
disiplinën, profesionalizmin dhe përkushtimin e të gjithë efektivave të KDS, me
vizionin dhe mbështetjen e Ministrisë së
Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm
si dhe mbështetjen e përhershëm të
familjes sime, do ta përmbush me sukses detyrën e re”.Në fund, zëvendësshefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA, i dorëzon flamurin e KDS komandantes së re,
gjeneral brigade Manushaqe Shehu, e
cila ka hyrë në histori si e para femër që
shërben si gjenerale në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe që
emërohet në krye të Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes, e cila është i vetmi
institucion arsimor ushtarak në vend
me një eksperiencë pune 14 - vjeçare.
KDS funksionon dhe mbështet veprimtarinë e saj mbi tre shtylla kryesore:
arsimim, stërvitje dhe përpunim i mendimit doktrinar ushtarak. KDS zhvillon
dhe përpunon konceptet kryesore të
programeve mësimore të institucioneve
të vartësisë për ndërtimin e një sistemi
arsimor ushtarak të unifikuar dhe
bashkëkohor.
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DOSSIER
Heroi që dha për Luftën Antifashiste Nacional-çlirimtare, për lirinë dhe pavarësinë e Atdheut gjithçka kishte

AHMET FETAH CAMI, DËSHMORI I
ATDHEUT ME PËRMASAT E HEROIT
Nga Halil Rama
Një nga figurat emblematike të
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare,
është padyshim Ahmet Fetah Cami,
dëshmor i atdheut me përmasat e
Heroit. Madhështinë e tij e rrit qoftë
edhe fakti i vrasjes enigmatike nga eksponentë të Çetës Serbo-malazeze që
vepronte në mënyrë sporadike edhe në
Dibër.
Është lindur më 8 Gusht 1900 në
fshatin Viçisht të krahinës së Dibrës
në një familje me tradita atdhetare dhe
liridashëse. Që në moshë të re Ahmeti
u njoh dhe u frymëzua nga ngjarje dhe
episode trimërie dhe heroizmi të popullit shqiptar, të krahinës dhe të parardhësve të tij si, të stërgjyshit, Mahmut Cami, i vrarë në luftën e Drinit
kundër forcave të Hajredin Pashës; të
gjyshit, Shaban Mahmut Cami, ( Dëshmor i Atdheut me Vendim të Komitetit
Ekzekutiv të KP të rrethit Dibër Nr. 72
date 24.05.1978 .) i vrarë në luftë për
mbrojtjen e trojeve shqiptare nga sulmet e forcave shoviniste bullgare; të
babait, Fetah Shaban Camit, ( Dëshmor i Atdheut me Vendim të Komitetit Ekzekutiv të KP të rrethit Dibër Nr.
73 datë 24.05.1978 që, si komandant
për mbrojtjen e krahinës, është vrarë
dhe masakruar nga shovinistët serbë,
të cilët e kanë zhvarrosur pas një jave
dhe e kanë fotografuar për t’ia çuar
Pashiqit, kryeministrit të Serbisë, si
dëshmi të vrasjes së atij heroi.
Mësimet e para i mori në shkollën
e Zerqanit. Vazhdoi studimet e kreu
arsimin e plotë ushtarak në akademinë ushtarake në Shqiperi dhe ne
Itali. Punoi për disa vite si oficer gjatë
sundimit të Zogut në rrethet Shkodër e
Gjirokastër dhe për disa vite në Prefekturën e Elbasanit. Në qytetet ku punoi,
Ahmeti u fut në rrethet intelektuale, ku
ka marrë pjesë gjallërisht në diskutime
e debate për probleme kombëtare si
për organizimin e ushtrisë, të arsimit e
të shkollës kombëtare si dhe për disa
reforma shoqërore, duke dhënë kontributin e tij, që të mos ishin gjysmake
dhe formale.
Ahmeti e priti me indinjatë të thellë
pushtimin fashist italian. Prandaj që
ditën e parë të pushtimit të Shqipërisë,
tregon ish-kolegu i tij, Isuf Kokomiri:
“Ahmeti i ulur në gjunj puth flamurin
kombëtar dhe jep dorëheqjen si oficer”.
Shembullin e tij e ndoqën edhe ushtarakë të tjerë të cilët vazhduan të jepnin dorëheqjen. Kthehet brenda natës
në fshatin e tij të lindjes, në Viçisht të
Dibrës. Ai e kishte mëse të qartë, se
vetëm me luftë të armatosur, mund të
çlirohej Shqipëria nga pushtimi fashist
italian.
Kur kthehet në Dibër, Ahmeti mëson
se kishin internuar e çuar në Berat,
Ukë Dan Camin (Veteran i LANÇ me
vendim të MM të RSH, 1994) , kreun e
Malit të Gollobordës dhe Sinan Shaban
Camin, (Veteran i LANÇ me vendim të
MM të RSH, 1994), kryeplakun e fshatit dhe me ndikim në mbarë Gollobordën dhe kishin internuar edhe disa
krerë të tjerë të zones.
Ahmeti së bashku me Fasliun, vëllain e mësuesin e shquar; me Sefer
Camin, kushëririn dhe shkrimtarin e
ardhshëm; me mësuesin korçar Spiro
Velko, si dhe me gjimnazistin e Tiranës

Ahmet Camit, për kontributin e dhënë në Luftën Nacionalçlirimtare,
iu akorduan Medalja e Kujtimit, Medalja e Trimërisë dhe Medalja e
Çlirimit. Në vitet 1966 dhe 1967, nga strukturat përkatëse të rrethit
të Dibrës i është propozuar dy vite rresht Presidiumit të Kuvendit
Popullor që t’i jepej titulli “Hero i Popullit”, për qëndrim patriotik
dhe heroik gjatë Luftës Nacionalçlirimtare, por ky titull nuk iu dha,
për një arsye të vetme, se nuk kishte qenë anëtar i Partisë Komuniste
Shqiptare
byera në atë aksion, janë armatosur të
gjithë luftëtarët e krahinës.

që ndiqej nga regjimi fashist, Ejup Shahin Camin dhe Ukë Dull Camin përbënin një bërthamë intelektualësh antifashistë në këtë zonë; Ata shfrytëzonin
të gjitha rastet, që nga festat familjare
e fetare, lidhjet farefisnore, miqësore e
shoqërore, deri edhe grumbullimet e
popullit në pazare, për t`i njohur masat me situatat e brendshme dhe me
ato ndërkombëtare, për të izoluar elementët profashistë, si dhe për marrjen e masave për të organizuar punën
kundër fashizmit. Ahmeti është vënë
në krye të punës propogandistike për
sqarimin e popullit. Më 28 Nëntor 1940
ka folur para popullit në Homezh për
këtë datë historike, duke u dhënë që të
kuptojnë se vetëm të bashkuar në luftë
mund t`i dilet zot vendit dhe të çlirohet
Shqipëria. Çeta me bazë fshatin Viçisht
ka vepruar që në prill 1941, ku u vranë
50 italianë. Pas pushkatimit të Ejupit,
Musait dhe Mexhitit si dhe të vrasjes
së Fasliut, burgosjes së 20 burrave të
fshatit, çeta u asgjësua dhe u riformua
pas daljes së burgut me 25 maj 1943,
datë e cila njihet ligjërisht si Çeta e Gollobordës (Fjalori enciklopedik, botim i
vitit 1985)..
Në Çetë mernin pjesë: Ahmet Cami,
Spiro Velko, Hamdi Lleshi, Uke Cami,
Qamil Lika, Mahmut Cami, Mahmut
Dani, Esat Cami, Ibrahim Leci, Ibrahim Kotili, Remzi Kurtulla, Çup Duka,
Shaqir Pali, Hazis Cami, Ramiz Murra, Mersim Murra, Hidër Manjani,
Shaziman Meha, Selman Balla, Mete
Duka, Ibrahim Lumi, Isuf Lika, Bajram
Toçi, Mexhit Tola, Abaz Vargu, Murat
Aliu, Xhezair Adili, Nexhip Duka, Nexhip Meçe, Ibe Palikuqi, Cen Lila, Lilë
Hasa, Ibrahim Kasapi, Lutfi Skuka,
Zenel Uka, etj.
Më 4-5 Prill të vitit 1941 është organizuar aksioni për të sulmuar çadrat e batalionit të divizionit “Firence”
të dislokuar në Vanastrane të fshatit
Tërbaç, me një efektiv prej 600 ushtarësh italianë. Në këtë aksion u kanë
rrëmbyer italianëve shumë armë dhe
janë vrarë disa italianë si dhe një oficer
i tyre. Ndërsa forcat e çetës nuk kanë
pësuar asgjë, sepse aksioni qe i mirëorganizuar me detaje. Me armët e rrëm-

AKTIVITETI KRYESOR I ÇETËS
SË GOLLOBORDËS
Aksionet e saj luftarake kanë qenë
në fshatrat Trebisht, Ostren, Radovesh
dhe Viçisht. Ajo ka vepruar e vetme dhe
me çeta të tjera në kuadër të batalionit të Dibrës dhe më vonë në kuadër
të Brigadës 18 . Dy aksione në rrugën
automobilistike Strugë-Dibër, Çlirimi i
Trebishtit, Çlirimi i Zerqanit, Çlirimi i
Ostrenit, Lufta e Sofraçanit, dy luftërat
e Dibrës së Madhe, Lufta e Peshkopisë
etj.
Formimi i Batalionit të Dibrës
më 26 korrik 1943 dhe roli i Çetës
së Gollobordës për sigurinë e
formimit te batalionit
Fashistët u përpoqën t’i ndalonin, duke u bërë presione popullit të
Gjoricës, por toka ku do të bëhej organizimi i batalionit ishte pronë e Zenel
Camit dhe e pasuesve të tij, ishte kulla e Mahmut Camit, dhe për rrjedhojë
askush nuk mund ta ndalonte. Influenca e Ahmet Camit, që jo rastësisht
mbante edhe emrin e babait të Zenel
Camit ishte e madhe. Këtu një ndihmë
konkrete dha edhe imami i Gjoricës,
Sheh Latifi i cili kishte të falura katër
hektarë tokë nga Cami. Në përbërje
të batalionit ishin Çeta e Sllovës, Çeta
e Grykës së Vogël, Çeta e Grykës së
Madhe dhe një pjesë nga Çeta e Gollobordës, skuadra për ruajtjen e vendit
të grumbullimit të batalionit, luftëtarë
nga fisi Cami dhe nga Gjorica.
Për ruajtjen e vendit të formimit të
batalionit kanë qenë të ngarkuar këto
partizanë efektiv të Çetës së Gollobordës: Çup Duka, Mete Duka, (dajat
e Ahmetit), Ibrahim Leci nga Gjorica,
Bajram Toçi, Qamil Lika dhe Uke Dullë
Cami nga Viçishti etj. Batalioni eshte
formuar ne kullen e Mahmut Camit ne
Gjorice.
Kuvendi per krijimin e Batalionit te
Dibres zgjodhi Shtabin e Batalionit me
komandant Haxhi Lleshin, zv/komandant Esat Elez Isufin, komisar Njazi

Islamin, zv/komisar Prokop Murren.
Diten e formimit te batalionit, Ahmeti
u caktua perseri komandant i Çetës
së Gollobordës dhe anetar i shtabit te
batalionit
VRASJA E AHMETIT NË LUFTËN
E PESHKOPISË MË TETOR 1943
Nga dokumentet arkivore del se,
në krah të Çetës partizane të Gollobordës ka qenë vetëm Çeta e Sharrit
me përbërje prej 45 partizanësh serbo-malazezë. Paria e Dibrës dhe krerët
e Ballit Kombëtar në takim me përfaqësuesit e Frontit kishin kërkuar, që të
largoheshin jabanxhinjtë nga Dibra, që
bëhej fjalë për çetën sebo-malazeze. Në
maketin e historikut të Dibrës të para
vitit 1990 nuk përmendet prania e
çetës serbo-malazeze. Me të drejtë, del
pyetja: Pse duhej të ishte ajo çetë jugosllave brenda kufirit të Shqipërisë ?
Vrasjen e Ahmet Camit si nacionalist, që e cilësuan jugosllavët, mund ta
bënte vetëm çeta serbo-malazeze, ashtu siç e realizoi.
Ahmet Cami dha për Luftën Antifashiste Nacional-çlirimtare, për lirinë dhe pavarësinë e Atdheut gjithçka
kishte. Ai shkriu të gjithë pasurinë e tij,
duke dhënë edhe jetën. Akti i heroizmit
të Ahmetit dhe të shokëve të tij, e frymëzuan çetën e Gollobordës, për ta
vazhduar më me guxim e heroizëm
luftën për çlirimin e Shqipërisë nga
pushtuesit nazistë.
Populli i kësaj krahine e ngriti lart
emrin e Ahmet Camit, duke e vazhduar
më me vrull luftën. Çeta e Gollobordës
mori emërtimin “Çeta Ahmet Cami”.
Ahmet Camit, për kontributin e
dhënë në Luftën Nacionalçlirimtare, iu
akorduan Medalja e Kujtimit, Medalja
e Trimërisë dhe Medalja e Çlirimit. Në
vitet 1966 dhe 1967, nga strukturat
përkatëse të rrethit të Dibrës i është
propozuar dy vite rresht Presidiumit
të Kuvendit Popullor që t’i jepej titulli
“Hero i Popullit”, për qëndrim patriotik
dhe heroik gjatë Luftës Nacionalçlirimtare, por ky titull nuk iu dha, për
një arsye të vetme, se nuk kishte qenë
anëtar i Partisë Komuniste Shqiptare.

Ahmet Cami me 17 kushurinj të tij në Burgun e Burrelit (Prill 1941-Prill 1942)
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INTERVISTA
“Vlerësimi për Ballin Kombëtar duhet parë rast pas rasti. Hysni Lepenica, komandanti i Ballit në Jug, të shpallet dëshmor”

Parllaku: Vendosmëria në luftë
dhe përballja me diktaturën
Aristir Lumezi
Gjeneral-lejtënant (në pension),
Rrahman Parllaku e sheh të pakuptimtë mosdekorimin e Liri Belishovës
nga Presidenti i Republikës, “Nderi i
Kombit”, për vuajtjet dhe sakrificat
e saj.Në një intervistë për gazetën
“Panorama”, Parllaku, i cili mori këtë
dekoratë nga kreu i shtetit me rastin
e 95-vjetorit të lindjes së tij, vlerëson
kontributin e Belishovës dhe sfidën
që ajo i bëri regjimit të Enver Hoxhës.Si një figurë e gjithanshme, që
nuk i shpëtoi persekutimit të sistemit
komunist për 30 vjet, gjeneral Parllaku shërbeu në detyra të ndryshme
në ushtri deri në zëvendësshef i Shtabit të Përgjithshëm dhe
zëvendësministër i Mbrojtjes.
Ai mendon se Balli Kombëtar
duhet vlerësuar rast pas rasti, duke
kujtuar rastin e Hysni Lepenicës,
komandantit të Ballit Kombëtar për
Jugun, të cilin e vlerëson për antifashizmin e tij dhe kërkon që ai të
shpallet dëshmor, pasi është vrarë
në betejë kundër italianëve. Ish-gjenerali hedh poshtë qëndrimet sipas të
cilave në Shqipëri mes partizanëve
dhe ballistëve ka pasur vëllavrasje,
duke u shprehur se, përveç rasteve
sporadike, nuk ka pasur elementë
të luftës civile gjatë luftës. Parllaku
vlerëson figurën e Mehmet Shehut
si ushtarak, por dhe ekonomist dhe
përjashton akuzat e Enver Hoxhës.“Nuk di të ketë qenë agjent Mehmet
Shehu. Enver Hoxha, çdo kundërshtar e shpallte agjent, pa pasur
asnjë fakt,-thotë gjen.Parllaku.
Sipas tij, Mehmet Shehun e detyruan të bëjë vetëvrasje, duke njohur karakterin e tij të fortë, njëlloj si
Nako Spiron.
-Ju keni organizuar një aktivitet me rastin e 90-vjetorit të Liri
Belishovës, por ajo ende nuk ka
dekorim për të nga kreu i shtetit. Pse ky vlerësim i vonuar nga
Presidenti i Republikës për Liri
Belishovën?
Liri Belishova ka marrë një vlerësim të madh nga publiku në gjithë
këto vite për aktivitetin e saj në luftë.
Populli bën be: “Për sytë e ballit” dhe
Liria e ka humbur njërin sy në luftë
dhe nuk u dekurajua, por iu rrit vullneti dhe në moshën 17-vjeçare u vu
në krye të rinisë. Kjo është trimëria,
vendosmëria e saj në luftë, por dhe
përballja me diktaturën.Si askush
tjetër, ajo pësoi persekutimin më të
madh, deri te fëmija. Asaj i iku vajza nga kjo jetë dhe regjimi nuk e lejonte t’i qëndronte te koka në spital.
Ka persekutim më të madh se ky dhe
nuk ka ndodhur tek askush tjetër, që
për një njeri të dënohen 5 vëllezër të
tjerë. Cila diktaturë tjetër e ka bërë
këtë?! Hitleri vrau të gjithë botën,
por nuk vrau gjermanët, Millosheviçi
vrau kombësitë e tjera, por jo serbët.
Vetëm Enver Hoxha ka vrarë të vetët.
Liria ishte nga të parat që u përball
me këtë diktaturë e ne të tjerët e pësuam më mbrapa. Liria e përballoi
me shumë forcë atë diktaturë. Kemi
22 vjet që po punojmë fort me Lirinë.
Ajo sot ka fjalën t’i thotë historisë të
vërtetën, historia është shtrembëruar, ndërsa Liria kërkon që secilit t’i
jepet haku në kontributet e tij.
-Moralisht nga publiku ajo
është vlerësuar dhe dekoruar,
por nuk kemi një dekorim nga

shërbimeve të huaja sekrete?
Absolutisht jo. Kur e kanë bërë
agjent të jugosllavëve, thashë jo,
nuk ka mundësi.
-Nëse Mehmet Shehu nuk do
të kishte vrarë veten, gjërat do
të kishin shkuar ndryshe në
Shqipëri?
Sipas mendimit tim, Mehmet
Shehu do ta kthente timonin nga
Perëndimi. Ai ishte më radikal dhe
merrte vendime më të forta, sepse
kishte bazë, njihte ekonominë.
Kriminel mbetet, sepse është pjesë
e grupit bashkë me Enver Hoxhën,
Hysni Kapon dhe Kadri Hazbiun.
Kjo katërshe nuk shpëlahet dot nga
krimet që kanë bërë, por Mehmeti
ishte tjetër brumë.
-Sipas jush, e vranë apo vrau
veten?
Për mua nuk ka shumë rëndësi
se kush e tërheq gishtin, por kush e
çoi në vrasje. I thanë të përgatitej për
diskutimin e nesërm.Edhe ai nuk
pa rrugë tjetër.E kishte parë Nako
Spiron që ashtu i ndodhi edhe atij.
Karakteri i Mehmetit ishte i fortë.
institucionet.
Në këtë 90-vjetor të saj ne i jemi
drejtuar Presidentit të Republikës
që t’i jepte dekoratën “Nderi i Kombit”. Nuk na u përgjigj. I kërkova
disa herë të më priste, nuk më priti.
Mua presidenti më ka nderuar me
këtë titull, por mbase për Lirinë ndikohet nga të tjerët.Çfarë ka qenë
Liri Belishova në Byronë Politike në
moshën 22 vjeçe?Ka qenë 4-5 vjet,
se të tjerat i kaloi në shkollë.Ajo
kërkoi që të pajtoheshim me frymën
demokratike pas dënimit të Stalinit dhe për këtë Enver Hoxha pati
frikën e karriges së tij se të gjithë
ata që dënuan kultin e individit të
Stalinit ikën nga pushteti.Nga kjo
frikë që mund të nxiste kjo frymë,
Enveri dënoi Lirinë.
-Duke qëndruar këtu, historia është shkruar në mënyrë të
njëanshme, si e vlerësoni ju?
Historia është shtrembëruar nga
diktatura, sepse diktatura nuk ka
njohur histori, hoqi nga historia
edhe kohën e Zogut, 17 vjet histori,
duke krijuar një boshllëk historik.
Nga regjimi i Zogut është mësuar që
satrapi Zog vodhi ﬂoririn dhe i hapi
dyert Italisë.Sa vrau Enver Hoxha,
me mijëra, dhe sa vrau Zogu? Zogu
vrau 3-4 kundërshtarët e tij dhe ata
me dinjitet, madje i ka lajmëruar.Organizata jonë ka bërë Hysni Lepenicën, komandatin e Ballit Kombëtar
për Jugun, dëshmor.Përse?Sepse ai
nuk luftoi kundër partizanëve, por
luftoi kundër italianëve.Italianët e
vranë.Përse të mos shpallet dëshmor Hysni Lepenica?!Ai, bashkëme
pjestarët e Çetës së tij u vranë në
luftime kundra ushtrisë italiane,
prandaj janë shpallur dëshmorë të
atdheut.
Lepenica ishte një patriot i vendit të tij, që sa ishte gjallë, luftoi
kundër mercenarëve të Halil Alisë
bashkë me ne; në luftën e Selenicës,
kur përzumë shoqërinë SIMSA,
ishte me ne;, në luftën në kalanë
e Margëlliçit në Patoz, ishte prapë
me ne. Ky Hysni Lepenica u vra nga
italianët në betejë. Përse të mos jetë
dëshmor, vetëm ne partizanët duhet
t’i marrim këto dekorata?! Historia

duhet parë rast pas rasti dhe jo t’i
fusim të gjithë në një thes, partizan je i mirë, ballist armik. U ngrit
komiteti i Veteranëve dhe më thanë
hiqja. Unë u shkruajta Fatos Nanos
dhe Ilir Metës si kryeministra që po
ia hoqët titullin dëshmor, do t’ju
padis duke kërkuar: “Më thoni çfarë
krimi ka bërë Hysni Lepenica?!”.
-Cili ishte Balli Kombëtar, sipas jush, në atë kohë?
Balli Kombëtar ka qenë i lëkundur.Për shembull, ka pasur bashkëpunim me partizanët në Vlorë, në
Korçë. Deri në kapitullimin e Italisë
fashiste ne vetëm dy raste vrasjesh
kemi pasur. Është vrarë vëllai i Petrit
Dumes nga forcat e Ballit Kombëtar,
por Safet Butka i përzuri ata.Edhe
Safet Butkën, po të mos e kishte përzier djali i tij, unë e shpallja dëshmor.
-A ka pasur raprezalje pas
vrasjes së vëllait të Petrit Dumes?
Absolutisht asnjë.Ia prunë Petrit
Dumes 8 vetë nga Balli që t’i pushkatonte. Petriti pyeti: “Cili nga këta
e ka vrarë Bakiun?”.“Nuk e dimë”, i
thanë. Atëherë ai tha: “Nuk hap luftë
në Kolonjë unë pse është vrarë vëllai
im! Hiquani armët dhe përzërini!”.
Por Safeti nuk i pranoi ata më në
çetën e tij.Edhe Safet Butka ishte
kundër vrasjes së Baki Dumes.
-Kur ka ndodhur kjo?
Kjo ka ndodhur në gusht të vitit 1943.Pra, nuk kemi pasur ne të
bëjmë me luftë civile.Kjo lufta civile
është shpikur nga i biri i Safet Butkës, nga Uran Butka.
-Ka një nismë për ngritjen e një
instituti për vlerësimin e Luftës
së Dytë Botërore. Si e vlerësoni?
Me kë do ta ngrejë qeveria?!
Çfarë bëri instituti për historinë e
shkollave?!Vuri Paskal Milon, unë
i thashë Paskalit, ti je partiak dhe
sado që të jesh i paanshëm, të gjithë
do të mendojnë se interpretimi që ti
i bën historisë është i njëanshëm.
-Ju jeni dënuar me grupin
puçist të Ushtrisë. Sipas jush,
Mehmet Shehu ishte agjent i

-Ju keni njohur dhe një personazh kosovar të debatuar shumë
kohët e fundit, Fadil Hoxhën, të
cilin sot e akuzojnë se ka zbatuar politikat e Titos në Kosovë dhe
ka bashkëpunuar me të. Cili është
mendimi juaj për këto akuza?
Po.Gjatë Luftës për çlirimin e
Kosovës u njoha me komandant
Fadil Hoxhën. Ai ishte përfshirë
në Lëvizjën Antifashiste lur qe nxënës në Normalen e Elbasanit dhe
kish qenë një nga drejtuesit e kësaj
Lëvizje. Kur normalistët e braktisën
në masë shkollën dhe dolën partizanë, edhe Fadili shkoi në Kosovë
siç shkuan shumë normalistë dhe
gjimnazistë që të hapnin shkolla shqipe dhe më pas u lidhën me
lëvizjen antifashiste.Fadili doli në
udhëheqje të luftës së Kosovës, arriti të bëhet komandant i shtabit të
Kosovës dhe ka drejtuar luftën në
Kosovë, është organizator i konferencës së Bujanit.Ajo është një konferencë e vlefshme si ajo e Pezës
në Shqipëri.Atje u vendos që pas
çlirimit Kosova të kishte të drejtën
e vetëvendosjes.Dihet që ai dokument i miratuar në Bujan nuk u
pranua nga Këshilli i Jugosllavisë,
dhe mbeti e panjohur nga lëvizja në
Shqipëri. Ne nuk morëm njoftim fare
për konferencën e Bujanit. Vetëm
sa na erdhi një komunikatë. Me
urdhër të Shtabit të Përgjithshëm
kaluan dy brigada në Kosovë, brigada e tretë dhe e pestë. Detyrat tona
kanë qenë të ndihmonim në çlirimin e Kosovës, e dyta të bëjmë sa më
shumë kosovarë të marrin pjesë në
luftë. Brigada e e pestë ka kaluar
në shtaror dhe Brigada e tretë ka
kaluar në tetor të vitit 1944. Deri në
atë kohë, Kosova ishte e lidhur me
boshtin fashist, qeveria Deva kishte
një divizion shqiptar, “Divizionin SS
Skanderbeg”, që ka bërë edhe krime
në Tiranë, si masakra e 4 shkurtit,
xhandarmëri të cilat ishin të lidhura me gjermanët. Rreziku ishte që
po të mbaronte lufta, kosovarët do
të rreshtoheshin me boshtin nazi-fashist dhe do të spastroheshin
etnikisht, sepse ka pasur një plan
të akademikut Çubroloviç që i ishte
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Nishani: Kemi ushtri “të
vogël”, por eksportojmë paqe
Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani, njëkohësisht Komandant i Përgjithshëm i
Forcave të Armatosura, uroi me rastin e 104-vjetorit të Ushtrisë Kombëtare
Presidenti
i
Republikës
së
Shqipërisë, Bujar Nishani, njëkohësisht Komandant i Përgjithshëm i
Forcave të Armatosura, uroi me rastin e 104-vjetorit të Ushtrisë Kombëtare.
Pas 28 Nëntorit të lavdishëm,
ditës së shpalljes së Pavarësisë,
sipas Nishanit, “4 Dhjetori 1912
është data që shënon një ndër aktet
më madhore në historinë e shtetit
shqiptar, krijimin e Ushtrisë Kombëtare”.
“Edhe pse jo e institucionalizuar,
qëndresa ushtarake e shqiptarëve
nuk ka qenë kurrë zero. Me aq
mundësi ushtarake sa kemi pasur,
kemi siguruar mbijetesën dhe integritetin kombëtar. Shqipëria ka sot
një Ushtri profesioniste, që forcohet
dita-ditës, duke pasur synime të qarta për përsosjen dhe modernizimin
e saj. Sot Forcat tona të Armatosura
kanë historinë e vet. Kanë martirët
dhe dëshmorët e vet.Nderim përjetë

kontributit dhe sakrificës së tyre”,
shprehet Presidenti Nishani.

4 Dhjetori, për të gjithë ushtarakët dhe për të gjithë popullin,

sipas Kreut të Shtetit, “është një ditë
për të shprehur respektin, mirënjohjen dhe për të nderuar gjithçka
bënë heronjtë e vërtetë, duke hapur
rrugën e krijimit të ushtrisë moderne të Shqipërisë që sot renditet në
Aleancën më të madhe politike dhe
ushtarake e më të suksesshme të të
gjitha kohërave, atë të Atlantikut të
Veriut”.
“Tashmë e kemi gjetur udhën. Po
ecim pa u ndalur drejt një të ardhmeje të sigurtë me Forca të Armatosura që kryejnë më së miri rolin e
vet në botën e sotme të turbullt me
plot të papritura. Kishim ushtri “të
madhe”, por nuk kishim liri dhe eksportonim konflikt.Kemi ushtri “të
vogël”, por kemi liri dhe eksportojmë
paqe.Garantojmë sigurinë e vendit.
Kemi pjesëmarrje shembullore në
misione ndërkombëtare.Forca dhe
vitaliteti i Forcave të Armatosura
qëndron tek demokracia dhe liria”,
tha në përfundim, Nishani.

Parllaku: Vendosmëria në luftë dhe përballja me diktaturën
dhënë Titos për të bërë spastrimin
etnik të Kosovës, siç iu dha Moldavia Rusisë, Vojvodina Hungarisë,
bregdeti dalmat i banuar nga italianë u spastrua.
-Cili ishte qëllimi i forcave tuaja partizane në ish-Jugosllavi?
Një tjetër qëllim ishte që forcat
tona të godisnin trupat gjermane të
armatës ERE që lëvizte nga Greqia
dhe Maqedonia, për t’u tërhequr
për në frontin e Perëndimit.Rrugë
kalimi i kishte mbetur segmenti
Prizren-Kukës-Shkodër, Prizren-Pejë-Gjakovë. Ne duhej t’i pengonim
dhe dëmtonim sa të mundnim që
ata të mbërrinin sa më shumë të
dëmtuar, prandaj nisëm të hidhnim
në erë urat që ata të mos mundnin
të merrnin me vete mjetet e rënda,
tanket e artilerinë.
Për organizimin e drejtimin e
luftimeve në Kosovë u krijua një
shtab i përbashkët me pjesëmarrjen: Fadil Hoxha, komandant i
shtabit të Kosovës këtyre veprimeve
u ngrit një shtab operativ i përbërë
nga Fadil Hoxha dhe komisari i
tij, Nerada Nikiç; Shefqet Peçi, komandant i brigadës së pestë, Hulusi Spahiu, komandant i brigadës

së tretë, dhe Hito Çako, komisar i
brigadës së pestë. Kur shkuam ne
në Kosovë, kishte vetëm një brigadë
dhe me ndihmën tonë, me thirrjen që kosovarët të përfshiheshin
në luftë, u krijuan shtatë brigada.
Në këtë mënyrë, Kosova u shkëput
nga boshti fashist dhe ishin 50 mijë
kosovarë që morën pjesë në luftën
antifashiste në ushtritë jugosllave
dhe në divizionin që drejtova unë.
Divizioni “Skanderbeg” u shpërbë
pas betejës në Gjakovë, Prizren dhe
në Junik. Mua më vranë 32 veta, ne
zumë 27 robër, por nuk pushkatuam asnjë dhe prej asaj dite kosovarët nuk bënë më luftë kundër
nesh. Në 17 nëntor është çliruar Tirana dhe në 17 nëntor kemi çliruar
Pejën.
-Cili ishte kontributi i Fadil
Hoxhës?
Kontributi i tij është se krijoi një
bazë të luftës antifashiste në Kosovë,
dhe me vajtjen tonë dhe shkrirjen e këtyre formacioneve kosovare
pro naziste, u krijuan 7 brigada që
morën pjesë në luftë krah ushtrisë
jugosllave dhe ushtrisë sonë. Pra, u
bë shkëputja nga boshti antifashist
dhe kaluan në aleancën antifashiste.

Fakti që kaluan nga kjo aleancë, detyruan Titon të mos bënte spastrim
etnik në Kosovë, sepse nuk mund
të shpërngulte familjet e 50 mijë
luftëtarëve antifashistë që luftuan
krah popujve të Jugosllavisë kundër
nazizmit. Meritë e parë e Fadil Hoxhës ishte fakti që edhe pse Kosova
nuk arriti të fitonte lirinë e saj pas
konferencës së Bujanit, ata nuk u
spastruan etnikisht, siç ndodhi me
çamët, që luftuan për tokën.Nuk
luftohet për tokën, por luftohet për
njerëzit.Më pas patëm ngjarjen e
Drenicës, për të cilën akuzojnë Fadilin këta kundërshtarët e luftës, por
Fadil Hoxha bëri të gjitha përpjekjet
që të mos ndodhte Drenica.Por më
vonë ata e shkarkuan Fadilin dhe
ngarkuan Peter Breoviçin.Pra, Fadili u dënua edhe për Drenicën që
këta e akuzojnë sikur e drejtoi ai.
-Fadil Hoxha akuzohet se ka
qenë bashkëpunëtor i Titos...
Me luftën Fadili e mbajti Kosovën
të populluar, sepse po të kishte vijuar të bashkëpunonte me nazistët,
do të kishte pasur fatin e Çamërisë,
pasi do ishte rreshtuar te blloku nazist dhe humbës i luftës. Nën Tito,
Fadili dhe ekipi i tij patën aftësinë
të ruajnë ndjenjën nacionale dhe
shkollën. A kishte gjuhë shqipe nën
atë reaksion derisa ishte Rankoviçi?
A lejohej shkolla shqipe?Kush erdhi
në Tiranë dhe mori libra për të hapur shkolla?Fadil Hoxha e bëri këtë.
Kush e hapi Universitetin e Prishtinës? Nën Titon, duke shfrytëzuar
koniukturat e brendshme të Jugosllavisë, Fadil Hoxha me ekipin e tij
arritën ta hapin universitetin. Sepse
Titoja ishte kundër shovinizmit serb
që sundonte edhe kroatët, edhe sllovenët, edhe boshnjakët, dhe ai donte ta dobësonte këtë shovinizëm e në
këtë përpjekje përfitoi edhe Fadili,
duke hapur shkollat dhe universitetin. Prandaj dhe Titoja vajti dy herë

në Kosovë, jo se i donte kosovarët,
por se donte të frenonte shovinizmin
serb. Unë ngre një pyetje: “A mundej
Fadil Hoxha të rrëzonte Titon?”.As
që bëhej fjalë.Ai me zgjuarsi zgjodhi
rrugën që duke bashkëpunuar me
Titon, duke shfrytëzuar këto koniuktura, të fitojë të drejta për kosovarët. Në pleniumin e Brionit, kur
u dënua shovinizmi serb, kosovarët
fituan të drejta të barabarta me të
gjitha kombet e tjera të Jugosllavisë.
Gjashtë republikat dhe dy krahinat
fituan të drejtat e një shteti, Kosova
u bë shtet, me qeverinë e vet, me policinë e vet, gjykatat e veta e deri tek
ushtria rajonale. Kush e bëri shtet
Kosovën?Kushtetuta e vitit 1974.
Kjo nuk bëhej pa politikën e zgjuar
të Fadil Hoxhës dhe ekipit të tij.
-Cila është historia e Trepçës?
Në kohën e fashizmit, Trepça,
Mitrovica dhe Podujeva nuk ishin
në varësi të italianëve që ishin në
Shqipëri, por në varësi të pushtetit
ushtarak të Beogradit. Trepçën po
kërkojnë t’ia japin Serbisë sipas paketës Ahtisari, duke i bërë lëshime
që të shkëputet nga Rusia, tani që
ka kufij. Imagjinoni atëherë kur nuk
kishte kufij, sa lehtë do ishte dhënë
Trepça, por dhe Kosova e gjitha do
ishte copëtuar nga Beogradi dhe sot,
siç e tha Edi, nuk do kishte Trepçe
në Kosovë, por në Beograd.
-Si ju duk qëndrimi i Kryeministrit Rama në Beograd për
minierën e Trepçës?
Më pëlqeu. U përball siç duhej
kur i tregoi Vuçiçit se Trepça është
në Kosovë dhe nuk mund ta çosh
dot në Beograd. Po vazhdoj aty ku e
lashë. Ishte Fadil Hoxha, i cili përfshiu në Kosovë dhe dy komuna serbe, që të mos e bënte shqiptare të
kulluar në atë kohë, se nuk do t’ia
kishin lejuar, dhe vendosi kufijtë e
Kosovës që janë edhe sot.
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KUMTESE

KONTEKSTI I ZHVILLIMEVE POLITIKE DHE GJENEZA
Prof. Dr. Pajazit Nushi
HYRJE
Përmbajtja e temës sime “Konteksti politik dhe gjeneza e shtetforimit në
Konferencën e Bujanit” është e përqendruar më tepër në argumentimin analitik të kushteve, të rrethanave dhe të
raporteve politike, ekonomike, sociale
dhe ushtarake të organizimit të Konferencës së Parë të Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar për Kosovë dhe Rrafsh të
Dukagjinit. Kjo qasje imponohet edhe
për shkak se Konferenca e Bujanit ka
qenë objekt vlerësimesh të ndryshme,
si dhe për faktin e pasojave të saja për
zhvillimet e mëvonshme në historinë më
të re të Kosovës, sepse, siç është thënë,
“çdo histori e njëmendët është histori
bashkëkohore”. Sot, pas shtatëdhjetë
vjetësh, kur bëhet fjalë për Konferencën
e Bujanit, bëhet fjalë për shndërrimin
ose transponimin e kësaj ngjarjeje politike të Bujanit të fundit të vitit 1943 e
të fillimit të vitit 1944 në argumentim
historik të kërkesës së shqiptarëve për
vetëvendosje. Konferenca e Bujanit
me qëllimin, përmbajtjen, me përfundimet e miratuara dhe përgjithësisht me
funksionin e saj nuk ka qenë neutrale,
por udhërrëfyese për zhvillimet politiko
– ushtarake të shqiptarëve, në rend të
parë, gjatë Luftës së Dytë Botërore për
zgjidhjen e drejtë të çështjes kombëtare
të tyre.
KONFERENCA E BUJANIT DHE
ORGANIZIMI I SAJ
Sa i përket idesë për organizimin
e saj vlen të theksohet orvatja e organizuesve për të marrë pjesë në këtë
konferencë të forcave politike përparimtare në luftë kundër të keqes së
madhe – kundër fashizmit. Kjo orvatje
dallohet në disa fakte, nga të cilat do
të përmend ato që janë pak të njohura
ose fare të panjohura: njohësi i mire i
jetës dhe veprës së Selman Rizës, akademik Rexhep Ismaili, ka argumentuar se Selman Riza është dashur të
marrë pjesë në Konferencën e Bujanit
në vend të Zekeria Rexhës, por këtë
e ka refuzuar Pavle Joviqeviq – sekretar politik i Komitetit Krahinor me
motivacion se Konferenca do të merrte karakter nacionalist. Ёshtë për t`i
besuar këtij pohimi kur i referohemi
veprës “Pasionet e pësimet e Selamn
Rizës”, ku është shkruar: “Riza vetë i
kishte përmendur kontaktet që kishte
pasur me R. Sadikun, Xh. Nimanin e
M. Hoxhën nga spektri komunist në
vitin 1943. Ato kontakte i ka pohuar
edhe Xh. Nimani më vonë. . . por, si
duket, për shkak të pikëpamjeve të tij
të hapura irredentiste (fjala është gjithnjë për Selman Rizën P. N.), komunistët kishin bërë gjithçka që ai të mos
merrte pjesë në Konferencën e Bujanit”
(Akademia e Shkencave dhe e Arteve e
Kosovës – Botime të veçanta CV, Seksioni i Gjuhës dhe i Letërsisë, Libri 44,
Rexhep Ismajli “Pasionet dhe pësimet e
Selman Rizës”, Prishtinë, 2009, fq. 54
– 55).
Autori i këtyre rreshtave të kësaj
kumtese në bisedën e zhvilluar me sekretarin e Lidhjes së Dytë të Prizrenit, të
ndjerin Sulejman Aliu, përkatësisht
Sulejman Drini, në marsin e vitit 1987,
është informuar për takimin e fshehtë
të Zekeria Rexhës me Bedri Pejanin në
nëntorin e vitit 1943, për ta bindur këtë
që të inkuadrohej në frontin e përbashkët të luftës çlirimtare, ku do të kërkohet bashkimi i Kosovës me Shqipëri,
por Bedri Pejani këtë e kishte refuzuar
me këto fjalë: “Organizata jonë është
kundër ndërhyrjes së forcave serbe,
qofshin ato forca çetnike apo parti-

zane në Kosovë”. Nga këto fakte nxirret gjykimi, sipas të cilit, organizuesit
e Konferencës së Bujanit kanë bërë
përpjekje për zgjerim të frontit të luftës
kundër pushtimit nazifashist, sidomos
me pjesëmarrje të intelektualëve të tipit
Selman Riza, Bedri Pejani, që pas vetes
kanë pasur intelektualë të patriotë autoritativë të asaj kohe, si Tahir Zajmin,
Kolë Margjinin, Sokol Dobroshin, Ferid
Perollin, Shefqet Veliun, Talat Jakupin,
Hysen Lumën, Durmish Celinën, Qazim Bllacën, Sulejman Aliun, Ibrahim
Fehmiun, etj. Mirëpo, kjo ka ngelur
vetëm përpjekje, që, me gjithë mossuksesin e saj, ka domethënie të veçantë,
sepse organizuesit e saj, në rend të
parë Fadil Hoxha, Xhavit Nimani dhe
Mehmet Hoxha kanë synuar pjesëmarrjen e sa më shumë intelektualëve
shqiptarë në Konferencën e Bujanit. Ky
synim u dallua edhe me caktimin e intelektualëve antifashisë Hajdar Dushit,
Xhevdet Dodës, Zekeria Rexhës e Xheladin Hanës përgjegjës për përpilimin e
tekstit të Rezolutës tashmë të njohur të
kësaj konference.
Ёshtë e vërtetë se ideja e mbajtjes
së Konferencës së Bujanit ka dalë nga
Emin Duraku në Konferencën e Vitomiricës, por duhet theksuar se Emin
Duraku, Hajdar Dushi, Xheladin
Hana, Fadil Hoxha, etj. kanë qenë nxënës të Gjimnazit të Shkodrës, qendër
e rëndësishme e zhvillimeve politike
komuniste jo vetëm për Shqipëri, por
edhe për Kosovë e më gjerë. Këtu ka
qenë organizata, ku kanë marrë pjesë
Sadik Bekteshi, Tuk Jakova, Qemal
Stafa, Nazmi Rushitit, Vojo Kushi,
Hajdar Dushi, Ymer Pula, Xheladin
Hana, Fadil Hoxha, Emin Duraku,
Xhevdet Hamza, etj. Konsideroj se të
përmendurit në Gjimnazin e Shkodrës janë brumosur me angazhim
të drejtpërdrejtë për çlirimin social e
kombëtar të shqiptarëve. Këtu, siç ka
theksuar shkrimtari Skënder Drini, i
cili edhe vetë ka qenë nxënës i kësaj
shkolle dhe konviktor i “Maleve tona”
janë sintetizuar vuajtjet e shqiptarëve
jo vetëm nga Kosova me porositë e dala
nga përmbajtja e “Poemës së Mjerimit”
të Migjenit, por edhe me përpunimin e
librave të asaj kohe, siç ishte “Nëna” e
Maksim Gorkit, “Lahuta e Malësisë” e
At Gjergj Fishtës, etj. Në këtë pikëpamje roli i Gjimnazit të Shkodrës dhe i
Normales së Elbasanit në shkrimet
tona ka zënë vend të rëndësishëm në
formimin e kuadrove shqiptare, sidomos të atyre nga Kosova. Nga kuadrot
e dy institucioneve të përmendura u

caktuan përpiluesit e dokumenteve
të Konferencës së Bujanit Hajdar Dushi, Xhevdet Doda, Xheladin Hana së
bashku me Zekeria Rexhën. Nga këta u
argumentuan bindshëm dhe u miratuan unanimisht qëndrimet e Rezolutës
dhe të Proklamatës për bashkim kombëtar të shqiptarëve duke marrë pjesë
në Luftën Nacionalçlirimtare. Por, këto
qëndrime duket nuk kanë kaluar lehtë. Për këtë ka argumentuar i ndjeri
Qamil Luzha, njëri nga pjesëmarrësit
në Konferencën e Bujanit, të cilit autori i këtyre rreshtave i ka bërë pyetje: “Përse nuk u shkrua asnjë fjalë për
shkollën shqipe dhe kulturën kombëtare të shqiptarëve”? Përgjigja e tij
ishte: “Kkjo çështje është zënë me gojë
disa herë, por nuk është shkruar për
të, sepse bashkimi me Shqipëri ishte
çështja kryesore dhe ky bashkim, sipas fjalëve të tij, siguronte zhvillimin e
shkollave në gjuhën shqipe dhe atë që
ti po i thue zhvillimi i kulturës shqiptare”.
KONFERENCA E BUJANIT DHE
STATUSI I KOSOVËS
Konferenca e Bujanit në esencën
e saj është konferenca për statusin e
ardhshëm të Kosovës dhe për rrugën
e bashkimit të Kosovës me Shqipëri
duke marrë pjesë në frontin e përbashkët të Luftës Nacionalçlirimtare. Ideja
e mbajtjes, e organizmit, e pjesëmarrësve dhe e përfundimeve të miratuara
në këtë konferencë ka pasur mbështetje të motivuar nga nevoja e shtresuar
shumë kohë për çlirim social dhe kom-

bëtar nga pushtuesit shumëvjeçarë.
Kjo është njëmendësia faktike e Konferencës së Bujanit, që argumentohet me motive dhe me sjellje të qytetarëve liridashës të Kosovës së viteve
1943/1944. Konferenca nuk ka pasur
karakter pluralist politik; në të morën
pjesë vetëm luftëtarët e organizuar në
Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare
të viteve të para të dekadës së katërt
të shekullit të kaluar. Në këtë konferencë nuk mori pjesë Organizata politike e ushtarake nacionaliste e Lidhjes
së Dytë të Prizrenit nën udhëheqjen e
Rexhep Mitovicës dhe të Bedri Pejanit,
Lëvizja antifashiste e vëllezërve Gani e
Sait Kryeziu, dhe as Lëvizja antifashiste irredentiste me drejtuesin kryesor
të saj Selman Rizën.
Raporti ndërmjet kësaj ngjarjeje
politike dhe shndërrimit ose transponimit të saj në argumentim historik
është një prej relacioneve aktuale edhe
pas shtatëdhjetë vjetëve të mbajtjes
së Konferencës së Bujanit. E konsideroj relacion aktual, sepse në trajtimin
e Konferencës së Bujanit gjatë këtyre
shtatëdhjetë vjetëve ka pasur gjykime
vlerësuese të ndryshme për këtë konferencë. Këto gjykime janë shprehur
më tepër në literaturën publicistike
– politike, por edhe në disa shkrime
profesionale dhe shkencore. Gjykimet
vlerësuese të këtilla kanë pasur kryesisht karakter gjykimesh mohuese
dhe adaptuese momenteve politike të
Kosovës. Ndër to kanë ngelur të njohura gjykimet e mohimit të pikëpamjes
dhe synimit së përgjithshëm politik
të përcaktimit të qëndrimit themelor
të miratuar njëzëri në Konferencën
e Bujanit për shtetësinë e Kosovës
në kuadrin e shtetit të përbashkët të
shqiptarëve. Pikërisht ky qëndrim dhe
vendim i Konferencës , siç është tashmë
e njohur, u refuzua nga Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Jugosllavisë. Por, ky refuzim nuk do të thotë
se ndryshon qenia konkrete e kësaj
Konference e argumentuar me fakte
kohore, hapësinore, me pjesëmarrës
dhe me miratim të Rezolutës dhe të
Proklamatës së përbashkët. Karakteri
historik i kësaj Konference është fakt i
qëndrueshëm, i cili nuk mund të pezullohet me vendim të askujt, madje edhe
me vendim për pezullimin e vendimeve
të kësaj Konference nga ana e Kuvendit
të ish Federatës Jugosllave më 28 nëntor 1988. Këtë e kanë theksuar shumë
kohë para meje studiuesit e tjerë,
madje edhe studiuesit e huaj. Kështu,
ekonomisti kroat Branko Horvat në
librin e tij “Kosovsko pitanje” – “Çështja
e Kosovës” ka theksuar se Konferenca
e Bujanit ka ekzistuar, kjo ka ngjarë
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dhe nuk mund të shlyhet me kurrfarë
vendimi. Ky autor, duke vlerësuar atdhedashurinë e shqiptarëve, ka shkruar
edhe: ”Në të kaluarën e serbëve dhe të
kroatëve lufta për bashkim kombëtar
ka pasur aureolën e shkallës më të lartë
të atdhedashurisë. Kjo vlen; edhe për
të gjithë popujt e tjerë. Atëherë, përse,
pra, atë që ne e konsiderojmë të drejtë,
të shenjtë, nuk ua pranojmë të tjerëve.
Atë që ne e quajmë atdhedashuri te
shqiptarët këtë e quajmë separatizëm
dhe kontrarevolucion? Ku është këtu
logjika e hekurt që duhet të vlejë edhe
për intelektualët? Dhe ku avulloi socializmi? (Branko Horvat, “Kosovsko
pitanje” Zagreb, 1989, fq.174). “Cilësimin e Konferencës së Bujanit fakt
që nuk mund ta shlyejnë vendimet
politike e hasim edhe te qëndrimet e
botuara në sllovenishte në Lubljanë
“Çasopis za kritiko znanosti” – “Revista për kritikë shkencore” qysh në maj
të vitit 1989, etj. Për këto shkaqe logjike universale janë të papranueshme
vendimet politike për pezullim të vendimeve të marra në Konferencën e
Bujanit. Madje, ky pezullim i vendimit të Kuvendit Federativ u bë i paqëndrueshëm me faktin se Federata Jugosllave e gjysmës së dytë të shekullit
njëzet nuk ekziston dhe bashkë me
të bie poshtë edhe vendimi për pezullimin e vendimeve të Konferencës së
Bujanit. Nga pozicioni argumentues i
Konferencës së Bujanit nisemi edhe
ne në këtë Tryezë Shkencore, ku
shqyrtohet Konferenca e Bujanit,
vlerat dhe rëndësia e saj në zhvillimet e mëvonshme të shqiptarëve të
Kosovës. Por, këtë pjesë të kumtesës
dua ta përfundoj me konstatimin se
vlerësimet e shkencore të Branko
Horvatit, të intelektualëve sllovenë, të
Radoshin Rajoviqit nga Beogradi, të
Dr. Neca Jovanovit nga Maqedonia,
etj. u than vonë, madje shumë vonë,
sepse rinia studentore e Kosovës dhe
Ushtria Çlirimtare e Kosovës kërkonin me këmbëngulje të drejta kombëtare të tyre duke u shkëputur nga
ish Federata Jugosllave.
KARAKTERI BURIMOR I KONFERENCËS SË BUJANIT
Konferenca e Bujanit ka karakter
burimor. Karakteri burimor i Konferencës së Bujanit dallohet në lindjen
e idesë së mbajtjes së kësaj Konference nga vetë shqiptarët e Kosovës.
Madje, Konferenca e Bujanit ka përmasën e lidhjes së saj me kuvendet
e ngjashme në zhvillimin e etnisë,
të kombit dhe të shtetit shqiptar në
kohët e mëhershme. Kjo ishte e ngjashme edhe me Konferencën e Pezës

të mbajtur një vit para Konferencës
së Bujanit dhe, megjithëse të organizuara pavarësisht nga njëra tjetra,
kishin të njëjtin objektiv: bashkimin
kombëtar të shqiptarëve duke marrë pjesë drejtpërdrejt në luftë kundër
nazi-fashizmit italo – gjerman. Kjo
ishte përgjigje e drejtpërdrejtë përmbajtjes së Kartës së Atlantikut dhe
përmbajtjes së parimit të vetëvendosjes, për të cilën ishin zotuar aleatët e koalicionit antifashist: Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, Rusia
dhe Britania e Madhe. Delegatët
e kësaj Konference i janë referuar
mbështetjes së vendimeve të marra
për vetëvendosje e bashkim kombëtar duke pohuar: “Garanci për këtë
(pjesëmarrje në luftë dhe bashkim i
Kosovës me Shqipëri) është Ushtria
Nacional Çlirimtare e Jugosllavisë
(UNÇJ) dhe Ushtria Nacional Çlirimtare e Shqipërisë (UNÇSH). Pos kësaj,
garant janë aletatët tanë të mëdhenj:
Bashkimi Sovjetik, Britania e Madhe
dhe Amerika”. Por, as Shqipëria, as
Jugosllavia, si edhe as aleatët nuk u
treguan garantë të vërtetë në fushën
e realizimit të vendimeve të marra në
këtë Konferencë. Përkundrazi, aleatët
e mëdhenj e ndihmuan udhëheqjen
e Partisë Komuniste të Jugosllavisë
për ruajtjen e kufijve të Jugosllavisë
nga Konferenca e Versajës e vitit 1918.
Udhëheqja shqiptare e atëhershme zhvilloi aktivitet të pamjaftueshëm për
ndërkombëtarizimin e Konferencës së
Bujanit dhe të dokumenteve të saja;
kjo u kënaq me pjesëmarrje të misionarit anglez në Konferencën e Bujanit
dhe nuk u angazhua më shumë për
ndërkombëtarizimin e çështjes shqiptare, sidomos të pozitës gjeostrategjike dhe politike të Kosovës dhe të
ndërlidhjes trupore e shpirtërore të saj
me Shqipërinë.
KONFERENCA E BUJANIT DHE
KONTEKSTI POLITIK E USHTARAK
NË KOHËN E MBAJTJES SË SAJ
Punimet e saja Konferenca e Bujanit
i zhvilloi në kuadrin e lëvizjeve të ndërlikuara politike e ushtarake të periudhës së zhvillimit të Luftës së Dytë
Botërore. Populli i Kosovës, sidomos
shumica dërmuese shqiptare e saj,
synonte çlirimin nga okupuesi dhe
nga sundimi i egër shumëvjeçar i
regjimit të Mbretërisë Serbe, përkatësisht Mbretërisë Serbe – Kroate e Sllovene. Gjatë viteve të sundimit të kësaj
Mbretërie shqiptarët ishin në gjendje
jashtëzakonisht të vështirë: pa të drejta kombëtare, dhe me shumë forma
të shkeljes së të drejtave njerëzore,
nuk kishin shkolla në gjuhën e tyre,

ishin pa mjete të informimit, me
sistem gjyqësor të huaj dhe pa personel profesional për mbrojtjen shëndetësore e sociale dhe, ajo që është më e
rëndësishme, shqiptarët nuk e kishin
të institucionalizuar jetën dhe aktivitetin e tyre.
Fshatarësia shqiptare ishte në
gjendjen më të rëndë, sepse reforma agrare kishte sakatuar shumë
familje fshatare, që luftonin për të
siguruar kafshatën e gojës në token
e tyre. Ishte hapur zyrtarisht rruga e
shpërnguljes së shqiptarëve në Turqi,
etj. Prandaj, sot edhe më qartë se dje,
duket me vend konstatimi i pjesëmarrësve të Konferencës së Bujanit “Populli shqiptar i Kosovës jo vetëm që ka
qenë i shtypur në pikëpamje politike,
nacionale dhe ekonomike, por ishte
edhe i destinuar për shfarosje”. Këtë
e ka cilësuar edhe Radoshin Rajoviq
në veprën e tij “Autonomija Kosova” –
“Autonomia e Kosovës” (Radošin Rajović, Beograd, 1986, fq. 433).
Me shpërthimin e Luftës së Dytë
Botërore Kosova u nda në tri zona
pushtuese. Për këto shkaqe shqiptarët çlirimin e Kosovës dhe përfundimin e Luftës së Dytë Botërore e
shihnin në pjesëmarrjen e përbashkët në luftë për bashkim kombëtar.
Kosova, sidomos Shqipëria, më 1943
kishin formuar çeta, batalione, brigada, madje edhe divizione, që kishin
hyrë në vitin e tretë të luftës. Në Konferencë u arritë marrëveshja e organizimit të domosdoshëm të luftës
kundër okupatorit dhe zgjerimi sa më
i madh i levës së kësaj lufte, zhvillimi
i institucionalizuar i jetës politike,
ushtarake, ekonomike e kulturore –
kombëtare i shqiptarëve duke marrë
qëndrim të prerë politik të bashkimit
të Kosovës me Shqipërinë.
Në kontekstin gjithëpërfshirës të
zhvillimeve politike të atëhershme rol
të veçantë luante faktori ndërkombëtar: krijimi i koalicionit antifashist botëror - Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, Bashkimi Sovjetik dhe Britania e Madhe, Traktati i 27 shteteve
i nënshkruar në Uashington, Traktati
i Londrës, i Teheranit dhe i Moskës
nxitën luftën antifashiste në mbarë
Evropën. Për atë kohë, për rrethanat, kushtet dhe raportet ndërmjet
tyre lufta për bashkim kombëtar
duke marrë pjesë aktive në Luftën
Nacionalçlirimtare ishte rruga më
e besueshme që shqiptarët u përcaktuan ta ndiqnin; kjo u përcaktua me dokumentet e miratuara në
Konferencën e Bujanit. Në rrjedha
të përgjithshme të Luftës së Dytë
Botërore dhe nën peshën e rëndë
të së kaluarës robëruese e asimiluese dhe të okupimit të Kosovës së
ndarë në tri zona: gjermane, italiane
dhe bullgare, secila me regjime të
ndryshme politike e ushtarake, Konferenca e Bujanit shtroi kërkesën jo
vetëm të bashkimit të këtyre zonave
në Kosovën e tërësishme me kuﬁjtë
e saj, por edhe bashkimin e Kosovës
me Shqipërinë.
KONFERENCA E BUJANIT
DHE FILLET E SHTETËSISË SË
KOSOVËS
Në Konferencën e Bujanit duhet
kërkuar gjenezën e shqiptarëve të
Kosovës për shtetformim në një
shtet të përbashkët. Këtu u formua
Këshilli Nacionalçlirimtar për Kosovë
e Rrafsh të Dukagjinit dhe u përvetësuan qëndrimet për formimin e
këshillave nacionalçlirimtare anë e
mbanë Kosovës, lidhjen e tyre me Kuvendin e Konferencës dhe me Krye-

sinë e saj dhe veprimin e ndërlidhur
politik e ushtarak të tyre. Këto organe të Konferencës kanë përmasën
e “nukleusit” të zhvillimit të organeve shtetformuese të Kosovës. Këtë e
ka theksuar edhe teksti enciklopedik
i ish Jugosllavis, madje teksti i korrigjuar i Enciklopedisë Jugosllave,
ku është shkruar: “Në kuadrin e
raporteve të lëvizjes nacionalçlirimtare të Jugosllavisë dhe të Shqipërisë
ka qenë me rëndësi të madhe bashkëpunimi i këshillave nacionalçlirimtare si organe të pushtetit popullor në Kosovë dhe në Shqipëri, për
të cilët bën fjalë Rezoluta e Konferencës I e Këshillit Nacionalçlirimtar
të Kosovës dhe Rrafshit të Dukagjinit,
e mbajtur nga 31 dhjetori 1943 deri
më 2 janar 1944 në territorin e lirë
të Shqipërisë Veriore” (Enciklopedija
Jugoslavije, Jugoslavenski Leksikografski Zavod “Miroslav Krlezha”,
Zagreb, 1984, fq. 7). Por, nuk kanë
munguar as tekste studiuesish individualë për çështjen e Kosovës. Kështu, Dr. Neca Jovanov ka shkruar: “. .
. Viti 1981 është dashur të jetë ﬁnale
që Kosova të bëhet republikë. Rrënjët
e kësaj kërkese janë në Konferencën
e Bujanit dhe në premtimin e Titos se
kjo do të ndodhë” (Dr. Neca Jovanov,
“Delo” 25 mart 1989, fq. 22). Për këtë
shkak konsideroj se gjeneza e shtetformimit të Kosovës është e lidhur me
Konferencën e Bujanit.
PËRFUNDIM
Konferenca e Bujanit është referenca kryesore e mëvetësisë së
Kosovës gjatë periudhës së ndërlikuar
shtatëdhjetë vjeçare dhe e përpjekjeve
të shqiptarëve të Kosovës për vetëvendosje. E mbajtur në kohën e Luftës
së Dytë Botërore vendimet e saja u
morën kur udhëheqësit e Luftës Nacionalçlirimtare të Jugosllavisë dhe
ata të Shqipërisë e të Kosovës luftonin
kundër armikut të përbashkët, por me
koncepte të ndryshme të zgjidhjes së
çështjes kombëtare: Ushtria Nacionalçlirimtare e Jugosllavisë luftoi kundër
nazi-fashizmit duke synuar ruajtjen e
kuﬁjve të vjetër nga Konferenca e Versajës dhe duke deklaruar barazinë e të
gjithë qytetarëve pa dallim kombi, feje
e gjinie.
Ushtria
Nacionalçlirimtare
e
Shqipërisë luftoi kundër pushtuesve
nazi-fashistë të njëjtë, por duke i lënë të
lirë shqiptarët e Kosovës që vetë të vendosin për fatin e tyre. Ndërkaq, shqiptarët e Kosovës, përballë koncepcionit
jugosllav për zgjidhjen e çështjes kombëtare të tyre, zgjidhjen e kësaj çështjeje e kërkonin në shkëputjen nga Jugosllavia dhe bashkimin me Shqipëri.
Në synimet divergjente për zgjidhjen
e çështjes kombëtare të Kosovës, Konferenca e Bujanit ka pasur reperkusione të veçanta në zhvillimet e mëvonshme, që u dalluan në ndërlidhjen
e saj me luftën e mëvonshme të shqiptarëve për status të vetëvendosjes
së popullit shqiptar. Përvojat e mëvonshme të pasojave të kësaj Konference treguan domosdonë e bashkimit
të të gjitha forcave politike shqiptare
për bashkim kombëtar dhe domosdonë e ndërkombëtarizimit të kërkesave të tyre për realizimin e kërkesave
të përbashkëta. Në këtë Konferencë
burimore u identiﬁkuan elementet e
para shtetformuese të shqiptarëve të
Kosovës dhe të statusit të mëvetësisë
së Kosovës, por këto atëherë nuk gjetën
përkrahje të koalicionit antifashist.
(Mbajtur në Konferencën Shkencore
nëPrishtinë, më 13 dhjetor 2013).
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PROFIL
Rreth romanit kushtuar jetës së gjeneral Abaz Fejzos, shkruar nga Shpendi Topollaj

“Luani i Kafazit”, kënaqësi
e veçantë në ditë të vështira
Nga Agron Çobani
Libri i autorit Shpendi Topollaj “Luani i kafazit” i kushtohet një gjenerali, që si shumë të tjerë, vunë gjithçka
kishin në shërbim të atdheut, por pa
mundur ta çojnë deri në fund kontributin e tyre. Personazhi kryesor i
këtij libri mjaft tërheqës, Komandanti i
Mjeteve të Blinduara, Abaz Fejzo, qysh
fare i ri, ai la krrabën e bariut në fshatin e tij të lindjes, Tragjasin e traditave
atdhetare, dhe brodhi për t`u shkolluar, për t`u bërë njeri i vlefshëm në jetë.
Por edhe studimet i ndërpreu, për të
rrokur pushkën më të gjatë se vetja.
Nuk e kam njohur personalisht
Abaz Fejzon. Jam takuar nja dy a tri
herë me të në ceremoni të ndryshme
zyrtare, jemi përshëndetur dhe kaq,
por duhet thënë se kam dëgjuar shumë
për të. Flitej shpesh për kulturën e tij
të gjërë dhe jo vetëm ushtarake, që
zotëronte, për gjuhët e huaja që dinte.
Përmendej shkathësia dhe gatishmëria
e tij për t`i dhënë përgjigje çfarëdo lloj
problemi që shtrohej për diskutim.
Heroi i romanit, pas një lufte dhe
jete gjithë shkëlqim, përfundon tragjikisht, si të gjithë shokët e sërës së tij ose
së paku, si shumica e tyre. Eshtë vlerë
e madhe e këtij autori që di të kapë
dhe të trajtojë tema kaq delikate dhe
që arrin të demaskojë me mjete artistike, krimet e komunizmit. Eshtë me të
vërtetë e paimagjinueshme, makabre,
antinjerëzore ajo që ka ndodhur në vite
te ne. Kalonin njerëzit në kosore, dhe
sikur të ishin presh Lushnjeje u pritej
koka dhe e gjithë kjo me përligjjen
absurde se kështu Partia bëhet më e
fortë. Këtë paradoks të pashpirt, sigurisht që nuk e hante kush, por ama e
pësonin disa jetë të vyera njerëzore dhe
e pësonin disa familje të pafajshme që
çoheshin internimeve, shkatërroheshin dhe vegjetonin me shpirtrat e sakatosura në kushte mjerane. Skenat nga
jeta e tyre ku i detyruan të qëndrojnë
për një kohë shumë të gjatë, ndeshim
plot në këtë libër. Autori ka ditur të na
e përshkruaj, vuajtjen dhe psikologjinë
e tyre në mënyrë të mrekullueshme
dhe me shumë dhembje. Ai ka bërë
kujdes që ata të na i japë ashtu siç
ishin; si njerëz me shumë dinjitet dhe
të papërkulur. Gruaja e Abazit, vajzat Eliza dhe Pranvera portretizohen
me shumë dashuri. Vdekja e motrës
së tyre Tamarës, duke lënë djalin e
vogël, të krijon trishtim të madh dhe
të brengos. Dhe mendoni sesa e brengosur është zemra e vetë Abazit, luanit të mbyllur në qelitë e errëta dhe të
ftohta të burgut të Burrelit. Shpendi,
ashtu si në tregimet, novelat dhe romanet e tjera të tij, na bën të jetojmë
me shqetësimet dhe vuajtjet e heronjve të këtij romani. Duke lexuar librin,
dashje pa dashje, ne marrim pjesë në
dhimbjen e tyre. Duam apo s`duam
ne në heshtje vajtojmë fatin e tyre, pra
derdhim lot së bashku me ta. Ngjarjet
të rrëqethin mishin, të revoltojnë dhe
mes një lëmshi që të mblidhet në grykë, të bëjnë të mendosh. Edhe pse e
dija prej kohe atë që i ndodhi familjes
së nderuar Fejzo, përsëri më bëhej se
e dëgjoja për herë të parë. Dhe pyesja veten: si ka qenë e mundur të ngjasin këto? Dhe më vinte ndërmend ai
plenumi kobzi i vitit 80 - të, kur Enver Hoxha që e drejtonte, si zakonisht
duke dredhur zinxhirin rreth gishtit të

tij të dorës, nga e majta në të djathtë
dhe anasjelltas, lëshoi frazën e tij, sklerotike dhe prej rrugaçi plak: “…sikur se
dimë ne se kush ishte Beqir Balluku,
një m. - m. ishte…” dhe vazhdonte më
tej me broçkullat e tij. Po pse ishte i tillë
ish ministri i mbrojtjes për Enverin?
Apo pse pa mbushur ende 20 vjeç u
rreshtua në njësitet guerile, duke vënë
disa herë në rrezik jetën e tij, e më pas
duke drejtuar njësi të rëndësishme të
ushtrisë nacional - çlirimtare, apo se
në viet 1947 - 48 i vuri kuﬁrin te thana divizioneve jugosllave të cilat Titua
deshi t`i disllokonte në Korçë, duke
realizuar përfundimisht ëndërrën e tij
për ta kthyer Shqipërinë në Republikë
të shtatë të Jugosllavisë, apo se në vitin
1956, kur Enver Hoxhës po i rrëshqiste
toka nën këmbë dhe delegatët e konferencës së Tiranës, desh e hodhën me
këmbëpërpjetë, ai e lajmëroi urgjentisht duke i thënë: hajde se ike! ( Ah! të
kishte ikur!) apo se në gusht të 1960
- tës, kur udhëheqësit sovjetikë e provokuan, ai doli në mbrojtje të tij? E pra
për të gjitha këto dhe të tjera, se nuk
është vendi të thuhen, paska qenë Beqir Balluku, një m. - m. që duhej pushkatuar? Nuk kam ndërmend t`i dal
në mbrojtje Beqir Ballukut me shokë.
Këtë nuk e bëj se sa e kam qëllim dhe
aq më tepër nuk kam mundësi. Tani
ﬂas në funksion të asaj që përshkruan libri. Ata ishin njerëz, shqiptarë që
nuk kurcyen asgjë për vendin e tyre,
ashtu sikurse bëri dhe Abaz Fejzo.
Shumicën prej tyre i kam njohur personalisht. Ishin njerëz me një të kaluar të lavdishme që kishin ende në trup
plagët e luftës. Nuk përjashtohet që me
kalimin e viteve, atyre u pëlqeu rehatia. Privilegjet që u ishin dhënë, ndofta
i squllën disi, i miklonin, por nuk mendoj se kishin pasur ndonjëherë ndër
mend të rrëzonin Enver Hoxhën. Apo
se ishin kundër sistemit socialist e
komunist që pretendonim se po ndërtonim. Përkundrazi, dua të besoj se
ata mendonin se të mirat i kishin nga
Enveri dhe marksizëm - leninizmi. Unë
kam pasur anëtarë të familjes time ose
shumë të afërt që kryenin funksione të
larta në ushtri. Ata ishin gati për çdo
sakriﬁcë, se me Partinë dhe Enverin,

identiﬁkonin Atdheun. Dhe Enveri ua
shpërbleu: Ti je puçist, të pushkatohesh! Ti je prepotent, të burgosesh! Ti
ke dijeni për materialin e zi, të internohesh! Ti ke ngrënë më shumë qengja
se ç`duhet, të përjashtohesh nga ushtria. Ti tjetri ke bërë këtë dhe atë… dhe
merrte krahë fantazia dhe poshtërsia.
Dhe të gjithë kokëulur si delet shkonin nga urdhëronte ai. Ku e lanë gjithë
trimërinë dhe burrërinë e luftës? Ku e
çuan krenarinë? Dua të më kuptoni
drejtë! Tani është kollaj të flasës, por
atëherë puna ndryshonte kryekëput.
Ama duhet bërë diçka që gjërat të sqarohen, brezat të mësojnë dhe historia të
mos përsëritet më, pavarësisht se vetë
jam i bindur se kjo marrëzi historike,
s`ka për të ndodhur kurrë. E vërteta
është se edhe pse ka kaluar gjithë kjo
kohë, ende ka pikëpyetje dhe subjektivizëm ndaj këtyre figurave. Letërsia
jonë është marrë pak me to. Por ajo
ka me shumicë materiale, shpesh dhe
groteske, për t`u nxitur që të shkruajë. Kujtdo i kujtohet absurdi i akuzës
ndaj zëvendës ministrit të Mbrojtjes
Nazar Berberi në fillim të viteve 1980
- të, se na paskish prodhuar një bastun - pistoletë të cilën do t`ia bënte
dhuratë Mehmet Shehut që kur ky të
dilte shëtitje me Enverin, fap… do ta
kthente në armë për ta vrarë.
Shpendi është ndofta nga të rrallët
që ka përcaktuar rolin dhe vendin
e kësaj shtrese e cila besoi, luftoi,
sakrifikoi, studioi, punoi me përkushtim dhe besnikëri, por dhe e pësoi mjaft
rëndë, pra u zhgënjye si pak të tjerë.
Them si pak të tjerë, pasi nuk ka nevojë për koment, padrejtësia dhe mizoria
me të cilën u goditën kundërshtarët e
sistemit. Tmerret që ata provuan janë
të panumërta dhe ata meritojnë respektin më të madh dhe mirënjohjen më
të thellë të të gjithë popullit tonë. Por
ata që i qëndruan pa asnjë mëdyshje
pranë atij regjimi, duke menduar se po
bënin diçka të mirë dhe shkrinë jetën
për të, me fundin e tyre dhe të familjeve
të tyre, janë akuza më e
fuqishme,
janë vetdemaskimi më kokëfortë që i
bëhet komunizmit primitiv dhe barbar
shqiptar që hante edhe bijtë e vet.
Te romani historik “Luani i kafazit”
autori Shpendi Topollaj, e ka përshkruar jetën e Abaz Fejzos me shumë
dashuri, gjë karakteristike në të gjithë
shtrirjen e krijimtarisë së tij të bollshme
letrare. Duke qenë dikur vetë oficer dhe
duke e pësuar si ai, si i ati, po ashtu
oficer, ndofta Shpendi ka qenë shkrimtari më i përshtatshëm pë t`u marrë
me figura dhe jetë të tilla. Dhe ai ia ka
dalë me sukses të plotë kësaj detyre
aspak të lehtë. Ai, siç pohon vetë heroin e ka njohur pak ose aspak; është
takuar me të dhe ka drekuar vetëm
një herë. Kjo, është pak, shumë pak,
për t`i ngritur atij një monument, me
saktësinë e fizikut, të karakterit, të
mendjes, të njohurive kulturore dhe
profesionale të tij, apo me kurajon
për të pranuar hapur gabimet sado të
parëndësishme të ishin ato. I koklavitur ka qenë dhe proçesi i metamorfozës së bndjeve të Abazit dhe shokëve
të tij, të dënuar. Por ai me intuitën e
pagabuar të shkrimtarit tashmë me
përvojë, ia ka arritur të na japë aq të
vërtetë Abaz Fejzon, sa me të drejtë
një miku im, Sazan Bitri, u shpreh
“Abazi e ka mbaruar me medalje ari
akademinë, por dhe Shpendi e ka

shkruar me penë ari, jetën e tij.” Për
ilustrim po citoj meditimin e Abazit
në vetminë e qelisë: “Tani më duhet të
luftoj që të shpëtoj nderin tim. Deri dje
luftova për nderin eAtdheut, por nuk
qenka e mjaftueshme për të treguar
besnikërinë dhe devotshmërinë e individit. U dashka dhe kjo provë. Dhe
unë do e kaloj. E di që është vështirë
të dal gjallë nga ky telash ku na kanë
futur, por nderin do ta ruaj të paprekur. Trupi një ditë do të vdesë,
kurse nderi jo. Ai rron tërë jetën. Le
të më kujtojnë, ashtu siç isha në të
vërtetë. Asgjë nuk mund t`i fshihet
historisë. Turpi do mbulojë, atë që na
katandisi ne kështu. Kjo ka ngjarë në
shekuj me shumë e shumë të tjerë,
ama në fund, gjithkush ka marrë emrin që meriton. Dhe ai që e bëri këtë
ligësi me ne, shokët e tij, do quhet
Neron dhe do tallen brezat me të.
Sido që duhet të ngjasë e kundërta:
Neroni duhet quajtur Enver. Madje
edhe këta që sot po sillen kështu me
ne, kur ai të mos jetë, do t`i kthejnë
krahët. Ndofta Hitleri e kishte një arsye, pas komplotit të Shtaufenbergut,
që të bëhej egërsirë dhe ta detyronte
Romelin të vriste veten. Por me ne, si
mund të veprohet në këtë mënyrë?
Si u bënka kështu njeriu? Të paktën
të zbatojnë ato që lejon ligji.” Duke
e lexuar këtë libër sepse m`u krijua
përshtypja se heroi dhe autori, kanë
shumë gjëra të përbashkëta. Të dy
pjesën më të madhe të jetës e kanë
kaluar, siç thashë, në ushtri. Njëri
është nga Tragjasi i Labërisë dhe tjetri nga Kolonja (me nënën vlonjate),
vende të ashpra këto dhe me njerëz
pak të sertë, por me kontribute të
mëdha në favor të çështjes kombëtare. Të dy ushtarakë me aftësi të
spikatura dhe dashuri të madhe për
librin. Për pasojë, të dy këta, kulturën
e madhe nuk e kanë parë si stoli a
zbukurim të jashtëm, por domosdoshmëri, për ta vënë në interes të
punës dhe të jetës, pra të shoqërisë.
Është për t`u theksuar gama e njohurive të tyre për artin, historinë,
letërsinë dhe veçanërisht njohuritë e
tyre nga bota e antikitetit, aqsa m`u
duk se një garë po zhvillohej midis
heroit të librit dhe autorit të tij. Një
garë se kush do të rrëfente më shumë
për heronjtë mitologjikë, por jo përralla nga e kaluara, por për t`i pasur për
paralelizëm me kohët që jetojmë. Kujtoj këtu dialogjet e Abazit me drejtorin
e Muzeut, të Bibliotekës apo në burg
me Pjetër Arbnorin, Uran Kalakullën,
Halim Ramohiton etj. apo letrën që
ai i dërgon gruas të tij të dashur Filloretës. Dhe kjo ia shton rëndësinë si
Abaz Fejzos, ashtu dhe vetë këtij romani, ku gjithçka është me sensin e
masës dhe e vendosur ku duhet. Me
këtë roman, letërsisë shqipe i shtohet
një vepër mjaft e rëndësishme. Për të
do të ﬂasin specialistët. Sa për stilin,
frazën e përpunuar, fjalën e zgjedhur,
ﬁguracionin letrar dhe sasinë e pafund të informacionit që gjejmë këtu,
nuk dua të zgjatem, pasi ato tanimë
njihen nga të gjthë ata që kanë lexuar krijimtarinë e Shpendi Topollajt në
poezi, prozë a kritikën letrare.
* Shënim i redaksisë: Ky artikull
u shkrua pak kohë para se autori
i nderuar Agron Çobani të ndahej
nga jeta
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Ngjarje kulmore të veprimtarive kulturore e shkencore të Bashkisë Pukë

PUKA MË 2017 ME DY JUBILE PËRKUJTIMOR

Nga Xhemal MEÇI
studiues,” Mjeshtër i Madh”

PROJEKT PËR 100-VJETORIN
E QYTETIT TË PUKËS NË
VENDNDODHJEN E SOTME
DHE 470-VJETORI I QYTEZËS
(GJYTETJA E RE NË DUKAGJIN,
Koderhani, Laçaj), Pukë
Siç jemi në dijeni, në vjeshtën e
vitit 1917, sunduesit austro-hungarezë e zhvendosën qendrën e
qytetit të Pukës prej Koderhani, nga
një hapësirë e ngushtë dhe e vendosën godinën e parë administrative
aty, ku është sot shtëpia e kulturës,
(Qendra Kulturore e Bashkisë) duke
e zhvendosur prej Kodergjytet, Koderhani, Laçaj, ku ka qenë që prej
470 vjetësh (1547 – 2017) me emrin
GJYTETJA E RE NË DUKAGJIN, siç e
shënonte Frang Bardhi në relacionin
e qershorit 1637.
Duke
qenë
dy
përvjetorë:
470-vjetori i Qytezës së Re, “Dukagjine” dhe 100-vjetori i Pukës së sotme
me ndihmën e Bashkisë dhe shoqatës “SOFRA PUKJANE” po përgatitën
projektet e nevojshme.
Së pari, Komisioni organizues i
miratuar dhe i drejtuar nga Bashkia Pukë me kryetar i këtij Komisioni
vetë kryetari i Bashkisë, z. Gjon Gjonaj dhe Zv./ kryetar komisioni zv./
kryetari i Bashkisë Pukë, z. Astrit
Kuqi; nënkryetar, z. Arian Ndoj, president i Shoqatës “ SOFRA PUKJANE”,
Anëtarë: Alban Doçaj, drejtor i Qendrës Kulturore Pukë, Xhemal Meçi,
Muzeu Historik, z. Ramazan Ringaj,
Drejtor i PTV dhe drejtor i QKF Pukë,
Armir Mehaj, gazetarnë TVP dhe
news 24, Gjovalin Dushaj poet dhe
skenograf, Përparim Laçi, përkrahës
i traditave dhe i turizmit pukas, Angjelina Paloka, drejtoreshë e Shkollës
së Mesme “ Sabah Sinani” Pukë,
Fran Vukaj, Riza Tafilaku , Mukades
Babolli e Skënder Furriku, ish- drejtor të Shtëpisë së Kulturës Pukë, të
zhvillojë mbledhjen e parë, para Vitit
të Ri 2017dhe të miratojë programin
me detyrat përkatëse.
Së dyti, duhen përcaktuar veprimtaritë për t’i pasqyruar sa më mirë
këto Jubile, si:
1.Ekspozitë jubilare: 470-vjetori i Gjytezës së Re, Dukagjine-s dhe
100-vjetori i qytetit të sotëm të Pukës,
në vendndodhjen e sotme.
2.Njohja, (hulumtime të Ad Pikarias (Boka Gjytets)-Pezhve,veriperëndim.
3.Ekskursione masive qytetare pa
dallim moshe e gjinie për t’ua bërë të

njohur: Ad Pikare, Boka Gjytets, Pezhve), Dukagjine, Kodër Hani, Laçaj
dhe ” Via Publika”,( fragmente të udhës në Kuq), Podi Kishës së Shndreut
( Shën Aleksander dhe Shën Ndreu ,
maja Gabet, Qerret i Epër, perëndim,
kryqzim udhësh karvanësh),
4.Vendosje tabelash në këto pika
arkeologjiko-historike.
5. THIRRJE drejtuar gjithë pukasve, ku do që të jenë për të ndihmuar
për këto jubile me foto, piktura, dokumene, botime etj.
6.Fletëpalosje, botim me ngjyra
(me një thyerje) për këto 3 pika arkeologjike e historike.
7.Fletëpalosje, botim me ngjyra
( me dy thyrje me pamje nga Puka
në100-vjetorin e saj.),
8. Botimi i librit “Puka qendër
në 470-vjetorin e saj, zhvillime, demografi”.
9. Promovimi i librit “ Puka në
470-vjetorin e saj, ...gusht, 2017,
10. Sesion shkencor, Puka në dy
përvjetorë (1547-2017)1;
a.Ad Picaria, vendndodhja ( arkeologji e burime, nga Xh. Meçi),
b.Frang Bardhi për “Qytezën e
Re të Dukagjinit”, Fatmir Shkjau,
c. Katër periudhat e ngritjes së
qytetit të sotëm të Pukës nga Alban Doçaj: periudha e parë, 190171918, austro-hungareze, periudha e dytë ( gjatë Shtetit Shqiptar,
1920-1938, periudha a tretë gjatë
pasçlirimit,1945-1900 dhe periudha e sotme.),
d. Projekte e realizime: “ Puka
qytet turistik dhe artistik i Alpeve”,
Denisa Islami,
e. “Sofra Pukjane” në 10-vjetorin
e saj, në kuadrin e 100-vjetorin e
Pukës qytet, Mark Mesuli.
ë. Institucionet arsimore e kulturore në kuadrine 100-vjetorit, Nikolin Prenga dhe Armir Mehaj,
f. institucionet fetare në Pukë
dhe mirëkuptimi ndërfetar;Dom
Xhovani dhe Gëzim Kopani.
7. DITA E POEZISË MIGJENIANE, 11tetor 217: Fran Vukaj
dhe Ramazan Rringaj;

8. Promovimi i Muzeut Historik të Pukës ( Alban Doçaj, Xhemal
Meçi. Riza Tafilaku, Lefter Ahmetaj),
20 dhjetor 2017.
9. Fatura e Shpenzimeve për këo
vpimtari:
a. Tabelat e qendrave arkeologjike: 4 x 2000= 80.000 lekë (të reja),
b. Fletëpalosjet, 2x12000=
24.000 lekë (të reja),
c. Botim i librit për 470-vjetorit,
140.000 lekë ( të reja),
d.Ekspozita e 470-vjetorit dhe
100-vjetorit, 10.000 lekë ( të reja),
e. sesioni shkencor,
110.000
lekë (të reja),
10. Dita e Poezisë Migjeniane,
200.000 lekë (të reja),
11. Promovimi i Muzeut Historik,
120.0000 lekë ( të reja).
Shuma e përgjithshme e faturës
së shpenzimeve ( si parashikim), që
duhet mbuluar prej Bashkisë dhe
“Sofrës Pukjane,” 1.680.000 lekë (të
reja).
Ndahen ÇMIMET “PUKA - PERSONALITETE TË VITIT 2016”
Bashkia Pukë në këtë kuadër
përgatitjesh dhe në mbylljen me
sukses të veprimtarive kulturore e
aristike të vitit 2016 në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore të rrethit
, QKF-ës dhe të Klubit të krijuesve
dhe artistëve pukas , më 17 dhjetor organizoi në sallën e leksioneve të Pallati të Kulturës, ndarjen
e çmimeve “ Puka - personalitete të
vitit 2016.” Fjalën e hapjes të këtij
spektakli e mbajti Kryetari i Bashkisë Pukë, Z. Gjon Gjonaj, i cili
vlerësoi ndihmesën e dhënë nga intelektualët pukas edhe në drejtim të
Arsimit, Kultrës dhe të Dijës, krahas punonjësve të kategorive dhe
fushave të ndryshme. “Megjithëse
numëri i inteletualve të tillë është
mjaftë i madh, arritëm në mendimin se kësaj here po ndajmë shtatë
ÇMIME të tilla, ku veçuam këto persona:
1.Z, XHEMAL MEÇI, “Personalitet
i vitit 2016 për kontribut të shquar
në promovimin e vlerave historike

dhe etnografike të Pukës në botimet
cilësoe me vlera mbarëkombëtare”.
”2. FRAN GJOKË DAKA SH: B:
A. ish- pjesëmarrës i suksesshëm
i “Ansamblit Puka “ka ndihmuar pa
u kërsyer familje në nevojë në rrethin e Pukës dhe ka sponsorizuar
monumentin e MIGJENIT NË PUKË
( bashkë me Lulin e Vocërr).
3.ARIAN NDOJ, jurist me shërbim në Durrës, president i shoqatës
së mirënjohur “SOFRA PUKJANE”
po kështu ka ndihmuar me biznesmenët pukas në sponsorizimin e
ndihmave për familje në nevojë,
si edhe të mjaft veprimtarive kulturore, artistike e shkencore të rrethit Pukë.
4.ANGJELINA PALOKA, MEMA,
“Personalitete e vitit 2016, “si mësuese, drejtuese pasionante e gjimnazit “Sabah Sinani” Pukë. Dalluar
për arritje cilësore të të gjithë programeve mësimore dhe edukative”.
5. MARK MESULI, mësues në
Shkollën e Mesme “ Nikollë Lleshi”
Gjegjan, “Personalitet i Pukës 2016,
si studiues e intelektualë me punën
e tij studimore e shkencore promovon vlerat më të spikatura historike-kulturore të trevës PukëMirditë”.
6. VLADIMIR GJONAJ, student
dhe senator i Shkollës së Mesme
“ Sabah Sinani” Pukë “Nxënës me
të gjitha notat dhjeta që nga klasa
e parë deri tani në maturë, duke u
bërë shembull për brezin e tij.”
7. ARMIR MEHAJ , gazetar
i PTV dhe i televizionit new -24 “
për pasqyrimin me realitetit e seriozitet të lajmeve dhe vlerësimin e
traditave etno-historike e resurset
turistike të Pukës, si edhe duke
ndihmuar familjet në nevojë.”
8. Regjisori, artisti e poeti FRAN
VUKAJ, “Qytetar Nderi i Pukës, “
Krenaria e Unionit Artistik Kombëtar ” si moderator i shquar i veprimtarive kulturore e letrare artistike dhe shkencore të Pukës e më
gjërë.”Auditori i priti këto vlerësime
me duartrokitje të gjata, si mesazhe
për vetë qytetarët e Pukës.
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