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KRIJIMI I USHTRISË
ANTIFASHISTE
NACIONALÇLIRIMTARE

55 VJET MË PARË – SI U
GODIT NGA DIKTATURA
GRUPI I INTELEKTUALËVE
TË ÇAMËRISË?!

55-VJETORI I SHQIPTARËVE TË
“ÇAMËRISË” QË U VRANË NGA
GJYQI I TEME SEJKOS

10 korrik 1943 – Krijimi i Shtabit të
Përgjithshëm të Ushtrisë Nacionalçlirimtare
, datë që nuk duhet harruar

Nga Rrahman PARLLAKU
Gjeneral-lejtënant në pension
Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit

FAQE 5

FAQE 6

FAQE 5

Kreu i OBVL, gjeneral në pension Rrahman Parllaku shpreh indinjatën për dëmtimin e varreve të dëshmorëve

LANÇ, NJË EPOPE E LAVDISHME; “LUFTA
CIVILE”, SHPIKJE E KALEMXHINJVE PA MORAL
PROFIL

22 vjet OBVL

XHEMAL MEÇI HISTORIANI I MADH I
QYTETIT TË VOGEL TË
PUKËS

Nga Halil RAMA

Më 18 korrik 2016 mbushen 22
vjet nga krijimi i Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të Luftës së Popullit Shqiptar. OBVL është një organizatë
shoqërore atdhetare. Ajo u formua që
të vlerësojë realisht historinë e luftës
së lavdishme Nacional Çlirimtare, që
të shmangë shtrembërimet e periudhës së regjimit diktatorial të E.Hoxhës,
mohimet dhe politizimet e bëra nga historiografë të atij regjimi, por edhe me
qëllim të caktuar nga individë që kërkonin lavdi dhe pushtet të pamerituar. Në
kurthin e tyre ranë me dëshirë dhe me
servilizëm historianë të ndryshëm që e
shtrembëruan historinë për karriket
e tyre. Pas viteve 90 dhe ndryshimeve
demokratike që ndodhën në Shqipëri,
një kontribut dha edhe Organizata e
Bashkuar e Veteranëve të Luftës së Popullit Shqiptar (OBVL).
FAQE 4

Nga Idriz Ahmetaj

PARLLAKU: Jam tepër i zhgënjyer, jo vetëm për varret e dëshmorëve, por për të
gjithë varret. Unë nuk kam qenë dhe nuk jam dakord që varret e dëshmorëve të
jenë në një vend bashkë me ata që bien në detyrë. Edhe ata dëshmorë janë, domosdo, por ndryshe nga ata të LANÇ, këta janë të rënë në krye të detyrës dhe për ta
mendoj se duhet të jenë në parcela të veçanta. Dëshmorët e LANÇ, janë dëshmorë
të LANÇ. Se duke u bërë kështu, humbim karakterin e dëshmorëve të luftës që u
vranë për idealin e Shqipërisë së lire
Nga XHELADIN ÇELMETA

PROMOVIMI

FAQE 2, 3

FAQE 11

HOMAZH

LAMTUMIRË TASE
THEDHORI ÇORRI!
Gjatë LANÇ e më pas, ka treguar
aftësi të admirueshme drejtuese e
trimërie dhe guxim shembullor

LIBRI

Libri model i
Ing. Kol Dedaj për
vlerësimin e pasurive
të paluajtshme

Promovohen dy librat e Shpendi Topollajt për Adem Metën

FAQE 4
FAQE 10

FAQE 12
HISTORIA

ÇDO NJERI
KA DETYRIM
TI SHËRBEJ
ATDHEUT

IN MEMORIAM

PROFIL

Historia e Hasan Kacës nga
Zdrajsha e Çermenikës

ING. CANE MEHMETAJ, NDERI I
SHOQATËS “SKËNDERBEGASI”

FAQE 8

FAQE 9

PËRMENDORE

Kulla shekullore e Laçit,
kushtrim brezash

Xhelal Ramazan Sinani
rrëfen se si u angazhua
me Çetën e Pezës
Nga Halit AGA

FAQE 10

Nga ZAIM SEFA

FAQE 7
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Kreu i OBVL, gjeneral në pension Rrahman Parllaku shpreh ind-

LANÇ,NJËEPOPEELAVDISHME;“LUFTA
Nga XHELADIN ÇELMETA
PARLLAKU: Jam tepër i zhgënjyer, jo
vetëm për varret e dëshmorëve, por
për të gjithë varret. Unë nuk kam
qenë dhe nuk jam dakord që varret e
dëshmorëve të jenë në një vend bashkë me ata që bien në detyrë. Edhe ata
dëshmorë janë, domosdo, por ndryshe
nga ata të LANÇ, këta janë të rënë në
krye të detyrës dhe për ta mendoj se
duhet të jenë në parcela të veçanta.
Dëshmorët e LANÇ, janë dëshmorë
të LANÇ. Se duke u bërë kështu,
humbim karakterin e dëshmorëve
të luftës që u vranë për idealin e
Shqipërisë së lirë
Gjeneral Rrahman Parllaku, edhe pse
97 vjeç, pothuajse çdo ditë del nga shtëpia.
Dhe rreth orës 10.00, i zbret autobuzit të
“Unazës”, pikërisht tek “Ura e Tabakëve”.
Me një dosje në njërën dorë dhe një bastun
në tjetrën, ai zakonisht ulet për kafenë e
mëngjezit me miqtë e tij te bar-lulishte “1
Maji”. Shumica e njerëzve që përballen me
portretin e tij, e njohin; ca nga televizioni, e
ca nga shtypi i përditshëm; që jo rrallë ka
shkruar për të në këto 25 vjet; për jetën e tij
plot andrralla gjatë viteve të diktaturës, por
dhe si njeriu me një barrë lavdie mbi supe,
për kohën kur ishte luftëtar antifashist, si
dhe si drejtues kryesor i një prej divizioneve nga më të rëndësishmit gjatë Luftës
Antifashiste Nacional Çlirimtare. Ndjehem
mirë, që pas dy refuzimesh, më në fund
ai ka pranuar që ta intervistoj për gazetën
“Telegraf”:
Z. gjeneral; si e shikoni ju statusin
financiar të familjeve të dëshmorëve të
Atdheut sot?
-Kur flasim për statusin financiar
të familjeve të dëshmorëve, më duhet të
sqaroj; së pari, se gjaku i tyre nuk mund
të “paguhet” me asnjë çmim; nuk mund
të llogaritet as me vlerë monetare, as me
ndonjë lloj tjetër “këmbimi”. Asnjë vlerë
nuk e “shpërblen” dot gjakun e tyre. Megjithatë, me ligj, më parë familjeve të dëshmorëve iu qe njohur një farë shpërblimi
që ishte fare, fare i papërfillshëm me
atë që do të meritonin ata që u flijuan
për Atdheun, e sidomos familjet e tyre.
Kjo, dhe në kohën që jetonin prindërit
e tyre.Se tani që flasim, rrallë të ketë
prindër të gjallë dëshmorësh, se mosha ka bërë të vetën.Se dëshmorët kanë
qenë të moshës sime. A është sot problem shpërblimi, kur nga një familje, janë
shtuar me të tjerë pjestarë dhe përfytyroni se çfarë vlere, çfarë leverdie ekonomike do kishte shpërblimi simbolik për
ta? Unë qëndroj në atë që; në vlerësimin
e dëshmorëve të kihet parasysh një gjë
që është kryesore: E para; që shteti, jo
vetëm t’i përkujtojë dëshmorët, por të
bëjë çfarë është e mundur që varret,
monumentet e dëshmorëve, të jenë të
mirëmbajtur, pa dëmtime. Por, varret
e dëshmorëve janë të pamirëmbajtur;
kanë humbur pllakat, kanë humbur
emrat, dhe kështu që, nuk e di rinia; se
si dhe përse këta dëshmorë kanë rënë,
apo dhe se sa dëshmorë ka. Unë, jam
nga ata që mendoj se kujtimi i dëshmorëve të ruhet, dhe t’i bëhet me dije
rinisë vepra e tyre e lavdishme. Se po

shikoj që sot, të rinjtë më shumë po merren me gjërat që po iu servirin partitë, se
sa po merren me historinë, me traditat,
me çfarë kanë bërë paraardhësit e tyre.
Se, nëqoftë se do flasim për rininë sot,
ne do t’u flasim atyre se çfarë kanë qenë
partizanët. Partizanët kanë qenë 13-21
vjeçarë, mbi 90 përqind e tyre.Unë, që
isha 24 vjeç kur u çlirua Shqipëria, isha
nga më të rriturit.Pra, të harrosh gjakun
e atyre filizave të rinisë që nuk kursyen
jetën për çlirimin e Atdheut, kjo për mua
përbën problemin kryesor.
Përse e theksoni kaq shumë këtë
fakt?
-Po ja; se po shikoj diçka: Para 3
vjetësh isha në Mezhgoran për të përkutjuar rënien heroike të Asim Zenelit. Shkova në Tepelenë, më pritën veteranët dhe
shkuam së bashku atje.Pamë që pllakat
dhe përmendoret po prisheshin.Ishin tre
kryetarë komunash; ai i Këlcyrës, i Grykës së Zagorisë, dhe një tjetër që s’më
kujtohet.Pra, tre pushtetarë vendorë.
Ata morën përsipër që këtë monument,
ta rikonstruktojnë; ta bëjnë të atillë që
të dihet që këtu është bërë luftë, është
derdhur gjak, dhe përfaqësues i asaj
beteje është “Heroi i Popullit” Asim Zeneli.Vjet kalova me grupin e veteranëve në
një ekskursion; e nisa që nga Pogradeci dhe e mbarova në Grykën e Këlcyrës.
Në Përmet, mora një tufë lule që t’i kisha me vete për t’i vënë te përmendorja. Kur ç’të shoh: Te përmendorja edhe
shtylla ishte rrëzuar; edhe përmendorja
ishte shkatërruar. Pra, dalim tek kujdesi i shtetit. I jam drejtuar kryeministrit,
tri herë me letër. U dhanë 100 milionë
lekë, dhe u përdorën për aheng në Pezë
për rininë, por nuk u përdorën për atë
që ishte thënë; që të riparoheshin varret e dëshmorëve; të riparoheshin përmendoret. Duhet thënë se në sistemin
e kaluar, është bërë punë për t’i përkujtuar dëshmorët; kurse ne kemi detyrë
t’i mirëmbajmë; t’i riparojmë, t’i bëjmë
të pranueshme për memorien historike
që t’i përcillet të rinjve.Që kur të shkojë rinia aty, ta dijë se aty është derdhur
gjak.Erdhën nga kryesia e veteranëve
të Kosovës para pak kohësh, i çova tek
Varrezat e Dëshmorëve.Por ç’tu thonim
atyre?Ata nuk gjenin dot varrin e Emin
Durakut, të Sadik Stavelecit, të vrarë
bashkë Xhorxhi Martinin, etj. Nuk iu
gjenim dot emrat. Atëhere për çfarë flasim neve?Kështu që, duhet pra, kujdes i
veçantë për historinë e Luftës Antifashiste Nacional-Çlirimtare. Dhe Rrahmani, qëndron në atë që, të më falin familjet e dëshmorëve, unë nuk e quaj se tani
kanë kaluar tre breza dhe “a shpërblehen a s’shpërblehen ato”, “apo prindërit
e tyre nuk jetojnë”; këta të punojnë e
jetojnë; por të paktën këta që jetojnë,
brezi i tyre, të shkojnë tek varri i të afërmit të vet dëshmor, të vendosin lule aty
dhe ta shikojnë që ka një kujdes për to.
Dëshmorët e LANÇ dhe dëshmorët
e tjerë të Atdheut; si e gjykoni këtë
çështje lidhur me nderimin e respektin për ta?
-Jam tepër i zhgënjyer, jo vetëm për
varret e dëshmorëve, por për të gjithë
varret. Unë nuk kam qenë dhe nuk jam

dakord që varret e dëshmorëve të jenë
në një vend bashkë me ata që bien në
detyrë. Edhe ata dëshmorë janë, domosdo, por ndryshe nga ata të LANÇ, këta
janë të rënë në krye të detyrës dhe për
ta mendoj se duhet të jenë në parcela të
veçanta.Dëshmorët e LANÇ, janë dëshmorë të LANÇ.Se duke u bërë kështu,
humbim karakterin e dëshmorëve të
luftës që u vranë për idealin e Shqipërisë
së lirë.Ata nuk ishin rrogëtarë shteti,
por shqiptarë të bindur se duhej luftuar
armiku pushtues dhe për këtë u ngrit
i madh e i vogël gjatë LANÇ.Nuk më
duket normale që më shumë përkujtohen të rënët në detyrë, se ata që derdhën
gjakun për çlirimin e Shqipërisë. Këtu
unë ngul këmbë fort dhe jam i pakënaqur me qeverinë, shkurt; nuk mund “të
lëshoj pe’”. Lidhur me këtë shqetësim,
unë ju drejtova kryetarit të Kuvendit, z.
Ilir Meta, dhe ai iu përgjigj kërkesës time
lidhur me pjesëmarrjen, por financën e
kishte qeveria. I shkrova letër kryeministrit Edi Rama dhe ai nuk më priti që
t’i spjegoja se çfarë na duhet për këto
probleme shqetësuese që fola më lart.
Shihni televizionet.Po mbushen ekranet
përditë me fytyra pushtetarësh, si reklama marketingu.Ku janë bisedat për heronjtë e dëshmorët; ku janë shkrimet për
ta; për luftën legjendare të çlirimit.
Pak koment për tri periudhat:
Lufta Antifashiste Nacional Çlirimtare, Demokracia dhe… diktatura në
mes...
-Kurrë të mos e lidhim diktaturën me
dëshmorët. Dy gjëra dua të theksoj; të
mos e lidhim luftën me diktaturën, se
kështu gabojmë rëndë. E thashë edhe
një herë në përvjetorin tim të 85-të: Ne i
premtuam popullit lirinë. Dhe ja dhamë
atë. Jemi krenarë për atë që bëmë. Por,
i premtuam demokracinë; i dhamë dik-

taturën.I premtuam bollëkun; e filluam
me triska dhe e përfunduam me tollona. Pra, dy gjëra ne nuk i realizuam.
Dhe për këtë, Rrahmani kërkon ndjesë,
megjithëse e kam paguar më shtrenjtë
se kushdo; me burg. Megjithatë, le ta
themi: Rrahmani ka qenë deputet, etj,
etj. Se u shtrua në një artikull të “Kushtrim Brezash”, se “Përse kërkon të falur
Rrahman Parllaku”. Po përgjigjem: unë
s’kërkoj të falur për juve; por kërkoj të
falur për vete; se kam qenë dikushi në
atë qeveri e kam mbështetur atë diktaturë, e vuajta nga diktatura dhe para
popullit jam i detyruar për ndjesën. Pra,
kur vlerësojmë luftën, të vlerësojmë
gjakun e rinisë së LANÇ. Se nuk e bënë
një apo dy veta luftën; atë e bënë masat
e rinisë. Dhe ata mbeten të lavdishëm
në histori. Lufta jonë është e lavdishme,
jo “më e lavdishmja”, siç po shkruhet;
se atëhere mohojmë luftën e Skënderbeut, që mbajti perandorinë osmane për
22 vjet që të mos kalonte në Perëndim.
Mohojmë Lidhjen e Prizrenit; mohojmë
Ismail Qemalin, pa të cilin nuk do të
kishim Shqipëri, etj.Prandaj këto janë
momente të lavdishme të historisë sonë.
Është e lavdishme lufta jonë Antifashiste Nacional-Çlirimtare; dhe si të tillë
ne duhet ta vemë në piedestalin e merituar.A po ndodh tamam kështu? Mendoj se jo. Unë, me aq sa kam mundësinë
time, edhe përmes emisioneve televizive,
por edhe me shkrime, edhe përmes dy
librave të shtypur, një për Vlorën e një
për Kosovën, dhe tjetri që flet për njëzet
vjet aktivitet të organizatës sonë. Janë
botime në kujtim të ngjarjeve të luftës,
në kujtim të njerëzve që e drejtuan
luftën, por që më pas u pushkatuan, u
denigruan.Jo vetëm ata, por u shkatërruan edhe familjet e tyre. Unë, në këtë
moshë që kam, jam përpjekur me atë
organizatë veteranësh që drejtoj; me ata
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injatën për dëmtimin e varreve të dëshmorëve

CIVILE”, SHPIKJE E KALEMXHINJVE PA MORAL

pak njerëz që kanë mbetur, se mosha ka
bërë të vetën, të bëj misionin që më takon me aq sa mundem. Për të përcjellë
tek të rinjtë mesazhin e veprës së atyre
që bënë luftën dhe dhanë jetën për të.
Mendoj që komunitetet e të rinjve, qoftë
FRESh-i apo organizata të tjera rinore,
të kenë në programet e tyre rikujtimin e
të rënëve, respektin për dëshmorët. Unë
jam një nga ata mijëra të rinj antifashistë shqiptarë në luftë që e kemi përjetuar atë; me gjithë tmerret që ka lufta. Në
operacionin e Dimrit, nga dy batalione,
lamë 23 të vrarë, të ngrirë në borë në
majën e Këndrevicës. Luftova në krye
të formacionit luftarak që drejtova në
Kosovë ku lamë 42 të vrarë, e 64 të plagosur.Shkova në Sanxhak dhe mbetëm
me 300 veta. Dhe kur shikoja vajzat që
kisha aty, 47 veta në divizion, kur i shikoja se ato ishin 17 dhe më e madhja 20
vjeç, kaluan një operacion të Dimrit ‘44
këtu dhe po kalonin një dimër tjetër në
dëborë, ndjeja përgjegjësinë e prindit për
to, por edhe për 5214 veta që komandoja. Pra, shikoja atë rini, që sakrifikoi aq
shumë, të gjithë djem e vajza. Dhe t’u
mohosh atyre atë sakrificë, të dalësh e t’u
thuash atyre; “jo, po ka qenë luftë civile”,
“jo, po s’është bërë luftë”, “nuk ka qenë
çlirimtare, po ka qenë gjë tjetër”, etj, etj,
të gjitha këto janë pallavra. Këto gjëra i
thonë kalemxhinjtë pa moral.
Si i vlerëoni vitet e jetës tuaj me ardhjen e demokracisë?
-Poulli di ç’bën. Shmangëm diktaturën.Ishte më e egra nga të gjitha diktaturat që kanë ekzistuar.E si të tillë, duhet
ta dënojmë, gjykoj unë.Se kur vlerësojmë
luftën dhe e lidhim me diktatorin dhe me
diktaturën, atëhere kemi mohuar luftën.
Pse?Se diktatura ka bërë krime mbi këtë
popull.Kur sheh se janë 5000 e ca të vrarë
nga diktatura, nuk ke të drejtë morale të
thuash se ishte mirë ashtu.Ndaje diktaturën nga lufta.Lufta ishte e lavdishme,
heroike, dhe duhet të mbetet në histori e tillë. Më duket jo normale që edhe
nuk po shkruhet e propagandohet më
shumë kjo gjë; me botime, libra, etj. Janë
kthyer televizionet e gazetat në pazare të
partive politike.Ato nuk po bëjnë gjë për
historinë e LANÇ. Këtu e kam merakun
unë si Rrahman, dhe sa të jem gjallë, do
të përpiqem të ngrihet njohuria e të rinjve për LANÇ, pasi nuk e dinë se çfarë ka
qenë ajo në përmasat e saja legjendare. Ti
ndajmë gjërat; ndaj dhe mua më dhemb

shumë çështja e përkujtimit të luftës.Sa
të kem frymën, për këtë do punoj. Le të
më shajnë, që “dënoj diktaturën”, por le
të më thonë ç’të bëjmë;të lëmë njerëzit
që bënë luftën, pa varr?! Nëma e popullit
ka qenë “mos iu gjettë varri”. Enver Hoxha i ka vrarë shokët e tij, dhe shumë më
vonë mezi iu gjetëm varret. Shkuam dhe
gjetëm varrin e atyre të treve që u pushkatuan, në Vranisht të Vlorës.Pse?Sepse
diktatura kishte frikë edhe nga varri.Pse?
Se njerëzit do shkonin te varri dhe do
pyesnin: “I kujt është ky varr?”. “I Beqir
Ballukut!”. “Ç’ka qenë Beqir Balluku?”.
“Po ky varri tjetër i kujt është?”. “I Petrit
Dumes, “Hero i Popullit”! ”Ç’ka qenë Petrit Dume?”. “Ky tjetri, varri i kujt është?”.
“I Hito Çakos!”. “Ç’ka qenë Hito Çako;dhe
kush e vrau atë?”. Dhe pastaj do pyesin:
“Po ç’u bë me familjet e tyre?”. Kështu
pra… Mirë ata që i vrave, po me familjet e
tyre, ç’pate?Gjermani të vriste, të linte te
dera e shtëpisë dhe pastaj të merrte familja, të qante, mblidhej njerëzia, të varroste
dhe dihej se ku ishte varri.Kurse diktatori
i hoqi të drejtën familjeve të të vrarëve që
t’u dihej ku ishin varrosur.Pra, sipas meje
si Rrahman, kur e lidh luftën me diktaturën, e ke mohuar luftën. Kështu mendoj unë, dhe me këtë nuk dua t’iu impnoj
të tjerëve mendimin e gjykimin tim. Le të
mendojnë si të duan.Unë tani po shkoj 98
vjeç dhe e quaj për detyrë të them se vuajta ato që vuajta; le ti quaj edhe të paqe-

na ato, por vetëm të gjej ngushëllim që
të kujtohen ata që pushkatoi diktatura.
Është libri im që i ka fiksuar ato.I kam
përkujtuar të gjithë ata që pushkatoi diktatura; nga Sejfulla Malëshova, e kam
mbaruar tek Elami Hado, tek tjetri e tjetri. Do vazhdoj të shkruaj sërish për ta.
Përse?Sepse nga 24 shtabe brigadash, 17
vetë janë të dënuar.Diktatura; o ka dënuar komandantët e komisarët, o zëvendësit
e tyre.Pra, nga 17 shtabe. Atëhere pyesim:
“Kush e bëri luftën?”.A mohohet gjaku i
tyre? Dhe ti si diktator i ke pushkatuar,
dhe jo vetëm kaq, por edhe i ke dënuar e
shkatërruar familjet e tyre. Mendoj se ne
nuk duhet të bëhemi nostalgjikë për atë
si diktator, që bëri krime, por të bëhemi
nostalgjikë e të kërkojmë që asaj rinie që
bëri luftën e lavdishme partizane ti jepen
meritat që i takojnë.
Z. gjeneral, besoj të keni dëgjuar se
rasti më i fundit, ishte ai i shkatërrimit
dy muaj më parë, i 27 varreve të dëshmorëve në Pogradec. Lutem, na jepni
mendimin tuaj; kush janë ata që i bëjnë këto shkatërrime sot? Si i kategorizoni këta keqbërës?
-Pyetje me vend. Por, një gjë duhet ta
dijmë: se i dënuari politik asnjëherë nuk
është hakmarrës. Se po të ishte kështu,
familja e Enver Hoxhës do ishte shfarosur. Por a janë prekur ata? Jo. Nuk merr
gjak i dënuari politik.Po dëgjojmë se si
po merr gjak tjetri për gjyshin 70 vjet më
parë. Çfarë nuk po dëgjojmë... Por, jo, nuk
mund të kërkojmë fajtorë tek ky grupim
njerëzish. Janë të tjerë ata që merren
me këto poshtërsira si prishja e varreve
të dëshmorëve.Nuk ka asnjë sens ndonjë mendim se “të dënuarit politikë tani
po merren me varret”.Jo, madje të dënuarit politikë nuk flasin kundër varreve.
Janë të tjerë që po lindin dhe që duan
të shuajnë historinë, flasin dhe dëmtojnë varret.Këtu e kam të vështirë ta
gjej burimin se nga vijnë këta banditë
që prekin eshtrat. Unë personalisht nuk
jam në organizatën e të përndjekurve
politikë, por kam lidhje me ta. Madje
unë kam lidhje me të gjitha partitë; por
nuk jam bisht i asnjë partie. Kam lidhje
me PD, me PS, me LSI, me PR, me atë

të Zogut, me të Ballit. Unë për vete nuk
e quaj me vend të jem në ndonjë parti.
Shkurt, në këto breza që kanë ardhur,
nuk gjej njeri që ta vë mbi veten time.
Unë i respektoj ata që kanë pushtetin,
që drejtojnë shtetin, se kështu është
demokracia.E vërteta është se ata nuk
ma mbyllin derën; por, ama, punë nuk
mbaroj. Unë dua që lufta të jetë në atë
vend që e meriton. Kam debatuar edhe
me Uran Butkën, edhe me Romeo Gurakuqin, por në fund ky u detyrua të thotë
se “ti e ke jetuar luftën, ndaj këtu s’kemi ç’themi”. Me Paskal Milon po ashtu e
kam gjetur fjalën.Se ai është më shumë
politikan.Unë kam pranuar debatin me
ta, si diçka normale me gjithë pranimet
apo mospranimet e tyre.
Një koment tuajin, nga ç’po shihni
përditë: ç’farë raporti kanë organet
e pushtetit vendor apo qendror, të
majtë apo të djathtë me organizatën
Kombëtare të Dëshmorëve të Atdheut?
-Fatkeqësia jonë është se kur e merr
pushtetin një parti, nuk ka më ndryshim
mes pushtetit qendror e atij vendor. Ta
thashë, që kur u bë 70 Vjetori i Çlirimit, në buxhet u caktuan 100 milionë
për riparimin e varreve të dëshmorëve.
U kaluan, u bënë aheng për rininë në
Pezë. Pra, unë nuk mund të dalloj kufi
mes këtyre dy niveleve të pushteteve. Po
të ishte për pushtetin lokal, duhej patjetër që ai të kishte fonde për varrezat e
dëshmorëve. Ore, po vijnë turistët dhe
ç’të shohin! Isha para një muaji në Bosnje.Shkova në Sarajevë. Veç të shikoje
se sa bukur i kishin varret e dëshmorëve
të Sarajevës. Një gjë e mrekullueshme;
ishin varret dëshmorëve boshnjakë të
vrarë në luftën kundër Milosheviçit.Ku
jemi ne me varret e dëshmorëve të Atdheut?Flasim për 28 mijë, ore po edhe
tetë po të jenë, duhen mirëmbajtur varret e tyre se bënë luftë të lavdishme. Nuk
po hyj në shifra se sa dëshmorë janë të
shpallur, se kjo është një histori tjetër.
Flas për respektin e atyre që bënë luftën
dhe dhanë gjakun e tyre për Shqipërinë
e lirë, respekt që do të trashëgohet në
breza.

KRYESIA E DEGËS OBVL KORÇË PËRKUJTON
72-VJETORIN E BRIGADËS XV-TË SULMUESE
Shtatëdhjetëedy vjet më parë, më 29
Qershor 1944 u krijua Brigada e XV-të Sulmuese.Ky përvjetor është përkujtuar nga
veteranët e Degës së OBVL-së Korçë.
Brigada e XV-të Sulmuese u krijua në
mes të zjarrit të Operacionit të Dytë armik
(të Qershorit ’44) në fshatin Protopapë të
Oparit.
Pikërisht atëherë kur forcat armike propogandonin dështimin e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, mes atij operacioni
që ishte ndërmarrë për të likujduar forcat
partizane që vepronin më zonën e Korçës e
Oparit, armatës së Njësive të Organizuara
të LANÇ i shtohet edhe Brigada e XV-të
Sulmuese.
Në kushtet e një situate të ndërlikuar
nuk mund të organizohej ndonjë ceremoni
për krijimin e kësaj brigade sipas traditës

së krijuar me brigadat tjera partizane,
por gjithsesi krijimi i saj ishte një sukses
që tregonte se Lufta Nacionalçlirimtare po
forcohej dita-ditës. Menjëherë pas krijimit
Brigada mori urdhërin për të shkuar direkt
në frontin e luftës. Goditjen e parë ndaj
armikut Brigada e XV-të Sulmuese e ndërmori në Protopape-Opar te Guri i Kamjes
dhe më vonë vazhdoi luftimet në fshatrat e
Korçës, Pogradecit, në Qafë Thanë e Qafë
Krrabë; vazhdoi në Luginën e Shkumbinit,
duke çliruar Elbasanin dhe deri në Mushqeta ku kontribuoi në çlirimin e Tiranës.
Statistikat tregojnë se kjo brigadë ka
bërë rreth 5 mijë kilometra marshim në luftime të njëpasnjëshme.
Partizanët e kësaj brigade luftuan me
guxim, trimëri dhe sakrifica.Madje u quajt
dhe “Brigada e pritave” sepse i shkaktoi

armikut qindra robër dhe shumë automjete të djegura. Një vlerësim i madh i është
bërë pritës në Xhyrë edhe nga Komanda
e Trupave Aleate të Mesdheut, si fitore e
madhe e një lufte frontale, në të cilën u
shkatërruan 70 makina, u kapën dhjetra
robër dhe mbetën shumë të vrarë.
Nga kjo brigadë dhanë jetën 50 dëshmorë, mes të cilëve komandanti i batalionit
Estref Meka, vajza 17-vjeçare nga Starja e
Kolonjës, Shaniko Starja, pionieri 14-vjeçar
Koço Strati, si dhe Raman Beragozhdi,
Kiço Boboshtica, etj. Ata ranë për të mbetur
të pavdekshëm në altarin e atdheut dhe
sitë tillë u përkujtuan edhe nga veteranët e
OBVL-së, Korçë në 72-vjetorin e krijimit të
Brigadës së XV-të Sulmuese.
FLUTURAK A.VINÇANI
Bashkëluftëtar i kësaj Brigade
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HOMAZH

Gjatë LANÇ e më pas, ka treguar aftësi të admirueshme drejtuese e trimërie dhe guxim shembullor

LAMTUMIRËTASE THEDHORI ÇORRI!

F

amiljarët, të afërmit, miqtë e shokët,
me dhimbje të madhe në zemër e në shpirt dhe
me lotë në sy përcollën për
në banesën e fundit, njeriun e tyre të dashur, Tase
Thedhori Çorri. Mes pikëllimit dhe dhimbjes të qindra
pjesëmarësve në këtë ceremoni lamtumire, për jetën
dhe veprën e tij foli kryetari
i OBVL-së, gjeneral Rrahman Parllaku – Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit.
Tase Thedhori Çorri ka
lindur më 07.10.1922në
Stegopul të Lunxherisë të
rrethit të Gjirokastrës, në
një familje me tradita patriotike, e cila u lidh me
Luftën
Antifashiste
Nacionalçlirimtare, qysh me
pushtimin e Shqipërisë nga
Italia Fashiste, më 7 Prill

1939. Tasja ka mbaruar gjimnazin e Tiranës në
harkun kohor 1939-1942.
Ai, që kur ishte gjimanzist në gjimnazin e Tiranës
u lidh me Lëvizjen, duke
marrë pjesë në protestën
e gjimnazistëve të Tiranës
kundër pushtimit fashist të
vendit.
Gjatë viteve 1939-1942
aktivizohet me rininë antifashiste të gjimazit, me
shpërndarje traktesh dhe
duke propoganduar Lëvizjen
Nacionalçlirimtare në fshatrat e Tiranës.
Duke qenë në gjimnaz,
Tasja u aktivizua me lëvizjen e rinisë studentore, duke
shpërndarë trakte në familjet
tiranase, por edhe në fshatrat Arbanë, Pezë, Yzberisht,
Lundër e Petrelë. Nga aktiviteti i shumtë që kryente ra

në sy të fashistëve dhe u detyrua të transferohej nga Organizata e Rinisë e Gjimnazit
të Tiranës në Gjirokastër, ku
u caktua Përgjegjës i Rinisë
së krahinës së Lunxhërisë
në vitin 1942. Me punën e tij
agjitative me të rinjtë, Tasja bëri që rreth 200 të rinj
të dilnin vullnetarë dhe të
rreshtoheshin në batalionin
“Misto mame”, i cili u krijua
më 6 gusht 1943 në Stegopul të Lunxherisë, ku Tasja
u caktua në detyrën e zv/
komisarit të kompanisë dhe
Përgjegjës i Rinisë.
Kështu, deri në korrik
1943 shërbeu në Qarkorin e
Rinisë Gjirokastër, si përgjegjës për krahinën e Lunxhërisë. Ai do të jepte kontributin e tij edhe në formimin
e Batalionit të Rinisë “Misto Mame” si ish vullnetar i
inkuadruar në atë batalion.
Tasja ka marrë pjesë në
shumë luftime të kryera
në Gjirokastër, Sarandë e
Përmet.
Ai do të bëhet pjesë e sukseseve të LANÇ edhe në vitin
1944 në zonën e Tepelenës si
komisar kompanie i Grupit
I-rë të Kurveleshit dhe më pas
si partizan i Brigadës së 8-të
S të krijuar më 25 Prill 1944
në Sheper të Zagorisë. Këtu
ai caktohet komisar i Kompanisë së Tretë të Batalionit
të Tretë dhe më vonë zv/
komisar i Batalionit, ku në
betejën e Berzhitës kundër
gjermaneve për çlirimin e
Tiranës më 15 Nëntor 1944
Tasja plagoset shumë rëndë
dhe shtrohet në Spitalin
ushtarak. Pas tre muajsh
i shtruar në spital dërgohet për kurim në Taranto
të Italisë. Nga ky spital del
pas 8 muajsh, por si invalid,
pasi njërën këmbë e kishte
të dëmtuar shumë.
Tase Çorri është luftëtari
nga më modestët, më i
thjeshti e më i vërteti. Gjatë
LANÇ e më pas ai ka treguar
aftësi të admirueshme dre-

Dega e OBVL Durrës, mesazh
ngushëllimi Familjes Çorri

K

ryesia e Degës së
OBVL-së Durrës, i
ka dërguar një mesazh ngushëllimi Familjes
të të ndjerit Tase Çorri.
Kryetari i kësaj dege, z.Genci Ballanca shpreh dhimbjen për ndarjen nga jeta të
njërit prej anëtarëve më aktivë të Kryesisë së OBVL.
“Tase Çorri ishte simbol i njeriut të guximshëm,

kuadër shembullor, shok
dhe mik i shquar. I tillë do të
mbetet ai në kujtesën tonë,
sa të jemi gjallë”,-shprehet
ndër të tjera kreu i Degës
së OBVL-së Durrës, z.Genci
Ballanca.
Mesazhe ngushëllimi për
Familjen dhe të afërmit e
të ndjerit Tase Çorri kanë
shprehur edhe Degët e OBVL-së Korçë, Pogradec, Shko-

dër, Pukë, Elbasan e Përmet,
si dhe gjithë anëtarët e kryesisë Qëndrore të OBVL-së.
Në këto mesazhe vlerësohet kontributi i Tase Çorrit
në vitet e zjarrta të luftës
Nacionalçlirimtare, si ish
kuadër i saj, por dhe si
kuadër shembullor në detyrat e ndryshme funksionale që ai kreu deri sa doli
në pension.

jtuese e trimërie dhe guxim
shembullor.
Si i ri i shkolluar, në vitet
e pas çlirimit ai dha një
ndihmesë mjaft të çmuar në
organizimin e administratës
së re dhe forcimin e saj për
drejtimin e punëve.
Në tetor 1945 fillon karrierën si ushtarak duke u caktuar në detyrën e komisarit
të Batalionit në Brigadën e
16-të S në Korçë dhe më pas
transferohet në Tiranë në
Drejtorinë e Kuadrit të Ministrisë së Mbrojtjes.
Siç shprehet për të gjeneral
Rrahman
Parllaku,
për sa kohë që Tasja ishte
në Drejtorinë e Personelit,
u tregua aktiv dhe me disiplinë shembullore.
Në vitin 1948, pasi i
shkurtohet vendi kalon
në detyra civile si kryetar
dege në Ministrinë e Tregtisë sëJashtme; pastaj drejtor i fabrikës së këpucëve,
por edhe këtu konfrontohet me këshilltarin sovjetik
dhe pasi përjashtohet nga
partia shkarkohet edhe
si drejtor dhe caktohet në
detyrë tjetër më të ulët,
duke përfunduar së fundmi në detyrën e inspektorit
për tregtinë në Komitetin Ekzekutiv të Tiranës,
deri sa doli në pension në
vitin 1982. Në të gjitha detyrat funksionale Tase Qorri
ka punuar me ndershmëri,
devotshmëri e përkushtim,
duke mbajtur marrëdhënie
korrekte me vartësit dhe
eproprët, të cilët gjithmonë

kanë shprehur vlerësime e
konsiderata të larta për të.
Për të gjitha këto vlera e
kontribute, sidomos gjatë
LANÇ, por edhe për veprimtarinë e tij në shërbim
të atdheut, Tasja është
dekoruar
me
Medaljen
e Kujtimit, me Urdhërin
e Trimërisë, Medaljet e
Trimërisë dhe Çlirimit, si
dhe me Medaljen e fundit
me rastin e 70-vjetorit të
çlirimit të atdheut.
Si anëtar i Kryesisë së
OBVL-së
është
treguar
gjithmonë aktiv e i palodhur dhe i sakrificave.
Ai është edhe një nga
themeluesit e Organizatës
së Invalidëve të LANÇ më
1946. Madje për shumë vite
ka qenë Sekretar i Përgjithshëm i saj. Edhe në moshë
të avancuar e me probleme
shëndetësore, ai nuk iu
shmang detyrave, sa do të
vështira që të ishin.
Me ndarjen e tij nga jeta,
Familja humbi njeriun e
saj të dashur, ne anëtarët
e OBVL-së humbëm vëllain, mikun e shokun më të
dashur e të respektuar, por
nuk do ta harrojmëTasen
asnjëherë, veç kur të largohemi nga kjo jetë!
Qoftë sa më e lehtë balta e Atdheut tënd për të
cilin luftove e punove me
ndershmëri!
Ju prehtë shpirti në
paqe!
Lamtumirë, Tase, o vëlla, miku dhe shoku ynë i
paharruar!
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PËRKUJTIMORE
55-VJETORI I SHQIPTARËVE TË “ÇAMËRISË” QË U VRANË NGA GJYQI I TEME SEJKOS

SHPETIM IDRIZI: KOTZIAS SI “BARON
PORTOKALLI” TEK AVENTURAT E CIPLONES

S

hoqata “Çamëria” ka kujtuar
55-vjetorin e shqiptarëve të
çamërisë që u vranë nga gjyqi
famëkeq i Teme Sejkos.Në këtë aktivitet ishin të pranishëm kryetari i Shoqatës “Çamëria” z.Abaz Hado, kryetari
i PDIU-së z. Shpëtim Idrizi, deputeti
Tahir Muhedini etj. Kryetari i PDIUsë, z.Idrizi u shpreh para anëtarëve
të Shoqatës “Çamëria” se shqiptarët
e çamërisë kanë luftuar kundër gjermanëve dhe nuk kanë bashkëpunuar
me ta. Idrizi tha se në vizitën tjetër
ministri Kotzias do të pritet nga 150
mijë shqiptarë.
“Kotzias si “Baron Portokalli” tek
aventurat e Ciplones, po flet broçkulla
në shypin grek. Një ministër i jashtëm
i cili sillet si fëmija i përkëdhelur i
lagjes, që kur është te lagjja e tjetrit
ruhet, ndërsa kur kthehet te lagjja e
vet flet borcukulla dhe krekoset. Në
mediat greke thotë që çështja çame
nuk ekziston, ajo vdiq, çamët janë 150

veta. Një gjuhë që unë nuk e kuptoj
dot se si mund ti shkojë një qytetari,
jo një vendi si Greqia, por as edhe një
vendi në Afrikë. Të thuash që nuk u
përmend çështja çame në Shqipëri,
kur për herë të parë, ai jo vetëm e
përmendi, por gjeti edhe mënyrat e

tij për ta minimizuar atë. Më vizitën e
radhës të ministrit Kotzias, e siguroj
se do ta presim me 150 mijë shqiptarë.
Shqiptarët e çamërisë nuk kanë bashkëpunuar kurrë me gjermanin dhe 2
batalione kanë luftuar kundër tyre”,
tha kryetari i PDIU-së.

Gjithashtu z.Idrizi falenderoi qeverinë shqiptare për qëndrimin ndaj
çështjes çame dhe theksoi se shqiptarët e çamërisë janë persekutuar
edhe nga Enver Hoxha.
Kryetari i Shoqatës “Çamëria” Abaz
Hado, tha se shqiptarët e çamërisë
kanë luftuar kundër gjermanëve. Ai
u shpreh se çamët do të vazhdojnë
të kërkojnë të drejtat e mohuara nga
Greqia. Ndërsa deputeti Tahir Muhedini tha se atë që ka bërë Greqia me
shqiptarët e çamërisë nuk mund ta
harrojë askush, ndërkohë që theksoi
se çështja çame shumë shpejt do të
ketë një zgjidhje. Me mjaftë interes u
ndoq në këtë tubim përkujtomor edhe
fjala e mbajtur nga Kryetari i OBVL-së,
general-lejtënant (në pension) Rrahman Parllaku – Hero I Popullit dhe
Nderi i Kombit.Po ashtu interes ngjallën referimet e studjuesit e shkrimtarit Albert Kotini sidhe gazetarit të
mirënjohur Hyqmet Zane.

55 vjet më parë – Si u godit nga diktatura grupi i intelektualëve të Çamërisë?!
Nga Rrahman PARLLAKU
Gjeneral-lejtënant në pension
Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit
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5 viteve më parë, gjyqi farsë
ndaj
të të ashtuquajturit
“grupit armik të Teme Sejkos
dhe Tahir Demit” përfundoi me 65 të
dënuar, 13 të pushkatuar, 9 prej tyre
vdiqën në burg, 4 të dënuar me vdekje
që më pas bënë 25 vite prapa hekurave dhe mbi 1000 vite burgim të dhëna nga gjykatat. Sot, ata përkujtohen
në një tubim përkujtimor nga Shoqata
Atdhetare “Çamëria”
Me Temen nuk më ka takuar fati
të njihem në Luftën Nacionalçlirimtare, po u njoha kur ai u kthye nga
studimet e pambaruara në ish-Bashkimin Sovjetik, bashkë me Mehmet
Shehun, Tahir Kadarenë e Abaz Fejzon, të thirrur nga qeveria shqiptare
për të drejtuar e transformuar ushtrinë, nga ushtri partizane në ushtri
kombëtare.
Mehmeti u emërua Shef i Shtabit të
Përgjithshëm, Tahiri, zëvendës i tij; dy
të rinjtë, Temja dhe Abazi, shefa shtabi divizionesh: Temja në Gjirokastër,
Abazi në Korçë. Ishin këta dy të rinj,
dy ish udhëheqësa të Luftës Nacionalçlirimtare, me përgatitje të lartë ushtarake, dy të rinj të dalluar në luftë,
por që po shkëlqenin edhe në studimet

akademike.
Unë në atë kohë isha drejtor i Personelit të Ushtrisë. Jam njohur që në
atë kohë me Teme Sejkon. Më vonë,
mbasi unë mbarova studimet e larta
ushtarake në ish-Bashkimin Sovjetik, kur u ktheva më 1951, Temen e
gjeta në detyrën e Shefit të Zbulimit. U bëmë kolegë pune në organet e
Shtabit të Përgjithshëm. Këtu fillon
shoqëria jonë e pandarë, deri ditën e
arrestimit të Temes.
Duke u shmangur pak nga tema,
dua të vë në dukje se shokët e mij
më të afërt në Luftë u bënë çamët, dy
luftëtarë të shquar, Ali Demi e Ilmi
Seiti, për të cilët kam shkruar e folur.
Aliun e njoha në gusht 1943 kur
erdhi në Vlorë, pas daljes nga burgu
nëpërmjet tunelit që vetë e kish ideuar
e drejtuar punimet, nën hundën e
fashistëve. Ai, fillimisht erdhi pranë
Komitetit të PK të Qarkut Vlorë dhe
me kalimin e Hysni Kapos në radhët
e ushtrisë, u bë sekretar politik i
KP K të qarkut. Ardhja e tij në këtë
detyrë ndryshoi stilin e drejtimit; i
dha fund ekstremizmit e përçarjeve
që na kish lënë trashëgim Dushan
Mugosha, e zbatuar me zell nga udhëheqësit e mëparshëm. Vrasja e tij
qe një humbje e madhe.
Për Ilmi Seitin kam shkruar gjatë,
për karakterin e tij burrëror, për
zgjuarsinë e tij të jashtëzakonshme
dhe qëndrimin e tij humanist, edhe
në sektorin ku punonte. Këtë e pamë
më mirë unë e Temja, kur i organizuam ceremoninë e varrimit, ku
pothuajse mori pjesë i gjithë populli
i Shkodrës dhe shikonim burra e gra
me lotë në sy. Dhe këtë e bënin për
ish drejtuesin e Sigurimit.
Të gjithë e dimë se çfarë krimesh
ka bërë diktatura në Shkodër, por
burrëria, çiltërsia e humanizmi i Ilmi
Seitit u vlerësuan nga populli i Shkodrës.
Nuk dua të lë pa përmendur një
mikun tim çam, që ishte nga burrat më të moshuar të Brigadës, komisarin Abdyl Resuli, që e drejtonte
batalionin në të gjitha luftimet dhe
i gjithë efektivi e respektonte, pasi
sillej me ta jo si drejtues, por kujdesej si prind.
Njohja me Temen dhe shoqëria
me të vazhdoi jo vetëm gjatë kohës
që punuam bashkë në Ministrinë e
Mbrojtjes, por edhe kur ai u caktua

në detyrën e Komandantit të Flotës
Luftarake Detare, pasi detyra ime
si zëvendësministër për përgatitjen
luftarake më bënte të kisha kontakte të shpeshta me të. Gjithnjë kisha
gjetur mirëkuptim e ndjehesha i kënaqur për punën që bëhej në repartet
e Flotës për përgatitjen luftarake e
përvetësimin e tekniksë së re me të
cilën po paisej Flota.
Por fatkeqësisht, kur Temja ishte
në kulmin e aktivitetit të tij, kur po
shprehte aftësitë e pjekurinë e tij në
kryerjen e detyrës së lartë, u godit
nga diktatura. Dhe kjo nuk qe një
goditje individuale, por goditje ndaj
grupit të intelektualëve çamë.
U gëzova kur Temja erdhi në Tiranë dhe më tha se se do të shkonte për mbarimin e studimeve të larta
Akademike. Në këtë kohë, takimet e
shoqërimi im me Temen u shtuan.
Ndiqnim bashkë ndeshjet sportive të
ekipeve, jo vetëm të futbollit por edhe
volejbollit e basketbollit.
Dilnim shpesh bashkë në Shtëpinë
e Ushtarakëve. Pritja e tij u zgjat, po
Shefi i Shtabit të Përgjithshëm i ngarkonte detyra. Unë kërkoja t’i ndodhesha në shoqëri, pa e ditur se ç’e priste.
Kisha planizuar të organizoja e drejtoja një stërvitje në Vlorë me trupa, që
do të vazhdonte 5-6 ditë.
I them Temes: - Eja me mua, qëndro pranë familjes, të lë edhe veturën
se do udhëtoj me gazë.
Vij, - më tha, po më ka ngarkuar
shefi një detyrë që e kam mbaruar, po
nuk i kam raportuar, pasi ai është me
pushime në Durrës.
Eja, - i thashë, se e takojmë Petritin, dhe i them se e mora Temen të rrijë
pranë familjes dhe kthehemi bashkë.
Petriti, pyeti Temen: E mbarove materialin, dhe ai iu përgjigj se e kishte
mbaruar.
Na mbajti për kafe, si duket do t’i
dërgonte ndjekësit e Temes në Vlorë,
pasi Petriti ishte në dijeni të skenarit
që po përgatitej për Temen. Drejtuesi i grupit, pas arrestimit të Temes,
deklaroi se kur ndalonte makina ime,
shtrihej në sedilje të mos e shihja kur
kaloja!!!
U kthyem me Temen, me shpresën
se ai do të shkonte të mbaronte studimet, dhe isha i bindur se do t’i mbaronte me Medalje të Artë, si shoku i tij
Abaz Fejzo. Por diktatura, u kishte
caktuar të dyve fundin tragjik: Temja

vdes në tortura, kurse arkivolin e Abazit e përcolla më 12 janar 1987 nga
burgu i Burrelit.
Të dy këta heronj të luftës, që vunë
talentin e tyre në shërbim të mbrojtjes së atdheut, duke komanduar dy
armët elitë të ushtrisë: Temja komandoi Flotën Luftarake, kurse Abazi komandoi forcat tankise, u trajtuan në
mënyrë barbare nga diktatura. Dhe
bashkë me ta, nga ai genocid i pashembullt u shkatërruan edhe familjet
e tyre, si edhe të mijëra kuadrove e
luftëtarëve të shquar.
Të them të drejtën, kur e dëgjova
Temen në gjyq, mbeta i zhgënjyër, por
e besova kur më ra mua ta provoja, kur
më futën në qeli e brenda saj në kafaz
si kafshët e egra, ku jetova 11 muaj i
izoluar nga bota dhe për 15 muaj pa
asnjë lidhje me familjen, pa ditur nëse
i kam gjallë!
Kur u them njerëzve që kam jetuar
në kafaz, nuk u besohet! Po u them të
takojnëe të pyesin hetuesin tim Pirro
Dautajn e prokurorin Murat Konomin.
I përsëris këto, se diktatura i ka detyruar njerëzit të dalin nga vehtja, kur
përveç torturave fizike e psikologjike
të kërcënonin edhe me shfarosjen e
familjes.
Vetëm kur të kesh kaluar nga ferri
i diktaturës mund ta kuptosh gjendjen e atyre njerëzve që janë detyruar të
dalin nga vehtvetja.
Po diktatura është treguar tepër e
ashpër ndaj asaj pjese të popullit tonë,
kosovarëve e çamëve që kanë vuajtuar
genocidin e pashembullt, dhe që nuk
dinë as sot varret e të afërmëve. Ose
të krimeve të Drenicës e Tivarit, që u
përsëritën edhe nga Millosheviçi.
Përse diktatura mbajti këtë qëndrim ndaj dhjetra mijëra qytetarëve
shqiptarë?
Unë në këtë moshë jam tepër i zhgënjyër që nuk ka një dënim kombëtar
të diktaturës. Ende ruhen simbolet e saj; edhe sot e kësaj dite nuk i
janë hequr diktatorit E.Hoxha titujt. I
vdekuri nuk gjykohet, por parlamenti
duhet të vendos dhe të mos mbeten të
barazuar viktima me xhelatin.
Çështja çame sot është problem kombëtar, siç ishte Kosova dje –
dhemë vjen mirë që ajo gjen gjithnjë e
më shumë mbështetje. Është detyrë e
çdo qeverie të mos rreshtë së ngrituri
këtë çështje me ndërkombëtarët, deri
sa të gjejë zgjidhjen e merituar.
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HISTORIA
10 korrik 1943 – Krijimi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Nacionalçlirimtare , datë që nuk duhet harruar

73 vjet nga krijimi i Ushtrisë
Antifashiste Nacionalçlirimtare
HAP CILËSOR NË
DREJTIM TË LUFTIMEVE
Krijimi i Shtabit të Përgjithshëm 73 vjet
më parë, më 10 Korrik 1943, me vendim
të Këshillit të Përgjithshëm Antifashist
Nacionalçlirimtar e zgjidhi problemin e
drejtimit të përqëndruar të Ushtrisë. Kjo
do të përkujtohet si dita e themelimit të
Ushtrisë Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Në përbërjen e Shtabit të Përgjithshëm
u emëruan figurat më të afirmuara udhëheqëse të Luftës. Komandant i Shtabit
u caktua Spiro Moisiu, që ishte jo vetëm
luftëtar i afirmuar, por edhe i paisur me
kulturë ushtarake. Kjo datë do të zerë
vendin e merituar në analet e historisë
së kombit tonë. Viti 1943 shënoi rritje në
përmasa të mëdha të Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare. Në gjithë vendin ishin
krijuar njësitë guerile, çeta e batalione
partizane. Luftimet zhvilloheshin, jo të
veçuara nga çetat e batalionet, por të përbashkëta e të koordinuara brenda qarkut.
Po në korrik të atij viti filluan të zhvilloheshin veprime luftarake të përbashkëta
edhe në mes qarqeve të ndryshme, siç
ishin luftimet e Përmetit, ku morën pjesë
forcat e Gjirokastrës, Korçës e Beratit.
Shtimi i radhëve të Ushtrisë partizane,
çlirimi i krahinave të ndryshme, jehona
e luftës të përhapur në të gjithë vendin
u ndien edhe në botën e jashtme dhe u
vlerësuan nga Fuqitë e Mëdha të Aleancës
Antifashiste. Ata e njohën Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit
shqiptar, dërguan përfaqësuesit e tyre
pranë Shtabit të Përgjithshëm, Zonës së
Parë Operative, qarqeve e njësive që ta
ndiqnin nga afër e ta ndihmonin atë. Ky
nivel i ri i Luftës Antifashiste kërkonte që
Ushtria të kishte një strukturë të re organizative, të njejtë si për repartet sulmuese
dhe teritoriale, ashtu edhe për krijimin e
njësive taktiko-operative për veprime në të
gjithë vendin. Rritja sasiore dhe cilësore e
ushtrisë kërkonte drejtim unik dhe bashkërendim të veprimeve luftarake në shkallë vendi.
Me krijimin e Shtabit të Përgjithshëm u
bë një hap cilësor në drejtim të luftimeve, u
bë kalimi nga një ushtri partizane me bazë
rajonale në një ushtri mbarëkombëtare
me strukturë organizative që t’i përgjigjej
jo vetëm stadit të arritur, por edhe perspektivës të kalimit në ushtri të rregullt.
Shtabi i Përgjithshëm mori masa të menjëherëshme për organizimin e strukturave
ushtarake si të forcave operative, teritoriale dhe të administratës ushtarake. Në
forcat operative hynin brigadat sulmuese,
që ishin të destinuara të vepronin në
gjithë hapësirën e teritorit të vendit dhe
forcat territoriale që vareshin nga komandat e qarqeve. Në krahinat e çliruara qarqet kishin krijuar organet administrative
ushtarake, komandat e vendit në krahina,
spitale, depo furnizimi etj. Ky organizim
ushtarak e justifikoi plotësisht veten në
realizimin e detyrave luftarake nga njësitë
e repartet, ku u kombinua mirë drejtimi
nga Shtabi i Përgjithshëm me iniciativën
e gjerë në veprimet luftarake nga vetë komandat e njësive e reparteve, komandat
e qarqeve dhe të Zonës së Parë Operative
që përfshinte qarqet Vlorë dhe Gjirokastër.
Kjo iniciativë ishte më se e domosdoshme,
pasi luftimet zhvilloheshin pa front të rregullt, mjete teknike të ndërlidhjes e të drejtimit, mungonin kryesisht, komunikimi
me Shtabin e Përgjithshëm me ndërprerje
të gjatë kohe.
PARTIZANËT PËRBALLUAN
VËSHTIRËSI MBINJERËZORE
Shtabi i Përgjithshëm, me gjithë
kushtet tepër të vështira në të cilat vepron-

• Krijimi i Shtabit të Përgjithshëm 73 vjet më parë, më 10 Korrik 1943, me vendim
të Këshillit të Përgjithshëm Antifashist Nacionalçlirimtar e zgjidhi problemin e
drejtimit të përqëndruar të Ushtrisë. Kjo do të përkujtohet si dita e themelimit të
Ushtrisë Antifashiste Nacionalçlirimtare. Në përbërjen e Shtabit të Përgjithshëm u
emëruan figurat më të afirmuara udhëheqëse të Luftës
• Një vit më vonë në Kongresin e Përmetit, Komandant i Përgjithshëm i saj u caktua
Enver Hoxha, i cili përqëndroi në duart e tij edhe shumë detyra të tjera si atë të
Sekretarit të Parë të Partisë, atë të kryeministrit, të ministrit të jashtëm etj. Por siç
dihet ai nuk ka pasur as njohuritë minimale si ushtarak, prandaj detyrën e drejtimit të Ushtrisë deri në çlirimin e vendit e kreu Shtabi i Përgjithshëm, i përforcuar
me kuadro të përgaditura, si dhe komandat e njësive e të reparteve.

te dhe mungesën që kishte për ushtarakë
të mirëfilltë, përgaditi e dërgoi disa udhëzime normative për rregullimin e jetës
në reparte, drejtimin e luftimit, rregullin
e dispilinën ushtarake, të kombinimit të
disiplins së ndërgjegjëshme në zbatimin e
detyrave etj.
Është me vend të theksojmë se kjo
ishte disiplinë shembullore, e vetëpranuar
jo vetëm në marrëdhënjet mes luftëtarëve,
por edhe me popullin dhe nuk e thyenin
atë qoftë edhe kur duhej dhënë jeta.
Masat organizative dhe ushtarake që
mori Shtabi i Përgjithshëm, përgaditja
dhe edukimi i forcave partizane me ndjenjën e lartë të përgjegjësisë për çlirimin
e vendit nga zaptuesit, i bënë repartet dhe
njësitë e Ushtrisë Antifashiste Nacionalçlirimtare të përballojnë vështirësi, do të
thoshja mbinjerëzore.
Vetëm ai që ka përballuar vështirësitë
e Operacionit Nazist të Dimrit 1943-‘’44 e
di fort mirë këtë, të tjerët vështirë ta kuptojnë. Kjo përgatitje shpirtërore dhe vendosmëri për kalimin e vështirësive bëri
që repartet e njësitë e dështuara rëndë ta
marrin shumë shpejt veten në pranverën
e vitit 1944 e të hidhen në sulm që e befasoi keqas armikun. Këtë e kanë shprehur
edhe përfaqësuesit e aleatëve në shkrimet
e kujtimet e tyre, shumë prej të cilëve
kanë ardhur edhe në Shqipëri.
NDRYSHIMET ORGANIZATIVE
ISHIN TË KARAKTERIT OPERATIVO-STRATEGJIK
Shtimi i shpejtë i reparteve e njësive të
Ushtrisë Antifashiste Nacionalçlirimtare,
sidomos krijimi i brigadave sulmuese,

veprimet e tyre luftarake në hapësira të
mëdha të territorit, çlirimi i shumë krahinave të vendit, i mbylli nazistët në qytetet
dhe në ruajtjen e disa pikave bregdetare e
të rrugëve kryesore. Në këto kushte, Shtabi i Përgjithshëm mori masa për ndryshime organizative e të drejtimit të njësive
që ishin të karakterit operativo-strategjik, ndryshime në zhvillimin e veprimeve
luftarake, kalimin nga luftimet pa front të
rregullt në kryerjen e luftimeve dhe operacioneve në front të gjerë.
Këto masa të parashikuara nga Shtabi
i Përgjithshëm, u aprovuan në Kongresin
Antifashist të Përmetit më 24 Maj 1944.
Kështu u krijua Komanda e Përgjithshme,
u vendosën gradat ushtarake, u krijuan
njësitë operative strategjike.
Të gjitha këto masa i jepnin Ushtrisë
Antifashiste Nacionalçlirimtare karakterin e një ushtrie të rregullt, me perspektivë
për kalimin në mësymjen e përgjithshme
për çlirimin e plotë të vendit.
Komandant i Përgjithshëm i saj u
caktua Enver Hoxha, i cili përqëndroi në
duart e tij edhe shumë detyra të tjera si
atë të Sekretarit të Parë të Partisë, atë të
kryeministrit, të ministrit të jashtëm etj.
Por siç dihet ai nuk ka pasur as njohuritë
minimale si ushtarak, prandaj detyrën
e drejtimit të Ushtrisë deri në çlirimin e
vendit e kreu Shtabi i Përgjithshëm, i përforcuar me kuadro të përgaditura, si dhe
komandat e njësive e të reparteve.
Nazistët e bashkëpunëtorët e tyre bënë
tentativën e fundit në shkallë të madhe me Operacionin e Qershorit ’44 duke
grumbulluar forca të shumta për të goditur, dëmtuar e penguar Ushtrinë Antifashiste Nacionalçlirimtare në zhvillimin e

forcimin e mëtejshëm të saj dhe luftën për
çlirimin e vendit. Por hovi që kish marrë
lufta, shtimi e forcimi i vazhdueshëm i
Ushtrisë Antifashiste Nacionalçlirimtare,
e thyen shpejt këtë përpjekje të dëshpëruar të armikut në shkallë vendi. Mbas kësaj
Ushtria Antifashiste Nacionalçlirimtare
kaloi në mësymjen e përgjithshme, gjë që
çoi në çlirimin e vendit nga pushtuesi.
Ushtria Nacionalçlirimtare shqiptare
luajti rol të rëndësishëm në Kosovë dhe
në krahina të tjera të ish Jugosllavisë. U
zbatuan me vendosmëri detyrat e marra
nga Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë NÇl
për të ndihmuar popullin e Kosovës për
çlirimin e tij, duke ndikuar në rritjen e
pjesëmarrjes të sa më shumë kosovarëve
në këtë luftë të madhe, për të patur të
drejtën e vetëvendosjes pas mbarimit të
saj. Po ashtu u zbatua detyra për ngritjen e pushtetit, pasi shumicën në këshilla e kishin shqiptarët. Brigadat partizane
të Ushtrisë Nacionalçlirimtare shqiptare
dhanë një kontribut të veçantë në Kosovë.
Në zbatim të detyrave të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Nacionalçlirimtare
shqiptare, brigadat dhe formacionet tjera
partizane të kësaj ushtrie u angazhuan
për të penguar dhe dëmtuar forcat gjermane në tërheqje, me qëllim që ato të
mos shkonin të organizuara në Frontin
Perëndimor kudër Aleatëve. Në këtë aspekt është e njohur lufta e dy divizioneve
tona në ish Jugosllavi për të ndihmuar
në çlirimin e popujve jugosllavë, divizione këto që vazhduan të pengonin e
dëmtonin forcat gjermane që tërhiqeshin
për në Frontin e Perëndimit, duke dhënë
kontributin tonë në kuadrin e koalicionit
botëror antifashist.
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SPECIALE

22 vjet OBVL
ORGANIZATA E BASHKUAR E VETERANËVE TË LUFTËS
ANTIFASHISTE TË POPULLIT SHQIPTAR
• ORGANIZATA QË VLERËSON LART KONTRIBUTIN E SHQUAR
TË POPULLIT SHQIPTAR NË LUFTËN E DYTË BOTËRORE,
• QË DENON KRIMET E KOMUNIZMIT
• QË MBËSHTETI FORT LUFTËN E DREJTË TË USHTRISË
ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS

LIBRI “20 VJET OBVL”,
NJË KONTRIBUT I ÇMUAR NË HISTORIOGRAFINË E
LUFTËS ANTIFASHISTE NACIONAL ÇLIRIMTARE
TË POPULLIT SHQIPTAR
(vijon nga fq.1)
Në këtë grup bënin pjesë figura politike të respektuara që
kishin qenë drejtues të reparteve
partizane e ministra, siç ishin:
Kiço Ngjela, Manol Konomi,
Fadil Paçami, Maqo Çomo,
Sadik Bekteshi (gjeneral lejtnant-Hero i Popullit), Muhamet
Prodani (gjeneral lejtnant-Hero i
Popullit), gjeneral-majorët: Nexhip Vinçani dhe Ernest Jakova;
luftëtaret e shquara, drejtuese
në luftë e aktiviste të OBVL: Selfixhe Broja(Ciu), Zenepe Golemi
(Ashiku), Liri Belishova,Vera Ngjela (Pojani), Mine Doraci e disa
të tjera, por fatkeqësishttë dënuara nga regjimi diktatorial i Enver Hoxhës.
Kuvendi i parë themelues i

Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare (OBVL) në
krye të saj zgjodhi personalitetin
e shquar Dr. Ymer Dishnicën.
OBVL i bëri thirrje Komitetit
Kombëtar të Veranëve të Luftës
Nacional Çlirimtare për bashkim, por me kushtin e zgjedhjeve
të reja në bazë dhe në qendër
të veteranëve, të ndryshimit
të statutit dhe programit, të rishikimit të historisë së LANÇ,
të dënimit të krimeve të komunizmit. Këto kërkesa u refuzuan
nga Komiteti Kombëtar i Veranëve të Luftës Nacional Çlirimtare.
Menjëherë pas zgjedhjes,
Kryesia e OBVL ju vu punës për
përgatitjen e projektligjeve e që
do të vinin në vendin e meritu-

ar figurën e respektuar të veteranit të LANÇ dhe propozimin
e miratimine tyre në parlament,
duke e vënë kështu veprimtarinë
e saj mbi baza ligjore në interës
të veteranëve, invalidëve të luftës
dhe familjeve të dëshmorëve. Në
këtë mënyrë u ligjërua figura e
respektuar e veteranit të LANÇ.
Organizata e Bashkuar e
Veteranëve të LANÇ u shtri
rrufeshëm në gjithë Shqipërinë.U
krijuan dhe u konsoliduan degët
tona në rrethet si vijon:
Në Tiranë me kryetar z.Muhamar Spahiu, Korçë, me
kryetar Z.Haxhi Runi, Elbasan
me kryetar z.Sami Vinçani,
Durrës, me kryetar z.Idriz Hoxha, Shkodër me kryetar z.Murrem Bushati, Lushnjë me
kryetar.z.Iliaz Ahmeti, Krujë

me kryetar z.Fadil Veseli; Lezhë
me kryetar z.Loro Gjeçi, Tropojë me kryetar z.Hamit Neziri;
Fier me kryetar z.Nazif Ago, Mat
me kryetar z.Ismail Muharremi, si dhe në të gjitha rrethet e
vendit. Vlen të përmendet kontributi i veteranëve Fluturak
Vinçani (Korçë), Genc Ballanca
(Durrës), Osman Xhindoli (Shijak), Shaban reçi(Tiranë), Agim
Dylgjeri(Elbasan), Xhemal Meçi
(Pukë),Ali Demushi(Shkodër) etj.
Që nga krijimi i saj në korrik 1994, OBVL ka mbajtur pesë
kuvende kombëtare.
Gazeta Veterani, organ i
OBVL pasqyroi dhe pasqyron
vazhdimisht veprimtarinë e kësaj
organizate dhe ka ndihmuar në
realizimin e objektivave dhe detyrave të saj. Përveç përvjetorëve

PËRMENDORE

Me rastin e 10 korrikut, një monogradi kushtuar Kullës Historike të Laçit, së fundmi si bazë e LANÇ

Kulla shekullore e Laçit, kushtrim brezash
Nga ZAIM SEFA

E

ndërtuar në vitet 1790
në fshatin Gjurrë-Reç
të Dibrës me 12 ustallarët më të mirë të atëhershëm
me mur guri të gdhendur tre
kate, mbi çemerin e derës pllakë
guri me gërma turke, me tre
sharishane me nga dy ferginj
dhe tre oxhaqe që ju përgjigjen
kateve. Në kujtimet e heroit legjendar të luftës Beshir Laçi gjen
deklarimet e një fashisti italian
Bruno Bruneti të cilin forcat partizane të qetës së Dibrës me komandant Haxhi Lleshin, Komisar Beshir Laçin e kapën rob dhe
Beshiri e mbajti në shtëpinë e tij
dhe e trajtoi si pjestar i familjes.
Këtu gjejmë shprehjen e fashistit italian i cili thotë shqip: Kjo
kullë është Kulla e Dibrës dhe e
kreshnikëve të Laçit, gjithashtu
deklaron: Beshir të kam vlla të
zemrës. ( mio cuore fratello Bescir ). Pra, kjo kullë e madhe qe
kulla e sofrës dhe e kuvendeve,
e pritjes dhe e përcjelljes së
burrave të shquar të krahinës,
kulla e besës dhe e bujarisë, e
luftës dhe e trimërisë gjithashtu
e dijes dhe e pendës. Në shekuj
u pritën shtegëtarë të uritur dhe
u përcollën të ngopur pasi zëri i
sofrës së kësaj kulle dhe i zotëve
dhe zonjave të shtëpisë shko
deri në “Stamboll” si Beshir
Laçi i parë e Hava Laçi. Isuf

Laçi e Hanishe Laçi e në vazhdimësi. Ishte kullë orientuese
e përcjellës së kalimtarëve nga
Oroshi për në Kalla të Dodës,
nga Lisi i Matit për në Nahinë e
Lumës. Kjo qe pika e pushimit të
pazarlinjëve, shtegu i përcjelljes
së fukarasë së rraskapitur. Kjo
Kullë e kuvendeve të mëdhaja ku kuvenduan trimat e atdhetarise Dibrane me plakun e
madh të revolucionit demokratik
Bac Bajrami, Hasan Prishtina,
Sulejman Vokshi e shumë të
tjerë.. Kjo kullë me përbërje 70
pjestarë të familjes me pushkë, stan e sofër priti me bujari
rrefyesit e rrugës së shpëtimit
të kombit shqiptar nga robëria
Avdyl Frashëri e Isa Boletini.
Përveç trimave në luftë kundër
fashizmit si Ramadan Laçi e
Taf Laçi kjo kullë rriti komisarin e madh të qetës së Dibrës
Beshir Laçin e trima të tjerë të
luftës antifashiste nacional-çlirimtare si Liman Laçi, Han Laçi,
Ymer Laçi e shumë të tjerë. Nuk
mund të harrohet zëri i Mahmut
Laçit në thirrjen që ju bën Reç e
Dardhës për të mposhtur Xhaferr Balin në kodrën e Kacës.
Këto djem të këtij fisi u vunë në
rradhë me bijtë e kullëssë Elez
Isufit, Halit Lleshin, Bajram
Currit e më gjerë nën drejtimin e
Mahmut Laçit me shumë burra
të tjerë të kësaj familje të madhe si Sherifi, Tafa, Ramadani,

Muda, Sufa, etj. kundër regjimit Zog e deri në lëvizjet e luftës
antifashiste nacional-çlirimtare,
ku Beshiri organizoi një takim
mes bajraktarit të Lumës dhe
komandantit të qetës së Dibrës,
në katin e dytë të shtëpisë ishte
bajraktari me parinë e tij, në
katin e tretë Haxhi Lleshi me
forcat e veta dhe pavarësisht
mosarritjes së besëlidhjes për
një qëllim të vetëm që ishte çlirimi i vendit shpërndarja në drejtimet e tyre u bë pa asnjë akses. Pra kjo kullë e besëlidhjes
për tu bashkuar në luft kundër
serbit, për të miratuar rregullat
e zakonit e të kanunit, krahinës
pati edhe sfida të tjera por edhe
besën sipas traditës së saj
madje thuhet edhe një shprehje
që “Zoti e sajdisi me diell vetëm
për hatër të fisit të Laçit. Në këtë
kullë fisnike u rrit Qazim Ramadan Laçi i cili me mbarimin e
gjimnazit në Shkodër u bë prirës
i dijes në breza që nga Dibra,
Reçi, Draj-Reçi, Lura, Arrmalla,
Ndërshena, Tejmolla e së fundmi në Gjurrë Reç sëbashku me
Sadik Llan Laçin mësues model
në edukimin e brezave të rinjë,
ku nga dora dhe mendja e tyre
janë modeluar jo vetëm nxënes
të Gjurrës, Arrmallës dhe Reçit
por edhe të Arrnit të Kukësit si
Hysen e Zaim Sefa. Në këtë familje lindën edhe njerëz të artit dhe
të kulturës si Xhemal Mahmut

Laçi, vallëtar i ansamblit Dibra
në Francë, Halim Adem Laçi poet,
këngëtar jo vetëm në Dibër por
edhe në Kurbin, Krujë por edhe
më gjerë. Nga kjo kullë kanë dalë
ushtarakë të zotë si Han Taf Laçi,
Rasim Sherif Laçi komandant
brigade i brigadës së tankeve
mbaruar shkollën në Bashkimin
Sovjetik e deri në kohët e fundit
kolonel Dostan Lujd Laçi, Xhelal
Sherif Laçi, kapiden Sokol Beshir
Laçi. Kjo kullë nxori drejtues të
medhenj edhe pas Beshir Laçit si
Sherif Laçi për disa vite, Shaban
Ymer Laçi, Sami Qazim Laçi jo
vetëm në Gjurrë Reç por edhe
në Babrru të Tiranës. Ashtu siç
e pat emrin Gjurrë Reç nga fisi i
Laçit kanë gjurru mendje të ndritura, trima, besnikë duke mbajtur lidhjet me vëllezërit e parë që
me Halim Laçin e Bardhocit, me
Ali Laçin e Pukës e Kastriot e më
gjerë, e Laç të tjerë të grupit vllaznor në Shkodër.
Me shumë respekt për lexuesin.

të shokëve të rënë në luftë, të
pushkatuarit nga diktatura, të
vdekurit në burgje e internime,
si dhe të figurave patriotike me
kontribute të veçanta në luftrat
për liri kombetare, përkujtimoreve të shokëve që kanë vdekur
gjatë kësaj periudhe, veprimtarive të tjera në bashkëpunim
me pushtetin vendor në përjetësim të LANÇ, OBVL u bë promotor në mbrojtje të luftës së UÇK
dhe të luftës së Kosovës, të mbrojtjes së të drejtave të shqiptarëve
në Kosovë, Preshevë, Maqedoni,
Mal të Zi,të komunitetit çam etj.
Në përkujtim të këtyre ngjarjeve e figurave, OBVL në qendër
e rrethe ka bashkëpunuar me
organët e pushtetit, organizatat e
shoqatat që zhvillojnë veprimtari
shoqërore e patriotike.
OBVL ishte nismëtare në
bashkimin e 64 organizatave e
shoqatave joqeveritare që u angazhuan totalisht në mbështetje e ndihmë të luftës çlirimtare
(UÇK) në Kosovë. Organizata jonë
e ka mbështetur edhe Luftën e
Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare
të shqiptarëve në Maqedoni e
Luginën e Preshëvës për të fituar liritë nacionale e të drejtat
njërëzore. Ne kemi mbështetur
e mbështesim komunitetin çam
në përpjekjet për të fituar të drejtat e mohuara.
Që në ditët e para të çlirimit
të Kosovës kemi vendosur lidhje
e bashkëpunim të ngushtë me
Shoqatën e Veteranëve të LANÇ
të Kosovës; bashkë kemi përkujtuar shumë ngjarje të luftrave
për liri e pavarësi e në veçanti ato
të LANÇ. Kemi krijuar dhe kemi
lidhje të ngushta mes dy kryesive të shoqatave tona.
Ruaj në kujtesën time figurat
e paharruara drejtuese të kësaj
shoqate si: Ramadan Vraniqi,
Xhevdet Pula e Vahide Hoxha, me
të cilët kam patur bashkëpunim
të frytshëm. Ndërsa tani jam i
nderuar që bashkëpunoj me të
respektuarit Vahap Shita, Pajazit Nushi e anëtarë të tjerë të
Kryesisë të kësaj shoqate, bashkëpunim që ka rezultuar në veprimtari të përbashkëta si në
Shqipëri dhe në Kosovë.
Organizata e Bashkuar e
Veteranëve të LANÇ të popullit
shqiptar është anëtare e Federatës Europiane e Botërore të
veteranëve. Me pjesëmarrjen dhe
aktivitetet e këtyre federatave, jo
vetëm në Europë, por edhe në
Maljazi, në Johanesburg, Marok
etj kemi bërë të njohur kontributin e popullit shqiptar në Luftën
e II Botërore dhe të luftrave për
liri të popullit tonë në Kosovë,
Maqedoni e deri dhe kontributin
që japim sot në mbrojtje të paqes
në kuadrin e NATO-s.
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Historia e Hasan Kacës nga Zdrajsha e Çermenikës
Avni ALCANI
Nuk ka çermenikas dhe më gjërë që nuk
e kanë njohur Hasan Kacën nga Zdrajsha e
Çermenikës, një nga personalitetet më të njohura në krahinë, ish kryetar i Lokalitetit të
Çermenikës në vitet 1958-1968, apo “Has Lokaliteti”, siç e thërriste në kofidencë miku i tij
Sami Baholli, deputeti i kësaj krahine. Hasan
Kaca ka qenë zyrtari më jetëgjatë në krye të
organit më të lartë të pushtetit lokal të Çermenikës, siç ishte Komiteti Ekzekutiv e k.p. të
Lokalitetit. Ai pati drejtur një organ pushteti
gjatë regjimit komunist, e cila pati zhvilluar
një luftë të ashpër klasash, që krijoi një nga
ndarjet dhe përçarjet më të mëdha të popullit
shqiptar.
Pushteti komunist, në mënyrë absurde
e quante luftën e klasave si një faktor zhvillimi dhe përparimi(!). Por çermenikasit Hasan
Kacën e mbajnë mend për të mirë. Gjatë drejtimit të Hasanit në krye të Lokalitetit, mund
të ketë pasur individë të pakënaqur, por kurrë të cënuar, apo të përsekutuar për shkak
të origjinës, apo të qëndrimit të tyre politik.
Hasani, duke qenë bir i krahinës së Çermenikës, që e njihte mirë jetën dhe mentalitetin
e çermenikasve, kishte krijuar lidhje të tilla
me bashkëkrahinarët e tij, që i kapërcenin
ato dasitë që i kishin rëndom zyrtarët e lartë
të kohës. Hasan Kaca ishte ndryshe. Jashtë
zyrës ai ishte fshatari i thjeshtë çermenikas,
që lëronte tokën, që priste dushqe në pyll, që
ngrinte mullarë për bagëtitë, që priste e përcillte miq në shtëpinë e tij etj. etj. Ai ishte si gjithë
bashkëfshatarët e tij, ishte një nga ata.
Hasan Kaca ishte konfrontuar me regjimin. Ai revoltohej kur shihte se si nëpërkëmbej dinjiteti i krahinës dhe i rrethit të tij. Hasani
vërente se në postet më të larta, por edhe në
punët më të rëndomta, ishin emëruar persona që vinin nga rrethet e tjera, a thua se ishte
“shuar” rrethi i Librazhdit dhe nuk kishte,
p.sh., as edhe një pastrues plehrash, që duhej
të vinte nga Korça, sëbashku me sekretarin e
parë të PPSH-së (!). Ai i demaskonte ata zyrtarë të lartë në organet drejtuese të rrethit të
Librazhdit, që abuzonin me dashamirësinë
dhe tolerancën e banorëve librazhdas. Hasani
i vuajti pasojat e këtij konfrontimi, por mbeti
krenar për qëndrimin parimor dhe të vendosur të tij.
KUSH ISHTE HASAN KACA?
Ai lindi më 5 mars 1920, në fshatin
Zdrajshë të Çermenikës. U rrit pa prindër,
aq sa nuk i kishte mbajtur mend fare, dhe
për mirërritjen tij u kujdes xhaxhai, Myftar
Kaca. Nga viti 1933 e deri në vitin 1934 kreu
shkollën fillore në fshatin e lindjes, në Zdrajshë, në kushte shumë të vështira, pa libra
dhe pa veshmbathje.
Në qershor të vitit 1934, së bashku me
vëllain, Selman Kaca, si dhe me disa bashkëfshatarë të tjerë nga Zdrajsha, Orenja dhe Floqi
u nisën për punë në Sukth të Durrësit. Nisja
u bë me këmbë. Në atë kohë Sukthin e kishin
marrë me qira (konçesion) Shoqëria italiane
“Eja”, për 99 vjet dhe nipërit e tij, Shaqir dhe
Shaban Sinani, ishin sipërmarrës për ndërtimin e një prite në lumi. Lumi dilte shpesh
herë nga shtrati i tij dhe përmbyste fushën që
kishte në përdorim shoqëria italiane. Kushtet
e punës ishin shumë të vështira. Shoqëria
nuk merrte përsipër që të kujdesej për strehimin dhe ushqimin e punëtorëve. Punëtorët
flinin në qiell të hapur, duke u shtrirë në tokë.
Në këto kushte 90% e punëtorëve u sëmurën
nga malarja. Puna dhe jetesa në Sukth u bënë
të padurueshme dhe ata u larguan të gjithë
nëpër shtëpitë e tyre.
Pas një viti, në maj 1935, me interesimin
e dajës së tij, Qazim Leka, që punonte si roje
dhe magazinier te një shoqëri private ndërtimi me mbiemrin Turkeshi në Tiranë, i gjejnë një punë si shërbëtor në familjen e Shefki
Turkeshit. Në këtë punë qëndroi deri në vitin
1937. Atë vit Shefki Turkeshi e dërgoi djalin e
tij në Romë (Itali), në një institut që strehonte
fëmijët që nuk flisnin dhe meqë Hasani kishte
qenë shumë i lidhur me djalin, e dërgojnë
edhe atë në Itali. “Kjo qe një mundësi e mirë
edhe për mua që të shoh Italinë, - kujton vite
më vonë Hasani. - Kur mbërritëm në Romë
kërkuam ambasadën shqiptare atje. Kur e
gjetëm dhe pashë flamurin shqiptar, u gëzova
pa kufi. Për një muaj që ndejta në Itali, mua
m’u rrit ndjenja atdhetare, për Flamurin dhe

Shqipërinë. Shkonim gati çdo ditë në ambasadën shqiptare dhe merrnim gazetat shqiptare
që dilnin në atë kohë, si “Besa” dhe “Arbëria”.
Kur u kthyem për në atdhe, Hasani qëndroi edhe disa kohë te Turkeshi. Pos një viti
i kërkoi që të largohej. Turkeshi i premtoi
që ta dërgonte në Durrës, te nipi i tij, Qemal
Turkeshi, por nuk qëndroi gjatë atje dhe filloi
punë në hotel “Drini”, me pronar Adem Rama,
ku qëndroi deri në fund të vitit 1940.
Në Durrës Hasani ishte njohur me Mujo
Ulqinakun, i cili banonte në lagjen e re të
Durrësit. Hasani kujton se me të pata biseduar disa herë. Edhe kur fillova punë në hotel, ne
vijonim të takoheshim. Ai ishte njeri shumë i
dashur, i thjeshtë dhe atdhetar i flaktë.
Pushtimi i Shqipërisë më 7 prill 1939 nga
Italia fashiste e zuri në Durrës. Për pushtimin e Shqipërisë kishte kohë që flitej, ndaj
Hasani ishte laguar nga Durrësi një ditë më
parë, ditën e ejte, dhe pati shkuar në Tiranë.
Aty u takua me disa bashkëfshatarë të tij dhe,
që atë natë, u larguan nga Tirana. Në darkë
fjetën në Shkallë- Priskë. Të nesërmen, më 7
prill 1939, u nisën nga Qaf-Priska për në fshatin Shëngjergj dhe nga andej në Zdrajsh. Sapo
kaluan Qaf-Priskën dhe po zbrisnim poshtë,
kur dëgjuan të shtënat e artilerisë së rëndë
të Flotës Detare , e cila po godiste Durrësin.
Qëndrua në vend dhe filluam që të bisedonin
me njëri-tjetrin. Ne këtë kohë një skuadrile aeoplanës, rreth 58 aeroplanë, filluan që të fluturonin në qiellin shqiptar. Kur kaluan sipër
kokave të tyre, ata hodhën fletushka. I morën
disa prej tyre dhe i lexuan. Ato i bëjnin thirrje popullit shqiptar, se do të vinin në Shqipëri
për ta çliruar nga Zogu etj. Hasani dhe shokët
e tij vazhduam rrugën për në Zdrajsh.
Qëndruan ndisa ditë në shtëpitë e tyre
dhe pas një jave u kthyen përsëri në Durrës.
Hasani u rikthye me punë në hotelin e tij. Pas
pushtimit të Shqipërisë, Hasani u mbush me
urrejtje kundër pushtuesve të vendit të tij. Ai
mori pjesë në 3-4 demontrata antifashiste. Në
një rast, kur në Bashkinë e Durrësit po mbante një fjalim Konti Çiano, që ishte ministër i
jashtëm i Italisë dhe dhëndërri i Duçes, durrsakët u hodhën në demonstrata. Demonstrata u bë se pushtuesit italianë ulën flamurin
shqiptar. Në demonstradë mori pjesë edhe
Hasan Kaca. Filloi një përleshje fyta me fyt
me italianët. Përleshja u shtri që nga qendra
e Durrësit e deri në Port, në vendin ku sot
ndodhet ish hotel “Vollga”. Në ndihmë të policisë italiane erdhën forcat ushtarake, të cilat e
shpërndanë me forcë turmën.
Në qershor të vitit 1940 Hasani u largua nga hoteli dhe filloi punë në një shoqëri,
në Rrashbull të Durrësit. Gjatë punës ai u
ngatërrua me fjalë me një nëpunës italian, që
ishte antar i partisë fashiste italiane. Italiani e
denoncoi në postën e karabinierisë. Erdhi një
karabinier, i cili e arrestoi dhe emë futi në një
dhomë paraburgimi. Pas 3-4 orëve vjen drejtori i kantierit, ku punonte Hasani dhe, pas
një bisede të shkurtër që bëri me marshallin e karabinierosë, e nxjerrin nga dhoma e
paraburgimit. Drejtori italian e këshilloi që të
bënte kujdes me këmishëzinjtë e fashizmit, se
“ata janë njerëzit më të poshtër që ka Italia”,
i tha ai.
Pas kësaj zënke Hasani iku nga Durrësi,
pasi fashistë kishin filluar arrestimet në masë

të njerëzve atdhetarë me pikpamje antifashiste. Ai u kthye në fshatin e tij.
Në janar të vitit 1941 i vjen një letër nga
Kryqi i Kuq ndërkombëtar, që ia dërgonte i
vëllai, Selmani, i cili e njoftonte se ishte kapur
rob në Greqi, gjatë luftës italo-greke. U nis
menjëherë në Tiranë dhe, pasi u soll vërdallë
për gati një javë, më në fund i thanë se robërit
kishin ardhur në Maminas të Durrësi. Në
darkë po qëndronte në një lokal dhe atje
ndodhej edhe një oficer italian, që po pinte
verë nga një shishe 1-litroshe, të cilën sapo
e kishte hapur. Oficeri shante me zë të lartë
shqiptarët me fjalët nga më të ultat. Hasani
u revoltua dhe në çast vendosi që ta qëllonte
oficerin fashist. Ai iu afrua oficerit, gjoja për
të ndezur cigaren, por ai më e vështroi me sy
të përhumbur nga pija e tepërt dhe filloi që ta
shante. Hasani e kapi shishen e verës dhe ia
theu kokës. Doli me vrull nga lokali dhe u bë
tym.
Në mëngjes herët shkoi në Maminas.
Kishte ndërruar veshjen, për të mos u njohur.
Atje nuk kishte robër të ardhur nga Greqia,
por ushtarë që kishin dezertuar nga lufta italo-greke. Një bashkëfshatari i tij, Osman Albariami, që ishte ordinancë i një oficeri shqiptar, e takoi me komandantin italian. Oficeri,
pasi u njoh me kërkesën tij, i tha se robërit
që kanë kapur grekërit ishin nisur me katër
anije për në Brindisi. Dy anije qenë mbytur
nga anglezët dhe dy të tjerat patën mbëritur në Brindisi. Shqiptarët i kishin kthyer në
Vlorë. “Ishalla është me ta edhe vëllai yt”, - i
tha oficeri.
Po atë ditë niset për në Vlorë. Pas shumë
peripecish, arriti në darkë në qytetin bregdetar. Disa vlonjatë i thanë se robërit e kthyer
nga Brindisi ndodheshin në kazermat e Qafës së Koçiut. Të nesërmen shkovi te Qafa e
Koçiu. Pyeti për Selmanin dhe fatmirësisht ai
ishte aty. Pas dhjetë minutave që ishte takuar
me vëllanë, pa pritur i afrohet një oficer shqiptar. Ai shoqërohej nga dy civilë me biçikleta, që ishin të kuesturës italiane. Dy civilët i
thanë se e kërkonte kuestori në prefekturë.
U shkoi nga pas. Në zyrat e kuesturës i bënë
një kontroll të imët dhe pastaj e shoqëruan në
burg. Hasani njoftovi dajën e tij, Qazim Lekën,
duke i thënë se ishte në burgun e Vlorës, se
ai duhej të takonte sekretarin e partisë fashiste të Zdrajshës dhe të merrte një çertifikatë
mirësjellje për të. Pas 33 ditëve të qëndrimit të
tij në burg, (gjatë kësaj kohe kishte mbërritur
edhe çertifikata e mirësjelljes), e nxjerrin nga
burgu, duke i thënë se ishte falur nga mbreti
(!). Pasi del nga burgu, kthehet bashkë me vëllanë në fshatin e tij.
Nga tetori i vitit 1942, Lëvizja Antifashiste
Nacionalçlirimtare po merrte hov. Me anë të
Ymer Ballës (Dëshmor i Atdheut), që e kishte
kunat (burrin e motrës), ra në kontakt me
luftëtarët e çetës partizane të Çermenikës.
Çetën partizane e komandonin Kadri Hoxha
dhe Ramadan Çitaku. Pas 5 ditëve, që ishte
takuar për herë të parë me Kadri Hoxhën
dhe Qiriako Deçkën, në Orenjë vjen milicia
italiane. Kadri Hoxha i dërgoi një letër me
Xhevdet Ballën, ku i shkruante se kërkonte
të strehohej çeta partizane në fshatin e tij, në
Zdrajsh, deri sa të largoheshin milicët nga
Orenja. Hasani iu përgjigja pozitivish, se i pranonte partizanët. Çeta në mënyrë ilegale u fut
në Zdrajsh dhe u strehuan në shtëpinë e tij.
Pas tre ditëve milicët italianë erdhën në Zdrajshë dhe qëndruan në kryqëzimin e rrugëve
mbi treçerek ore. Hasani dhe i vëllai i nxorën
fëmijët nga shtëpia për çdo rast rreziku. Fatmirësisht armiku nuk i pikasi partizanët.
Pas tre ditëve kollona e pestë e armikut
kishte informuar fashistët, për vendndodhjen
e partizanëve. Çeta u vu në gatishmëri, por
milicëve nuk ua mori mendja që të sulmonin
për vetë pozicionin e favorshëm të shtëpisë së
Hasanit. Që nga ai moment e deri në çlirimin
e plotë të vendit shtëpija e tyre u bë bazë e
Luftës Nacionalçlirimtare. Gjatë operacioneve

armike, kur fshatin Zdrajsh e sulmuan gjermanët dhe bashkëpunëtorët e tyre, partizanë
dhe familjarët u largun nga shtëpia dhe u
strehuan në malin e Gurit të Muzhaqit dhe
shpella.
Pas çlirimit të vendit Hasani ka shërbyer
në terren dhe në disa qytete, si në Tiranë, Elbasan etj. Me krijimin e Komandës së Vendit
(njësiti territotial) u zgjodh përgjegjës ushtarak i saj. Komanda kishte si objektiv ruajtjen e qetësisë publike, zbatimin e vendimeve
të këshillit komunal, çarmatimin e popullsisë, furnizimin me ushqime etj. Në mars të
vitit 1945 emërohet kryetar i komisionit për
rregjistrimin e popullsisë. Në prill të po atij
viti u emërua komisar i Komandës Vendore
në Përrenjas dhe në korrik, kur komandat u
suprimuan, kaloi përgjegjës terreni për zonën
e Qukësit dhe Përrenjasit. Në shtator të atij viti
shkoi në Degën e brendëshme të Elbasanit,
ku gradohet nën-toger. Në Elbasan qëndroi
deri në korrik të vitit 1946, kur sëmuret dhe
me kërkesën e tij lirohem. Në tetor të vitit
1946 kaloi nëpunës civil në Degën e punëve
të brendëshme të Librazhdit, ku qëndroi deri
në prill të vitit 1949.
Me organizimin e pushtetit lokal emërohet kryetar i Komitetit Ekzekutiv të k.p. të
Lokalitetit të Çermenikës. Ghjithashtu zgjidhet edhe antar i Këshillit Popullor të rrethit të
Elbasanit. Në qershor të vitit 1949 nga konferenca e partisë e Elbasanit zgjidhet antar i
plenumit të rrethit të Elbasanit dhe më vonë
antar i kryesisë së Frontit të po atij rrethi.
Më 15 shtator 1953 Lokaliteti i Çermenikës suprimohet. Librazhdi u bë rreth dhe
Elbasani u bë Qark. Hasani kalon me detyrë
si i plotfuqishëm i grumbullimit të rrethit të
Librazhdit. Pas një viti kalon përgjegjës i agjencisë së transportit të Qarkut të Elbasanit.
Pas 6 muajve, me kërkesën e tij largohet nga
Elbasani dhe shkon në Bizë, si përgjegjës
menxe dhe magazinier ushqimor. Në tetor të
vitit 1958 thirrem nga sekretari i parë, Mihal
Dodbiba, që të bënte dorëzimet në Bizë dhe të
kthehesh në Çermenikë, si kryetar i Komitetit
Ekzekutiv të k.p. të Lokalitetit. Në krye të këtij
lokaliteti qëndrovi për rreth 10 vjet, nga viti
1958 e deri në vitin 1968.
Në fund të vitit 1968 unë u shkarkua si
kryetar i Lokalitetit, për shkak se bëri një demaskim publik për disa kuadro të kooperativës bujqësore dhe për tre antarë të byrosë së
rrethit, si Koci Sinica, Koli Doja dhe Menduh
Mançka, të cilët e kishin kthyer Librazhdin
si një “koloni” të Korçës. Shumë korçarë me
origjinë fshatare vinin në Librazhd si ushtarë
dhe pas lirimit ata qëndronin në qytet dhe
emëroheshin nëpunës (kuadro) në institucione më të rëndësishme të rrethit. Katër antarë
byroje të rrethit ishin korçarë, shumica e shefave të seksioneve të komitetit ekzekutiv ishin
korçarë, sportelisti i hotelit të vetëm të qytetit
ishte korçar, karrocieri i plehrave ishte korçar
(!).Pushtetarët u hakmorrën kundrejt tij, duke
e përjashtu nga puna dhe partia.
Me kërkesën e tij kaloi në ndërmarrjen
mirëmbajtje-rruga, si përgjegjës sektori në
Qarrishtë e më vonë në Çermenikë. Në vitin
1980 doli në pension.
Gjatë periudhës që ka qenë dy herë kryetar
i Lokalitetit dhe në mirëmbajtje-rruga është
interesuar për të ndihmuar zonën e Çermenikës në tre drejtime: në arsim, shëndetësi
dhe infrastrukturë. Me interesimin e tij janë
ngritur godinat e disa shkollave 8-vjeçare,
si në Gurr-Gegë, Zdrajshë, Kuturman, Funarës etj., për dy godina (zyra) të Lokalitetit në Gurr-Gegë e në Zdrajshë; për ngritjen e një qendre shëndetësore në Zdrajshë,
për ndërtimin e dy kalave vaditëse të mëdhenj: Gurakuq-Orenjë, Floq-Kuturman dhe
Lunik-Funarës-Zdrajshë-Vërri, si dhe kanale
vaditës më të vegjël: Gurakuq, Orenjë, Zdrajshë-Vërri etj., për ngritjen e hidroçentraleve
në Orenjë e Lunik etj. Me iniociativën e tij u bë
e mundur hapja e rrugës automobilistike Librazhd-Orenjë, dy urat kryesore mbi lumenjtë
e Lunikut dhe Kuturmanit. Rrugën automobilistike e pati hapur populli i krahinës së Çermenikës, i ndarë nga ana e Lokalitetit sipas
fshatrave, mbi bazë të krahëve të punës vullnetare. E gjithë kjo punë e madhe është arritur
nga kontributi dhe puna vullnetare e popullit
patriot i krahinës së Çermenikës.
Vitet e fundit të jetës së tij, Hasani i kaloi pranë familjes, e cila banonte në qytetin e
Tiranës, deri kur vdiq disa ditë më parë, në
moshën 96 vjeçare 03.06.2016.
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ING. CANE MEHMETAJ, NDERI I
SHOQATËS “SKËNDERBEGASI”
SHPENDI TOPOLLAJ
Duke folur për kalimin e moshës, më i
shquari ndër shkrimtarët e të gjitha
kohrave Stefan Cvajgu ka thënë se “Të
plakesh, do të thotë të mos kesh turp nga
e kaluara.” Dhe për atë që guxon ta shohë
në sy të shkuarën, shoqëria njerëzore e ka
për detyrë që t`ua verë bustin në piedestalin që ata vetë e kanë ngritur, pasi në të
kundërtën është ashtu sikurse deklaronte
Euripidi se “Koha do t`ju thotë gjithëçka
brezave të ardhëshëm. Ajo flet edhe kur
nuk e pyesin.” Kjo na ka shtyrë që të
nderojmë sot jetën dhe veprën e mikut
tonë të dashur ing. Cane Mehmetaj, me të
cilin personalisht më lidh një shoqëri qysh
nga viti 1960, kur ende fëmijë, fati na bashkoi në shkollën e mesme të lavdishme
“Skënderbej”. Cania është lindur në 14
tetor 1944, në fshatin e dëgjuar Gorisht
buzë Vjosës, fshatin e 28 dëshmorëve, atë
ditë hareje kur ishte çliruar Vlora nga
pushtuesit gjermanë dhe babai i tij Faslliu, partizan i Brigadës së 12 S. po kthehej
në shtëpi. Jeta e tij në atë familje gjatë vegjëlisë ka pasur dhe mungesat e veta, si çdo
familje shqiptare, por ka qenë mjaft e pasur me dëshirën për t`i rritur dhe edukuar
fëmijët me virtyte e cilësi të vyera si
ndershmëria, punëdashja, respekti për të
tjerët, zelli për t`u shkolluar dhe sidomos
dashuria për atdhe. Fati e deshi që babai
të vdiste shpejt dhe Cania të mbetej jetim.
Së bashku me vëllanë e tij dy vjet më të
madh Tajarin, ata i merr në kujdestari
xhaxhai i tyre Qamili. Në vitin 1952, ai fillon shkollën, dhe me gjithë mangësitë e
shumta, por me përkrahjen e pakursyer të
mësuesve të përkushtuar, ka rezultate
mjaft të mira. Bukuria e natyrës, pastërtia
e shpirtit të njerëzve të thjeshtë, dinjiteti
me të cilin ata e përballonin jetën, besimi
se me punë, ditë më të mira do të vinin,
solidariteti mes tyre, dhe mikpritja karakteristike, lanë gjurmë të pashlyera në
mendjen e tij. Ato u rrënjosën në subkonshiencën e djaloshit optimist dhe përcaktuan karakterin e tij, për të mos thënë dhe
të ardhmen, pra udhën që do të ndiqte në
jetë. Ende i parritur, ndërsa në fshat
kishte ardhur me leje xhaxhai tjetër
Shabani, ish partizan i Br. së 11 S. dhe
tani oficer, ai i kërkon që sido që s`kishte
mbaruar viti shkollor dhe ai ishte ende në
klasën e gjashtë, ta marrë me vete në
Durrës, ku ky shërbente. Shabani u
tregua shumë i gatshëm për t`ia plotësuar
dëshirën nipit të tij, pasi e kuptonte se
kështu do t`i çelej dhe perspektiva dhe për
t`u bërë dikushi. Kjo është dhe arsyeja
përse Cania e deshi me gjithë zemër xhaxhanë dhe tani që ai s`është më e kujton
përherë në bisedat që bën me ne shokët e
tij. Cania, po me kaq nostalgji kujton edhe
drejtorin e shkollës Arap Caushajn i cili e
deshi shumë dhe me intuitë të pagabuar
jo vetëm i dha shpërnguljen, por dhe e
inkurajoi që të mos i ndahej shkollimit të
mëtejshëm. Largohet nga Gorishti duke
ndjekur kalin ku kishte hipur Shabani,
me kokën pas. I këputej shpirti dhe i
mbushen sytë me lot kur shihte atë
shtëpinë e braktisur të gjyshit. Cili do të
ishte fati i tij tani që po shkonte drejt të
panjohurës? Ja dhe lumi ku lahej me
shokët gjatë verës. E aty më tej, luadhet
ku kullosnin bagëtinë. Sa kujtime ju ngjallën djaloshit sykaltër. Po i linte
lamtumirën lodrave dhe çapkëllëqeve të
fëmijërisë! Natyrisht që Durrësi ishte një
qytet mbresëlënës e plot gjallëri. E rregjistrojnë në shkollën “24 Maj”, zë shokë të
rinj dhe përfundon dy vitet e mbetura dhe

me interesimin e Shabanit, i del bursa për
të studiuar në shkollën e mesme ushtarake “Skënderbej” në Tiranë. Dëshira për
të shkuar në atë shkollë i kishte lindur
edhe kur shihte skënderbegasin Nafi Dyrmishi me atë uniformën e bukur që vinte
të shtunave pranë familjes së tij që banonin në të njejtin pallat. Ai e kishte pasur
ëndërr që të bëhej oficer dhe me besimin
se pas kësaj shkolle mund të shkonte në
Bashkimin Sovjetik, Cania më 15 gusht të
vitit 1960 kalon pragun e një shkolle, kujtimi i së cilës nuk do t`i ndahej kurrë.
Zhvillimet pas sherreve ideologjike, politike dhe shtetërore mes dy partive dhe
vendeve tona, bënë që t`i harronim si
shkollat ashtu dhe vajzat ruse. Veçse
gjithçka u kompensua me mirësinë e
pashembullt që gjetëm te personeli komandues, te trupa pedagogjike dhe ata të
shërbimeve të tjera, të cilët vunë gjithçka
patën, për kulturimin dhe formimin tonë
qytetar. Emrat e Luto Haxhisë, Hasan
Gjatës, Refik Kucës, Kujtim Xhungës, Mikail Vasos, Stavri Angjelit, Gjylizare Çiços,
Dilaver Dilaverit, Ismet Bellovës, Viron
Cinxos, Bejkush Birçes, Irakli Kasnecit,
Drita Hajros, Gaqo Dilos, Shpresa Shehut, Sadete Kasës, Filip Tolës etj. u bënë
aq të shtrenjtë për ne, sa edhe sot e kësaj
dite u jemi mirënjohës atyre. Shokët ishin
aq të këndshëm, të përzemërt e të sinqertë. Dhe Cania i donte shumë ata, se
ishin për t`u dashur shokët e tij të klasës
Perlat Dervishi, Ylli Dudushi, Arshin Çela,
Rezo Çulli, Asllan Kordha etj. Mjediset e
shkollës tonë dhe organizimi i kohës së
lirë ishte i tillë që qytetet sportive gumëzhinin dhe vështirë të gjeje një skënderbegas
që të mos merrej me një sport. Talenti dhe
të dhënat trupore të Canes e orientuan
atë nga pingpongu i cili qe ndofta më
çlodhësi dhe më argëtuesi nga të gjitha
sportet e tjera. Ai u përfshi në ekipin e të
rinjve të “Partizanit” ku konkurroi me
sukses. Si të gjithë shokëve të tij, në këtë
shkollë Canes ju forcua dëshira e pashuar për librat. Duke frekuentuar kinematë, stadiumet, teatrot, muzeumet e
deri operat, Cania kuptoi se kishte hedhur bazat e kulturës dhe po përgatitej seriozisht për jetën. S`i mbetej tjetër veçse të
zgjidhte degën ku do të vazhdonte studimet në shkollën e Oficerëve. Dhe ai
preferoi xhenion. Atje jepnin mësim pedagogë të shquar si energjiku Muharrem Teriati, i urti Stefan Inxhilizi, i kulturuari
Tomorr Dedja, ironiku Subi Maska me

shokë. Edhe në këtë shkollë me komandant të paharruarin Enver Begeja, kërkesat ishin mjaft të larta. Më 28 dhjetor të
vitit 1968 Cania diplomohet oficer dhe në
janar të 1967 caktohet komandant toge
në Bajram Curr. Kuptohet që aso kohe
me ato rrugë dhe atë komunikacion, Bajram Curri ishte larg sa Poli i Veriut, por
fati e deshi që transferimi si komandant i
kompanisë të xhenios në Shkodër të mos
vonojë. Cania punon me të gjitha
mundësitë e tija, fiton respektin e vartësve
dhe eprorëve dhe i ndihmuar nga zëvendësi autoritar i Heroit të Popullit Rrahman
Parllaku, Mehdi Ramohitua emërohet në
batalionin e xhenios në Durrës. Në vitin
1970, duke parë aftësitë e tij pedagogjike
e caktojnë instruktor për xhenion në
shkollën e Oficerëve rezervistë në Plepa.
Me kërkesa ndaj vetes, dhe me synimin që
t`i kryente sa më mirë detyrat funksionale
në të ardhmen, ai nis studimet në fakultetin e inxhinierisë në Filialin e Durrësit të
cilin e përfundon në Tiranë. I titulluar inxhinier, atë e caktojnë komandant të detashmentit të fortifikimit në Brigadën e Manzës
me komandant ushtarakun e lindur N. Zejnati, detyrë kjo sa e rëndësishme aq dhe e
vështirë po të kemi parasysh kërkesat e
kohës. Cania, me ndërgjegje të pastër dhe
sedër reparti për dy vjet rresht (1979 – 79) i
kryen detyrat mësë miri, duke zënë edhe
vendin e parë në ushtri. Kodër më kodër e
fushave pa mbarim do ta gjeje Canen, herë
të pluhurosur e herë të baltosur, ngrënë e
pa ngrënë, mes ushtarëve dhe punëtorëve,
duke përballuar një volum të paimagjinueshëm punësh. Qendra zjarri, tunele, transhe e hendeklidhjet që s`u gjendej fundi,
kërkonin sakrifica e privacione të jashtzakonshme. Në vitin 1982 e çojnë me të njejtën detyrë në Brigadën e Shijakut, ku
përsëri dallohet për rezultate të larta. Por
çmenduria që kishte nisur vite më parë
me goditjet e të ashtuquajturit “Grup
puçist” nuk kishte të pushuar dhe atë për
mungesa në biografi, që sot duken komike, e nxjerrin në lirim. Kjo qe një tronditje e madhe, një goditje mëse e pamerituar, por që tregoi dhe karakterin e paepur
të Canes. Presioneve për të lënë gruan për
Partinë se gjoja babai i saj kishte shfaqur
rezerva ndaj socializmit dhe vijës politike
që ndiqej, ai i qëndroi burrërisht. Familjen
e kishte të shenjtë. Gruan, Evgjeninë që
ashtu sikurse e thosh emri i saj, e kishte
fisnike, e kishte zgjedhur vetë, besnike, të
bukur nga pamja, të bukur nga shpirti.

Pastaj i dilnin parasysh fjalët e Prosper
Merimesë se “Shërbimi më i madh që
mund t`u bëjë fëmijëve një baba, është të
dojë nënën e tyre.” Ndihma dhe fjalët
dashamirëse të komisarit të Divizionit Namik Hasani nuk e thyen dot vendimin që
merrej skutave të errta dhe Cania me trishtim e dhimbje largohet nga ushtria që
e donte me gjithë forcën e shpirtit dhe që i
kishte kushtuar jetën. Në shkurt të vitit
1983, fillon punë si inxhinier ndërtimi në
Ndërmarrjen Kimike, ku ja lehtëson
brengën një tjetër njeri i mirë, drejtori duarflori Xhevdet Laze. Cania kudo që ka
punuar, me korrektesën e tij, me çiltërsinë
dhe punën e palodhur, ka fituar zemrat e
njerëzve, gjë që ka bërë të ndihet mirë.
Megjithëse i pafajshëm, ai nuk shndërrohet në qaraman. Kokën e mbante gjithmonë lart, shikimin drejt dhe buzën në
gaz. Kështu vazhdoi derisa sistemi ndryshoi dhe në 1 mars 1992, rikthehet në
ushtri dhe emërohet drejtor i N.N.U. në
Shijak, pra atje ku qe, kur e larguan nga
radhët e ushtrisë. Pas tre vjetësh, dhe me
nderin e vënë në vend, ai me kërkesën e tij
del në lirim për t`u marrë me aktivitet privat. Krijon një firmë ndërtimi dhe modestisht përshtatet me rregullat e reja të
ekonomisë së tregut, gjersa doli në pension në dhjetor të vitit 2009. Ishte koha të
qetësohej dhe të shëtiste sa mundej me
bashkëshorten, brenda dhe jashtë vendit,
pasi dhe fëmijët i kishte shkolluar dhe rehatuar; Stela si inxhiniere kimiste industriale dhe djali Elvisi inxhinier ndërtimi
mjaft i suksesshëm. Lumturinë e gjen
sidomos te fëmijët e tyre, Kristina, Devi,
Etjeni dhe Serxhi. I sheh të gëzuar ata dhe
kujton atë ditën kur teksa ndiqte pas
xhaxhanë e tij oficer hipur në kal, i kishte
ngulur sytë e përlotur shtëpisë gjysmë të
rrënuar të gjyshit, me dyshimin se si do
vente fati i tij gjatë atij udhëtimi drejt të
panjohurës. Takohem shpesh me Canen
për të pirë ndonjë kafe mëngjeseve dhe
për të kujtuar shokët dhe shkollën tonë
dhe kur e shoh të mbushur me aq entusiazëm dhe energji, sepse më kujtohet
thënia e Xh. Bokaçios se “Kush gëzon rini
në pleqëri, gëzon një privilegj të rrallë.”
Dhe për t`ia shtuar privilegjet e merituara,
shokut tonë që sa herë i bije rruga andej
ku ka qenë shkolla jonë “Skënderbej” ,
ndalon makinën dhe përshëndet duke i
rënë borijes, Kryesia e Shoqatës e ka
shpallur “Nderi i shoqatës kombëtare
“Skënderbegasi.”
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SPECIALE

Promovohen dy librat e Shpendi
Topollajt për Adem Metën
K

ëto ditë, me rastin e tre
vjetorit të vdekjes, me nismën
e shoqatave “Labëria”, ajo e
Ushtarakëve të liruar dhe në rezervë
dhe asaj “Skënderbegasi”, në sallën e
madhe të Muzeut Historik Kombëtar
në Tiranë, u promovuan dy librat e
rinj të autorit Shpendi Topollaj “Biri i
Golëmit” dhe “Rroj në kujtimet tuaja”,
kushtuar jetës dhe veprës të ish drejtuesit të lartë të ushtrisë Adem Meta.
Rreth vlerave artistike të tyre dhe figurës së ndritur atdhetare të Ademit
folën nipi i tij avokat Bashkim Asllani
dhe ish kuadro të larta të ushtrisë si
Bajram Mane, Kujtim Çako, Mikado
Shakohoxha, Eqerem Osmani, Novruz
Turku e plot të tjerë të cilët theksuan se si gjithmonë shkrimtari Shpendi Topollaj ka ditur të përjetësojë më
së miri shumë nga ata që gjithë jetën
e tyre punuan me profesionalizëm,
ndershmëri, drejtësi, thjeshtësi dhe
dashuri për njerëzit dhe Atdheun e
tyre. Autorin dhe të pranishmit i falenderuan dhe të afërmit e Ademit, si dhe
bashkëshortja e tij Hatixhja e cila vuri
në dukje përmes lotëve se Shpendi
Topollaj na e ka ngjallur Ademin i cili
deri në fund të jetës shkëlqeu kudo ku
e thirri detyra. Poeti i mirënjohur Agim
Bajrami deklamoi poezinë kushtau
Adem Metës e cila u prit me duartrokitje të përzemërta. Për të dhënë një ide
rreth përmbajtjes së këtyre dy librave
që janë njëkohësisht edhe një vlerë e
shtuar për letërsinë tonë, po botojmë
fjalën që mbajti autori i tyre .
“Më lejoni të falenderoj nga zemra si ju që patët mirësinë të flisni aq
ngrohtësisht dhe me profesionalizëm
rreth librave kushtuar të paharruarit
Adem Meta, ashtu edhe ju të tjerët që
me vëmendje e mall e përcollët këtë
takim që më shumë se mua, i kushtohet protagonistit kryesor, të cilit i
shkojnë mrekullisht fjalët e dikujt për
Mohandas Gandin, se ai “… nuk lindi dhe as u ndihmua të bëhej ashtu
si u bë: ai u vetëbë.” Ja pse dua të besoj se kushdo që i ka lexuar ose do t`i
lexojë si romanin tim, ashtu dhe kujtimet e disave nga ju, do të gjejë mes
rreshtave, qoftë dhe me sytë e turbulluar nga trishtimi, ato fjalët e thjeshta
por madhështore se “Jeta ime është
mesazhi im.”
Pikërisht, kësaj sentence jam përpjekur që t`i qëndroj besnik, ndërsa
shkruaja për njerin nga kuadrot më
të shquara të ushtrisë tonë i cili me
virtytet e tij, talentin, kulturën, zemërmadhësinë e sidomos atdhedashurinë
e tij, mbeti një nga figurat më të spikatura që nxorri krahina e Kurveleshit,
shkolla lavdiplotë “Skënderbej”, ajo
e oficerëve dhe korpusi i drejtuesve
të lartë të ushtrisë. Sa herë e takoja
Adem Metën, nuk e di pse më kujtohej
si ai personazhi i romanit “Murtaja”
i Alber Kamysë i cili thosh: “Ka baza
mëse të mjaftueshme që të preokupohesh për ta adhuruar sa më fort njeriun. Shumë më tepër se sa të merresh
me përbuzjen e tij”, ashtu edhe princi

Mishkin, pra princi Krisht i Dostojevskit që i donte vëllazërisht njerëzit,
pa arbitraritete e ligësi ndaj tyre.
Është e vërtetë se aso kohe, Ademin e
përfshiu politika. Është po kaq e vërtetëse Oto Bismarku dikur ka thënë se
“Politika prish karakterin.” Por është
akoma më e vërtetë se biri i mençur I
Golëmit, mbeti po ai Ademi që siç ish
i bukur nga pamja, fjalët e sjellja, i
solli funksionit të komisarit sharmin,
nderin, urtësinë e fisnikërinë qëajo detyrë kërkonte. Është kjo dhe arsyeja
që unë, oficeri që provova kalvarin e
ndëshkimeve idiote të kohës së çmendur, teksa përshkruaja vdekjen e tij,
nuk e pata aspak për turp të pohoj:
“Më mbytën lotët. Qava.” Se në qoftë
ashtu sikurse mendonte F. Kafka te
“Proçesi’” i tij, se “gjyqi ndodhet brenda nesh”, Adem Meta e kish ndërgjegjen tërësisht të pastër, pasi kurrë
nuk i bëri keq askujt. Përkundrazi,
gjeti forma e mënyra për ti ndihmuar
ata, për t`i promovuar dhe për t`i

përkrahur. F. Tjutçevi këshillonte
shkrimtarët aty nga mesi i shekullit të
nëntëmbëdhjetë: “Letërsia nuk ekziston që të lexohet vetëm nga gjimna-

zistët, asaj nuk i duhet dhënë drejtim i
thjeshtëzuar.” Po të kujtojmë se Ademi
që nuk i ndante kurrë librat nga dora,
ishte një erudit, unë do të isha i lumtur sikur brenda kuadrit të thjeshtësisë, të kem evidentuar edhe nivelin e
tij të admirueshëm kulturor. Të tjerat
i gjykoni ju. Në qoftë se kam lënë pa
përmendur emra shokësh, të afërmish
apo ngjarje, kërkoj ndjesë, duke u siguruar se asgjë nuk është bërë qëllimisht. Rëndësi ka ajo që kam cituar në
hyrje të romanit: “Ruani kujtimin tim
dhe unë nuk do të humbas asgjë duke
ikur nga jeta.” Një ditë, ndërsa po pinim një kafe me Ademin dhe mikun
tonë të përbashkët Mehdi Ramohiton,
se si shkoi fjala te mësuesit e shkollës
“Skënderbej”. Përmendëm Zene Hatibin që i kishte dhënë letërsinë Ademit
në vitet pesëdhjetë dhe që e donte aq
shumë. Ai, mesa duket me një parandjenjë për fundin e tij të afërt, ashtu
mendueshëm dhe shkarazi, kujtoj se
ajo i kishte folur njëherë për poezinë e
Viktor Hygoit “Lule mbi varr.”

HISTORIA

Xhelal Ramazan Sinani rrëfen se si u angazhua me Çetën e Pezës

Çdo njeri ka detyrim ti shërbej atdheut
Nga Halit AGA
Xhelal Ramazan Sinani lindi në lagjen Maknor
të Pezës së Madhe në një familje me tradita patriotike dhe mikpritritëse.Babai e la foshnje,e kësisoj ju desh nënes se tij Zj.Xhevrije,(e cila po ashtu
vinte nga nje familje shume fisnike dhe bujare nga
dera e Vath Çaushit) të kujdesej për femijet jetimë.
Dhe nëna e madhe Xhevrije e meritoj graden “zonjë”,duke rritur fëmijë vërtetë me virtyte qytetare.
Xhelalin, fillimi i luftës e gjeti fare të ri si shumë
të tjerë,por me guxim e dashuri për të ardhmen e
vendit dhe lumturinëe brezave.Me Xhelalin e nis
bisedën me angazhimin e tij nëÇetën e Pezës(që për
hir të së vërtetës ishte edhe Çeta e parë në vendin
tonë).Është burrë i qetë dhe me memorie brilante.
-Z. Xhelal, kur u angazhuat për herë të parë
në çetën e Pezës?

(Ul kokën e me shumë vemendje më
drejtohet me një qetësi për ta patur zili.)
Meqenëse je i biri i Ramazan Agës,do të bisedojmë.Ishte fillimi i vitit 1942. Gjithkund
ujrat vazhdonin me turbullirat e kohës. E
pra, edhe unë si shumë të tjerë më pas.
Them kështu,sepse shpija ime ishte nga më
të besuarat meqë unë isha edhe nipi i Vath
Çaushit,i cili kishte qenë edhe në luftën e
Shkodrës. Në shtëpinë time qëndronin me
javë bab Myslymi po ashtu edhe ata që vinin
për komunikim e lidhje të ndryshme. Unë
kisha detyrën të dërgoja letra e selame nga
njerëz të besuar në atë kohë. Në fillim nuk e
dija as vetë se çfarë dobie do të kishte puna
ime më pas, porse me tufën mor bir e boj çtë
thonë. Më shumë në shtëpinë tonë po thuajse u bë pjesë e familjes Kajo Karafili. Vetë
(Vijon në faqen 11)
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PROFIL
Studjuesi e krijuesi në emigracion, Ndoc Selimi kujtohet për 80-vjetorin e lindjes dhe 50-vjetorin e punës studimore botuese

XHEMALMEÇI - HISTORIANI I MADH
I QYTETIT TË VOGEL TË PUKËS
NGA IDRIZ AHMETAJ

I

shte djalë i ri, bile shumë i ri dhe
i imët në fytyrë e shtat kur udhëtonte rrugëve malore të rrethit të Pukës nga një fshat në tjetrin
si të pakët mësues për të mundësuar
mësimin e a,b, c-ës, nxënësve të Malësisë. Ndryshe nga të tjerët, Xhemal
Meçi mbante në një anë të çantës së
ditarit të mësimit edhe një bllok shenimesh për të “inçizuar” të gjitha ata
mrekulli të dokeve, traditave, veshjeve,
të të folmes, këngët popullore. Një jetë
e tërë malësore, që nuk mund të jepet
rasti të përseritet kurrë më.
Këndi i letrave të tij në shtëpi mban
peshën e mbi të 50 viteve pune hulumtuese studimore të shpërndara në
shënime, data, ndodhi, fakte fotografi
etj.
Nisi të shkruaj ne shtypin periodik dhe të jap mendimet e veta qysh
50 vjet me parë në fusha të ndryshme
të jetës kryesisht në çështje arsimore,
etnografi, folklor,histori e gjuhësi që
përbëjnë përmbajtjen e botimit PUKA
2003.Për të arritur në vitet 90 te preludi i punës së tij; botimin e plotë të
“Kanunit të Lek Dukagjinit”, Varianti i
Pukës e më vonë në atë të variantit të
Mirditës në format të madh. Ne vazhdën e punës së tij bëjnë pjesë vepra
të tilla historike si : “Migjeni në Pukë”,
“Puka që në lashtësi-2”, “Ana e Drinit”
histori dhe etnografi. Një perjetësim i
ka bërë Poetit te Malësisë Prendush
Gega, Artist i Merituar, të shtrirë në
dy volume format të madh, si dhe tani
po punon për të dorëzuar në shtyp
studimin mbi fshatrat , Koman,Karmë
Dush,Qerret, Kçirë etj.
E shoh tek bredh sa në një fshat
në tjetrin, sa te një vendbanim histor-

ik te një kala e mbuluar nga harresa,
sa te një kasolle e sa te një kullë edhe
pse mbi shpatulla mban peshen e 80
viteve , por trupi nuk e tradhton. Ai ka
mbetur djaloshi i hajm i viteve të rinisë
me shtatin plep te drejtë, me hijeshin e burrit të fismë që gjithë jetën pat
aq forcë e fuqi t,i jap historisë shqiptare, trollit të vet, Pukës që e don aq
fort sa tërë kapacitetin e dijen e tij prej

intelektuali, prej patrioti, prej njeriut
e shqiptarit të vërtetë. Më në fund teproi edhe një medalje
për këtë burrë, për mësuesin, etnografin e historianin e madh të qytetit të vogël Xhemal
MEÇIN, i cili tanimë mban në gjoks
superemrin “Mjeshter i Madhr”(dhjetor 2011) , medaljen e një emri që
foli e vazhdon të flasë aq shumë. Prof.
David LUKA pyet herë- mbas -here,

Çdo njeri ka detyrim ti shërbej atdheut
(Vijon nga faqja 10)
bab Myslymi na mbante si nji shtëpit
bazë të rezistencës.Këtë po ta them
edhe mos me e lënë pa e shkruajtun
se e kam peng.
-Ne sot i shkruajmë ashtu si ju të
na i thoni, pa kurrëfarë presje, këtë
mos e kij merak?Mirë, po zhvillimet
e mëtejëshme, Çndodhi në Shtator?
Ishin ditë shumë të ngarkuarasaqë
askush nuk dinte për tjetrin,por secili
ishte i angazhuar në detyrën e tij,sipas një plani të paracaktuar.Në Konferencën e Pezës erdhën përfaqësues
dhe burra të njohur nga të gjitha bindjet saqë u përhap një lloj gëzimi i papërmbajtshëm nga të gjithë njerëzit.
Pra gjithkush nisi të besojë se ne vërtet kemi hyrë në rrugë të drejtë e pa
kthim.Entuziazmi u rrit në mynyrën
më të habitëshme e me bindje se ne do
të luftonim në një front të vetëm e më
pas do bëheshin zgjedhje të lira e të
drejta ku vet populli do të vendoste për
mynyrën e qeverisjes së vendit.Për herë
të parë aty kam dëgjuar Shyqyri Pezën

(vellain e bab Myslymit)duke biseduar
me një burrë tjetër(Kamber Qafmolla), që i tha se me komunista nuk do
ta rregullojm vendin! Unë kaq munda
të dëgjoj,pasi nuk mund të qëndroja
kurrsesi me veshë hapur. Atëherë ne
besonin qorrazi, e unë thashë me vete
po ky çfarë thotë kështu?
Po ç’ndodhi sipas jush mbas çlirimit?
-Atëherë unë kujtojsha vetëm burrin mentar Shyqyri Pezën.Ai ishte vërtet burrë mentar dhe i drejtëpërdrejt.
Ne menduam se do të hanim vërtet me
lugë floriri,por mjerisht sapo u çlirua
vendi,doli triska,u bo buka me lista e
listë mbas liste arritëm ke tollona,saqë
unë këtu në këtë vend kaq të bukur që
vetëm harovi nuk bohet,pritsha të marr
nga tufëzat nji litër qumësht. Vërtet e
turpshme,por më tepër e mjerueshme
se si ne e katandisëm vendin në këtë
gjëndje.Kjo ishte edhe arsyeja pse unë
nuk desha të flas,pasi njerëzit kanë qejf
vetëm të lëvdërohen e të shesin mend
se çfarë paskan bërë.E para çdo njeri

ka detyrim ti shërbej atdheut,vendit
tij,familjes tij,per të mirën e fëmijëve
të tij etjera si këto. Por unë besoj se na
shkoi mundi kot.Zoti na faltë! Amin!.
Pra ne u dogjëm,edhe u vramë,por
edhe sot e kësaj dite nuk di, bëmë mirë
apo keq.
-Po sikur të paraqitet ajo situatë
sot?
Pa u menduar përgjigjet: do të veproja po ashtu si atëherë,pasi unë
mendoj vëtëm të mirën e vendit tim.
-Ju rritët 10 fëmijë, marshalla edhe
të edukuar, po edhe të shkolluar, po
ashtu familjar shumë të përkushtuar.
A ndjeheni i lumtur për frutet e mundit e djersës tuaj në vite?
(Më shikon dhe më kthehet,me atë
qetësinë e tij karakteristike për tu patur
zili). Eh mor bir. Jam i kënaqur,por asnjiher i lumtur.
E pra, Xhelali rriti 10 fëmijë me
sakrifica e mundime. Asnjëherë nuk e
uli kokën,dhe me të vërtet fëmijët e Tij
janë shembull kudo jetojnë me familjet
e tyre.

kur po e boton Komanin me rrethinën
e tij se unë mezi po e pres. Mos të ka
mbetë për pare. Xhemali përgjigjet
me besim, duke kujtuar poezinë e Nolit – jepni për NËNËN –mbahu Nënë,
mos ke frikë, se ke djemtë në Amerikë! ËSHtë fjala për ata djem që japin
si artisti pukas Fran Gjoka, i cili ka
dhënë mijëra dollarë për monumentin
e Migjenit me rastin e 80-vjetorit në
Pukë,si dhe për botimin-Zeneli ynë.
Xhemali e përshtatë poezinë e Nolit
me mbahu PUKË, Mbahu,NËNË, se ke
djemtë në Tiranë! Mundet, që në rastin
e Xhemalit të gjëndet –Sofra Pukjane,
me president Arian Ndoj,
që i dhuruan Ndue Shytit një zarf
me pare me rastin e 80-vjeorit të
lindjes.Për më tepër disa afarista në zë
e kanë-ANËN E DRINIT- vendlindjen
e tyre, ku do të gjejnë vlera etnokulturore- historike të paimagjinueshme
Kur e pyesin Xhemalin- po sikur të
ndodhë mrekullia e t,i japin një zarf të
tillë- çfarë do të bënte me to. – Do të
botoja me to dorëshkrimet, që presin të strukura në dosjet e tyre-përgjigjet Xhemali buzëqeshur dhe shton
nuk koriten pukasit, jo! janë sedërli e krenar! Një i tillë është edhe Afaristi Kadri Morina i malazias pukas
në origjinë. Dy herë ka sponsorizuar
botimin –MALZIU me autor Prof.Dr.
Shefqet Hoxha. Tash ka premtuar një
botim për fshatin SHIKE të MALZIUT
me autor HASAN AHMETAJ.
Ndoc Selimi e uron Xhemalin me
rastin e 80-vjetorit –ME SHËNDET
EDHE DISA DEKADA TE TJERA! Me
këtë urim bashkohemi të gjithë,ne, Pukasit
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PROMOVIMI

Promovohet libri “Bazat e matjeve në vlerësimin e pasurive të paluajtshme(BM-VPP)Ndërtesat”

LIBRI MODEL I ING. KOL DEDAJ
Nga Xhemal MEÇI*
Tiranë,17 maj 2016, në sallën e Akademisë Shkencave “Aleks Buda” promovohet libri i tij i parë shkencor,ku
morën pjesë studiues, ekspert vlerësues,
si edhe nga Tirana, nga Vlora, Korça,Fieri, Elbasani, Lezha, Puka, Shkodra,
Kukësi, Kosova, Mali i Zi etj.Libri u prit
mirë, sa Prof. asoc. Dr. El. Shehu shprehet për këtë vepër shkencore “model”,
“ky punim monografik i autorit Kolë
Dedaj në këtë risi është bazuar në dy
shtylla kryesore, respektivisht në atë
të kodeve të matjeve më bashkëkohore
të disa prej grupimeve kryesore europiane dhe ndërkombëtare të tillë si : kodi
i matjeve sipas standardeve italiane,
kodi i matjeve sipas shoqatës europiane të vlerësimit të pasurive të paluajtshme TEGOVA, e cila është korporata
e vendosjes simbas standardeve brenda
komunitetit europian; kodi i matjeve
simbas grupimit topo-gjeodozik europian si edhe koncepteve shqiptare të
matjes së pronave dhe rregullave të territorit, sikur do ta cilësonte DR. Arian
LAKO;”Kolë Dedaj përmes këtij punimi
e ka shndërruar sipërfaqen e pronës
në një simbol të vlerës së saj, duke e
shkrirë në një të vetme praktikën më të
mirë europiane dhe ndërkombëtare të
kodeve të matjeve me konceptet, normat
dhe rregullat e territorit në vendin tonë.
Po kështu, znj, Mirela BEHLULI do t’i
përmblidhte në një të vetme, duke thënë
se:”i gjithë ky libër monografik është një
risi,i denjë për çdo katedër universitare
dhe në mungesën e standardeve tona do
ta quante një kod matjesh shqiptare në
vlerësimin e pasurive të paluajtshme,
duke përbërë një vlerë të madhe kombëtare për shuarjen palindur të shumë
problematikave deri konfliktuale në fushën e pronave.”Vlerësuesi Hode DOCE
shprehet: “Në mungesë të kodit të matjeve shqiptare në vlerësimin e pronave
autori e sjellë këtë vepër si një “Busull
për çdo ekspert vlerësues në punën tonë
të përditshme, duke e bërë atë unike jo
vetëm në vendin tonë, por duke i dhënë
asaj edhe përmasa ndërkombëtare.”
Duke marrë parasysh këto vlera të këtij
punimi të ing. Kolë DEDAJ Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit
dhe Transportit në Universitetin Politeknik të Tiranës e miratoi për botim
me Nr. 240 prot. datë 24.02.2016.
-Prej vitesh ka aktivitete dhe veprimtari botuese: shkencore. historike.
artistike dhe kulturore.
I. Kola dhe familja e tij.Kola krenohet për origjinën e të parëve të tij të cilët
i dhanë Atdheut tre Dëshmorë: Mark
Dedën me të bijtë: Ndoc Mar’Dedën
e Mëhill Mar’Dedën,ndërsa gjyshi i
Kolës,Gjergj Mar’Deda, “Qytetar Nderi”
i Komunës Iballe për patriotizmin e tij
dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
Unë në kumtesën, diskutimin tim,
kërkova lejen e auditorit që të tërhiqja
një paralelizëm mes Kolës e De Radës,
jo se ai arrinë deri në atë shkallë krahasimi, por për ngjashmëri, siç thuhet në
një poezi kushtuar De Radës: “Ate çka
bani Skënderbeu me shpatë ti e bane
me pendë, o i madhi De Radë!”

KOLË DEDAJ :

Të parët e Kolë Dedës, pjesë e fisit iliro-arbëror të berishëve, të cilët për
të mbrojtur mbijetesën e origjinës iliro-arbërore, u tërhoqën në malet më të
ashpra të Pukës, në këndin më verilindor ku lartësohej Alshiqja dhe Qllumi
me mbi 140 m,poshtë lagur prej lumit
Drin, që u vinte hark, duke i bërë më
kështjella natyrore se ishin, pothuajse
të paarritshme.Para 47 vjetësh (1969)
me ndihmën e vendasve iu ngjita Qllumit, shtigjeve shkëmbore , duke i dalë
nga ana jugore , ku ishte një faqe e
shkëmbit që e quanin:“Rrasa shkrolat e
Turkut.” Legjenda thotë “ Një ditë vere
forca të shumta kaluan Drinin dhe sulmuan vendasit. Për kujtim të atij sulmi
u ngjitën deri te ajo rrasë, ku gdhendën
shenja si shkrola, po aty sikur kishin
gdhendur flamurin osman. Vendasit si
e morën veten i sulmuan përmes kalimesh mbi thepat e anës verilindore të
Qllumit dhe i shfarosën.
Ati shteku iu ngjita edhe unë tetor
1969, sado me shumë vështërsi), i nxitur nga dëshira për t’ishkelur ato thepa
e për t’i përjetuar më të plotë guximin
dhe trimëritë e berishëve. Kalimin e
bëra me shumë frikë e pasiguri prej nga
sikur të ftonte Drini 1000 m. poshtë,
kurse shkrepat më kërcënonin me jetë
për guximin e tepruar me pasoja jete.
Aty berishët jetuan për shekuj në liri
në ato shkëmbinj, në fqinjësi kryesisht
me dhitë e egra.Në këto vende berishët
për të ruajtur dhe zhvilluar traditat e
tyre iliro-arbërore kishin ndërtuar edhe
kishat dhe qytezat e kalatë e veta: Kalaja
e kisha e Zhubit, kisha e Shën Gjergjit,
Kisha e Shën Ilisë, Kisha e Zojës (Shën
Mërisë)Kisha e Shën Katerinës, Kalaja
Leks; Gjytetja e Papit, Kulla e Deskut
mbi Gurin e Deskut, afër Shpellës së
Deskut, ku strehoheshin në rrethana

luftërash me armiqtë.
Edhe Mark Dedaj, stërgjyshi i Kolës
në një skajë të Brebullave, në Belshina
mbi Dri ndërtoi kullën e tij. Ajo kullë e
mbronte si një kështjellë.Mark Deda,
gjyshi i Kolës në përgjigje të thirrjes së
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, u dallua
së bashku me shumë berishës me të
tjerë pukas në mbrotje të trojeve kombëtare,Plavë e Guci. Po kështu u ngrit
në kryengritjen e vitit 1885 në mbrojtje
të udhëheqësve të Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit të dënuar rëndë. Gjithashtu do
ta gjejmë Mark Dedën më 1858, edhe
në kryengritjen kundër Tanzimatit, reformë e sunduesve osmanë për heqjen e
autonomisë së Maleve. Me këto ndjenja
edukoi edhe bijtë e tij, që nuk iu bindën
Shefqet Turgut pashës me 40-mijë forca
ushtarake,që zbritën në Pukë, Berisha
e mbështetur nga dy çeta kundërshtoi çarmatosjen. e mbronin çeta e Ndoc
Mar’DEDËS dhe çeta e Mark KOLIKUT
si dy koka të një shqiponje.Kajmekami i
Pukës mori porosi të forta për t’i këputur
këto dy koka natën e 5 dhjetorit Festës
së Shënkollit. I rrethuan në befasi, por të
vendosur për luftë.Në pushkët e para u
vra plaku trim i sa betejave, Mark Deda,
Të Katër djemtë çanë rrethimin duke
lënë të vdekur çaushin e dy xhandarë.
Të plagosur, me ndihmën e shokëve
kaluan Drinin dhe u futën në shpellat e
Dukagjinit.Trimëria e Ndoc Mar’ Dedës
do të këndohej në tërë Malësinë me përmasa deri në Stamboll: “ Në Stamboll po
kndon gazeta, Çarti Paçin Ndoc Mar’Deda,/ S’i lëshon armët sa t’ jet’ jeta!S’i
lëshon armët Ndoci sak! Per pa i la zaptijet n’ gjak,/ per pa i vra çato zapti!”Kjo
këngë u ruajt deri në ditët e sotme si në
Pukë, si në Kosovë deri edhe në diasporë, SHBA, ku ka emigrantë.
Si u mjekuan me kujdes prej
vendasve,mbas disa muajsh u kthyen
në vendlindje, Belshina, ku ringritën
kullën dhe ekonominë, u morën me organizimin e çetës, se do t’i pritnin beteja të reja:
24 korrik 1910 i shkuan
në ndihmë Midhës, e cila po luftonte
me vetmohim kundër forcave të shumta osmane që donin të shkelnin Iballën
e Berishën. Përsëri do t’i përjetësonte
kënga e P. Gegës:”Kush po nis pushkën mas parit çaj Ndoc MARKU e Mark
KOLIKU,/ nuk po e prajnë luftën gjith’
diten!”Në fillim të prillit 1911 çeta e Ndoc
MAR’DEDËS merr pjesë në shoqërimin
e Terenc Toçit deri në Klos të Fandit, ku
e prisnin qindra mirditorë trima.gjatë

I-Tiranë,1988 diplomohet ing. ndërtimi në Universitetin e Tiranës, fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega
ndërtim;
-Tiranë,UT,1998 ka kryer kursin
Pasuniversitar të vlerësimit të Pasurive
të Paluajtshme;
-Suedi,Stokholm, 1995 ka kryer kursin” Road and Traffic Management;
-Pukë,1988-1991 ka punuar inxhinier
dhe kryetar i Degës teknike në Ndërmarrjen e Ndërtimit;
-Pukë,1995-2003 ka punuar inxhinier
dhe drejtor në Ndërmarrjen Mirëmbajtje Rruga- Ura-Pukë;
-Tiranë,2003-2005 inxhinier në Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve Tiranë;
-Tiranë, 2003-2005 ka punuar inxhinier në Drejtorinë e përgjithshme të
Rrugëve dhe kooperacionin Italian,
Tiranë;
-Tiranë,1998-2010, ka punuar si udhëheqës diplomash dhe konsulent i
jashtëm për studentët e Fakultetit të
Inxhinierisë së Ndërtimit;
-Tiranë, aktualisht pronar i zyrës private inxhinierike ”VPM”;
-Tiranë, që nga viti 2008,anëtar i Bordit
Drejtues të Shoqatës së Vlerësuesve të
Pasurisë të paluajtshme të Shqipërisë;
-Tiranë, që nga viti 2014,anëtar i
Komisionit të Posaqëm Qeveritar të
liçensimit të ekspertëve vlerësues të Pasurisë së Paluejtshme;
-Tiranë, që nga viti 2005 mban titullin
“ Ambasador i Paqes” nga Universal
Peace Federation Interreligiou and International Federation for Ëorl Peace;
-Tiranë,që nga viti 2014 mban titullin “Anëtar Nderi” nga Organizata
Kombëtare e Dëshmorëve të Atdheut,
Shqiperi;
Rrethimit të Shkodrës prej ushtrive
pushtuese serbo-malazeze, Ndoci me
çetën së bashku me shumë dukagjinas
zbritën poshtë Shllakut dhe sulmonin
forcat armike. Nga këto sulme siguruan
shumë armë e municione që i merrnin
prej ushtarëve të vrarë. Më 1915 Ndoci
me çetën e tij e shumë dukagjinas, zhvilluan luftime të ashpra prej pushtuesve
malazezë. Beteja e ashpër në Mollë të
Shoshnit mbetën të vrarë e të plagosur.
Mëhill Mar’DEDA ra dëshmor. Ndoci vdiq mbas tre muajsh prej plagëve.
Më 2012 u shpall Dëshmor i Atdheut.
Kështu familja e Kolë DEDAJT dha tre
Dëshmorë të Atdheut.Arritjet e Kolës në
profesion, studimet e ky botim tregon
rishfaqjen e genit të familjes me arritje
në brezat në vazhdim. Edhe fëmijët e
Kolës djali,Klevisi, e vajza,Kamela janë
shembull për moshën e tyre,për virtyte,
sidomos në mësime. Edhe bashkëshortja e Kolës, Kristina, mësuese shembullore e lëndës së gjeografisë që prej 20
vitesh në Tiranë. Shkrimtari- publicist
Nuredin Lushaj e mbyll vlerësimin e tij
për Kolë Dedën me vargjet poetike:”Në
profesion shembullor,/ Shkencëtar i
vërtetë,/Drejtues i saktë e i drejtë! Ka
në zemër bujarinë,/ Trashëgim nga të
Parët e tij,/ nga rrënjët trimërinë./ të
njohur në tërë Shqipërinë !
*Studiues - “Mjeshtër i Madh.”

