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Kodheli: Shqipëria ndihet krenare për kontributin domethënës që 
jep me trupa dhe personel në mbështetje të implementimit të Planit të 
Gatishmërisë për Veprim të NATO-s.
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“NATO përballë sfi dave të sigurisë  në 
Europë” ishte tema e Konferencës Ndër-
kombëtare që organizoi Këshilli Atlantik 
i Shqipërisë, në bashkëpunim me   De-
partamentin e Diplomacisë Publike të 
NATO-s Dr. Arian Starova, President i 
Këshillit Atlantik të Shqipërisë në fjalën 
e hapjesi u përqendrua në disa aspekte  
te gjendjes së sotme të sigurisë në Eu-
ropë si dhe në rolin që po luan në këtë 
drejtim Këshilli Atlantik.  Në këtë kënd-
vështrim ishte dhe fokusi i përfaqësuesve 
nga NATO, Italia, Shqipëria, Maqedonia, 
Kosova, Mali i Zi etj, që folën në këtë kon-
ferencë të një rëndësie të veçantë.

Sotir Budina  ka qenë pjesëmarrës 
aktiv në luftën për çlirimin e 
Tiranës në kuadrin e Brigadës së IV-t 
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HISTORIA

Nga Ismet BALAJ  

Lufta e Dytë Botërore fi lloi me 1 
shtator 1939, ditën që Gjermania 
sulmoi Poloninë. Si rrjedhim Brita-
nia, Franca dhe SHBA-ja i shpallën 
luftë Gjermanisë. Disa nga shkaqet e 
zhvillimit të kësaj lufte ishin: konfl ik-
tet midis Fuqive të Mëdha për moszg-
jidhjen e shumë problemeve të mbe-
tura nga Lufta e Parë Botërore, kriza 
e thellë ekonomike e viteve tridhjetë, 
zhvillimi i pabarabartë i shteteve, 
lëvizja komuniste botërore si një 
rrezik aktual për shtetet kapitaliste 
etj. Lufta synonte rindarjen e botës 
dhe zhdukjen e sistemit socialist në 
Bashkimin Sovjetik (Rusia e sotme) 
etj. Këto konfl ikte çuan në grupime 
të kundërta politiko-ushtarake, 
prandaj u përballën me njëra tjetrën. 
Gjermania naziste, Italia fashiste e 
Japonia militariste dhe satelitet e 
tyre formuan “Boshtin Romë-Ber-
lin-Tokio”. Këtij “Boshti” agresiv 
iu kundërvu Koalicioni Anglo-Sov-
jeto-Amerikan dhe ato që u bash-
kuan me të. U angazhuan në luftë 
61 shtete, morën pjesë 110 milionë 
ushtarëve; u përdor një teknikë në 
shifra: aeroplanë, tanke e topa 2 mil-
ionë e 400 mijë dhe mbi 50 milionë 
vetë u vranë; 41 shtete nga Atlantiku 
deri në Paqësor u bënë fushëbetejë e 
forcave ndërluftuese. U prekën drejt-
përdrejt ose tërthorazi 80% e popull-
sisë së botës. 

 
Kontribute që meritojnë të mos 

harrohen kurrë  
 
Së pari, më 7 prill 1939 u bë 

viktimë e kësaj tragjedie para fi l-
limit të luftës. Populli e prit me 
armë pushtuesin Italian në portet e 
Shqipërisë, duke derdhur gjakun për 
mbrojtjen e lirisë. Kështu i dha botës 
alarmin e rrezikut të fashizmit, një-
kohësisht i bëri me dije se popujt do 
ta luftojnë çdo pushtues sado i madh 
e i fuqishëm që të jetë. Europa u bë e 
shurdhët. Filluan menjëherë format e 
qëndresës. Italia instaloi brenda pak 
kohe rreth 650 mijë kolonë punëtorë 

Kontributi i popullit shqiptar gjatë Luftës së Dytë Botërore në pesë këndvështrime

Shqipëria i dha botës alarmin e rrezikut të fashizmit
Në dhjetor1944 me urdhër të Komandës së Përgjithshme mbi 20 mijë forca të brigadave 
partizane kaluan tej kufi jve për të ndihmuar popullin shqiptar të atjeshëm dhe të tjerë për 
t`u çliruar. Ky veprim është akti shumë i rëndësishëm dhe historik në krah të aleatëve

dhe intelektualë për italianizimin 
njerëzor e kulturor të shqiptarëve si 
edhe 100 mijë ushtarë. Kishte qëllim 
që të ndryshonte strukturën e pop-
ullsisë që të përjetësojë pushtimin, si 
edhe ta përdorë Shqipërinë si llogore 
të parë kundër shteteve fqinj, Greq-
isë e Jugosllavisë në vijim të planit 
strategjik për Ballkanin, Afrikën Ve-
riore e gjerë në Indi për të krijuar 
“Perandorinë e Mesdheut…”.

Pushtimi Italian vuri në provë 
forcat politike shqiptare. Legalistët, 
mbrojtësit e mbretërisë, mbetën në 
fushën e fjalëve; nacionalistët dhe 
bashkë me ta edhe shumica e in-
telektualëve më në zë të kohës, e 
kuptuan në mënyra të ndryshme 
pushtimin; një pjesë e frikësuar 
nga forcat e mëdha ushtarake në 
Shqipëri, e shihte të pamundur 
qëndresën, prandaj ndejti në prit-

je të zhvillimit të situatave “kur 
të vinte koha”. Një pjesë tjetër që 
ishte kundër rregjimit të Zogut, e 
mirëpriti Italinë dhe bashkëqeveri-
si me të, bile edhe gjatë pushtimit 
gjerman. Këta u verbuan nga pro-
paganda mashtruese italiane që 
kishte marrë “përsipër” bashkimin 
e tërë trojeve shqiptare në një shtet. 
Në fakt me luftën italo-jugosllave 
1940, Kosovën e ndanë tri forca 
pushtimi: në veri Gjermania, në 
juglindje Bullgaria dhe në perëndim 
Italia. Qëllimi i propagandës ishte 
përdorimi i shqiptarëve si mish për 
top kundër shteteve të tjera. Vetëm 
grupet komuniste, ndonëse të nda-
ra e të përçara, munden të afrohen 
dhe të formojnë parti politike me 8 
nëntor 1941,me në krye Enver Hox-
hën. Kjo parti mori drejtimin politik 
të luftës. 

Së dyti, Konferenca e Pezës (16 
shtator 1942), e organizuar me in-
siativën e PK, ku morën pjesë për-
faqësues nacionalistë, zogistë dhe 
komunistë, përcaktoi pjesëmarrjen 
e Shqipërisë në krahun e Aleancës 
Anglo-Sovjeto-Amerikane, sepse 
ishte aleancë çlirimtare për shtetet 
dhe popujt e robëruar nga forcat e 
Boshtit. Platforma politike e kon-
ferencës ishte: Të luftohet për një 
Shqipëri të lirë prej fashizmi, e pa-
varur dhe demokratike; të forco-
hen bazat e vërteta të bashkim-
it të popullit shqiptar, pa dallim 
klase, bindjesh politike, fetare dhe 
krahine në frontin nacionalçlirim-
tar nëpërmjet luftës së armatosur. 
Edhe Aleanca antifashiste ishte një 
bashkim shtetesh me sisteme të 
kundërta, kapitaliste e socialiste, 
por për rastin konkret armiku krye-
sor i përbashkët i gjithë njerëzimit 
ishte “Boshti”, ndaj ato u bashkuan 
kundër tij. Prandaj edhe platforma 

e Konferencës së Pezës ishte në për-
puthje me idetë e bashkimit të Ale-
atëve.

Kjo vijë politike u shoqërua me 
aksione dhe luftë të armatosur. 
Brenda vitit 1942 forcat partizane 
të organizuara në Frontin Naciona-
lçlirimtar çliruan Pezën, Skraparin, 
Tomorricën, Kurveleshin, Martane-
shin, Gorën e Sipërme, Oparin, Me-
saplikun, një pjesë të Çermenikës, 
të Mallakastrës, të Devollit, të Dish-
nicës, të Shpatit dhe të Mbishko-
drës etj. Për këto arsye SHBA-ja, 
Britania dhe Bashkimi Sovjetik në 
muajin dhjetor 1942 bënë deklaratë 
mbi njohjen e Luftës ANCÇl të pop-
ullit shqiptar. Kjo ishte një përkrah-
je e madhe dhe e merituar. Kësh-
tu Shqipëria u bë pjesë organike e 
përbashkët e luftës botërore kundër 
murtajës fashiste. Gjatë vitit 1942-
1943 u formuan në të gjithë vendin 
njësi partizane çeta,batalione dhe 
brigada. Veprimtaria e tyre përf-
shiu tërë Shqipërinë. Aleatët nisën 
në Shqipëri misionet e tyre për të 
parë nga afër gjendjen dhe për të 
ndihmuar. Anglezët dërguan një 
seri ndihmash: veshmbathje, arme 
dhe municione.

Veprimet luftarake të partizanëve 
gozhduan 130mijë forca ushtarake 
italiane që ndodheshin brenda në 
Shqipëri. Po kaq forca ushtarake 
gjermane me të gjitha armatimet e 
municionet e nevojshme u përqen-
druan në Shqipëri gjatë vitit 1943-
1944. Ky bllokim ndikoi pozitivisht 
edhe në frontin e përgjithshëm an-
tifashist, pavarësisht se ne luftonim 
për çlirimin e vendit tonë. Populli 
ynë nuk priti që lirinë t`ia dhurojë 
kush. 

Bashkimi me aleatët ishte bash-
kim i gjallë luftarak për një mision 
të madh e të përbashkët:mundjen e 
fashizmit, duke dhënë secili mak-
simumin e ndihmës së vet. Goditja 
frontale e Aleatëve kundër Italisë në 
Veri të Afrikës dhe në Ballkan, ku 
edhe popujt e këtyre shteteve po e 
luftonin, solli kapitullimin pa kushte 
të Italisë me 8 shtator 1943. Vendin e 
tyre e zuri ushtria gjermane. Kjo nuk 
kishte plan strategjik për Shqipërinë 
, sepse ishte zonë e pushtimit Italian. 
Pra edhe rreshtimi në krah të aleancës 
dhe lufta që zhvilloi pa e ndërprerë 
asnjëherë përbën një kontribut me 
vlerë.

Së treti, populli ynë, duke mba-
jtur mbi shpatulla luftën kundër 
pushtuesve në territorin e Shqipërisë, 
dha po kështu kontribut në Luftën e 
Dytë Botërore. Koalicioni Anglo-Sov-
jeto-Amerikan nuk pati nevojë që 
të dërgonte forca të armatosura për 
t`u përleshur dhe humbur njerëz 
e shpenzuar mjete për çlirimin e 
Shqipërisë, ashtu siç bëri në të gjithë 

ME KËTË LUFTË, KU U DERDH GJAKU EDHE I QIN-
DRA SHQIPTARËVE SYNOHEJ:
 

Të tregohej me fakte ndihmesa jonë për çlirimin e popujve të 
Ballkanit

Të punohej me masën e popullit të Kosovës për t`u angazhuar 
masivisht në luftë, sepse gjatë pushtimit fashist dhe nazist 
ishte krijuar një imazh, sikur Kosova ishte bashkëpunëtore 
e pushtuesve

Të përgatisnin situatën në Kosovës dhe në pjesët e tjera shqip-
tare të Ballkanit perëndimor që të realizohej bashkimi i tyre 
me Shqipërinë. Ky mision i madh e jetik nuk u realizua për 
faktin, sepse vetë hartuesit e penguan zbatimin e Kartës së At-
lantikut. Ata vendosën gjithçka vetë në Konferencën e Paqes 
në Paris më 1946. 

(Vijon ne faqen 3)
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Kodheli: Shqipëria ndi-
het krenare për kontrib-
utin domethënës që jep 
me trupa dhe personel 
në mbështetje të imple-
mentimit të Planit të 
Gatishmërisë për Veprim 
të NATO-s.

Në vijim të angazhimeve bilat-
erale, në fushën e mbrojtjes 
me SHBA, më 17 Maj 2016, 

u zhvilluan konsultimet bilaterale mes 
palëve. Delegacioni shqiptar kryhe-
sohej nga ministrja e Mbrojtjes, znj. 
Mimi Kodheli, e cila në fjalën e saj 
të hapjes, nënvizoi rëndësinë e part-
neritetit strategjik me SHBA në përg-
jithësi dhe bashkëpunimin në fushën 
e sigurisë dhe të mbrojtjes në veçan-
ti. Më tej gjatë fjalës së saj ministrja 
Kodheli përmendi rezultatet e arritura 
nga ky bashkëpunim në dy vitet e fun-
dit. Në këtë kontekst, ajo u ndal tek 
angazhimet e përbashkëta si opera-
cionet, edukimi, trajnimi dhe stërvit-
jet, modernizimi, transformimi, si dhe 
ndërtimin e kapaciteteve të mbrojtjes.

Më tej, znj. Kodheli u ndal edhe tek 
kompleksiteti i ambjentit të sigurisë 
në zonën Euro – Atlantike, ku Alean-
ca është duke u përballur me rreziqe 
dhe kërcënime nga drejtimi lindor dhe 
jugor i saj.

Në këtë kuadër, ajo u shpreh se 

vendet e tjera europiane, afrikane dhe 
aziatike. Pra i kurseu njerëz, mjete 
luftarake dhe kohë. Ushtria Naciona-
lçlirimtare shqiptare përballoi jo pa 
vështirësi dy operacione gjermano-bal-
liste, atë të dimrit 1943-1944 dhe të 
qershorit 1944. Operacionet synonin 
shkatërrimin e Frontit Nacionalçlir-
imtar. Disa të ashtuquajtur histori-
anë thonë se ishte luftë civile. Në këtë 
operacione ballistët ishin pararoja e 
gjermanëve, ishin bashkë me ta, ndaj 
kjo luftë nuk ishte aspak luftë civile, 
sepse ballistët u bënë mish për top në 
shërbim të italo-gjermanëve. Një fjalë 
e urtë thotë: “Më thuaj me kë rri që të 
them se kush je”.

Me 24 maj 1944 u mblodh Kongre-
si i Përmetit me pjesëmarrjen e del-
egatëve nga gjithë Shqipëria. Aty u 
morën disa vendime, ndër të cilët ishte 
edhe ai për të vazhduar luftën gjerë në 
çlirimin e plotë të Shqipërisë. Për këtë 
Komandanti i Përgjithshëm i Forcave 
të Armatosura Gjeneral kolonel Enver 
Hoxha urdhëroi kalimin e ushtrisë në 
mësymje të përgjithshme. U bë rior-
ganizimi i shpejtë i forcave partizane, 
u dyfi shua numri i tyre dhe i mjeteve 
luftarake. Ky veprim siguroi mar-
shimin me sukses drejt Shqipërisë së 
Mesme e të Veriut duke shpartalluar 

Zhvillohen konsultimet bilaterale midis Shqipërisë dhe SHBA në fushën e mbrojtjes 

SHBA – Shqipëri, bashkëpunim mjaft i frytshëm dhe solid

Shqipëria ndihet krenare për kontrib-
utin domethënës që jep me trupa dhe 
personel në mbështetje të implemen-
timit të Planit të Gatishmërisë për Ve-
prim të NATO-s. Duke u ndalur tek 
rëndësia e bashkëpunimit në fushën 
e sigurisë dhe të mbrojtjes ndërmjet 

dy vendeve tona, ministrja Kodheli 
tha se është në një stad të shkëlqyer. 
“Shqipëria mbetet e angazhuar për të 
vazhduar bashkëpunimin edhe në të 
ardhmen. Disa nga fushat e evidentu-
ara nga ana jonë janë pjesëmarrja në 
operacionet e përbashkëta, zhvillimi i 

paketës së kapaciteteve të FA-së, rritja 
e mundësive për edukim dhe trajnim 
të personelit ushtarak dhe civil. Dhe 
së fundmi, lufta e përbashkët kundër 
terrorizmit”. – ka përfunduar ministrja 
Kodheli.

Nga ana e tij, zv. Asisenti i Sekretar-
it të Mbrojtjes për Rusinë, Ukrainën 
dhe Euroazinë, z. Michael Carpenter, 
falenderoi palën shqiptare për punën e 
përbashkët të shkëlqyer, si në kontek-
stin bilateral ashtu edhe në atë multi-
lateral.

Gjithashtu, ai nënvizoi se bash-
këpunimi SHBA - Shqipëri është një 
bashkëpunim mjaft i frytshëm dhe sol-
id. Duke folur për Ballkanin Perëndi-
mor, ai falënderoi Shqipërinë për rolin 
konstruktiv që ka luajtur dhe vazhdon 
të luajë në ruajtjen e paqes dhe sig-
urisë, në rajon dhe më gjerë.

Në përfundim, z. Carpenter thek-
soi se SHBA mbeten të gatshme të 
mbështesin Shqipërinë nëpërmjet pro-
grameve të shumta në fushën e sig-
urisë dhe të mbrojtjes.

Në vijim konsultimet vijuan në 
adresimin e disa çështjeve specifi ke si: 
situata politike dhe e sigurisë në ra-
jon, bashkëpunimi në kuadër të planit 
bilateral në fushën e mbrojtjes, luftën 
kundër terrorizmit etj.

Gjithashtu gjatë takimit u trajtua 
edhe propozimi i vendit tonë për ngrit-
jen e një Qendre Ekselence të NATO në 
luftën kundër fenomenit të luftëtarëve 
të huaj dhe shqyrtimi i mundësive për 
pjesëmarrje me asete të Forcës tonë 
detare, në operacionin e NATO në de-
tin Egje, duke asistuar në krizën e mi-
gracionit.

Në mbyllje të takimit të dy delega-
cionet ranë dakort për të vijuar bash-
këpunimin mbështetur dhe në reko-
mandimet dhe gjetjet e konsultimeve 
të sotme.

Shqipëria i dha botës alarmin e rrezikut të fashizmit
forcat gjermano-balliste të bashkuara. 
Gjatë këtij marshimi fi timtar u çliruan 
qytetet dhe fshatrat e gjithë Shqipërisë. 
Njëkohësisht u riorganizuan forcat 
partizane në njësi më të mëdha, në 
divizione. Me 17 nëntor 1944 u çlirua 
kryeqyteti –Tirana dhe më 29 nëntor u 
çlirua Shkodra me rrethinë. 

Kjo datë shënoi çlirimin e plotë 
të Shqipërisë. Në këtë kohë Ushtria 
Nacionalçlirimtare kishte 70 mijë 
luftëtarë në reparte ushtarake aktive 
dhe territoriale. Repartet territorial 
u ngritën menjëherë sapo fshati a po 
qyteti çlirohej. Këto kishin për detyrë 
ruajtjen e lirisë nga forca agresive ven-
dase a mbeturinat e pushtuesve që 
ndodheshin aty këtu bashkë me forcat 
e reaksionit, ishin pjesë e pushtuesve 
dhe ëndërronin marrjen e pushtetit pa 
derdhur as djersë as gjak për atdheun 
e robëruar. Të demaskuar plotësisht iu 
bashkangjiten gjermanëve në tërheqje 
për në theqafjen e pashmangshme të 
tyre.

Së katërti, me inisiativën e PKSh 
dhe në marrëveshje të plotë me dre-
jtuesit e LNÇl të Kosovës u mblodh në 
Bujan të Malësisë së Gjakovës-Tropojë, 
Konferenca e Kosmetit (Kosovë-Meto-
hi) me 31 dhjetor 1943 - 2 janar 1944. 
Në këtë konferencë merrnin pjesë për-
faqësues të Këshillit Nacionalçlirimtar 
të krahinës së Kosovës, shqiptarë dhe 
malazezë. 

Konferenca mori Vendimin histor-
ik që populli i Kosovës më dëshirën e 
plotë, pas luftës, t`i bashkohej shtetit 
shqiptar. AVNOJ i hodhi poshtë Ven-
dimet e Konferencës. Me gjithë këtë, 
gjatë luftës me veprime luftarake dhe 
propagandë u punua për krijimin e një 
situate të përshtatshme për të vënë në 
jetë bashkimin territorial të Kosovës 
dhe të banorëve të saj në shtetin shqip-
tar. Edhe ky veprim ishte në përputhje 
me Vendimet e Kartës së Atlantikut.

Së pesti, në dhjetor1944 me urd-
hër të Komandës së Përgjithshme mbi 
20 mijë forca të brigadave partizane 
kaluan tej kufijve për të ndihmuar 
popullin shqiptar të atjeshëm dhe 
të tjerë për t`u çliruar. 

Ky veprim është akti shumë i 
rëndësishëm dhe historik në krah 
të aleatëve. Këto forca bashkë me 
brigadat partizane shqiptare të 
Kosovës (8 brigada) dhe me brigadën 
e VII me shqiptarë të Maqedonisë 
çliruan pjesën perëndimore shqip-
tare të Maqedonisë dhe Kosovën; 
vazhduan luftimet me sukses 
kundër gjermanëve edhe në terri-
torin e Malit të Zi, të Bosnjes-Her-
zegovinës, të Sanxhakut të Serbisë 
duke çliruar edhe një sipërfaqe sa e 
Shqipërisë dhe me më shumë pop-
ullsi. Ky ishte kontributi më i madh 
që populli shqiptar dha në Luftën e 
Dytë Botërore.

(Vijon nga faqja 2)



Qershor 2016; Nr. 6(330)4

AKTUALITET

Halil RAMA

 “NATO përballë sfi dave të sig-
urisë  në Europë” ishte tema e Kon-
ferencës Ndërkombëtare që organiz-
oi Këshilli Atlantik i Shqipërisë, në 
bashkëpunim me   Departamentin e 
Diplomacisë Publike të NATO-s Dr. 
Arian Starova, President i Këshil-
lit Atlantik të Shqipërisë në fjalën e 
hapjesi u përqendrua në disa aspek-
te  te gjendjes së sotme të sigurisë 
në Europë si dhe në rolin që po luan 
në këtë drejtim Këshilli Atlantik.  Në 
këtë këndvështrim ishte dhe foku-
si i përfaqësuesve nga NATO, Italia, 
Shqipëria, Maqedonia, Kosova, Mali i 
Zi etj, që folën në këtë konferencë të 
një rëndësie të veçantë.

Folësit dhe diskutantët në fjalët e 
tyre theksuan nevojën që NATO duhet 
t’i përshtatet më mirë situatës që 
është krijuar, duke parë mundësinë 
që edhe Neni 5 i Traktatit të Atlan-
tikut të Veriut të mos jetë vetëm për 
mbrojtjen e vendeve anëtare në rast 
agresioni, por edhe ndaj sulmeve 
terroriste. Në këtë kuadër u kërkua 
një bashkërendim më i mirë i shër-
bimeve të inteligjencës së Aleancës, 

Sotir Budina  ka marrë 
pjesë në LANÇ që në vitin 
1939. Ka qenë pjesëmar-
rës aktiv në luftën për 
çlirimin e Tiranës në 
kuadrin e Brigadës së 
IV-t Sulmuese. Ai gë-
zon Statusin e Invalidit 
të LANÇ. Është ndër 
anëtarët më aktivë të 
kryesisë së OBVL.

Sekretari Organizativ i OBVL-së, Sotir 
Ilo Budina, është padyshim ndër veprim-
tarët me kontribut të shquar në mbarë-
vajtjen e kësaj organizate. Ai ka lindur 
në qytetin e Korçës në mars të vitit 1927 
në një familje patriotike, e cila njihet për 
kontributin e shquar që ka dhënë për rrit-

U mbajt Konferenca Ndërkombëtare e Keshillit Atlantik të Shqipërisë 

NATO përballë sfi dave të sigurisë në Europë

për të evidentuar të gjithë elementët 
e dyshuar dhe për t’i mbajtur ata nën 
kontroll të pandërprerë në të gjithë 
territotin ku shtrihet NATO.

Konferenca theksoi gjithash-

tu rëndësinë që merr sot forcimi i 
kapaciteteve ushtarake të NATO-s. 
Ajo përshëndeti dhe solidarizohet 
me hapat e fundit politike dhe ush-
tarake që Aleanca ka marrë si paso-

jë e provokimeve të vazhdueshme që 
po bëhen nga Rusia, sidomos ndaj 
vendeve balltike. Referuesit dhe dsi-
kuttantët theksuan njëkohësisht se 
është shumë e rëndësishme që të 
mos braktiset rruga e dialogut NATO 
- Rusi, por kjo rrugë të vazhdojë pa-
varesisht masave të tjera që impono-
hen nga situata.

Është shumë e nevojshme që në 
rajonin Ballkanik të mbizotërojë një 
klimë më e fortë besimi dhe respekti 
reciprok. Nga kjo konferncë u konk-
ludua domosdoshmëria e forcimit të 
mëtejshëm të bashkëpunimit midis 
të rinjve të Ballkanit për të respektu-
ar vlerat, traditat dhe kulturën e ven-
deve fqinje. Në këtë kuadër u thek-
sua roli i madh që duhet të luajnë 
Shoqëria Civile në tërësi dhe këshil-
lat atlantike në veçanti.

Konferencea përshëndeti ftesën që 
NATO i bëri Malit të Zi për t’u pran-
uar në Aleancë. Ajo theksoi nevojën 
e vazhdimit të politikës së dyerve të 
hapura në rajonin tonë dhe kërkoi 
që Kosova të institucionalizojë mar-
rëdhëniet e saj me NATO-n dhe të 
ketë zyrën e saj  në Shtabin e NATO-s 
në Bruksel.

SOTIR BUDINA, VEPRIMTARI ME 
KONTRIBUT TË SHQUAR PËR OBVL-në

jen e ndjenjave patriotike dhe për pjesëmarrjen me armë 
në dorë në Luftën Nacionalçlirimtare. Nga kjo familje në 
luftën partizane kanë marrë pjesë katër luftëtarë.

Sotiri, i frymëzuar me ndjenjat patriotike të familjes së 
tij, ka marrë pjesë aktivisht në luftën për liri që në vitin 
1939.

Mbasi mbaroi shkollën Normale të Elbasanit, si i ri anti-
fashist bëhet anëtar i njësitit gueril të qytetit të Korçës dhe 
me formimin e Brigadës së IV-të S u rreshtua në Batali-
onin e III-të të kësaj brigade, fi llimisht me detyrën përg-
jegjës rinie kompanie dhe më vonë përgjegjës rinie i këtij 
batalioni. Si një nga personazhet realë në librin “COPËZA 
JETE BINVALIDËSH”, (Botim i kryesisë së Degës së In-
validëve të LANÇ, Tiranë), Sotir Budinës i dalin parasysh 
si në ndonjë fi lm ngjarjet e shtatorit 1943. Në këtë libër 
janë skalitur ngjarje heroike të guerilasve korçarë, mes të 
cilëve edhe Sotiri, i plagosur gjatë një përleshjeje massive 
me armikun. U shërua falë përkujdesjes së mjekut parti-
zan Petraq Progrit, nga dëshmia autentike e të cilit Sotir 
Budina gëzon edhe Statusin e Invalidit të LANÇl. Duke 
vlerësuar kontributin e tij, Kryesia e Shoqatës Kombëtare 
të Invalidëve të LANÇ, me rastin e 100-vjetorit të shpalljes 
së Pavarësisë, më 28 Nëntor 1912, me vendim të posaçëm 
nderoi Invalidin e LANÇ Sotir Budina me titullin e lartë 
“ATDHEU JU ËSHTË PËRJETË MIRËNJOHËS” 

Si i ri i dalluar që ishte, në gusht 1944 u zgjodh delegat 
i Brigadës së IV-të S dhe mori pjesë në Kongresin e I-rë 
të Rinisë Antifashiste shqiptare në Helmës të Skraparit. 
Mbas çlirimit të vendit, Sotiri si ish pjesëmarrës aktiv në 
LANÇ dërgohet për studime në ish Bashkimin Sovjetik, 
ku mbaroi me rezultate të larta shkollën 3-vjeçare të xhe-
nios në Leningrad dhe Akademinë Ushtarake të xhenios 
“Kujbishev”, 6 vjet në Moskë. Si kuadër ushtarak i për-
gatitur dhe i pajisur me njohuri të thella të artit ushtarak 
të kohës, ai mbas mbarimit të Akademisë, në të gjitha 
funksionet që iu ngarkuan: Shef i Xhenios së Mbrojtjes 
Bregdetare, Shef i Xhenios së Mbrojtjes Kundërajrore të 
vendit, Shef i Katedrës së Xhenios në Akademinë Ushtar-
ake dhe më vonë nga viti 1974-1982 për 9 vjet, nëndre-
jtor i Drejtorisë së Xhenios e Fortifi  kimit në Ministrinë e 
Mbrojtjes, duke punuar me përkushtim dha një kontribut 
të vyer në përgatitjen xheniere të ushtrisë dhe sidomos 
në fortifi  kimin e vendit. Mbas daljes në pension në vitin 
1982 dhe sidomos pas vitit ’90 ka mbështetir vazhdimisht 
proceset demokratike. Sotir Budina, si anëtar i Organi-
zatës së Bashkuar të Veteranëve të LANÇ dhe si anëtar i 
Kryesisë së kësaj organizate ka dhënë dhe vazhdon të japë 
një kontribut të shquar për mbarëvajtjen e saj dhe për 
zgjidhjen e problemeve që kanë veteranët.
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IN MEMORIAM

Nga Dhimitër  NDRENIKA*

Emin Bido Dervishi u nda nga familja dhe sho-
qëria e veteranëve dhe ushtarakëve në pension më  
7 Prill 2016. Lindi më 1930 në fshatin Prishtë të Sk-
raparit. Ai u rrit u edukua  në një familje atdhetare, 
që shprehte traditën kombëtare për liri e pavarësi 
të Shqipërisë, e cila përkrahu e mbështeti luftën 
ANCÇL, mori pjesë aktivisht në të, që në moshën 
e vogël kur ishte ende 15 vjeç. Emini u arsimua në 
vendin tonë dhe mori edukatën dhe ruajti traditën 
atdhetare. U bë pjesëmarrës i Lëvizjes dhe i Luftës 
ANCÇL, që në fi llim, në shtator 1942, në bataljonin 
“Rinia” që vepronte në Qarkun e Beratit e pastaj 
u aktivizua në forcat territoriale, në Komandën e 
Vendit, deri në çlirimin e plotë të Shqipërisë më 29 
Nëntor 1944. Arsimin fi llor e mori në vendlindje dhe 
pastaj u përfshi në jetën ushtarake. Për nga sjellja 
nuk do ti shkonte për një  asnjë çast “kostumi “ i 
një ushtaraku. Arsimin ushtarak e mori në Kursin e 
Lartë në Shkollën e Bashkuar të Ofi cerave e më pas 
në Akademinë Ushtarake, të cilën e përfundoi më 
1975 me rezultate të shkëlqyera. Ai u shëndërrua në 
ushtarak profesionist që i shërbeu për 41 vite rresht 
kombit, atdheut e popullit. Në Ushtri u ngarkua dhe 
kreu funksione drejtuese reparti e njësie. I ngjiti sh-
kallët e hierarkisë ushtarake hap pas hapi. Rrahu 
në formacionet ushtarake Shqipërinë: komandant 
bataljoni  në Jug, në Delvinë; Komisar Brigade në 
Librazhd; Komisar Korpusi në Burrel; Komisar i 
brigadës së parë në Tiranë dhe i Shkollës së Lirë 
Ushtarake në Fabrikën e Qelqit Tiranë. Emini fi toi 
përvojë dhe i plotësoi me përgjegjshmëri të lartë të 
gjitha funksionet e ngarkuara. Ai u karakterizua 
nga vendosmëria, guximi, përkushtimi dhe vënia 
e interesit të përgjithshëm mbi atë personal. Puna 
dhe vepra e tij i shërbyen forcimit të ndjenjiës kom-
bëtare, çlirimit shoqëror dhe rritjes së aftësisë e 
gadishmërisë së reparteve e njësive ushtarake ku 
ai drejtonte. U nderua me dekorata të Luftës e të 

Para 9-viteve, më 11 qershor 2007 
ju dha lamtumira e fundit Dr. Sitki 
Bushatit, një nga veteranët e shquar 
të Luftës ANCÇl.

Ai u lind më 1924 në një familje 
fi snike qytetare shkodrane, me tra-
dita shekullore patriotike, tradita që 
familja e tij dhe Sitkiu i demonstruan 
edhe gjatë Luftës ANCÇl.

Shtëpia e Shefqet Bej Bushatit 
u bë baza kryesore për luftëtarët e 
lirisë pa marrë parasysh rrezikun e 
përhershëm që i kërcënonte.

Vetë Sitkiu që në rininë e hershme 
kur ishte në bangat e gjimnazit 
u përfshi në luftë, fi llimisht dre-
jtues i organizatës së rinisë. Ai ishte 
pjesëmarrës aktiv në njësitet guerile 
të qytetit, ku edhe ishte plagosur në 
një aksion kundër policisë fashiste. 

Kur Sitkiut iu bë i pamundur qën-
drimi në qytet, doli partizan, ku u 
shqua jo vetëm si luftëtar, por edhe 
sai drejtues dhe arriti deri në komis-
ar batalioni me gradën kapiten. 

Pas çlirimit Sitkiu ndoqi studimet 
universitare për mjkësi në Petërburg 
të Rusisë. Me mbarimin e studimeve 
shërbeu si mjek ushtarak dhe doli 
në lirim me gradën e nënkolonelit. 
Edhe pas lirimit nga ushtria shërbeu 
në profesion fi snik të mjekut duke u 
shërbyer me humanizëm pacientëve, 

HOMAZH PËR VETERANIN DHE USHTARAKUN ATDHETAR E LUFTETAR PËR LIRI E DREJTËSI TË VENDIT TONË

LAMTUMIRË EMIN BIDO DERVISHI

Punës. Eminit nuk i shkonte të jepte urdhëra, apo 
të kishte ndjenjën e ndëshkimit për ata që cënonin 
rregullin e disiplinën ushtarake. “E vriste” vartësin 
me fjalën e ëmbël, e bindte me logjikë e argument. 
Edhe pas shumë vitesh, pas daljes në pension më 
1985, Emini nuk mbahet mend për postet e larta 
që  mbante, por si njeri me shpirt të gjerë, të cilit i 

kishte peshë fjala sepse i dilte nga zemra.
Emin Dervishi punoi dhe jetoi me ndershmëri e 

drejtësi. Por , “partia- shtet” e  përfshiu atë në vitin 
1985 në veprimtari  “puçesh imagjinare” duke godi-
tur rëndë atë dhe familjen e tij, për vepra që ai nuk 
i kishte bërë. I mohoi kontributin 40 vjeçar në shër-
bim të Republikës së Shqipërisë.

Me përmbysjen e sistemit totalitar të “par-
tisë-shtet”, Emini u përfshi në proceset demokra-
tizuese në vend. Ai dha një kontribut të veçantë 
në themelimin dhe krijimin e Organizatës së Ush-
tarakëve në Pension e te Liruar të Shqipërisë (OU-
PLSH) në v.1991 e të” Organizatës së Bashkuar të 
Veteranëve të Luftës (OBVL) në v.1994 duke qenë 
aktivist  deri në çastet e fundit të jetës.

Emini, ishte prind shembullor, i dashur, i qetë, i 
sjellshëm, i thjeshtë  e serioz; i rreptë kur duhej dhe 
së bashku me bashkëshorten e tij, Znj.Saide, rritën 
dhe edukuan  fëmijët e tyre: Granitin, Akanjën, Abe-
dinin dhe Dhuratën, duke i bërë ata përçues të vler-
ave e traditave atdhetare e liridashëse. Ai u kushtoi 
kujdes, vëmendje  e dashuri  nipërve dhe mbesave të 
tij. Organizata e Bashkuar e Veteranëve të LANCÇL 
dhe ajo e Ushtarakëve në Pension e të Liruar të 
Shqipërisë shprehin dhimbjen e tyre të thellë për 
humbjen e familjes Dervishi, të të dashurit të tyre, 
që jetoi e veproi në emër të atdheut e të popullit, 
që fatkeqësisht vuajti vitet e fundit të jetës, që falë 
përkushtimit të veçantë të bashkëshortes ia lehtësoi 
dhe ia rriti mundësinë e përballimit të sëmundjes 
që e ndau nga gjiri familjes, dhe i tërë shoqërisë  së 
veteranëve e ushtarakëve në pension.

I paharruar qoftë kujtimi i tij!

Le të mësojnë pasardhës, bashkëluftëtarë e shokë 

të tij, nga vepra e shembulli i tij.

Lamtumirë Emin Bido Dervishi!

*Anëtar i Kryesisë së OBLV & Kryetar i Organizatës 

së Ushtarakëve në Pension e të Liruar  të Shqipërisë 

(OUPLSH)

Nëntë vjetë pa DR. SITKI BUSHATIN - një nga iniciatorët e parë të krijimit të OBVL

PËRÇUES I VLERAVE TË BUSHATLLINJVE TË SHKODRËS
me profesionalizëm duke transmet-

uar shpresë dhe inkurajim tek ata. 

Shërbeu me devotshmëri si mjek 

deri sa doli në pension.

Sitkiu megjithëse kishte rënë 

nga shëndeti kishte një kujtesë për 

ta patur zili dhe ka shkruar vitet e 

funmdit të jetës së tij një sërë ku-

jtimesh dhe artikujsh për ngjarjet 

dhe personazhet e Luftës ANCÇl.

Për merita në luftë dhe në punë, 

mjeku i shquar dhe pedagogu i 

mjekësisë shqiptare Sitki Bushati 

ishte dekoruar me disa urdhëra e 

medalje. 

Ai, megjithëse kishte vlerësime 

të larta për luftën, ishte tepër kritik 

ndaj krimeve që kishte bërë diktat-

ura tek ne.

Me përmbysjen e diktaturës ko-

muniste, Sitkiu mbështeti zhvil-

limet demokratike të vendit tonë. 

Ai qe një nga iniciatorët e parë të 

krijimit të Organizatës së Bashkuar 

të Veteranëve të Luftës ANCÇl dhe 

anëtar i kryesisë së saj. 

Ai pati një gëzim të veçantë 

dhe e quante vehten me fat që e 

pa Kosovën të lirë dhe të pavar-

ur. Shokët e miqtë e Sitkiut do ta 

rujamë atë në kujtesën tonë me 

çiltërsinë e tij, fjalën e mençur dhe 

humorin dashamirës.
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DOSSIER

NGA HYQMET ZANE 

Kasandrat e sigurimit të 

shtetit gjithnjë kanë ekzistu-

ar si të tilla dhe që kanë qenë 

gjithnjë si heshta të ngritura 

për të bërë kurthe dhe njollo-

sur këdo që nuk ishte pjesë e 

kasandrës dhe që nuk u bind-

ej pronarëve të tyre. Një i pab-

indur i kasandrës së sigurimit 

të shtetit, pa dyshim që ishte 

edhe Hilmi Seiti, autoriteti i 

padiskutueshëm në qytetin 

e Shkodrës dhe rrethinat për 

veprat pozitive që ka bërë, që 

u bë viktimë e sigurimit që 

ai mendoi se i shërbente me 

mënyrën e tij më të mirë, por 

njerëzore. 

Sa herë që i përmendet 

emri këtij njeriu, në Shko-

dër e cilësojnë “baca Hilmia”, 

çka është edhe një vlerësim 

për punën e tij jo si sigurim, 

por si njeri para së gjithash. 

Dalja në skenë herë pas here 

e disa zërave që thonë e fl a-

sin pa fakte të dokumentu-

ara dhe që rrëfejnë pas 25 

vjetësh demokraci ato që nuk 

i di askush e që nuk i ka be-

suar askush. Vetëm tani del 

ndonjë person i vetëm që tre-

gon histori kasandrash, sikur 

ka jetuar përkrah sigurim-

save që erdhën si Feçor She-

hu pas vdekjes së Hilmi Seitit 

dhe i bënin fresk në xhirot e 

mbrëmjes dhe na i sjellin si 

gojëzeza kasandrash tipike 

sigurimsash. Lind pyetja: Ku 

ishin në këto 25 vjet, ku dhe 

cilët janë viktimat, çfarë bë-

jnë ato, po fëmijët e tyre ku 

janë apo imagjinata e një nje-

riu të vetëm mbush dynjanë 

nga largësitë në kohë dhe në 

haspirë?

Gjithsesi, 55 vjet e ca më 

parë, një truk sigurimi elimi-

noi fi zikisht një njeri të dëgjuar 

për bëmat e tij në kryeqendrën 

e antikomunizmit, në Shko-

dër. Them fi zikisht, sepse leg-

jenda për Hilmi Seitin jeton 

edhe sot e kësaj dite për atë 

çfarë e njohën dhe e përjetu-

an shkodranët çamin energjik 

dhe të besës. Bisedoja para 

rreth 20 vjetësh me një ish të 

përndjekur politik, Lutfi  Se-

jko, si pjesë e të ashtuquaj-

turit grup armiqësor të Teme 

Sejkos dhe Tahir Demit dhe 

në rrëfi met e tij autentike më 

ka treguar shumë e shumë 

ngjarje të ndodhura dhe që ai 

ka qenë një dëshmitar okular. 

Ai ishte nga qyteti i Filatit dhe 

pjesëtar i një prej familjeve të 

mirënjohura të sejkatëve dhe 

në kujtesën time ka mbetur 

si një njeri që më ka thënë të 

vërteta që ngjisin në kujtesë, 

Shkodra nuk kishte pa varrim më madhështor se në atë ditë që është bërë 

Hilmi Seiti, gjenerali 
55 vjet më parë, një truk sigurimi eliminoi 
fi zikisht një njeri të dëgjuar për bëmat e 
tij në kryeqendrën e antikomunizmit, në 
Shkodër. Them fi zikisht, sepse legjenda 
për Hilmi Seitin jeton edhe sot e kësaj dite 
për atë çfarë e njohën dhe e përjetuan 
shkodranët çamin energjik dhe të besës. 
Sot me të drejtë mund të themi se ajo që 
ndodhi me Hilmi Seitin ishte prologu i një 
genocidi të ri që do të zbatonte Sigurimi i 
Shtetit

Eleminimi i tij ishte pa dyshim vepër e 
kupolës drejtuese të shtetit komunist dhe 
i hapi rrugën jo vetëm realizimit të “kom-
plotit çam” por edhe spastrimit të brezit in-
telektual e të shkolluar çam që me aq ku-
jdes e vështirësi ishte formuar nga paria 
dhe familjet aq punëtore të Çamërisë. Kjo 
qe goditja e rradhës dhe më e ndyra që 
merrte popullsia atdhedashëse çame, por 
që këtë herë i vinte nga nuk e priste dhe 
për më tepër e etiketonte si të pabesë

veçanërisht edhe për fi gurën 

e Hilmi Seitit. E tillë ishte ajo 

për Hilmi Seitin, një pjesëtar i 

organeve të sigurimit të shte-

tit. Ai sillej krejt ndryshe, jo 

ashtu siç e njohim ne këtë 

organ të diktaturës së prole-

tariatit, pikërisht në Shkodër 

dhe pikërisht në një nga ra-

jonet më antikomuniste në 

Shqipëri.

Por jo vetëm Lutfi  Sejko, por 

edhe çdo shkodran që takoja 

rastësisht dhe merrte vesh që 

isha nga Çamëria, menjëherë 

më përmendte emrin e Hilmi 

Seitit duke më folur me su-

perlativa për sjelljen e tij prej 

babaxhani duke thënë epite-

tin “Baca Hilmija”, që shpesh 

thuhet për burrat me dinjitet 

dhe njeriu që nuk bënte keq, 

por kishte gjithnjë raste të 

ndihmonte këdo, jo për ti fu-

tur në burg por për ti dhënë 

mundësinë të ndërtonte jetën 

në familje. 

Pasi shkrova shumë vite 

më parë një artikull për këtë 

personazh të Çamërisë me 

kontribute të respektuara në 

luftën antifashiste, pati një re-

agim nga një tjetër shkrues që 

krijoi indinjatë për mënyrën 

se çfarë tha dhe kërkonte të 

mbushte mendjet e lexuesve. 

Një zonjë nga Shkodra, e 

vjetër në moshë, më telefonoi 

dhe më tha se “Hilmija mbetet 

për mu një burrë i naltë. Ai 

na trajtonte ne si motra edhe 

pse ishim të persekutume nga 

regjimi. E kam rujt në kujtes 

mënyrën si aj sillej me na dhe 

asnjëher nuk niva kand të më 

thoshte i fjalë për Hilmian. Ai 

ishte burrë prej Çamërie”. 

FUNERALI I BURRIT 
TË ÇAMËRISË KA QENË I 
MADH DHE I VEÇANTË
 

Askush në Shqipëri nuk 

i ka hequr asnjë presje men-

dimit se atë ditë prilli, pasi 

ishte kthyer nga Tirana, dhe 

pas një bisede me sekretar-

in e parë në Shkodër, Hilmi 

Seiti ndërroi jetë. Lajmi mori 

dhenë dhe funerali i këtij bur-

ri të Çamërisë ka qenë i madh 

dhe i veçantë, shumë njerëz 

që shprehnin pikëllim për këtë 

vdekje të papritur të këtij nje-

riu të respektuar. Sot me të 

drejtë mund të themi se ajo që 

ndodhi me Hilmi Seitin ishte 

prologu i një genocidi të ri që 

do të zbatonte sigurimi i shte-

tit dhe udhëheqja e asaj kohe 

ndaj çamëve dhe çdo person-

aliteti të kësaj krahine, që 

padiskutim kishin kontribute 

dhe ishin djem nga familjet 

më të mira të Çamërisë.

Në të gjithë Shqipërinë fi l-

loi një thashethemnajë tipike 

e sigurimit që e shfrynte me 

njerëzit e vet në çdo qytet me 

mjetet e veta të kasandrave 

tipike staliniste, duke thënë 

edhe fjalët që vetëm grekët i 

përdornin nda çamëve duke 

i quajtur “të pabesë” se edhe 

vetë brenda Byrosë së Enver-

it ishin grekët e përzemër të 

tij. Por, siç e pohon Hektor 

Sejko, djali i Tahos që jetu-

an në Shkodër, të thotë me 

vërtetësi dhe seriozitetin që 

e karakterizon se “në Shko-

drën antikomuniste nuk 

thuhej asnjëherë kjo fjalë 

se Hilmi Seiti kishte krijuar 

portretin e çamit të besës që 

ia ruajnë këtë cilësi edhe sot 

e kësaj dite”.

Nuk është një kujtesë 

thjesht vitesh, por është një 

rikujtesë për atë opinion që 

shpesh ka shoqëruar komu-

nitetin çam, ku veç burgos-

jeve dhe vrasjeve e shumë e 

shumë ligësive të tjera, që 

përdori diktatura e Enver 

Hoxhës, reminishencat e së 

shkuarës nuk mund të zbe-

hin forcën e origjinës dhe 

vitalitetin e një treve që me 

plot gojën mund të thuhet 

se është sa e persekutuar, 

aq edhe dinjitoze, sa e ma-

sakruar, aq edhe krenare. 

Janë të shumta ato që janë e 

stërthënë për Hilmi Seitin sa 

një i përndjekur politik shko-

dran, kantautori i verbër, 

Gjok Vata, e citon me shumë 

respekt në librin e tij. Për 

më shumë, edhe vetë djali i 

Hilmi Seitit, që fatkeqësisht 

nuk e njohu babanë e tij, se 

ishte motak, e kujton kështu 

babain e tij, si një përgjigje 

fi snike për thashethemex-

hinjtë e rëndomtë. 

HILMI SEITI KA QENË 
BURRË! E KA DASH E 
GJITHË SHKODRA...

 

“Babanë e kam parë për 

vite të tëra vetëm në fotogra-

fi : i pashëm, i thjeshtë, sy të 

zgjuar dhe autoritar. Dy vjet 

më parë, një mik më thotë: 

“Hilmiu shfaqet për pak frak-

sione edhe në një dokumen-

tar”. Të them të drejtën nuk 

po i besoja veshëve... Hyra 

në internet dhe ... e pashë: 

modest, profesional... Dy 

sekonda – një jetë. Mjafton. 

Nuk kam patur guximin t’ja 
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them nënës time. I vogël e 

shikoja në ëndërr. Dëgjoja 

për babain, më përqafonin. 

E kërkoja, më tregonin. Py-

esja nënën time. Më tregonte 

sa humor kishte, sa i dashur 

ishte. Të gjithë (rreth meje) 

tregonin. Vitet kalonin por 

njerëzit nuk reshtnin, trego-

nin... “Si të quajnë? Çfarë e 

ke Hilmi Seitin? Ka qenë bur-

rë! E ka dash e gjithë Shko-

dra... Mori vesh se fi lani don-
te të arratisej...E thirri ... i 
tha shko të fi llosh punë...”. 
Me dhjetra histori, njerëzish 
të thjeshtë që vazhdojnë 
edhe sot. Nuk besoj të jenë 
të shumtë ata njerëz të cilët 
duke mos e njohur babanë e 
tyre të gjallë, ta kenë njohur 
aq mirë në marrëdhënie me të 
tjerët dhe në punën e tij. Një 
punë mjaft delikate. Gjith-
monë në lëvizje, në dinamikë, 
me shumë detyra komplekse 
dhe refl ektime, të kuptuarit e 
jetës dhe përballje. Përballje 
me servilë e të regjur. Për-
ballje me njerëzit, eprorët, 
me veten. I rritur jetim, larg 
shtëpisë, ndër ata çamë të 
mitur të ndihmuar nga paria 
e Çamërisë për të shkuar në 
shkollë. Nëpër konvikte, në 
Luftë, në internim, në luftë 
me jetën, i vetëm dhe një-
kohësisht me shumë shokë e 
miq, por që në asnjë çast nuk 
pranonte hipokrizinë.

Pas viteve 90-të, u shkrua 
periodikisht në gazeta të 
ndryshme dhe e vërteta mbi 
vdekjen e babait tim fi lloi të 
kristalizohet dhe të përputhet 
me dyshimin e hershëm të 
nënës time. Mësuam që Hil-
mi Seiti ishte kritikuar rëndë 
për zbutje të luftës së klasave. 
Mësuam që, zyrtarisht, Hilmi 
Seiti “nuk gjente gjurmë të 
veprimtarisë armiqësore të 
klerit në Shkodër” megjithëse 
kjo i ishte kërkuar që në fi lli-
met e viteve 50-të. (“Veprim-
taria armiqësore” u vërtetua 
në vitet 60-të deri sa u shem-

ceremonia e varrimit bacë Hilmisë

mes kasandrave 

bën edhe kisha e xhamia). 
Ridëgjuam, atë që dinim, që 
megjithë profesionin specifi k 
që kishte zgjedhur, ndryshe 
nga shumë drejtues të lartë 
të Sigurimit e Policisë, Hil-
mi Seiti kishte ditur të bënte 
dallimin ndërmjet mjerimit 
dhe ideve. Babai im, Gjener-
al-Major Hilmi Seiti e kishte 
zgjedhur rrugën e tij dhe si 
njeri me integritet dhe me një 
inteligjencë të rrallë u përpoq 
të bënte më të mirën në atë 
mori djallëzirash e mizorish 
gati mesjetare të kohës. Por 
ai nuk mund të bënte çmen-
durira. E vetmja çmenduri që 
bëri im atë ishte që nuk e shi-
ti Çamërinë, që nuk mundi 
të pranonte tezën antishqip-
tare se çamët, ky popull kaq i 
zgjuar, vital dhe patriot, ishin 
në shërbim të Greqisë. Ele-
minimi i tij ishte pa dyshim 
vepër e kupolës drejtuese të 
shtetit komunist dhe i hapi 
rrugën jo vetëm realizimit 
të “komplotit çam” por edhe 
spastrimit të brezit intelektu-
al e të shkolluar çam që me 
aq kujdes e vështirësi ishte 
formuar nga paria dhe famil-
jet aq punëtore të Çamërisë. 
Kjo qe goditja e rradhës dhe 
më e ndyra që merrte popull-
sia atdhedashëse çame, por 
që këtë herë i vinte nga nuk 
e priste dhe për më tepër e 
etiketonte si të pabesë. 

 
SI U ELIMINUA HIL-

MI SEITI NGA SIGURIMI 
I SHTETIT MË 26 PRILL 

1960

Krejt rastësisht më ra në 
dorë libri “Ditari i kujtimeve 
të mija” të shkruar nga Gjokë 
Vata. Një miku im, shkodran, 
Anton Daka, biri i një famil-
jeje të nderuar që iu privua 
jeta në liri në kohën e diktat-
urës, si babait të tij, Nikolla 
Daka, më takon me shumë 
dëshirë duke më rrëfyer për 
këtë libër, brenda të cilit au-

tori fl et me shumë respekt 
për gjeneral Hilmi Seitin. 
U befasova dhe e shfl etova 
menjëherë këtë libër, aq më 
tepër kur mora vesh se auto-
ri ishte i verbër. Problemet që 
kam edhe unë vetë me sytë, 
më bëjnë të besoj e të respek-
toj më shumë këtë kategori 
njerëzish që u mungon gjëja 
e shtrenjtë e jetës.

Tashmë dihet se si u elimi-
nua Hilmi Seiti nga sigurimi i 
shtetit më 26 prill 1960, pasi 
nuk pranoi të ishte pjesë e 
sajimit të grupit të ashtuqua-
jtur të Teme Sejkos dhe Tahir 
Demit. Është interesante se 
si një qytetar shkodran, ash-
tu si shumë e shumë të tjerë 
që e njihnin Bacën Hilmia, 
siç e thërrisnin, të shkruaj 
kujtimet e veta me mbresat 
më të veçanta për këtë njeri 
që mbeti enigma e autorit që 
e helmoi në atë ditë të zezë. 

Fragmente nga libri “Di-
tari i kujtimeve të mia”, janë 
rrëfi me autentike që fl asin 
më shumë se çdo koment 
tjetër. Janë këto fragmente 
të mëposhtme që mes dia-
logjeve gjenden vlerësimet e 
veçanta për çamin-gjeneral 
Hilmi Seiti. 

FRAGMENTE NGA LIBRI 
“DITARI I KUJTIMEVE TË 

MIA”
 
* “Çudi – foli Marku,- edhe 

autoritetet e këtij mut shteti 
mundohen me e nxanë piska 

njani-tjetrin. Mantho Bala 
të njeh shumë mirë, por e 
zemëron përkrahja që t jep 
Hilmi Saiti. Sado e vogël qoftë 
shpresa e luftës së karrierës 
mundohen me e shfrytzue. 
Këta e luftojnë njani-tjetrin 
me brryla të padukshëm e 
nënkambca të pahetueshme. 
Pak me i shkit kamba Hilmi 
Saitit, mundohen me ia nx-
anë kryet me derën edhe me 
përkrahjen që të kanë dhënë 
ty. Jo ma mund të pyes kush 
si po shket Hilmi Saiti. Kur 
shkitën ma të rrangut, po 
ky?”.

 
*“Ia tregova Hilmi Saitit 

sjelljen e autoriteteve me ty, 
ai ma priti:

 
“Nuk është në nderin e 

luftës së klasave përndjekja 
e Gjokës”.

 
Këto fjalët e ma të plot-

fuqishmit të Shkodrës po t’i 
hapnin dykapakësh dyert e 
të gjithave institucioneve e 
me çka pava në të po të jep 
dorën me u ngjitë shpejt e 
shpejt aty nga u shkite.”

 
*“Filip Gjergji u ka dhanë 

rrugë fjalëve të Hilmi Saitit e 
ato janë përhapë ma shpe-
jtë se do përhapeshin me 
një trasmetim radiofonik. 
Arsyetimet e gjeneral Hilm-
isë, pranohen në mënyrë të 
pakundërshtueshme nga të 
gjitha autoritetet e qytetit, 

prandaj qëndrimi i Hilmisë 
ndaj meje është ba qëndrimi i 
të gjithëve ose asht e shtime.”

 
*“Disa kangë e valle gjatë 

shfaqes u duartrokitën 
ngrohtësisht nga publiku. 
Përgëzimin e parë në skenë 
ma dha Hilmi Saiti. Në çastin 
e shtrëngimit të dorës duar-
trokitjet e publikut shpërthy-
en ma të fuqishmet. Këto du-
artrokitje synonin dy qëllime: 
me më shprehë përgëzimin 
ma të ngrohtë e dëshirën e 
rehabilitimit tim. Shembullin 
e Hilmi Seitit kush e dashtë 
e kush pa dashtë e ndoqën 
të gjithë autoritetet e pran-
ishme. Veprimit tim muzikor 
iu akordue çmimi i parë i fes-
tivalit. Ky çmim, - tha Hilmi 
Seiti, - duhet me përmbushë 
angazhimet që kam marrë me 
emrin tand. Ky angazhim do 
tu japë zemër përpjekjeve të 
mija me ta hapë rrugën drejt 
ngjitjes, ndonse ecja mund të 
jetë e ngadaltë, qëllimi do arri-
het siç dëshirojmë”.

 
EPILOG
 
Shkodra nuk kishte pa 

varrim më madhështor se në 

atë ditë që është bërë ceremo-

nia e varrimit të Hilmi Seitit, 

sepse ai ishte i veçantë në 

personalitetin e tij dhe ata 

që kanë qenë dëshmitarë 

okularë më kanë treguar 

se zotërinjtë dhe zonjat ka-

tolike të Shkodrës ishin në 

rradhën e parë të atij korte-

zhi për një njeri që bëri veçse 

mirë dhe nuk kam dëgjuar 

kënd të më thotë ndonjë fjalë 

tjetër. Një popull është lehtë 

ta bësh për të qeshur, por 

nuk është lehtë ta bësh për 

të qarë. Ai u qa se ishte bur-

rë i respektuar dhe që origji-

na e tij nga Çamëria e bënte 

krenar dhe njerëzor.
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Elez Braha bart një status të dy-

fishtë. Si dëshmor i atdheut ai la 

një emër dhe zuri një vend nderi 

në panteonin e yjeve të pashuara të 

kombit. Për këte folën kolegët e mi, 

prandaj mua më mbetet të shpaloj 

shkurtas kontributin e tij në fushën 

e letrave. Në familjen e pasardhësve 

të Elezit, në Bicaj, është ruajtur me 

kujdes gjithçka ka mbetur nga ku-

jtimi i jetës së tij dhe meritë për këte 

ka i vëllai, i ndjeri Qazim Braha, që 

u nda nga ne në një moshë të thy-

er, 104 vjeç. Qazimi i kish mbled-

hun e sistemuar si një bletë mash-

toke në një valixhe druri të kyçur 

reliktet më të shtrenjta të Elezit: 

të dhëna jetësore, dëftesa shkol-

lore, fotografi, bibliotekën e tij me 

vepra të zgjedhura nga shkrimtarë 

klasikë, modernë e bashkëkohorë, 

të huaj e shqiptarë, si dhe një tubë 

dorëshkrimesh të viteve studentore 

në Shkodër e në Modena (Itali) dhe 

të mëvonshme. Në këte tubë hyjnë:

1.- Tri fletore hartimesh të viteve 

shkollore 1936-1937 e 1937-1938, 

njëra prej të cilave, e klasës së 

tetë të gjimnazit, me pesë punime 

të shkruara në frëngjisht: Commet 

vous avez passé les vacances; Les 

pauvres gens (d’apres la poesie de 

Hugo), Les chansons après le repas 

des noces; D’aprés un conte de Vol-

taire montrez que toutes les gran-

deurs de ce monde ne valeut pas 

un bon ami et que le bonheur n’est 

pas dans la vanité; Pays de Fils de 

l’Aigle, l’Albanie, la Suisse des Bal-

cans.

2.- Në një fletore të emërtuar 

“Cahier de Français Litterature” 

Elezi ka shkruar me dorë në frëng-

jisht leksione për Këngën e Rolan-

dit, për Pierre de Ronsard-in, (1524-

1589), Lamartinin (1790-1869), 

për disa vepra letrare të Mesjetës, 

Vdekja e parakohshme, në moshën 27 - vjeçare, ia ndërpreu Elezit jetën dhe veprimtarinë krijuese

TRASHËGIMIA SHKRIMORE E ELEZ BRAHËS
François Villon-in  e Viktor Hygonë; 

nga ky i fundit, madje, ka përkthyer 

në shqip 12 vargje të poemës Napo-

leoni II.

3.- Nën titullin “Tingëllime”- vjer-

sha të zgjidhuna – të nënshkruara 

me pseudonimin Vëzhguesi, kemi 

prej Elezit 11 vjersha të daktilogra-

fuara e të qepura së bashku, si dhe 

një Epistolare me shtatë letra, nën-

shkruar me inicialin V (pra, Vëzh-

guesi) – të emërtuara – letra të lira.

4.- Me pseudonimin Vëzhguesi 

ose me inicialin V. janë nënshkru-

ar edhe 9 proza të Elezit, të dakti-

lografuara e të qepura veças njëra-

tjetrës.

5.- Korrespondencën e ruajtur 

të Elezit e kemi në një fletore të 

veçantë; janë aty kopje të letrave të 

dërguara nga Modena shokëve të tij 

në Shkodër ose ndonjë të afërmi. Po 

në këto fletore gjenden edhe prozat 

e shkurtra “Në cinama Storchi” dhe 

“Agimi”, si dhe dy shënime në shqip 

e një në italisht, nxjerrë nga Giovani 

Basoni (f. 363).

6.- Në një bllok – ditar të vitit 

1939 ndodhen 54 shënime, të cilave 

duhet t’u shtohen edhe nënvizimet 

dhe anëshkrimet në librat e lexu-

ara, me shumë vlerë për të zbulu-

ar shijet, konceptet dhe formimin e 

Elez Brahës.

II.
Vepra e Elez Brahës nuk është e 

gjerë dhe kjo që njohim, besoj se, 

nuk është e tëra. Veç dy punimeve 

etnologjike të botuara në shtypin e 

kohës (Darsma në Lumë dhe Plagët 

e Kosovës ende të pashërueshme), 

krijimtaria tjetër pat mbetur në 

dorëshkrim. Së voni, dy punimet e 

cekura janë ribotuar e bashkë me 

to edhe hartimi “E vjetra shembet, 

kohët po ndryshojnë, një jetë e re 

po lulëzon gërmadhash”, që është 

shkrimi i tij i parë i njohur prej 

nesh. Me 6 qershor 1941 Elezi ka 

shkruar vjershën “Pa titull”, e cila 

– sipas njohjes së deritanishme 

– mbyll aktivitetin letrar të tij. Po 

a mund të ketë shkruar Elezi më 

vonë, këte nuk e dimë, por beso-

jmë se po. Bashkë me plaçkat që i 

mbetën në një familje korçare kur 

ai doli partizan (shtator 1943), atij 

do t’i kenë humbur edhe shkrimet 

e periudhës qershor 1941-shta-

tor 1943. megjithatë, këto mbeten 

vetëm hamendësime.

Krijimtaria shkrimore e Elez 

Brahës nuk është e shumtë, por as 

e paktë, sepse ai vdiq fare i ri, vetëm 

27 vjeç. Ajo përbëhet nga poezi, disa 

skica, pak tregime, një epistolari 

me letra të lira, korrespondenca me 

shokët, hartimet shkollore në shqip 

e frëngjisht, një ditari intim dhe dy 

studime etnologjike.

Prej tij njohim 13 poezi, e para 

është shkruar në kallnuer 1938, e 

fundit mban datën 6 qershor 1941.

Poezitë e Elezit janë: Shpirtkë, 

o shpirtkë, Gjeniu, Tingulli, të tria 

shkruar në Shkodër më 1938, kur 

ai ishte nxënës në gjimnazin e atij 

qyteti; dhjetë poezitë e tjera: Dri-

ta, Pamja, Ari, Ka do dit, Radio, Nji 

natë vjeshte, I marri, Dëshpërimi, 

Mbarimi, Pa titull janë krijuar nga 

Elezi – ushtarak. Vjersha e parë, 

Shpirtkë, o shpirtkë i kushtohet një 

vajze që ai e quan “shpirtkë”, “hënë 

e plotë”, ndërsa veten “njér i varfër 

fare” – siç ishte në të vërtetë. Vjer-

shat e tjera kanë karakter kushtues, 

shoqëror e filozofik e janë shkruar 

nën ndikimin e Migjenit dhe të rry-

mës filozofike të Niçes. Poezitë e tij 

shprehin dhimbje, pezmatim, urre-

jtje, adhurim. Ai u ka kënduar të 

mjerëve, veçanërisht në prozë, pran-

daj mund të quhet për autonomazi 

“këngëtar i të varfërve”.

Shkrimet në prozë të Elezit – siç 

thamë – janë të laryshme. Në vitet 

1937-1938 nga ai kemi dy shënime 

kushtuar flamurit e virtyteve shqip-

tare. Në skicat “Në cinema Stor-

chi” e “Bora” ai mjerohet për fatin 

e të varfërve. Pastaj vijnë me radhë 

tregimet Jeta, Ndamja, Takimi, 

Mbas një andrre, Nji vashës, Agimi 

i M., Nji natë pa gjumë, Ironi - neur-

asteni – telepatia, në të cilat trajton 

filozofikisht kuptimin e jetës, dhim-

bjen për vendlindjen, kënaqësinë e 

familjes, përballjen midis mjerimit e 

lumturisë si kontraste të kësaj bote. 

Tregimi më i qartë, më i ndjerë në 

prozën e Elezit është “Agimi i M.”, 

i cili është shkruar bukur, me fjali 

të shkurtra e me fjalë të zgjedhura. 

Në çdo frazë ka dhimbje, ka vuajtje. 

Flitet për një jetë që po shuhej në 

krahët e varfërisë.

Epistolari me letra të lira – siç i 

quan Elezi – është punuar më 1939, 

prandaj shpreh dhimbje, zym-

tim, bjerrje shprese. Janë letra më 

shumë të karakterit filozofik.

Elezi na ka lënë edhe 12 har-

time në gjuhën shqipe, shkruar në 

vitet 1935-1938. Hartimi me titull 

“E vjetra shembet, kohët po ndry-

shojnë, një jetë e re po lulëzon gër-

madhash është shkruar më 19 qer-

shor 1935. Nuk i rri mangët atij të 

shkruar nga Qemal Stafa, bash-

kënxënës me te. Këte e tregojnë 

radhët e mëposhtme:

“Djalëria jonë nuk do të rrijë 

ende në gjumin e randë të fana-

tizmës. Duhet të zgjohet e me hapa 

të mëdhaja të drejtohet drejt rrugës 

së mbarë, duhet të punojmë me pa 

ia da, kështu që të fitojmë dritën e 

arsyes dhe të bajmë që gërmadhash 

të lulëzojë një jetë e re”.

Në ditarin intim dhe në disa 

anëshkrime e nënvizime në librat e 

lexuara shpalohen shumë pikëpam-

je, koncepte filozofike të përqafuara 

nga Elezi. Por, për fat të keq, të 

dhënat në ditar i përkasin vetëm vi-

tit 1939.

Si përfundim, duhet thënë se 

vdekja e parakohshme, sepse ai vdiq 

në moshën 27 - vjeçare, ia ndër-

preu Elezit jetën dhe veprimtarinë 

krijuese, ashtu siç u pat ndodhur 

Migjenit e Qemal Stafës. Por edhe 

krijimtaria që trashëgojmë prej tij 

është e mjaftë për t’i bërë një vend 

jo vetëm në sofrën e krijuesve lum-

janë, por edhe në atë kombëtare.

Ai qe një yll që u shua, kur më 

shumë se kurrë lypsej drita e tij.
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FJALA

Nga SHPENDI TOPOLLAJ*

 Të nderuar vëllezërit tanë të 

shtrenjtë, stërnipër të atyre dar-

danëve që tërhoqën vëmendjen e 

grekëve të shquar Homerit dhe Stra-

bonit, respektivisht 28 dhe 20 shekuj 

më parë! Vimë mes jush me gëzim, 

kënaqësi dhe mall të veçantë, por dhe 

për të shkëmbyer përvojat tona të 

hidhura, pasi sikur të mos mjaftonin 

poshtërsitë e nisura në famëkeqet 

Kongres i Berlinit dhe Konferencë e 

Londrës, në trojet tona të përbashkë-

ta u instalua dhe sistemi komunist, 

më gjakatari që ka njohur historia. 

Sot, sido që hallet tona s`janë so-

sur, e kemi fi tuar lirinë e fjalës për 
të stigmatizuar atë ç`ka ngjau me ne, 
me qëllim që ashtu sikurse thoshin 
latinët e vjetër, pësimet të na bëhen 
mësime. 

Sa herë marr ndër duar ndonjë 
libër të ri, nuk e di përse vetiu më 
vinë në mendje fjalët e kritikut të 
shquar Harold Bloom i cili i refero-
hej kulturës amerikane të viteve të 
depresionit të madh që çmonte më 
shumë të brendshmet e femrave të 
periudhës viktoriane, sesa artin e 
Çars Dikensit e Robert Braënigut, gjë 
që atij i tingëllonte si një epidemi e 
re “alla - Nathaniel Ëest”, çka nënk-
upton varfërinë jo vetëm ekonomike, 
por dhe shpirtërore të një shoqërie.

Por ndofta pikërisht në një realitet 
të tillë të trishtuar, të cilin po e ka-
lojmë fatkeqsisht edhe ne shqiptarët, 
detyra e shkrimtarit për të na dhënë 
vepra sa më të mira, merr një rëndë-
si të veçantë. Modestisht, por me 
vërtetësi e sinqeritet, madje dhe me 
guxim të spikatur qytetar, e bën këtë 
në librat e tij edhe miku ynë Hysen 
Haxhiaj, jeta e të cilit me dramën që 
mbart brenda saj është e denjë për 
një libër më vete.

Për familjen e tij nga Çorrushi i 
Mallakastrës, për pasurinë, bujarinë, 
atdhedashurinë dhe kontributin që 
dha për lirinë e vendit apo dhe për 
kalvarin e vuajtjeve që hoqën, duke 
provuar burgime e internime të gja-
ta, nuk kam përse të zgjatem para 
këtij auditori. Njëkohësisht, shumë 
nga të pranishmit, e kujtojnë mirë 
atë gjyqin farsë të Majit të vitit 1977 
që ju bë në kinemanë e Portit atij 
grupit imagjinar ku ishte përfshirë 
edhe Hyseni. Mes një heshtje var-
ri, ata djem të rinj e të pafajshëm, 
morën dënime dragoniane. 

Dhjetë vjet burg i dhanë Hysen 
Haxhiajt që e përplasën në skëter-
rën e Spaçit dhe ku ai ndeshi Fer-
rin e vërtetë të cilin e kishte lexuar 
në përkthimin mjeshtëror të Pashko 
Gjeçit dhe kishte besuar se qe veç 
pjellë e mendjes gjeniale e fi orentin-
asit të madh. Me trurin e turbullu-
ar, ai pyeti veten: Ç`do të bëj në këtë 
humbëtirë? Do mbush fuçinë e pa-
fund “të Danaidave?” Por jo! Do ishte 

akoma më keq; do futej pandërprerje 

së bashku me shokët e tjerë, qindra 

e qindra metra poshtë malit, në tem-

peraturën e padurueshme 43 gradë, 

ç`ka të merrte frymën. 

Do punonte nën një shi acidi që në 

lakuriqësinë që të imponohej të linte 

njolla djegjeje në lëkurë, dhe do të 

HYSEN HAXHIAJ DHE LIBRI I TIJ I RI

realizonte normën herkuliane për të 

gërmuar e nxjerrë vagona të tërë me 

mineral bakri e piriti. Hyseni, këtu 

pa gjymtime dhe vdekje shokësh dhe 

kuptoi përfundimisht se pashpirtë-

sia komuniste e kishte çvleftësuar 

ekstremisht jetën dhe se vetë ajo e 

kishte humbur kuptimin.

 Dhe sikur të mos mjaftonin vua-

jtjet, urija, përbuzja e fyerjet, atë, 

falë paradoksit dhe absurdit më të 

çuditshëm e ridënojnë me dhjetë 

vjet të tjera. Si mbetej tjetër veçse ta 

gjente forcën për të rezistuar te qën-

dresa burrërore e veteranëve të burg-

jeve, Shyqyri Selami, Luan Myftiu, 

Irfan Vrioni e Sami Dangëllia, për 

të mbërritur te Gëzim Çela, Qazim 

Toro, Bedri Blloshmi, Luan Burimi, 

Edmond Halimi, Haki Hoxha vet` i 

tretë, Shik Stërmasi, Burhan Kalaja, 

Fadil Kokomani, Vangjel Lezho, Xhe-

lal Koprencka e deri Sander Sokoli 

që e vranë barbarisht. Pas vitit 1982 

atë e degdisin nga burgu në burg si 

në Ballsh, Zejmen e Qafë Bari dhe 

në 1989 në mesjetarin burg të Bur-

relit. Në këto pesëmbëdhjetë vite që 

dukeshin si pesëmbëdhjetë shekuj, 

atij ju gjendën pranë vëllezërit, mo-

tra e shoqja e Haki Kokës me djemtë 

e saj që e ndiqnin ngado me trastat 

me ato pak ushqime që hiqnin nga 

goja e tyre. 

Kur kërma e shëmtuar e dinosau-

rit komunist dha shpirt, dhe më 15 

tetor të vitit 1990 edhe Hyseni fi toi 
lirinë, ju kujtua thënia e Alfons de 
Lamartinit se “Libri më i madh është 
libri i jetës, të cilin nuk mund ta 
hapësh, as ta mbyllësh sipas qejfi t”, 
ndaj vendosi të shkruaj. Shkruan 
për të treguar, edhe pse e d i se: Ku 
ka penë t`i rezistojë / Botës ku kemi 
jetuar / Ku ka mendje t`i gjykojë / 
Dramat që kemi kaluar. Sidoqë nuk e 
harronte sentecën se “Hidhërimi më 
frymëzon vargun”, përsëri nuk i le-

jon vetes asnjë shenjë hakmarrjeje. 
Ai tani predikon vetëm paqe e mirëk-
uptim dhe ka besim se më mirë do të 
bëhet. Por duke kaluar koha, ai vëren 
se babëzia për pushtet e pasuri nisi 
të lulëzonte. Ndaj kur shkruan, stig-
mata nuk i ndahet. Kështu bën edhe 
te ky libër që e ka titulluar “Të burgo-
sur në liri”, ku alternon poezinë me 
prozën dhe ku gjen intervista, artikuj, 
replika dhe tregime, gjithmonë rreth 
atyre që ai hoqi e pa me sytë e tij. Ai 
risjell fatin e atyre që regjimi i egër i 
burgjeve dhe kampeve të përqëndrim-
it, si rezultat i dëshpërimit, torturave 
e punëve të rënda, u mori jetën. Nuk 
le pa përmendur edhe momentin kur 
në kulmin e dëshpërimit zgjedh si të 
vetmen rrugë shpëtimi, hedhjen dre-
jt telave me gjemba, ku breshëria e 
mitrolozit të ushtarit vigjilent dhe 
me urrejtje të pashuar mbi kullën 
e vrojtimit, e bënte vdekjen mëse të 
sigurtë. U desh ndërhyrja e shokut 
për ta shpëtuar. Dhe sot, ai jo vetëm 
tregon se ç`ngjau por dhe shpërfaq 
shpresën se vendi do të shkojë drejt 
demokracisë, drejt bashkimit kom-
bëtar, drejt Evropës, drejt botës së 
qytetëruar, sipas idealeve të atyre që 
ua morën jetën ose sakrifi kuan rin-
inë me pranga në duar, duke i ndarë 
nga prindërit, gratë e fëmijët e tyre. 
Por ja që e shkuara nuk do të na 
ndahej, si një mallkim. Vetë Hyseni, 
si njeri i përgjegjshëm edhe pse nuk 
kishte ndonjë post zyrtar, nuk mund 
të heshtëte. 

Ai vinte nga Hadi i kohëve mod-
erne që ia kalonte atij të mitologjisë, 
ndaj vetëm Orfeu mund ta sqaronte, 
se dhe ai nuk i shpëtoi dot tundimit 
për të mos e kthyer kokën pas, sado 
që e pagoi rëndë këtë mos bindje. Do 
ecte para dhe ai, por duke e mbaj-
tur kokën prapa. Dhe kur të mos i 
pëlqente diçka, nuk do të ngurron-
te ta ngrinte zërin e revoltës. Se dhe 

rruga e demokracisë paska kusu-
ret e veta dhe se nga nxorrën kokën 
karrieristët, hajdutët e hakmarrësit, 
shpesh edhe me maska politikan-
ësh. U krijuan mes nesh diferenca 
të mëdha dhe ligje si rrjeta e meri-
mangës që mushkonjat i kap, kurse 
çakenjtë çajnë e ikin. Jo, Hyseni dhe 
shokët e tij, nuk e kishin menduar 
kështu: varfëri për shumicën, pa-
drejtësi, sherre e përçarje dhe drogë, 
prostitucion e trafi qe gjithfarësh. A 
mund të heshtëte ai, nxënësi i Os-
man Kazazit e të tjerëve që i kishte 
kënduar: Njeri linde, hero mbete 
/ Prometeu ç`qe para teje / Dritë i 
more një komete / Sytë ja fale një 
rrufeje. Ndaj qorton dhe shpreh mo-
saprovimin e tij, por dhe thekson se 
jemi vëllezër të një gjaku. 

Në analiza e debate është i vendo-
sur, por pa përçmuar askënd. Dymijë 
vjet më parë historiani Tit Livi thosh: 
“Qoftë thënë pa fyerje.” Madje Hyse-
ni, shpesh përdor dhe nota humori 
në shpotitë e tij: Psherëti mbi avuj 
loti / Nuk heq dorë kollaj nga huqet 
/ Bëmë luftë si Don Kishoti / Sanço 
Pançot zunë kolltuqet. Por duhet 
thënë se megjithë zhgënjimet, Hy-
sen Haxhiaj në gjithë shkrimet e tij, 
mbetet njerëzor. Lexuesit do të vënë 
re se atij nuk i është tharë shpirti dhe 
ngado shpërndan nektar fi snikërie 
ndaj të bukurë, të drejtës, dashurisë 
e mirësisë. 

Të gjithë duhet të luftojnë për t`u 
dhënë këtyre vlerave të larta vendin 
e duhur. Në të kundërtën, sikurse 
porosiste Montenji, ai shpirti që nuk 
u tha viteve të gjata të burgut, po 
nuk pati një qëllim të caktuar, mund 
të humbasë fare lehtë, tani në liri. 
Dhe vetë liria mund të shndërrohet 
përsëri në burg.       

*Fjala e mbajtur në Universitetin e Pr-

ishtinës
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SPECIALE

Nga Xhemal Meçi
Studiues, “Mjeshtër i Madh”

 Fillimi ishte i vështirë, sepse 

gjithçka duhej fi lluar nga e para. 
Xhamija ishte kthyer nga zyrë e 
magazinë në fjetore, ku ishte ha-
pur banjoja për familjarët. Pra 
xhamia ishte dëmtuar, dhunuar 
dhe poshtëruar si godinë, si vend 
kulti islam. Besimtarët ishin të 
fyer, sidomos Laçajt që e kishin 
çdo ditë parasysh . E shikonin 
zemërplasur dhe mendonin se 
do shkonin vite sa të rindërtohej, 
siç kanë kaluar 25 vjet dhe ajo 
xhami historike e Pukës është 
prapë gërmadhë. Hafi z Elez Hox-
ha ecte i shqetësuar rrugëve të 
qytetit. E hante maraku se  nga 
e si duhej fi lluar. “O sot , o sot, o 
kurr”- sikur fl iste me vehte.! Po 
kështu edhe i vëllai, imam Ibra-
him Hoxha. Po nuk jepeshin. 
Kishin besim dhe  vullneti nuk u 
mungonte.  Shihej qart se PPSH-
nuk mund ta pengonte më besi-
min fetar dhe ritet përkatëse, 
prandaj si H. H. Elezit e H. Ibra-
himit u dukej se po humbnin 
kohën.

Si fi llim  e shihnin se duhej 
nisë me këshillin e Myftinisë. 
për të shpejtuar punën dhe  fi -
tuar kohën e humbur, prandaj 
duheshin ndarë në etapa,   tri 
etapa. 

Etapa e parë përfshinë situ-
atën e dhjetorit 1990, kur fi lloi 
lëvizja demokratike e studentëve  
dhe vet inisiativa popullore për 
rifi llimin e riteve fetare.Kështu, 
Mesha e parë në Shkodër më 
1991 dhe fi ll mbas saj edhe  falja 
e namazit në xhaminë e Plumbit 
po në Shkodër nuk kishin 
thjesht karakter fetar, sepse ato 
u paraprinë aksioneve politike 
e revolucionare, të demonstrat-
ave të studentëve dhe mitingjeve 
demokratike popullore në Tiranë, 
Shkodër,Vlorë, Durrës etj. Kësh-
tu ngjarjet politike të brendshme 
e të jashtme ishin zgjuar e ngri-
tur, se kishin rifi tuar besim  në 
fi tore,duke ia lënë nismën besi-
mit që të rifi llonte.  Në këto rre-
thana, Hafi z, Haxhi  Elez Hoxha 
dhe imam Haxhi Ibrahim Hoxha 

Myftinia e PUKËS përkujton me një program të pasur një nga ngjarjet më të shënuara          

 25-vjetori i rifi llimit të  Myftinisë dhe besimit islam  në Pukë

me disa besimtarë morën pjesë 
në faljen e namazit të parë në 
xhaminë e Plumbit Shkodër. 

Në vazhdim u aktivizuan me 
takime me besimtarë jo vetëm 
në Pukë, por edhe në Qerret, 
Kabash, Iballe, Rrape, Micoj, 
Kryezi, Kulumri etj.

Së pari, pas 25 vjetësh (1967-
2016)  me vetë përpjekjet e H. 
H. Elez Hoxhës, i përkrahur prej 
imam H. Ibrahim Hoxhës dhe të 
Agim Kuqit, Bekë Ademit, Sadri 
Becit, Sulejman Ganisë prej meje 
etj.  fi lloi e u riorganizua këshilli i 
Myftini Pukë. Gjatë muajve prill-
maj 1991 H. H. Elez Hoxha fi lloi 
nga puna që të zgjidhej këshilli i 
myftinisë, i cili ishte pezulluar që 
më 1967 me mbylljen e kishave 
dhe të xhamive,teqeve e tyrbeve. 
Në takimet e veçanta me besim-
tarë të fshatit e të qytetit të Pukës 
u arritë që të merrej miratimi që 
këshilli i Myftinisë të përbëhej 
prej:Sylejman GANISË, Agim 
Elez KUQIT, Xhemal MEÇIT, 
Sadri BECIT, Rifat LAÇIT, Zenel 
Islam ÇELËS, Bekë ADEMIT, 
Xhemal Vocerr FURRIKUT, Ali 
KOPANIT, Muharrem DIZDAR-
IT,Ekrem  RRUSTË KUQIT etj. 
Sekretar i Myftinisë u zgjodh 
Armir MEHAJ, i cili edhe pse 
ishte maturant, u tregua shumë 
i gatshëm dhe i përkushtuar në 
kryerjen e detyrës me pjekuri, 
duke iu përgjegj në kohë për çdo 
lajmërim dhe kërkesë të Myftisë, 

e kryesuar prej H. H. Elez HOX-
HËS. Kështu Armiri sado mat-
urant,fare i ri fi toi respektin e të 
gjithëve dhe  u bë shembull për 
moshatarët e vet. 

Anëtari i parë i këshillit kom-
bëtar të Komunitetit  Mysliman 
të Shqipërisë u zgjodh Bekë 
ADEMI.  Beka edhe pse ishte i 
moshuar dhe kishte ngarkesë 
familjare, si kryefamiljar me tre 
djem, nipa e mbesa, e mori zg-
jedhjen e tij anëtar të Këshillit 
të Përgjithshëm të Komunitetit 
Islam në Tiranë, si një nder që 
i bëhej dhe si një detyrë për ta 
çuar atje zërin e myslimanëve të 
Pukës krahas Myftisë H.H. Elez 
HOXHA. Fjala e tij në këshillë 
ishte e argumentuar dhe me 
mesazhin e unitetit e të mirëk-
uptimit brenda e jashtë komu-
nitetit Mysliman që e pasqyronte 
mjaft mirë edhe në Pukë si dhe 
për përfundimet  e punimeve të 
xhamisë së re të Pukës.

Etapa e dytë lidhet me përp-
jekjet për ndërtimin e xhamisë 
dhe forcimin e besimit islam në 
kundërshtim me tendencat e 
ndikimeve të disa elementeve,që 
kishin studiuar në vende të 
ndryshme arabe të  sekteve 
kundër traditës islame .

Së dyti, H. H. Elez Hoxha 
bashkë me anëtarë të këshillit 
të Myftinisë u përpoq shumë për 
ndërtimin e xhamisë së re ku 
është sot, që u bë realitet më se 

15 vjet më parë. Me ndërhyrjen 
e Tij të pandërprerë pranë sho-
qatave bamirëse sa në Tiranë, në 
Shkodër deri në Kukës. Çështjen 
e truallit e zgjidhi me vëllezërit 
Kuqi. Vëllezërit Kuqi: Shabani, 
Agimi, Enveri, Haliti dhe Ekremi 
dhuruan për truall xhamie një 
sipërfaqe toke prej dy dynymësh 
në veri të ish-fushës së sportit, 
dikur e quajtur “Ara Pite Kos-
it “. Përsa i takon xhamisë së 
mëparshme  ranë në godi me lag-
jen Laçaj që të të rindërtohej  në 
një të ardhme sa më të shpejtë, 
sapo të gjëndej ndonjë donator. 
Përpjekjet vazhdojnë edhe sot. 
Myftia Gëzim Kopani i ka prej 
kohësh gati dokumentat,  përveç 
miratimit të pushtetit vendor.

Së treti, Xhamia e Re  mbetej 
krahas masave për rindërtimin 
e xhamisë së vjetër, prandaj ku 
nuk vazhdoi të shkojë H.H. Elezi 
bashkë me anëtarë të këshillit: 
Bekë Ademi, Hydajet Kuqi, Xh. 
Meçi, Xhemal Furriku etj.  Një-
kohësisht u kërkua ndihmë për 
vende të përkohshme për fal-
jen e vakteve të namazëve.  Au-
toritetet e pushtetit lokal vendor, 
kryetarëve të komitetit ekzekutiv 
pluralist: Halit Topalli, pastaj  
Pashk Deda dhe në vazhdim 
Ndue Çuni, Nikollë Paluca etj. 
për sigurimin e lokaleve ku fi lli-
misht të faleshin namazet, lutjet 
e taravive, të ramazanit, mevlu-
dit (lindja e Profetit Muhamed 
a.s), të xhumave (të premteve), si 
dhe të festës së Bajramit. Ndue 
Çuni me vendim të komitetit 
ekzekutiv të rrethit,  dha godinën 
e çetava vullnetare në Kodër-Qy-
tezë (Kodërxhami, dikur quhej: 
Kodërhani ), të cilën ia kaloi ko-
munitetit mysliman, Myftinisë, e 
cila u përshtat për falje për mëse 
një vit. Ndihmuan vullnetarisht 
në meremetimet e brendshme, si 
dhe me dyer e dritare ndihmuan: 
Hydajet Kuqi, Binak Alia, Sule-
jman Gania, Sherif Mustafa, 
Halil Islami, Gëzim Laçi ,  Demë 
Rrahmani, Abaz Laçi etj. 

Së katërti,  për të plotësuar 
nevojat e ngutshme për litera-
turë fetare islame, u muar vetë 
myftiu H. H. Elez Hoxha, i cili 

solli Kur-anin e parë në disa ko-
pje të përkthyera në shqip dhe në 
vazhdim shumë të tillë  u sollën 
me ndihmën e Demë Hadroit dhe 
Xhemal Vocrrit, që iu dhuruan 
shumë familjeve myslimane në 
Pukë e rrethinë. Kishte shumë 
interesim për Kur-anin edhe prej 
mjaft të krishterëve.Po kështu 
u sollën edhe libra të ndryshme 
fetare.Gjithashtu u sollën mjaft 
ndihma ushqimore për famil-
je në nevojë e fëmijë jetim, me 
ndihmën e imam Adem Ademit, 
ardhë si misionarë prej Kosove, 
duke hapur edhe kurse për fëmi-
jët e rininë. ndërsa u kujdes edhe 
për jetimët, për pensionet e tyre. 

Së pesti, në shkurt 1992 
Myftisë dhe Këshillit të Myf-
tinisë iu kërkua që të prano-
nin dhe t’i mirëpritnin motrat e 
Nënë Terezës. Me këtë kërkesë 
u morën: Pashk Deda dhe Ni-
kollë Paluca. Nikolla kërkonte 
që ta përfundonim sa më shpejt 
kërkesën. Edhe pse ishin ditë me 
ngrica dhe unë sapo isha operu-
ar, kemi dalë nëpër qytet që të 
takonim anëtarët e këshillit të 
myftinisë që t’ua merrnim fi rmat 
siç ishim mirëkuptuar për mi-
ratimin e ardhjes së motrave të 
Nënë Terezës. Duhej mirëkuptim 
mes komuniteteve. Por nuk ishte 
aq e lehtë, se mjaft pukas ngur-
ronin me idenë se në Pukë s’ka 
pasë kurrë as kishë as murge-
sha. Megjithatë nënshkrimi u 
arrit unanim.Ndryshe po ndodh 
tani në Fushë-Arës, ku ngurro-
het për ndërtimin e xhamisë në 
lagjen Dedaj me 26 familje mysli-
mane me  justifi kimin se aty s’ka 
pasë kurr xhami dhe se mesh-
kujt e Shtëpisë Madhe për xhami 
kishin xhaminë e fshatit Micoj e 
cila sot është e braktisur  nga se 
shumica e fshatit është larguar, 
kurse xhamia është gjysmë e sh-
katërruar.

Përfundimisht në Pukë u ar-
ritë mirëkuptimi dhe, si u për-
gatitën marrëveshjet me shkrim 
dhe i fi rmosën,“Motrat e Nënë 
Terezës”  u vendosën në Pukë  
fi llim korrikut 1992. Tani u 
bënë dy dekada  në Pukë, por 
gjithmonë të respektuara prej 
komunitetit mysliman. Për më 
tepër, të mbrojtura prej këtij ko-
muniteti, siç ndodhi më 1997, 
kur vëllezërit Tofi k Kadria, Me-
haj, i mbrojtën me armë nga një 
grup grabitësish,që erdhën me 
makinë me synimin që të hapnin 
magazinat dhe të grabitnin ush-
qimet e veshjet të  siguruara për 
të varfërit e të sëmurët.

Si këto murgesha, si klerikët 
e famullisë së Pukës “Zoja e Pa-
përlyeme,deri tek dom Xhovani 
sot, janë treguar të mirëkuptu-
ar  dhe miqësor  me komunite-
tin mysliman, siç është treguar 
edhe ky komunitet ndaj tyre dhe 
vazhdojnë edhe sot pa ra ndesh 
me të krishterët. 

Etapa e tretë lidhet me 

(Vijon ne faqen 11)
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Studjuesi dhe gazetari Ar-
dit Bido ka botuar librin e tij 
“Kisha Ortodokse Shqiptare, 
një Histori Politike 1878-
1937” me parathënie nga 
Prof.Dr. Ferit Duka. Ky është 
një botim i nisur 3 vite më 
parë dhe bazohet në arki-
vat shqiptare dhe në arkivat 
greke. Libri është promovuar 
para publikut, ku autori Ardit 
Bido ka vënë theksin tek his-
toria e Kishës Ortodokse dhe 
ndërhyrjet e shpeshta që ka 
bërë shteti grek.  “Libri tra-
jton një histori deri në vitin 
1937, mirëpo në të do të sho-
him se ka shumë përafërsi të 
së djeshmes dhe të së sotmes. 
Do të shohim në këtë libër se 
si Greqia tentonte që të fus-
te njerëzit e saj në Sinodin e 
Shenjtë të Kishës, sidomos 
për dy qarqet Gjirokastër dhe 
Korçë. Do të shohim se si ten-
tonte të krijone një gjyq kishtar 
me shumicë të emëruar nga 
patriakana, që fatëkeqësisht u 
realizua vetëm para një mua-

rindërtime e ndërtime xhamish 
të reja, si është rasti i xhamisë 
së Qerretit dhe forcimin e besim-
it mysliman në harmoni të plotë 
me të krishterët, duke kundër-
shtuar edhe presionet e disa el-
ementeve që kërkonin përhap-
jen e ndikimeve të disa sekteve 
gjoja islam modern. Ky presion 
u bë i dukshëm sidomos gjatë 
vitit 1991, kur myftiu Hafi z Elez 
Hoxha ishte i sëmur dhe nga 
mesi i verës vdiq e kaloi në jeten 
e përtejme.  Tani këto elementa 
shpresuan se mos  Myftiu i ri 
Haxhi Ibrahim Hoxha nuk do ta 
kishte guximin dhe mbështet-
jen e Myftisë së mëparshëm, por 
Haxhi Ibrahimi u tregua i vendo-
sur. 

Duke fuqizuar unitetin dhe 
vendosmërinë e besimtarëve , 
si edhe të ndihmës së kryesisë 
së Komunitetit Islamik Shqip-
tar në Tiranë.Kështu kjo situ-
atë u kalua shpejt  sidomos me 
emërimin imam e në vazhdim 
Myfti të Gëzim Kopanit xhamia 
e Pukës  mbeti xhami model 
për faljen e namazit simbas tra-
ditës të Islamit në Shqipëri. Për 
më tepër u shtuan ndihmat so-
ciale. Nga viti 1990- 2004 janë 
ndihmuar me ushqime  e veshm-
bathje afro 300 familje të varfëra. 
Ndërsa gjatë viteve 2005- 2011 u 
ndihmun 4587 familje në gjend-
je të ulët ekonomike, Rëndësi i 
është kushtuar edhe edukimit 

Autori ka vënë theksin tek historia e Kishës Ortodokse dhe ndërhyrjet e shpeshta që ka bërë shteti grek

Ardit Bido boton librin “Kisha Ortodokse 
Shqiptare, një Histori Politike, 1878-1937” 

ji. Se si kur ndodhnin histori 
patriotizmi shqiptare, reagimi i 
parë i shtetit grek ishte mbyllja 
e kufi jëve, siç na ndodhi 3 vite 
më parë në Përmet. Se si ten-
tonte që të hapte sa më shumë 
shkolla greke, nën maskën e 
kishës ç’ka fatkeqësisht mund 
të them se ndodhen sot. Se si 
drejtuesit kishtar të huaj pre-
tendonin, shtireshin se nuk 
dinin të fl isnin dhe të prediko-

nin në shqip. Se si tentonte të 
fuste përçarje ortodokse shte-
ti grek mes komuniteteve fe-
tare, por që në të gjitha rastet 
nuk ja arriti ta realizonte dot, 
falë një pune atdhetare të dre-
jtuesve politik ortodoks të asaj 
kohe, si Koço Kota, Pandeli 
Evangjeli e të tjerë me radhë 
dhe falë klerikëve të asaj kohe”, 
- u shpreh autori i librit Ardit 
Bido.  Gjatë prezantimit të librit 

ishin të pranishëm Prof. Dr. 
Ferit Duka, historianja Nevila 
Nika, botuesi Henri Çili, si dhe 
shumë studjues e historian të 
tjerë. Prof. Dr. Ferit Duka i cili 
ka udhëhequr punimin thek-
soi se libri do të shërbejë për 
shkencat politike por edhe për 
historigrafi në. “Punimi i dok-
toratës që paraqitet sot i botu-
ar është një kontribut serioz në 
lëmin e studimeve historike, në 
lëmin e studimeve të shken-
cave politike, sepse është një 
qasje e kombinuar edhe his-
toriografi ke edhe e shkencave 
politike. Ky libër ka të bëjë me 
një problem esencial kombëtar, 
siç është promblemi i Kishës 
Ortodokse, i historisë së saj 
dhe sidomos i kombëtarazimit, 
përpjekeve për kombëtarizimin 
e Kishës Ortodokse Shqiptare”, 
- u shpreh Prof.dr Ferit Duka. 

Historianja Nevila Nika tha 
se komuniteti ortodoks nuk 
gjendet vetëm në dy qytete 
dhe ky libër do të ndihmojë 
shumë të rinjtë për të njohur 

historinë e Kishës Ortodokse 
Shqiptare. 

“Ky libër mua më ka lënë 
një shije jashtëzakonisht të 
mirë. Unë vet kam punuar me 
dokumente për historinë e ko-
muniteteve fetare. Historinë e 
komuniteteve fetare tashmë e 
njohin të gjithë. Të gjithë fl a-
sin për prishjen e kishave dhe 
xhamive, por pasuria që ato 
ruanin brenda ishte dhe më e 
madhe se sa ndërtesa. Kë një 
përplasje shekullore me fqin-
jët tanë jugorë, verior dhe lin-
dore. Nga të katër anët kemi 
pasur prombleme. Klerikët 
ortodoksë shqiptarë kanë ndi-
humar dhe kanë kontribuar 
në çështjen tonë kombëtare. 
Ajo që të rinjtë nuk dinë dhe 
që po mundohemi t’jua trans-
metojmë, është se komunite-
ti ortodoks nuk është vetëm 
në dy qytete, por shumë më 
gjerë”, - tha Nevlia Nika. 

Libri është botuar nga shtëpia 

botuese UET Press.  

 25-vjetori i rifi llimit të  Myftinisë dhe besimit islam  në Pukë
me mësimet e Islamit në kurse e 
medrese. 

Në vitet 1998- 2015 në mejte-
pet e Pukës kanë mësuar 1350 
nxënës nën kujdesin e Shoqatës 
Kultura Islame me përgjegjës 
Qazim Kopani Pukë, ndihmuar  
prej shoqatës Istanbul. Gjithash-
tu kanë mësuar në medreset, 
sidomos në Medresen Haxhi 
“Sheh Shamia” Shkodër deri në 
361 medresista. Për të shtuar 
interesimin për besimin Islam 
u organizuan edhe koncerte për 
Mevludin,  “ Me TY , “FJALË 
ZEMRE” etj. që janë ndjekur 
prej qindra besimtarësh të 
moshave e gjinive të ndryshme. 
Për më tepër janë pasqyruar në 
formë lajmesh e programesh 
në rreth 150 minuta, gjë për 
të cilën ka ndihmuar  drejtori 
i TVP lokal Ramazan Rringaj, 
ish- anëtar i Këshillit të Myf-
tinisë, nderuar me “Çertifi katë 
MIRËNJOHJE”nga Këshilli i 
Myftinisë  Pukë. Në vazhdim 
të programit Prof Dr.Haxhi Ba-
jram Xhafa prof. i Universitetit 
të Shkodrës “ Luigj Gurakuqi” 
mbajti kumtesën: Hoxhal-
larët e Pukës në mbrojtjen e 
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit 
dhe luftën kundër pushtuesve 
serb 1912. Musa Dizdari, i qua-
jtur Hoxhë Puka, imam e Myfti 
i Pukës, në bashkëpunim me 
kajmekamin e Pukës, Sulejman 
agë Kryeziun organizoi kalimin 
e Ymer Prizrenit  për në Shko-
dër. prej ku kaloi nëpër Pukë 

për në Ulqin. Po kështu, kur u 
sulmua Shkodra më 1912 hox-
hallarët e Pukës organizuan 
qindra luftëtarë në luftë kundër 
pushtueve serbë dhe u vunë 
pushkën që prej Vaspasit e deri 
në Flet të Pukës. 

Mijëra ushtarë serbë mbetën 
të rrethuar e të sulmuar përg-
jatë luginës së Fletit, ku mbetën 
shumë ushtarë serbë, sa kën-
dohet në këngë: “ Krajli Serbit 
asht ngushtue:/ Ç’ ka më bane 
, mor FLet, ?!/ Krejt ushtrinë 
ma ke damtue! etj.

Gjatë programit u ndanë 32 
“ÇERTIFIKATA MIRËNJOHJE” 
për imamët e Myftitë e Parë, si 
edhe myftitë e myftinitë e Shko-
drës, Tiranës  e Prizrenit dhe 

donatorët si: Sait Fishta, Ilirian 
Idrizi, Milazim GABETA E Mu-
hamet Braha, Basri Mehaj etj.
Përshëndetën  dom Xhovani, në 
emër të Bashkisë Pukë z. Artan 
Zaja, Përfaqësuesi i Ambasa-
dës Turke, i shoqatës Istambul,  
Ali Vezajn Kryeimam Prizren, 
Kordinatorja Denisa Meçi, stu-
dente për arkitekturë e mbylli 
veprimtarinë me vargjet: Sot 
në këtë 25-përvjetor që jemi 
mbledhur për ta uruar,/ për 
ta uruar e përkujtuar si datë 
historike, që na kthej besimin, 
unitetin e bashkimin./ Në këtë 
përvjetor të gjithë t’i përgëzojmë 
e t’i urojmë./ Donatorët t’i falën-
derojmë!/ T’i falënderojmë se ata 
na ndihmojnë. Ato Zoti i gëzoftë 

sot e mot!/ urime edhe për my-
ftinë Gëzimin i përkushtuar për 
besim, për ndihma  e mirëkup-
tim, gjithnjë në veprim./

Falenderojmë edhe gjyshin 
Xhemal,që 80-vjet poi  mbush 
tamam./ 25 -vjet në këshill të 
Myftinisë. 50-vjet  punë shken-
core e për pa i lëshuar librat prej 
dore. /Krahas Urdhrit “ Mjeshtër 
i Madh”dhe “Çmimi i Virtytit”  
tani “Çertifi katë Mirënjohje./ Të 
gjitha i gëzoftë e prap u nderoftë!”

Më në fund u bë vizitë në 
ekspozitën kushtuar këtij 
25-vjetori, i denjë për myftini me 
mundësi më të mëdha se Puka. 
Kokteli e dreka kaluan me urime, 
përgëzime e premtime prej të ftu-
arëve donatorë.                                

(Vijon nga faqja 10)
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Tirana ka tashmë një tjetër 
pikë tërheqëse, jo vetëm për 
vizitorët, por edhe një hapë-

sirë që shërben si ambient takimesh 
apo aktivitetesh të ndryshme kulturore 
dhe sociale. Bashkia e Tiranës ka përu-

Nga Selman RAMA

Libri “Një jetë me detin” i autorit Mu-
hamed Laknori, që u promovua para pak 
ditësh në qytetin e Durresit, ka një tem-
atikë të mbrujtur me lëndë jetësore. I kush-
tohet kuadrove e detarëve, inxhinerëve e 
specialistëve që punuan në Flotën Tregtare 
Shqiptare. 

Kur lexon këtë libër të mbërthen ideja e 
ndodhjes përballë një realiteti që të bën të 
ndihesh sikur je në lunndrim dhe ndeshesh 
me të panjohurat e vështirësitë e detit. Au-
tori me kompetencë sjell në dorën e lexuesit 
të dhëna e ngjarje nga jeta në det, mbuluar 
me emra njerëzish të njohur dhe të panjo-
hur, me mirënjohje dhe dashuri. 

Që në faqet e para të prezanton me 
detin që shumë piktorë në tabllotë e tyre 
e paraqesin të egërsuar me dallgë gjigan-
de, me shkumë dhe kreshta, të gatshme 
të bëjnë hatanë me anijet dhe me njerëzit. 
Detarët me madhështinë dhe heroizmin e 
tyre si dhe me mençuri kanë triumfuar mbi 
detin e egërsuar. 

Tirana ka tashmë një hapësirë që shërben si ambient takimesh apo aktivitetesh të ndryshme kulturore dhe sociale

Veliaj: Në Tiranë, mund të kemi një copë Evropë
Bashkia e Tiranës ka 
përuruar veprën “Reja”, 
e projektuar nga arkitekti 
japonez me famë botërore, 
fi tues i shumë çmimeve, 
Sou Fujimoto, e cila është 
vendosur në lulishten para 
Galerisë Kombëtare të Ar-
teve. Të pranishëm në këtë 
ceremoni ishin kryetari i 
Bashkisë së Tiranës, Eri-
on Veliaj, autori i veprës, 
arktitekti Sou Fujimoto, 
Presidentja e Fondacionit 
“LUMA”, Maja Hoff-
mann, njerëz të artit, gaze-
tarë, sponsorë e mbështetës

ruar veprën “Reja”, e projektuar nga 
arkitekti japonez me famë botërore, 
fi tues i shumë çmimeve, Sou Fujimo-
to, e cila është vendosur në lulishten 
para Galerisë Kombëtare të Arteve. 
Të pranishëm në këtë ceremoni ishin 

kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion 
Veliaj, autori i veprës, arktitekti Sou 
Fujimoto, Presidentja e Fondacionit 
“LUMA”, Maja Hoffmann, njerëz të ar-
tit, gazetarë, sponsorë e mbështetës.

Në fjalën e tij, kryebashkiaku Ve-

liaj shprehu kënaqësinë që një insta-
lacion kaq i njohur vjen në Tiranë, jo 
vetëm si vepër arti, por edhe si hapësi-
ra më e re kulturore në kryeqytet. “Në 
një vend të tejmbushur me cinizëm, 
me skepticizëm, me njerëz që thonë 
vetëm se gjërat s’bëhen, për ata që e 
kanë mbështetur këtë projekt që nga 
fi llimi, do të thotë shumë. Faleminder-
it që ju këtu jeni besimtarët e parë që 
ne mund të kemi një copë Evropë dhe 
disa vlera të rëndësishme në Tiranë 
dhe besoj pavijoni i Fujumoto-s i solli”, 
tha kryetari Veliaj.

Më tej, ai u shpreh se “Reja”, ashtu 
si edhe çdo gjë tjetër e bukur dhe este-
tike të imponon tjetër sjellje, ndërkohë 
që i jep Tiranës një tjetër mundësi ku 
qytetarët mund të takohen. Gjithash-
tu, Veliaj theksoi faktin se ende pa u 
përuruar kjo vepër ka pasur një in-
teres shumë të madh si nga individë të 
ndryshëm, ashtu edhe nga organizata 
apo institucione që kërkojnë ta për-
dorin këtë hapësirë për një takim apo 
ngjarje të tyren. 

“Reja.al, është adresa ku secili 
mund të rezervojë eventin e vet. Në 
fakt, deri tani kemi 82 aktivitete të 
planifi kuara deri në fund të vitit”, u 
shpreh kryebashkiaku Veliaj.

Pavijoni i Galerisë Serpentine 2013, 
projektuar nga Sou Fujimoto, ka një 
sipërfaqe prej 350 metrash katrorë dhe 
hapësirë të brendshme prej 142 met-
rash katrorë, ku struktura dhe cilësia 
delikate e pavijonit, shumëfi shuar nga 
gjysmë-transparenca krijon një formë 
gjeometrike, të ngjashme me një re. 

Fillimisht, i konceptuar si një 
projekt artistik i përkohshëm, për 
pavijonin e Galerisë “Serpentine” në 
Londër 2013, pavijoni i Fujimotos do 
të qëndrojë në Tiranë për një periud-
hë 3-vjeçare dhe do të shërbejë si një 
hapësirë eventesh, me një program të 
pasur kulturor, krijuar në partneritet 
me organizata të ndryshme lokale, ra-
jonale dhe ndërkombëtare kulturore e 
arkitekturore, por gjithashtu edhe me 
individë të ndryshëm.

Promovohet në qytetin bregdetar libri që përcjell mesazhe dashurie e respekti për ata që punojnë në det

Muhamed Laknori, një libër me vlera për detarinë
Kapiten Muhamedi thekson “deti nuk 

është bulevard”. Shpesh deti është si i tër-
buar e kur je në lundrim mendon a do të ar-
rijmë në destinacion…? Po kapiten Muha-
medi thekson që deti është “trim” ndërsa 
njeriu është i mençur dhe me mençuri bën 
punën e i shmanget situatave të vështira 
detare. Më tej autori të merr “për dore” dhe 
të shëtit në dete dhe oqeane, vende dhe 
porte që nga Adriatiku e deri në Kinën e 
largët. Gjithashtu jepen të dhëna përmes 
vitesh, vendesh, portesh të ndryshme. 
Interesante janë njohuritë historike dhe 
teknike për Kanalin e Suezit, për kanalin 
e Panamasë, për Gjibraltarin dhe vende si 
Kasa Blanka, Sirilanka, Singapor, Filipine 
etj.  Në libër gjen pasqyrim arti i lundrim-
it dhe vihet theksi tek domosdoshmëria e 
kualifi kimit të njerëzve, njohja e paisjeve 
navigacionale, të komunikimit, paisjeve 
elektronike pa harruar metodat tradicio-
nale të përcaktimit të vendodhjes gjatë 
lundrimit. Gjen trajtim të veçante roli i nav-
igatorit dhe kapitenit te anijes. Lum kush 
është navigator me dije tekniko-profesio-
nale. Gjithnjë në vend të parë mbetet se-
rioziteti në kryerjen e detyrave në lundrim, 
kur roli i kapitenit është i padiskutueshëm.  

Autori gjithashtu trajton problemet e 
kodit detar, të rolit të pazëvendësueshëm 
të regjistrit detar për kontrollin e anijeve, 
për paisjen lundrimore e gjendjen tekni-
ke. Kapiteni duhet të ketë eksperiencë, të 
orientohet në kohë dhe hapsirë, pasi deti 
ka të veçantat e veta dhe në det duhet të 
veprosh shpejt e saktë e të marrësh ven-
dimin e duhur në kohën e duhur. Kapiten 
Muhamedi trajton në mënyrë të veçantë ar-
tin e vendosjes së ngarkesave në anije në 
mënyrë që të ruhet qendra e rëndesës dhe 
lartësia metaqëndrore. Po ashtu, rëndësia 
e luftës për jetën në anije se si duhet ve-
pruar kur futet ujë apo bie zjarr në anije. 
Gjithashtu i gjithë kuadri lundrues duhet 
të njoh më së miri rregullat e evitimit të për-
plasjeve të anijeve në det. 

Ky libër i përcjell brezit të ri mesazhe 
dashurie e respekti për ata që punojnë në 
det, solidaritet në kapërcimin e vështirë-
sive duke manovruar me mençuri e duke 
i kthyer valët “armike” në valë miqësore e 
bashkëpunuese. 

Ju kthehem faqeve të librit nga fi llimi e 
deri në fund, duke qëndruar nëpër to dhe 
nuk gjej asgjë që nuk ka vlera. Me të ver-
tetë libri është konceptuar si një koncert (i 
luftës dhe i jetës në det) ku gjen shumëllo-
jshmëri situatash detare. Ajo që e bën të 
veçantë këtë libër është trajtimi i ngjarjeve 
edhe pas viteve 90.

Këto vlera ideoartistike, dokumentare 
dhe historike të ketij libri, në promovimin 
e tij i evidentuan, në diskutimet  e tyre 
shume pjesmarrës, si: Ing. Shpëtim Kodra, 
Kap. Viron Sadiraj, kap.Mehmet Bylykbas-
hi, kap.Enver Gucia, Bardhul Agasi, Artur 
Bujari, Dashamir Janina, Haxhi Taga e 
ing.Cezar Biturku. 


