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ANALIZË

Gjatë vitit 2017, OBVL iu përkushtua lartësimit të vlerave që ajo ka mbrojtur që nga krijimi i saj para 23 vitesh.
Dhe padyshim, ngjarja kryesore e këtij
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organizuese e drejtuese të OBVL. Kjo
edhe për faktin e përfshirjes në organizatë dhe në forumet e saj drejtuese të
pasardhësve, të parashikuar në Statutin OBVL, të miratuar që në mbledhjen
themeluese dhe në Kuvendin e saj të
parë. Ky ndryshim në strukturë e përbërje, ndikoi dukshëm në gjallërimin e
Organizatës, për të përmbushur detyrat
fisnike e historike të kujtimit të atyre
që dhanë jetën për çlirimin e Shqipërisë
nga pushtuesit nazifashistë dhe të atyre
që megjithëse bënë sakrifica sublime në
luftë, për fat të keq e pësuan nga sistemi
i diktaturës komuniste.
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Në Kosovë shënohet 73 vjetori i çlirimit

VETERANËT E
LANÇ TË KOSOVËS,
KRENAR ME TË
KALUARËN E TYRE
Nga Bashkim Hisari

S

i pjesë e popullit që u rendit në krah të koalicionit të fituesëve në Luftën
e Dytë Botërore, veteranët e Luftës Antifashiste Nacional-Çëirimtare të
kosovarës dhën kontributë të rëndësishëm për fitoren nga nazi fashizmi
dhe për liri e pavarësi Me aktivitete të ndryshme edhe sivjet u shënua përvjetori
i çlirimit me ç’rast u vlersuan lartë vlerat e Luftës Nacional Çlirimtare dhe u
kërkua që ato të ruhen dhe çohen përpara.
Aktivitete qendërore u organizuan në qytetin e Gjakovës ku u përkujtuan
dhe u kremtuan dy përvjetorë të rëndësishme historike, 73 vjetori i çlirimit të
qytetit me rrethinë dhe formimi i Brigadës së shtatë sulmuese të Kosovës, domicili i të cilit ishte në këtë qytet.
Veteranët e Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare, familjarët e dëshmorëve
dhe qytetarët bënë homazhe dhe vendosën kurora në bustat e heronjëve Emin
Duraku, Hajdar Dushi, Mustafa Bakiu, pastaj në Eshtnorën përkujtimore ku
janë të vendosur eshtrat e dëshmorëve shqiptar nga Gjakova dhe rrethina e saj
të rënë në luftën Antifashiste Nacional Çlirimtare në Luftën e Dytë botërore.
Kurora dhe lule vendosën edhe në varrezat e dëshmorëve të Ushtirs Çlrimtare të
Kosovës (UÇK-së) Ndërkaq , homazh bënë në varrin e Komandantit të Ushtrisë
Nacional Çlirimtare të Kosovës dhe heroit të popullit Fadil Hoxha.
Në mbledhjen e zgjëruar të kryesisë së degës së veteranëve të Gjakovës ku
morrën pjesë edhe antarët e kryesisë së Organizatës së veteranëve të Luftës
Antifashiste Nacional Çlirimtare të Kosovës u fol për rëndësin e çlirimit të qytetit të Gjakovës. Me këtë rast kryetari i degës të kësaj organizate në Gjakovës,
Skender Hoxha shprehu kënaqësi për bashkëqytetarët të cilët në fillim të luftës
u rreshtuan në Bllokun e Aleancës Antifashiste me popujt tjerë liridashës të
Evropës, dhe dhënë një kontribut të çmuar në luftën e armatosur për liri dhe
barazi shoqërore. “ Ata në Luftën e Dytë Botërore hyrën në luftë dhe luftuan
kundër makineris së asaj kohe, jo për ideologji por për liri, dinjitet dhe çlirim
social e kombëtar. Partizanët shqipëtar hyrën në luftë me qëllim të bashkimit të
kombit shqipëtar dhe për të jetuar në një shtet-Shqipëri.Ky ishte ideali i tyre”,
tha Skender Hoxha duke shtuar se “Konferenca e Bujanit nuk ka qenë farsë
politike për të mashtruar, por dëshirë e kahëmotshme e gjithë popullit shqiptar
të Kosovës dhe më gjerë që të jetojnë në një shtet të përbashkët Shqipëri”. Duke
përfunduar fjalin e tij Skender Hoxha tha: “ Gjatë Luftës së Dytë Botërore, Kosova ka dhënë 6.200 dëshmor në mesin e tyre shumë gjakovar që flijuan jetën me
vetëdije të plot për liri, ja falën jetë atëdheut dhe kjo është liria e farkuar me
gjakun e tyre”. Në fund ai shprehu mirënjohje dhe respekt heronjëve dhe dëshmorve të të gjitha kohërave, që rënë në mbrojtje të trojeve dhe lirisë së popullit
shqiptar, që me gjakun e tyre e shkruan historin kombëtare e cila u bë realitet
që sot Kosova është shtet i lirë dhe i pavarur.
Në homazhin për Fadil Hoxhën që u bë pranë varrit të tij në varrezet e qytetit
të Gjakovës u tha se duke e përkujtuar ditën e çlirimit të Gjakovës me rrethinën
dhe duke thën lavdi ipet respekt personalitetit të rallë që tërë jetën ia përkushtoi kauzës së popullit të tij të përvuajtur, jepet lavdi një jete plotë ankthë
e shqetësime ndrydhëse që ia shkaktoi ndenja e thellë e përgjegjësisë për
përmbushjen e misionit të lartë patriotik , njëherit edhe respektin ndaj vlerave historike të figurës së heroit të popullit Fadil Hoxha.
Në tetor dhe nëntor të vitit 1944 u zhvilluan luftimet përfundimtare për
çlirimin e Kosovës.
Shtabi kryesor për Kosovën dhe rafshin e Dugagjinit i komanduar nga
Fadil Hoxha, në mbështetje të vendimeve të Konferencës së Bujanit, në të
cilën u shpreh qartë e drejta e popullit të Kosovës për vetëvendosje dhe për
bashkim me Shqipërin, arriti të krijoi një forcë respektive prej rreth 55.000
luftëtarës.
Me planin operativ të Shtabit kryesor të AP të Kosovës ishte parapa që
Brigada e parë dhe e katërt të UNÇ-së e Kosovës dhe brigada e tretë dhe
e pestë të UNÇ-së e Shqipëris, të organizoi sulmet për çlirimin e Rafshit
të Dugagjinit.Forcat partizane luftimet për çlirimin e Gjakovëni filluan më
09 nëntor 1944. Në këto operacione luftarake morrën pjesë Brigada e parë
e Shqipëris dhe Brigada e katërt e Kosovës. Brigada e parë e Kosovës dhe
Brigada e tretë e Shqipëris vepruan në drejtim të Deçanit dhe Pejës , kurse
Brigada e katërt e Kosovës dhe e Brigada e pestë e Shqipërisë në drejtim
të Gjakovës dhe Prizrenit. Në Gjakovë forcat Gjermane ishin grumbulluar
në kazermat e fortifikuara, ndërsa bashkëpuntorët e tyre rrezistonin nëpër
rrugët e qytetit.Atë ditë forcat partizane asgjasuan të gjitha qendrat e zjarrit
dhe i mbajtën të rrethuar njësit Gjermane në kazermë. Në mbrëmje sulmuan
garnizonin Gjerman duke krijuar panik dhe çorganizim në gjithë sistemin e
mbrojtjës së armikut. Duke parë se do të shkatroheshin tërsisht, shfrytëzuan
errësirën e natës dhe arritën të shpërthejnë rrethimin duke u bashkuar me
njësit tjera Gjermane afër Urës së Fshejtë dhe bashkë me to u larguan në
drejtim të Prizrenit. Në çlirimin e qytetit kontribuan shumë edhe popullata
patriotike e Gjakovës duke marrë pjesë drejtë për drejtë në luftimet kundër
Gjermanëve dhe bashkëpunorëve të tyre. Me çlirimin e Gjakovës, Junikut
dhe Deçanit u krijuan kushte më të favorshme për çlirimin e qytetit të Prizrenit, Pejës dhe Istogut.
Në këtë kontekst kohor , roli i lëvizjës antifashiste në Shqipëri kishte ndikim të madhë në Kosovë si për nga rritja numerike, ashtu edhe nga aspekti
gjeostrategjik dhe veprimet operative taktike e njësive luftarake partizane.

Qyteti i Gjakovës dhe çlirimi i tij kishte rëndësi të posaqme në zhvillimin
me sukse të operacioneve luftarake, dhe kjo për faktin se Gjakova lidhej me
rrugën automobilistike me qytetet tjera të rëndsishme si Prizreni dhe Peja,
ndërsa përmes Qafës së Prushit dhe asaj të Morinës së Gjakovës edhe me
pjesën veriore të Shqipërisë e cila poashtu kishte traditë të pasur në organizimin e luftrave çlirimtare. Kjo zonë për gjatë gjithë kohës së luftës shërbeu si bazë e fuqishme njësive partizane dhe udhëhqëjës së Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare të Kosovës. Vlen të theksohetse se qyteti i Gjakovës
kishte rëndësi të veçant edhe për faktin e ndërlidhjes së fuqishme shpirtërore
për idenë e bashkimit kombëtar midis Kosovës dhe Shqipëris.Menjiherë pas
çlirimit në Gjakovës. me 10 nëntor u mbajt një miting i madhë popullor në të
cilën morrën pjesë e gjithë gjakovarët për të pritur me gëzim dhe brohoritje
partizanët dhe udhëheqjen e tyre.Gjakova ka pasur lëvizje masive që në periudhën e parë të luftës . Arsyen e kësaj dukurie duhet kërkuar në angazhimin
e kuadrove komuniste shqipëtare me përvojë dhe të kuadrove të shkolluara
në Shqipëri. Këta me punën e tyre vetëmohuese , mbështetur edhe në traditën patriotike, arritën të bindin popullatën se pushtuesi nazi-fashist nuk
ishte “çlirimtar”, por është robërues. Për këtë arsye pushtuesi nuk ka mundur gjatë gjithë kohës së luftës të siguroi mbështetje të fortë në Gjakovë, pos
një numëri fare të vogël njerzish që kanë shërbyer regjimit borxhes të Jogosllavisë së vjetër.
Gjatë Luftës së Dytë Botërore, Gjakova me rrethinë ka dhënë qindra dëshmor dhe 9 hero të popullit, si Fadil Hoxha, Emin Duraku, Hajdar Dushi, Sadik
Stavileci,Mustafa Bakiu...Ata ë flijuan jetën me vetëdije të plot për liri, ja falën
jetë atëdheut dhe kjo është lirija e farkuar me gjakun e tyre.
Pas çlirimit udhëheqja Jugosllave formalisht deklarohej në favor tëbashkëpunimit të Kosovës me Shqipërin, mirëpo këtë fakt e pa si një rrezik të forcimit
dhe ngulitjës së ides të bashkimit kombëtar të shqipëtarëve pas luftës. Prandaj
ajo u ngut të merë të gjitha masat e nevojshme për të shembë çdo ide të krijimit
të parakushteve për bashkimin tonë kombëtar.
Zhvillimet e mëvonshme politike dhe ushtarake nga dhjetori 1944 deri në
maj të vitit 1945, do të jenë një paralajmrim i frikshëm dhe ugurzi për perspektivën e Kosovës e të popullatës shqiptare në përgjithësi. Aplikimi i administrimit
ushtarak në Kosovë (08 shkurt 1945), masakrat në Drenicë, në Tivar dhe gjithë
andej qyteteve dhe fshatrave shqipëtare, pastaj vendosja e kufirit të hekurt në
mes të Shqipëris dhe viseve të banuara me shqipëtar (qershor 1948) patën për
pasoj zgjënjimin e arsyeshëm për lirin e shumë pritur të popullit shqipëtar përgjithësisht dhe atij të Kosovës në veçanti pas Luftës së Dytë Botërore.
Diskriminimi në baza etnike dhe mohimi i të drejtave njerzore e kombëtare të shqipëtarëve në Kosovë dhe në vise tjera në ish Jugosllavi, për fat
të keqë zgjati deri në qersorin e vitit 1999, kur si rezultat i luftës së UÇK-së
dhe përkrahjës së NATO-së, Kosov u çlirua përfundimisht nga sundimi e tiranija Serbe rreth 90 vjeçare.Edhe në këtë luftë të lavdishme UÇK-së Gjakova me
rrethin dha kontributin e saj të plot.
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Ngjarja kryesore e këtij viti ishte Kuvendi i VI-të Kombëtar i OBVL-së që shënoi ndryshimin cilësor
në përbërjen dhe strukturën organizuese e drejtuese të saj

2017, viti i lartësimit të vlerave të OBVL
Nga Halil RAMA
(Vijon nga fq.1)
Në funksion të përmbushjes së këtij
synimi kanë qenë jo vetëm vepritaritë
në datat historike, si në Ditën e Dëshmorëve më 5 Maji, në përvjetorin e 75të të Konferencës së Pezës, si dhe me
rastin e 105-vjetorit të shpalljes së pavarësië së Shqipërisë, por edhe botimi
në gazetën tonë “Veterani”, si dhe në organe të ndryshme të shtypit i portreteve
të patriotëve, heronjve e dëshmorëve të
atdheut dhe i historive të ngjarjeve kryesore të LANÇ-it.
Pikërisht, duke vlerësuar këtë bilanc
arritjesh, edhe nënkryetari i OBVL, kolonel Myfit Guxholli shprehet optimist
për faktin se 23 vjet pas krijimit, Organizata e Bashkuar e Veteranëve të LANÇ
përmbush misionin e saj historik, duke
u shtuar me një kontigjent të konsideruar pasardhësish. Kjo sipas tij, për faktin
se Kuvendi i VI-të Kombëtar i OBVL që
zhvilloi punimet në Tiranë më 28 Maj
2018 shënoi hapin historik të rritjes së
kësaj organizate me qindra pasardhës
të veteranëve: ish ushtarakë në rezervë
e në lirim, qytetarë të lirë nga hapësira
mbarëshqiptare që pranojnë programin
dhe Statutin e OBVL, të angazhuar për
të mbrojtur dhe propogranduar vlerat
e LANÇ, të UÇK si dhe në tërësi vlerat
patriotike-atdhetare të kombit shqiptar.
PASARDHËSIT, TRASHËGIMIA E
VYER E OBVL-SË
Që në themelimin e saj para 23
vitesh, Organizata e Bashkuar e Veteranëve të LANÇl përcaktoi në dokumentat e saj themeluese, vazhdimësinë
nëpërmjet pasardhësve të veteranëve.
Në më shumë se dy dekada veprimtari
intensive, krahas themeluesve, ish-veteranë të LANÇl, drejtues të spikatur të
formacioneve partizane dhe më vonë të
ushtrisë shqiptare, si Dr.Ymer Dishnica,
gjeneral Rrahman Parllaku - Hero i Popullit dhe nderi i Kombit, Skënder Malindi, Edip Ohri e dhjetra figura të tjera të
shquara, pasardhësit e tyre kanë qenë
të pranishëm. Dhe jo vetëm si figurantë,
apo në sfond, por si pjesë vitale e kësaj
organizate me një histori të lavdishme.
Jo vetëm përvoja shqiptare, por edhe ajo
botërore evidenton domosdoshmërinë e
vijueshmërisë së aktivitetit të organizatave të veteranëve të luftës. Është fakt që
në veprimtaritë e ndryshme me karakter
politik, patriotik e social gjithmonë ka
qenë i dukshëm kontributi i madh dhe
i përhershëm i veteranëve. Por gjithsesi
është e pamundur vijueshmëria e aktivitetit të këtyre organizatave, siç është
edhe OBVL, pa e trashëguar traditën tek
më të rinjtë. Para një viti, në korrik 2016,
në një Konferencë rajonale të organizatave të veteranëve të vendeve të rajonit
të Ballkanit, që u mbajt në Zabljak të
Malit të Zi, përveç gjeneralit shqiptar
97-vjeçar, Rrahman Parllaku që u prit
si Hero Legjendar, si dhe kreut të veteranëve malazezë, Prof. Dr.Ljubomir
Sekuliq, si organizator, spikatën edhe
dhjetra të rinj, si përfaqësues të organizatave të veteranëve të Kroacisë, Sll-

ovenisë, Serbisë e Bosnje-Hercegovinës.
Midis tyre edhe Presidenti i Federatës
Botërore të Veteranëve, norvegjezi Dan
Vigo Bergtun, i cili ishte rreth 40 vjeç.
Padyshim, fjala e kryetarit të delegacionit shqiptar, legjendës së gjallë të
këtij vendi, gjeneralit të pamposhtur
gati shekullor, këtij kolosi fisnik, që fitoi
menjëherë admirimin e të gjithëve të
pranishmëve, z. Rrahman Parllaku, u
prit me interes të jashtëzakonhëm. Por
padashur t’ia rrisë vlerat gjeneral Parllakut, i cili padyshim ngjalli emocione
të fuqishme, jo vetëm me prezencën e
vitalitetin e tij, por dhe me mesazhet
që përcolli, edhe tek përfaqësuesit e
delegacioneve të veteranëve nga Mali
i Zi, Sllovenia, Kroacia, Serbia, Bosnjë- Hercegovina etj, ajo që ra në sy në
këtë event të rëndësishëm ishte prania e
shumë pasardhësve të veteranëve. Nëse
norvegjezi 40-vjeçar Dan Vigo Bergtun,
vinte si President i Federatës Botërore të
Veteranëve, kryetarja e Org.Veteranëve
të Kroacisë ishte një e përafërt me të në
moshë, si bija e një gjenerali kroat me
emër. Të tillë ishin edhe përfaqësuesit e
Serbisë e të Sllovenisë.
I solla këto shembuj për të evidentuar rolin që kanë pasardhësit edhe për
vijueshmërinë e OBVL-së. Edhe në veprimtaritë e saj kanë qenë dhe janë prezentë në vijimësi zonjat e nderuara Tatjana Parllaku, Arlinda Keçi, Mirjana Ohri,
Marjana Zegali, Natasha Tahiri, si dhe
zotërinjtë Ilir Malindi, Dashamir Tahiri e
disa të tjerë, vajza e djem të themeluesve
e drejtuesve të OBVL-së. Por tashmë, që
prindërit sa vijnë e largohen në moshë,
është koha që ato të marrin përgjegjësi
konkrete në organizimin dhe drejtimin
e veprimtarive të kësaj organizate. Për
më tepër, kur si pjesë vitale e saj janë
bërë herë pas here edhe ikona të artit
e kulturës sonë kombëtare, si artistet e
popullit Tinka Kurti, Margarita Xhepa,
Rajmonda Bulku, nga pasadhësit e drejtpërdrejtë kërkohet një angazhim më i
madh, që ata të trashëgojnë Organizatën e Bashkuar të Veteranëve të Luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar (OBVL), historia e së cilës
është me të vërtetë një hisori suksesi.
OBVL njihet tashmë si organizata
që vlerëson lart kontributin e shquar
të popullit shqiptar në Luftën e Dytë
Botërore, që dënon krimet e komunizmit, që mbështeti fort Luftën e drejtë

të UÇK dhe në tërësi çështjen mbarëkombëtare shqiptare. Këto vlera janë
përqafuar e propoganduar nga pasardhësit e denjë të veteranëve, si ish ushtaraku Isa Tare – Mjeshtër i Madh, nga
gazetari e shkrimtari i njohure Sakip
Cami (ish ushtarak), nga historiani,
studjuesi e publicisti Nikolla Sudar,
por janë dhjetra të tjerë, ish ushtarakë

të devotshëm, të mirëpritur në radhët e
strukturat e OBVL. Ata duhet të ndjekin
shembullin e pasardhësve të denjë në
degët e OBVL të rretheve Durrës, Kukës
e Pukë, respektivisht të piktorëve të
mirënjohur Agim Faja e Alajdin Tabaku
si dhe të studjuesit me emër, shkrimtarit të përmasave mbarëkombëtare
Xhemal Meçi.
Nëse kreu i OBVL, gjeneral Rrahman Parllaku nderohet e respektohet
dhe i dëgjohet fjala kudo, jo vetëm në
Shqipëri, por edhe në Prishtinë, Gjakovë
e Prizren, apo edhe në veprimtari promovuese, siç ndodhi këtë vit në promovimet e librave të ish ushtarakëve Kujtim
Boriçi e Demir Rusi, është koha që ata
pa asnjë mëdyshje të bëhen pjesë e kësaj
organizate. Ish ushtarakë të shquar, të
pranishëm në këto promovime, si gjeneral Dilaver Laçi, Ismail Shulku, Sokol
Agolli e të tjerë do të ishin trashëgimia
e vyer e kësaj organizate, anëtare e Federatës Botërore të Veteranëve. Ata kanë
se ç’të mësojnë nga bilanci i pasur i veprimtarive, jo vetëm produktive, por edhe
cilësore të OBVL, të fokusuara në konferenca shkencore e sesione jubilare,
por dhe në botime produktive e cilësore.

VLERËSIME PËR KREUN E OBVL
NGA QARQET E TIRANËS E KUKËSIT
Organizata e Bashkuar e Veteranëve
të LANÇ (OBVL) është ndër organizatat
më të vlerësuar nga kreu i Shtetit, këto
katër vitet e fundit. Përveç dy kryetarëve
të kësaj organizate, Dr.Ymer Dishnica
dhe gjeneral Rrahman Parllaku që janë
nderuar me dekoratën “Nderi i Kombit”,
më 8 maj 2017, ish-Presidenti i RSH, Z
Bujar Nishani vlerësoi drejtuesit e OBVL,
Liri Belishovën, Hamit Keçin (pas vdekjes)
si dhe Edip Ohrin (pas vdekjes) me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës”) duke
nderuar veprën dhe kontributet e tyre të
paharrueshme atdhetare në luftë për lirinë e vendit. Ky vlerësim për këta protagonistë të themelimit dhe veprimtarisë së
OBVL erdhi pikërisht në ditën simbolike
për botën e lirë në respekt të përpjekjeve
të jashtëzakonshme dhe sakrificave të
mëdha të mbarë njerëzimit për ndalimin
e murtajës së Nazi-Fashizmit si dhe në
nderim të atyre djemve e vajzave të vendeve e popujve të lirë, të cilët nuk mund ta
pranonin ideologjinë, praktikën, dhunën,
krimet e fashizmit e të nazizmit. Dekorimi
i Znj.Liri Belishova, e njohur si gruaja që
sfidoi diktaturën, si dhe i ish - Sekretarit
të Përgjithshëm të OBVL, Edip Ohri dhe
ish - kryetarit të OBVL për Tiranën, Hamit Keçi, në ditën kur Evropa Perëndimore
kujton dhe nderon përpjekjet gjigande
që u bënë gjatë Luftës së Dytë Botërore
kundër një të keqeje të madhe, një mizorie të paimagjinueshme, e cila me shpejtësi po tentonte të shtrinte jo vetëm ideologjinë dhe praktikat dhe modelin, por që u
rrek të projektonte një të ardhme të errët
për mbarë njerëzimin, pa dyshim që ia
rrit vlerat OBVL që ata themeluan dhe
që punuan me përkushtim për konsolidimine saj. Por dy ngjarje tjera të shënuara
për OBVL-në ishin nderimi që dy qarqet
kryesore të vendit, i Tiranës dhe Kukësit
i bënë kryetarit të OBVL, gjeneral Rrah-

man Parllaku.
Pikërisht në ditëlindjen e tij të 98-të,
më 17 prill të këtij viti, kryetari i Këshillit të Qarkut të Tiranës, Z.Aldrin Dalipi,
i akordoi kreut të OBVL-së, Medaljen e
Mirënjohjes gjatë një ceremonie festive, në
praninë e Familjes si dhe të dhjetra bashkëluftëtarëve, shokëve e miqve.
Pasi ka marrë pothuajse të gjitha dekoratat, medaljet dhe titujt e nderit që
renditen në hierarkinë e dekoratave që
njeh shteti shqiptar, gjeneral Rrahman
Parllaku, të shtunën e 28 Tetorit 2017
ka provuar një emocion tejet të veçantë,
emocionin e nderimit nga vendlindja e tij.
Këshilli i Qarkut që përfshin tre bashkitë
veriore të vendit: Kukës-Has dhe Tropojë i akordoi kryetarit të OBVL-së Titullin
“NDERI I QARKUT KUKËS”. Në ceremoninë e organizuar në sallën e Hotel “Amerika” të qytetit të Kukësit, përveç qindra
veteranëve të LANÇ nga Kukësi, Prishtina, Prizreni e Gjakova, ndodheshin dhe
deputetët e Kuvendit të Shqipërisë Flamur Noka e Isuf Çelaj, kreu i veteranëve
të LANÇ të Kosovës, Zija Mulhaxha, nënkryetari i OBVL, kolonel Myfit Guxholli,
konsulli i Nderit i Bosnjes në vendin tonë,
Fiqiri Kllari, kryetari i bashkisë Shijak, Indrit Buka, drejtuesit e Shoqatës “Luma”,
prof.Dr.Dritan Spahia, Prof.Shefqet Hoxha e Dr.Fejzulla Gjabri si dhe ish komandanti i Divizionit të Kukësit gjatë konfliktit
në Kosovë, Gjeneral Kudusi Lama, etj.
Heroi i Popullit dhe Nderi i Kombit,
Rrahman Parllaku, është padyshim
krenari kombëtare, por parasëgjithash
ai është krenaria e kuksianëve, ndaj dhe
nderimin që i bëri vendlindja ai e konsideron si më të çmuarin për të.
Pikërisht edhe për këto vlerësime të
drejtuesve kryesorë, vitit 2017 mund të
konsiderohet si viti i lartësimit të vlerave
të OBVL-së.
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HISTORIA

Faqe të lavdishme nga lufta heroike e Ushtrisë Nacionalçlirimtare

Operacioni i madh armik i Dimrit ‘1943-1944
• Përballimi me sukses i Operacionit të egër Armik të Dimrit ‘1943-1944 ka qenë prova më
e rëndë për UNÇL shqiptare dhe për popullin shqiptar. Në luftime të ashpra në kushte të
pabarabarta, në një dimër jashtëzakonisht të vështirë humbjet e partizanëve ishin mbi 1000
veta por radhët e UNÇL shqiptare u shtuan dhe u forcuan, ndërkohë u rrit besimi i popullit në
fitoren mbi pushtuesin.
• Gjermanët, kudo që shkuan dogjën, vranë dhe plaçkitën por nuk ia arritën qëllimit për të
shpartalluar Ushtrinë Nacionalçlirimtare Shqiptare
• Veprimet luftarake të forcave partizane në operacionin e Shëngjergj-Martanesh-Çermenikës,
si rrjedhojë i një vlerësimi jo të drejtë të situatës nga Shtabi i Përgjithshëm me Enver Hoxhën
në krye, u shoqëruan nga një humbje e madhe e forcave partizane dhe nga një imazh i keq

Ing. Myfit GUXHOLLI*
Në fundin e vitit 1943, Ushtria Nacionalçlirimtare ishte rritur e forcuar
dhe godiste pa pushim armikun. Në
këtë kohë, e favorizuar dhe nga kushtet
e jashtme si fitoret e Ushtrisë Sovjetike dhe të Aleatëve, Ushtria Nacionalçlirimtare kishte çliruar edhe mjaftë
qytete si Dibra, Peshkopia, Kruja, Berati, Gjirokastra dhe harta e teritoreve
të çliruara po shtrihej deri në Vlorë. Po
rrezikoheshin rrugët e Lëvizjes së Ushtrisë Naziste. Kjo gjendje e shqetësonte
shumë komandën gjermane. Në këto
kushte, kryekomandanti i forcave naziste gjermane deklaronte : “Deri tani
ne i kemi besuar mikpritjes dhe besës
shqiptare, por nuk mundemi të durojmë më gjatë sulmet; duhet të marrim
masa për sigurinë tonë”. Në të njejtën
kohë, qeveria tradhtare e Tiranës, u
vu drejtpërdrejt në shërbim të okupatorit dhe mobilizoi forcat e veta për të
asgjësuar forcat partizane. Gjermanët
iu vunë punës për përgatitjen e një
operacioni ushtarak të përgjithshëm
në Shqipëri. Qëllimi i këtij operacioni
synonte asgjësimin e UNÇL dhe shkatërrimin e këshillave Nacionalçlirimtare, për të vendosur pushtetin e bashkëpunëtorëve të tyre.
Forcat naziste gjermane që vepronin në Shqipëri u përforcuan me forca
të tjera të ardhura nga Greqia e Jugosllavia dhe që hynin në përbërjen e
katër divizioneve gjermane (297, 181,
21, 104.) Efektivi i këtyre forcave armike arrinte rreth 30.000 veta, përveç
afro 12.000 forca të Ballit Kombëtar e
Legalitetit. Komandanti i Përgjithshëm
i Operacionit ishte gjenerali nazist
Fehm.
Ndërsa forcat e UNÇL arrinin rreth
20.000 luftëtarë; shumica e tyre të
inkuadruar në batalione, grupe e brigade të rregullta (4 brigada, 9 grupe
dhe 17 batalione). Armatimi i tyre ishte
i thjeshtë: pushkë automatike, mitralozë të lehtë e të rëndë. Burimi kryesor i furnizimit të forcave partizane me
veshmbathje, ushqim dhe municion
ishte populli ndërkohë që llogaritej
edhe furnizimi nga aleatët dhe kapja
në luftë e depove dhe materialeve të
ndryshme të armikut. Ajo kishte moral
shumë ta lartë dhe disiplinë të shëndoshë e të ndërgjegjëshme sepse partizanët luftonin për një gjë të shenjtë,
çlirimin e atdheut.
Komanda gjermane, pasi kishte
përpunuar planin e operacionit dhe

kishte bërë përgatitjet e nevojshme
filloi nga zbatimi i tij qysh në Nëntor
1943 duke sulmuar UNÇL në zonën
e Pezës dhe pastaj me radhë në zonat
e Dibrës, Mallakastrës, Çermenikës,
Shëngjergj-Martanesh, Korçës, Beratit, Gjirokastrës dhe Kurvelesh-Salari-Mesaplikut.
Pas disa goditjeve të vogla, komanda gjermane nazifashiste, kolaboracionistët e armatosur deri në dhëmbë goditjen kryesore e dhanë kundër
forcave të Brigadës së 3-të dhe Grupit
të Pezës. Forcat armike sulmuan nga
drejtimet: Tirana, Ndroqi, Shijaku,
Kavaja, Rrogozhina e Peqini me qëllim rrethimin dhe asgjësimin e forcave
partizane. Këto të fundit, megjithëse
të armatosura me armë të lehta, pa
ushqime dhe veshmbathje, në kondita
dimri luftuan me trimëri të rrallë.
Shtabi i Përgjithshëm, duke vlerësuar rezistencën e armikut vendosi që
Brigada e 3-të të kalonte në zonën e
Çermenikës duke manovruar për të
çarë rrethimin. Në të njejtën kohë,
Grupi i Pezës u urdhërua të luftonte
me grupe të vogla kundër forcave armike të dislokuara në zonën e Pezës.
Ushtria nazifashiste mundi të përshkonte zonën e Pezës gjatë operacionit.
Këtu ajo dogji, vrau e shkatërroi,
por partizanët e Pezës nuk mundi t’i
asgjësonte.
PARTIZANËT I ZBATUAN ME
PËRPIKMËRI DETYRAT
Pas operacionit të Pezës, okupatorët
nazistë kryen sulme kundër forcave
partizane të Dibrës e Peshkopisë. Edhe
këtu partizanët luftuan me trimëri, por
në pamundësi manovrimi në ato zona,
detashmentet partizane në kondita të
disfavorshme karshi armikut marrin
urdhër për tu tërhequr dhe të kalonin
në drejtim të Shqipërisë së Mesme e
të Jugut. Njëkohësisht edhe zona e
Tropojës nuk shpëtoi nga operacioni
duke u sulmuar nga forcat gjermane
dhe ato të Xhaferr Devës të cilat pasi e
shkelën, e dogjën, plaçkitën popullin,
arrestuan dhe rrahën në gjithë zonën
e Malësisë.
Operacioni në krahinën e Mallakastrës u krye me forca të mëdha.
U pushtua Berati dhe u vazhdua për
në drejtim të Mallakastrës ku ishte
përqëndruar njësia më e madhe luftarake e UNÇL për atë kohë, Brigada e
I-rë. Forcat gjermane në bashkëpunim me ato kolaboracioniste sulmuan

në drejtim të Fierit e Beratit. Në Gllavë sulmuan forcat kolaboracioniste
sëbashku me ato naziste gjermane.
Pra, forcat partizane ishin të rrethuara
nga të gjitha anët. Mjaftonte një gabim
i vogël dhe forcat partizane të asgjësoheshin.
Komanda e Brigadës së I-rë, nën
drejtimin e shokut Mehmet Shehu e
vlerësoi drejt situatën dhe mori vendimin për të dalë nga rrethimi që po i
përgatiste armiku. Partizanët zbatuan
me përpikmëri detyrat dhe duke përdorur Lundrën e Vogël të Memaliajt
kaluan lumin Vjosë për në krahinën e
Mesaplikut. Në operacionin e krahinës
së Mesaplikut e të Kurveleshit të Poshtëm, forcat e Brigadës së I-rë dhe ato
të Zonës së I-rë Operative Vlorë-Gjirokastër zhvilluan luftime të përgjakshme, duke i shkaktuar humbje të
mëdha armikut në Vajzë, Gjorm e Qafa
e Shëngjergjit.
Forcat partizane, duke mos dashur
të angazhoheshin në luftime të gjata
frontale përpara një armiku superior në forca e mjete, me një manovrim
të shpejtë u tërhoqën nga pozicionet
e para dhe zunë vijën Bolenë-Vranisht duke zhvilluar luftime të rrepta.
Njëkohësisht ato kaluan në zonën e
Kurveleshit të Sipërm. Më vonë, forcat
kryesore të Brigadës manovruan në
zonën e Zagorisë e Lunxhërisë. Një
pjesë e tyre u bashkuan me forcat partizane të Qarkut të Vlorës duke kaluar
prapa krahëve të armikut për tu kthy-

er përsëri në Mesaplik e Kurvelesh
duke pastruar këto zona nga kolaboracionistët dhe armiku nazist.
ÇARJA E RRETHIMIT NË MALET
E MARTANESHIT E ÇERMENIKËS
Në 15 ditëshin e dytë të Dhjetorit
1943, forca të shumta naziste gjermane dhe kolaboracioniste filluan operacionin kundër forcave partizane që
vepronin në zonën Çermenikë-Shëngjergj-Martanesh. Para se të fillonin
operacionin bënë disa goditje kundër
partizanëve dhe përforcuan pozitat e
tyre gjatë rrugës automobilistike Qaf’
e Thanës-Elbasan-Tiranë. Qëllimi i
armikut ishte që forcat partizane të
Brigadës 2-të e 3-të, si dhe batalionet
e Çermenikës e Martaneshit të mbeteshin të izoluara dhe të asgjësoheshin. Me këto forca partizane ndodhej
edhe Shtabi i Përgjithshëm. Ishte
rasti që Shtabi i Përgjithshëm të tregonte më së miri organizimin e këtyre
luftimeve kundër forcave të shumta armike të armatosura më së miri..
Ai duhej të grumbullonte forcat e dy
brigadave, asaj të 2-të e të 3-të si dhe
të batalioneve të Martaneshit e Çermenikës në një komandë të vetme dhe të
luftonin duke sulmuar e mbrojtur që
të mund të çanin rrethimin. Por Shtabi i Përgjithshëm, sidomos Enver Hoxha vetë i katërt vendosi të largohesh
(Vijon në faqen 5)
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OPINION

Duke dashur të dalin mbi Skënderbeun dhe Lidhjen e Prizrenit, nga disa pseudohistorianë dhe politikanë keqinterpretohen datat e pavarësisë dhe të çlirimit të atdheut

PARLLAKU:Askush nuk mund
të dalë mbi SKËNDERBEUN
• “Ismail Qemali e ngriti
Flamurin në 28 Nëntor,
sepse e kishte ngritur
Skënderbeu në Krujë në këtë datë. Enveri
udhëhoqi luftën dhe
unë jam për atë që të
përkujtohet lufta. Unë
kurorën në nderim të
dëshmorëve të Atdheut
pranë Memorialit :Nënë
Shqipëri”, edhe kur janë
në pushtet demokratët
dhe kur janë socialistët e
vë atje ku e vë presidenti i
Republikës, ai është kreu
i shtetit”, është shprehur
gjeneral Parllaku
Gjeneral Rrahman Parllaku, protagonist i luftës kundër nazifashizmit, ka
bërë një dallim të qartë mes dy datave
më të rëndësishme historike të kombit
shqiptar; 28 dhe 29 Nëntorit. Parllaku
thekson se 29 Nëntori 1944 është Dita
e Çlirimit të vendit dhe është një ditë e
shënuar vetëm për popullin shqiptar.

Ndërkaq, për Parllakun 28 Nëntori ka
një rëndësi shumë të madhe, sepse
është festa e pavarësisë së të gjithë
shqiptarëve, Kosovës, trevave shqiptare dhe e të gjithë shqiptarëve të Diasporës.
“28 Nëntori 1912 është festë kombëtare e të gjithë shqiptarëve kudo që
janë. Kjo është dita e flamurit shqiptar. Është festë kombëtare për të
gjithë shqiptarët në Kosovë, Maqedoni, Preshevë, Mal të Zi dhe e të gjithë
shqiptarëve të Diasporës. 29 Nëntori
1944 është Dita e Çlirimit të vendit,
është festë e shqiptarëve të Shqipërisë.
Unë kam përgatitur dy parada, dhe të
gjitha janë bërë në 29 Nëntor”, sqaron
Parllaku në një prononcim për gazetën
“Sot”.
Rrahman Parllaku thotë se askush
nuk mund të dalë mbi Skënderbeun
dhe Lidhjen e Prizrenit, ndërsa thek-

son rëndësinë historike që ka 28 Nëntori si datë.
Duke sqaruar opinionin publik se
pse e vë kurorën pranë memorialit
“Nënë Shqipëri” më 29 Nëntor, Heroi
i Popullit dhe Nderi i Kombit, Rrahman parllaku, njëherës dhe kryetar i
OBVL është shprehur se ai respekton
institucionin kryesor të shtetit. Pikërisht për këtë fakt ai pohon se në emër
të OBVL e vendos kurorën në nderim
të dëshmorëve të atdheut pikërisht në
ditën dhe në çastin që e vendos edhe
Presidenti i Republikës, që është dhe
kryetari i shtetit shqiptar.
“Duke dashur të dalim mbi Skënderbeun dhe Lidhjen e Prizrenit, nga
disa pseudohistorianë dhe politikanë
keqinterpretohen datat e pavarësisë
dhe të çlirimit të atdheut.
Ismail Qemali e ngriti Flamurin
në 28 Nëntor, sepse e kishte ngritur
Skënderbeu në Krujë në këtë datë.
Enveri udhëhoqi luftën dhe unë jam
për atë që të përkujtohet lufta. Unë
kurorën në nderim të dëshmorëve
të Atdheut pranë Memorialit :Nënë
Shqipëri”, edhe kur janë në pushtet
demokratët dhe kur janë socialistët e
vë atje ku e vë presidenti i Republikës,
ai është kreu i shtetit”, është shprehur
gjeneral Parllaku.
LUFTA PARTIZANE
Rrahman Parllaku, gjenerali që
luftoi nazifashizmin dhe u radhit
përkrah intelektualëve kundër komunizmit, sqaron dhe të vërtetën e

madhe të luftës partizane të popullit
shqiptar. Parllaku thekson se çlirimin e vendit e sollën partizanët dhe
gjaku i 28 mijë dëshmorëve të rënë
për liri.
Ai thotë se Enveri e udhëhoqi
luftën, por luftën nuk e bëri Enveri.
“Enveri ishte komandat i Shtabit të
Përgjithshëm pas 10 korrikut 1943,
por luftën nuk e ka bërë Enveri.
Luftën e kanë bërë 70 mijë partizanët
dhe 28 mijë dëshmorët. E kanë bërë
shtabet, komandantin e reparteve
partizane. Askush nuk mund të
thotë se ku ishte dhe kë komandoi
Enver Hoxha gjatë Operacionit Armik
të Dimrit 1943-1944. Brigadat tona
luftuan me vetëdije të drejtuara nga
komandat e tyre. Ishin komandantët
e brigadave që organizuan dhe drejtuan luftën deri në çlirimin e plotë
të atdheut”, thotë Parllaku. Rrahman Parllaku shprehet se pas çlirimit të vendit, Enver Hoxha pushkatoi
dhe internoi shumë intelektualë si
dhe gjithashtu dënoi 17 komanda
të luftës partizane. “Por pas luftës,
diktatura e Enver Hoxhës goditi pa
mëshirë ata që drejtuan, organizuan
dhe fituan këtë luftë legjendare. Nga
24 brigada, 17 komandantë i ka
dënuar Enver Hoxha me pushkatim,
vdekje në burgje, internime. Dhe jo
vetëm ata. Por, kanë vuajtur të gjitha
familjet dhe fisi i tyre, ngjarje kriminale e makabre këto që nuk kanë
ndodhur në asnjë diktaturë të botës”,
u shpreh Parllaku.

Operacioni i madh armik i Dimrit ‘1943-1944
(Vijon nga faqja 4)
në Jug të vendit, në zonën e Polisit. Ndërsa forcat partizane u lanë në
dorë të shtabeve të tyre duke rrezikuar
edhe shpërbërjen. Këto forca partizane
luftuan me trimëri dhe vetmohim për
të çarë rrethimin dhe me manovër të
shpejtë arritën të shkëputeshin nga
forcat gjermane dhe ato kolaboracioniste. Humbjet e këtyre forcave, sidomos të Brigadës së 2-të ishin shumë
të mëdha. Forcat e Brigadës së 3-të
kaluan në zonën e Matit e Lurës dhe
më vonë në atë të Pezës ndërsa forcat
e Brigadës së 2-të kaluan në zonën e
Tiranës e Krujës. Veprimet luftarake
të forcave partizane në operacionin e
Shëngjergj-Martanesh-Çermenikës,
si rrjedhojë i një vlerësimi jo të drejtë
të situatës nga Shtabi i Përgjithshëm
me Enver Hoxhën në krye u shoqëruan nga një humbje e madhe e forcave
partizane dhe nga një imazh i keq.
Pas këtyre goditjeve të vogla në
të gjitha qarqet e vendit, më 7 janar
1944 filloi Operacioni Armik i Dimrit, njëherësh në zonën e Korçës, El-

basanit e Beratit. Armiku synonte ti
shtynte forcat partizane sa më në Jug,
ti rrethonte dhe ti asgjësonte ato.
Brigada e 4-të luftoi me trimëri e
herioizëm në vijën e frontit….- Voskopojë-Gjergjevicë dhe nuk i lejoi forcat
gjermane të përparonin. Ndërsa në
zonën e Beratit, në drejtim të Tomorricës dhe nga Elbasani armiku mundi
të përparojë dhe arriti në Mazrekë të
Oparit. Kjo dalje vuri në rrezik forcat e
Brigadës së 4-të e cila me një manovër
të shpejtë çau rrethimin duke kaluar
në Qafën e Beçit (Mali Ostrovicë) dhe
kaloi në Potom (Skrapar). Gjermanët
pushtuan Tomorricën, Sulovën, Nahijën e Beratit, Gorën dhe Oparin duke
kryer një terror të paparë nëpër fshatra me synimin për të shkëputur nga
lufta masat e popullit. Tentativa e armikut ishte që të dilte nga Çorovoda
në Tendën e Qypit për në Përmet.
Forcat partizane të Qarkut të Beratit dhe sidomos forcat e Brigadës
së I-rë luftuan heroikisht në Tendën e
Qypit duke arritur që ti ndalojnë dhe
ti detyrojnë të tërhiqen gjermanët. Një
ndihmë të madhe dhanë dhe forcat

partizane të Brigadës së 6-të që sapo
ishte formuar në Përmet.
Gjermanët kudo që shkuan dogjën,
vranë dhe plaçkitën por nuk ia arritën
qëllimit për të shpartalluar Ushtrinë
Nacionalçlirimtare. Armiku po të njejtin operacion bëri edhe në Qarkun e
Vlorës kundër Brigadës së 5-të e cila
u rrezikua seriozisht, por manovrimi
i saj dhe ndihma e popullsisë bëri që
ajo, jo vetëm të çante rrethimin, por ta
godiste armikun në befasi.
MËSYMJA E PËRGJITHSHME E
UNÇL
Kur nazistët gjermanë dhe kolaboracionistët po i jepnin fund operacionit
në pamundësi të asgjësonin Ushtrinë
Nacionalçlirimtare shqiptare, forcat e
UNÇL u hodhën në mësymje: Brigada e 5-të në Qarkun e Vlorës, Brigada e 4-të në Qarkun e Korçës, Brigada
e I-rë në Qarkun e Beratit, Brigada e
6-të në zonën e Lunxhërisë e Zagorisë.
Kështu ata i dhanë goditje të fortë armikut dhe filluan të çlironin të gjitha
zonat që kishte pushtuar ai gjatë op-

eracionit.
Përballimi me sukses i Operacionit
të egër Armik të Dimrit ‘1943-1944
ka qenë prova më e rëndë për UNÇL
shqiptare dhe për popullin shqiptar.
Në luftime të ashpra në kushte të
pabarabarta, në një dimër jashtëzakonisht të vështirë humbjet e partizanëve ishin mbi 1000 veta por radhët
e UNÇL shqiptare u shtuan dhe u
forcuan, ndërkohë u rrit besimi i popullit në fitoren mbi pushtuesin.
Gjatë Operacionit Armik të Dimrit u çimentua dashuria dhe besimi i
patundur i luftëtarëve të lirisë për detyrën e lartë të çlirimit të Atdheut…,
u rrit ndërgjegja dhe përkushtimi i
partizanëve për një organizim të përsosur, manovër të shkëlqyer e displinë
të lartë të UNÇL. U rrit në shkallën më
të lartë besimi i popullit tek Ushtria
Nacionalçlirimtare si e vetmja forcë që
do ta çlironte vendin nga pushtuesit
gjermanë.
Ing.MYFIT GUXHOLLI
Veteran i LANÇ Nënkryetar i OBVL
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Konferenca e Bujanit me vendimet e saj i shkau nga duart udhëheqjes së PKJ

Një analizë e rivlerësuar

Prof. Dr. ANA LALAJ

K

onferenca e Bujanit mbushi
74 vjet e megjithatë diskutimet
rreth saj nuk kanë sosur. Studiues dhe pjesëmarrës të asaj konference,
publicistë etj., me prirje politike dhe me
përkatësi etnike të ndryshme, sipas rastit,
pohojnë, mohojnë, sulmojnë apo mbrojnë
vlerat e Bujanit. Për fat të mirë, prurjet
e tyre përmbajnë kujtime, dokumente të
papublikuara që na mundësojnë komentet dhe interpretimet.
Konferenca e Bujanit është një ngjarje,
për të cilën vlerësimet kanë ardhur valëvalë. Herë-herë është folur dhe shkruar shumë, ashtu siç edhe është heshtur
shumë. Historiografia shqiptare ka folur
kur i është kërkuar të flasë dhe ka heshtur, kur i është kërkuar të heshtë. Ndërsa
historiografi a jugosllave këtë ngjarje e ka
cilësuar dhe pastaj arkivuar si përpjekje
irredentiste kundër tërësisë federative.
Ajo çka e mendoj si të nevojshme është
se mbledhja e mbajtur në Bujan, ashtu si
e gjithë lufta antifashiste në Shqipëri dhe
në Kosovë, kërkon shqyrtime larg pasioneve, pra mendje të ftohtë dhe, kuptohet,
njohuri të mjaftueshme. Kjo do t’i shërbente shumë historiografi së sonë, ku,
me të drejtë, opinioni mbetet ende pretendues. Në këto rrethana, e pashë të udhës
t’i rikthehem kësaj ngjarjeje, sidomos disa
momenteve të diskutueshme.
Konferenca e Bujanit me vendimet
e saj dëshmoi se megjithëse komunistët
shqiptarë të Kosovës kishin pranuar udhëheqjen e PKJ, ata nuk ishin bashkudhëtarë të harmonizuar. Në luftën kundër
pushtuesve nazifashistë rruga e tyre ishte
e përbashkët, ndërsa për çështjen nacionale rrugët e tyre ndaheshin. Udhëheqja e
PKJ synonte ruajtjen e Jugosllavisë kurse
komunistët shqiptarë të Kosovës, synonin
shkëputjen e Kosovës nga Jugosllavia. Në
Konferencën e Bujanit, delegatët shqiptarë e shfrytëzuan momentin. Për herë të
parë ata u ndodhën shumicë në një forum
drejtues krahinor dhe morën vendime në
pajtim me aspiratat e tyre dhe të popullsisë shqiptare të Kosovës.
Kjo u sanksionua në Rezolutën e Bujanit: se rruga e vetme e bashkimit me
Shqipërinë “... asht lufta e përbashkët
me popujt e tjerë të Jugosllavisë kundër
okupatorit nazist gjakësor e rrogëtarëve
të tij”, dhe se “... populli shqiptar do të
ketë mundësi me vetëvendosë mbi fatin e
tij me të drejtën e vetëvendosjes deri në
shkëputje”.
Kësisoj, Konferenca e Bujanit me vendimet e saj i shkau nga duart udhëheqjes
së PKJ duke u kthyer në një aksident për
të. Po përdor termin aksident, sepse vendimet e Bujanit nuk ishin në përputhje
me vendimet e marra në Konferencën e
Dytë të AVNOJ-t, mbajtur një muaj më
parë, më 29 nëntor 1943, në Jajcë të Bosnjës. Gjithashtu fakti që vendimet e Konferencës së Bujanit nuk u morën nga nacionalistët shqiptarë, siç mund të pritej,
dhe as nga Komanda gjermane e Luftës
për demagogji, por nga komunistët; kjo e
bënte ngjarjen edhe më të papëlqyer për
PKJ.
Pra, mënjanë kemi AVNOJ-in e fundit
të nëntorit dhe në anën tjetër Bujanin e
pas një muaji. Por a ishin në dijeni organizatorët komunistë të Konferencës së
Bujanit për vendimet e Mbledhjes së Dytë
të KANCJ? Në literaturën historike shqiptare ekziston mendimi se pjesëmarrësit e
Konferencës së Bujanit ishin plotësisht të
informuar për vendimet e Mbledhjes së
Dytë të AVNOJ-t. Personalisht e kam të
vështirë ta pranoj këtë tezë, dhe po aq të
vlerësoj me saktësi se në ç’shkallë ishin
të informuar për vendimet e AVNOJ-t
drejtuesit krahinorë të Kosovës dhe vetë
pjesëmarrësit e Konferencës. Megjithatë
do përpiqem të ndjek zhvillimin e ngjarjeve
nëpërmjet disa dokumenteve të kohës:
Së pari, në Konferencën e Dytë të

AVNOJ-t nuk morën pjesë përfaqësues
nga Kosova. Në raportin e Todor Vujasinoviçit (Todor Vujasinović), i paraqitur
në emër të Këshillit verifikues, flitet për
praninë në mbledhje të delegatëve nga
Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, Vojvodina,
Serbia, Mali i Zi e Boka, si dhe nga Sllovenia. Sqarohet po ashtu se nuk kishin
mundur të mbërrinin delegacioni nga
Maqedonia dhe Sanxhaku, ndërsa për
përfaqësuesit e Kosovës nuk u tha asnjë
fjalë. Ekziston edhe një variant tjetër se
“përfaqësuesit nga Kosova nuk e ndoqën
Konferencën e Dytë të AVNOJ, për shkak se nuk kishin komunikim të rregullt
me Komitetin Qendror dhe Komandën e
Shtabit NÇ të Jugosllavisë. Sipas një interviste të Mita Milkovic, atëherë Komisar
politik i Brigadës shqiptare-maqedonase,
emrat e delegatëve nga Maqedonia dhe
Kosovë Metohija do të duhej të jepeshin
me anën e radios së Shtabit të Përgjithshëm për Maqedoninë. Por radio u prish
gjatë transmetimit dhe vetëm 3 emra u
transmetuan (Dimitar Vlahov, Vlado Poptomov, Mihajlo Apostolski)”. Lidhur me
praninë e delegatëve nga Kosova në AVNOJ, nga hulumtimet në Arkivin Nacional të Beogradit më rezulton se Tempo i ka
propozuar Titos që përfaqësues nga Kosova të vendosen si anëtarë të Presidiumit
të AVNOJ-t, por edhe si anëtarë të Većes
(Këshillit) të AVNOJ. Në listë ishin vënë
emrat e Fadil Hoxhës, Qamil Brovinës,
Milan Zeçarit, (Predrag Ajticit, Milutin
Miljkovicit) etj. Përgjigja pëlqyese e Titos
ka ardhur më 17 dhjetor 1943, nëpërmjet
një telegrami dërguar Shtabit të Korpusit
II të UNÇJ.
Së dyti, radiostacioni “Jugosllavia e
Lirë”, me qendër në Moskë, në dhjetor
1943 e kishte dhënë lajmin për Konferencën e Dytë të AVNOJ-t, por vendimet
për krijimin e Federatës Jugosllave dhe të
Qeverisë jugosllave të Frontit Nacionalçlirimtar u censuruan me porosi të Stalinit.
Në zemërim e sipër, Stalini i kishte konsideruar ato vendime “një thikë në shpinë
të BS dhe vendimeve të Teheranit”, ku
tre të Mëdhenjtë ishin shprehur në një
zë kundër bashkimeve federative gjatë
viteve të LIIB. Ndërsa vetë Tito, vendimet
për përfshirjen brenda Jugosllavisë federative të bregdetit slloven, të Sllovenisë
beneshke, të Istries dhe të ishujve kroatë
të Adriatikut, nuk ia bëri të njohur Stalinit, pasi ato vendime mbaheshin sekret si
ndaj tij ashtu dhe ndaj Aleatëve të tjerë
të Mëdhenj. “Vendimet e sakta që duhej
të merrte AVNOJ, i fshihnim nga rusët,
i fshihnim nga Bota”, është shprehur
vite më vonë Vladimir Bakariç, një nga
drejtuesit kryesorë të Luftës në Kroaci. Për përmbajtjen e plotë të vendimeve
të mbledhjes Dytë të AVNOJ-t u mësua
vetëm nga mesi i pranverës të vitit 1944.
Edhe referati i plotë i J.B.Titos i mbajtur
në këtë mbledhje u bë publik vetëm në
vitin 1953.
Po kështu, në prag të Konferencës

së Bujanit, vendimet e Konferencës së
Dytë të AVNOJ-t nuk u ishin dërguar as
Komitetit Krahinor dhe as Shtabit Ushtarak të Kosovës. Nga dokumentet del se,
asnjë nga drejtuesit krahinorë nuk ishte
informuar plotësisht mbi Konferencën
e Dytë të AVNOJ-t, madje as Pavle Joviçeviçi, i cili ishte i vetmi që mbante lidhjet e Komitetit Krahinor me KQ të PKJ.
Kështu, në një letër drejtuar KQ të PKJ
në fund të janarit 1944, Pavle Joviçeviçi
shkruan: “Nuk i kishim materialet dhe
nuk dinim për konferencat në Sanxhak,
Bosnje Hercegovinë dhe Mal të Zi. Po ashtu nuk kishim as materialet ndihmëse
ose materiale të tjera të ngjashme. Morëm
parasysh marrëveshjen kuadër të Këshillit Nacional Çlirimtar të Jugosllavisë,
sepse çështjen e Këshillit, KU e SI u formua nuk e dinim”.
Është kjo arsyeja që në diskutimet e
delegatëve të Konferencës së Bujanit,
në Rezolutën e miratuar prej saj dhe në
Thirrjen drejtuar popullit të Kosovës dhe
të Rrafshit të Dukagjinit, kur përmendet
Konferenca e Dytë e AVNOJ-t nuk jepen
detaje për vendimet e AVNOJ-t.
REZOLUTËN E KONFERENCËS SË
BUJANIT E FIRMOSËN TË GJITHË
PJESËMARRËSIT
Dihet se Rezolutën e Konferencës
Themeluese të Këshillit Nacional Çlirimtar të Kosovës dhe Rrafshit të Dukagjinit e firmosën të gjithë pjesëmarrësit,
që në mbledhje ishin kthyer në anëtarë
të Këshillit të ri. Pra, me vullnet të lirë,
të gjithë i pranuan të gjitha vendimet.
Në një letër që Pavle Joviçeviç ia dërgon
Tempos më 12 janar 1944, shkruan: “Pas
përgatitjeve dhe një pune të gjatë arritëm
të organizojmë dhe të mbajmë me sukses
Konferencën [e Bujanit]. Punimet e Konferencës, vendimet dhe diskutimet ishin
të mira, madje më të mira se ne i prisnim.
Në Konferencë është marrë vendim që
të dërgojmë dy delegatë në Komitetin
Nacional të Këshillit Antifashist [të Jugosllavisë], si dhe një delegat në Këshillin Nacionalçlirimtar të Shqipërisë. Këto
vendime i morëm për efekt politik. Duhet
përpjekur që në Shqipëri të shkruhet sa
më shumë për konferencën tonë”.
Por, pikërisht në janar diçka ndryshoi
te Pavle Joviçeviçi. Ai sapo ka marrë dy letra të Tempos, të shkruara më herët, njëra
më 2 tetor dhe tjetra më 25 nëntor 1943.
Në to, Tempo kritikon drejtuesit e Komitetit Krahinor të Kosovës se ata “kanë rënë
nën ndikimin e klikës shqiptaromadhe lidhur me kufi jtë e ardhshëm ndërmjet Jugosllavisë dhe Shqipërisë” dhe se “duket
qartë se ju në Kosmet i trajtoni gjërat në
linjën shqiptaromadhe”. Nisur nga fakti
se në hierarkinë komuniste disiplina në
zbatimin e urdhrave është shumë e rreptë
dhe qëndrimi ndryshe penalizohet rëndë,
madje në kohën e luftës edhe më shumë,
ka arsye të mendojmë se këto kritika të

• Konferenca e Bujanit
me vendimet e saj i
shkau nga duart udhëheqjes së PKJ duke u
kthyer në një aksident
për të. Po përdor termin
aksident, sepse vendimet
e Bujanit nuk ishin në
përputhje me vendimet e
marra në Konferencën e
Dytë të AVNOJ-t, mbajtur një muaj më parë, më
29 nëntor 1943, në Jajcë
të Bosnjës. Gjithashtu fakti që vendimet e
Konferencës së Bujanit
nuk u morën nga nacionalistët shqiptarë, siç
mund të pritej, dhe as
nga Komanda gjermane
e Luftës për demagogji,
por nga komunistët; kjo
e bënte ngjarjen edhe më
të papëlqyer për PKJ
Tempos kanë ndikuar te Pavle Joviçeviç
për të rivlerësuar vendimet e Bujanit.
Më 31 janar 1944, ai i shkruan një letër
KQ PKJ, ku pasi informon për situatën
politike, ushtarake dhe organizative në
Kosovë, lajmëron për krijimin e Këshillit
Nacional Çlirimtar të Kosovës e Rrafshit
të Dukagjinit, organizimin dhe vendimet
e tij. Pavle Joviçeviç pohon se, në to “kanë
kaluar disa lëshime dhe të meta, por në
situatën në të cilën ishim nuk mund të
bëhej ndryshe”. Prandaj P. Joviçeviç e
quan të nevojshme që “Këshilli Antifashist
NÇ i Jugosllavisë ose Komiteti Kombëtar
i Jugosllavisë t’i shkruajë Këshillit tonë
e t’i tregojë të gjitha gabimet, mungesat
dhe dobësitë”. Pra kthesa kundër Bujanit
fi lloi pa u tharë ende boja mbi letrën ku
kishin nënshkruar me plot vullnet edhe
ata që iu kundërvunë vendimeve të tij.
Pas Konferencës së Dytë të AVNOJ-t,
ku u vendosën kufi jtë e Jugosllavisë dhe
Kosova mbetej në kuadër të federatës jugosllave, Tito dhe udhëheqësit e tjerë jugosllavë nuk ishin më të shqetësuar përse
shqiptarët e Kosovës ishin të ftohtë dhe
hezitues për të marrë pjesë masivisht në
luftë. Kjo alternativë tanimë ishte tejkaluar. Madje, Tito në këto momente “mund
të ishte i interesuar që të mos kishte kurrfarë rezistence (kundër pushtuesit- A.L.)
në Kosovë”, me qëllim që shqiptarëve t’u
mbyllej goja në fund të Luftës. Shqetësimi
i tij më kryesor ishte si të viheshin në zbatim vendimet e AVNOJ-t, të cilat kënaqnin
nacionalistët e komunistët jugosllavë,
duke dhunuar parimin e vetëvendosjes që
ai vetë kishte deklaruar. Kartën e Atlantikut Tito e shfrytëzoi për aq sa pati nevojë.
Në fi llim të Luftës ai bëri premtime për
vetëvendosjen edhe të shqiptarëve, kurse
në nëntor 1943, në mbledhjen e Jajcës,
kur fi torja mbi Boshtin dukej e sigurt,
Tito ngriti pushtetin revolucionar komu-
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për Konferencën e Bujanit
• Koha tregoi se Konferenca e Bujanit dhe statusi i
Kosovës do të kishin një lidhje organike me njëri tjetrin:
Sa herë evoluonte statusi i Kosovës, Konferenca e Bujanit do të merrej si referenca kryesore e mëvetësisë së
saj, e sa herë minimizohej statusi i Kosovës, do të goditej
dhe Konferenca e Bujanit. Në Konferencën e Bujanit,
vetëvendosja u shpreh në formën e aspiratës dhe të së
drejtës natyrore për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë
nëpërmjet luftës së armatosur kundër pushtuesit, por
nuk u realizua. Në këtë vështrim, ajo ka qenë një ngjarje djegëse për pushtetin e djeshëm serb, dhe delikate për
regjimin komunist në Shqipëri.
ASNJË FJALË PËR
VETËVENDOSJEN DHE
ASPIRATËN KOMBËTARE TË
POPULLIT SHQIPTAR TË
KOSOVËS!

nist, i ndaloi Mbretit Pavle Karagjorgjeviç
(Pavel Karađorđević) kthimin në Jugosllavi dhe shpalli federatën, veprime këto
që ishin në kundërshtim me vendimet e
të Mëdhenjve të Aleancës Antifashiste në
vitet e Luftës.
Tito e parashikonte rebelimin e shqiptarëve të Kosovës kur ata do të ndodheshin përpara faktit të kryer, por për të, më
mirë të kishte kundër Prishtinën se Beogradin. Dhe për këtë ai bëri presion jo
vetëm te komunistët e Kosovës, por edhe
tek ata të Shqipërisë.
Nuk është e rastit që nga shtabi i Titos, në të njëjtën kohë u dërguan dy letra:
njëra në Shqipëri, më 26 mars dhe tjetra
në Kosovë, më 28 mars 1944. Letra e
parë, e 26 marsit 1944, iu dërgua Shtabit
të Përgjithshëm të UNÇSH nga Peko
Dapçeviç (Peko Dapčević), komandant
dhe Mitar Bakiç (Mitar Bakić), komisar i
Korpusit II të Ushtrisë jugosllave. Që në
krye letra bën me dije se kufi jtë e Jugosllavisë nuk do të ndryshojnë pas luftës:
“Ju e dini se ne mbetemi në qëndrimin se
asnjë pëllambë e tokës sonë, për lirinë e
së cilës luftojmë qysh tre vjet dhe japim
bijtë më të mirë të vendit tonë nuk do
t’ia lamë kurkujt, e aq më shumë atyne
që kanë mujtë me grabitë krahinat tona
në mbështetje të grupeve të okupatorit”.
Më tej, duke vënë theksin te “reaksioni
shqiptar në Veri të Shqipërisë”, ku njësive
të Korpusit të Dytë UNÇJ i është dashur
“gjysëm viti të mbajnë front kundrejt kufi

rit të ri [të Shqipërisë në Kosovë]”, letërshkruesit kërkojnë që formacionet e UNÇSH
të kalojnë në Shqipërinë e Veriut dhe të
bashkëpunojnë me forcat jugosllave në
frontin e Kosovës. Sipas tyre, “kjo do të
kishte rezultate politike si në luftë kundra
okupatorit ashtu edhe kundra reaksionit, si sot ashtu edhe në të ardhmen”. Këtë
detyrë u ftuan ta përballonin njësitet e
ushtrisë shqiptare dhe pas tyre do të vinin formacionet jugosllave. Duket se jugosllavët ndjeheshin mjaft të sigurt për ta
përdorur udhëheqjen shqiptare të luftës
aty ku ata kishin nevojë, pra për ta vënë
përballë edhe kundër atij që ata e quanin
“reaksion shqiptar”. Marrëveshja ishte
bërë: jugosllavët ishin të vetmit që kishin
marrë përsipër sjelljen e komunistëve
shqiptarë në pushtet.
Kurse letra e dytë, ajo e 28 marsit 1944,
i dërgohet Komitetit Krahinor të Kosovës
dhe Metohisë nga KQ i PKJ, ku anulohen prerogativat legjislative të Këshillit
Nacionalçlirimtar të Kosovës dhe Rrafshit të Dukagjinit dhe goditet Rezoluta e
Konferencës së Bujanit në pikën e saj më
nevralgjike, siç shprehet profesor zakeria
Cana, aspiratën kombëtare të popullsisë
shqiptare të Kosovës për bashkim me
Shqipërinë, të shprehur hapur dhe qartë
si kurrë më parë në një dokument politik të PKJ në Kosovë. Pas dy muajve, drejtuesit e Komitetit Krahinor të Kosovës ua
bënë me dije letrën e Gjilasit të 28 marsit
1944 komiteteve vartëse të rretheve.

Ishte pikërisht kjo atmosferë politike,
kur më 24 mars 1944, Enver Hoxha i
dërgonte letër Fadil Hoxhës, ku e uronte për krijimin e Këshillit NÇ të Kosovës
dhe Rrafshit të Dukagjinit me këto fjalë:
“Formimi i Këshillit NÇ për Kosovë e
Dukagjin është një hap i madh drejt
vëllazërimit të popujve të Kosovës dhe
zmadhimit të Luftës Nacionalçlirimtare”.
Asnjë fjalë për vetëvendosjen dhe aspiratën kombëtare të popullit shqiptar të
Kosovës! Dhe nuk mund të bëhej ndryshe kur vetë Hoxha gjashtë muaj më
parë, në Labinot kishte hedhur poshtë
Konferencën e Mukjes ku lufta për krijimin e Shqipërisë etnike, ishte një nga
vendimet e saj. Pra, Tito kishte arritur që
në Kosovë të heshtej për Bujanin, kurse
në Shqipëri të heshtej për Kosovën. Porosia e tij në letrën e 6 dhjetorit 1943 se
“Nuk ka nevojë me proklamue që midis
nesh dhe Shqipërisë demokratike antimperialiste kjo çështje [Kosova] mund
të jetë problem”, ishte plotësuar.
Heshtja ndaj Konferencës së Bujanit
ishte sinjali i parë i tronditjeve që do të
përjetonte Kosova pas Luftës. Në vitet që
vijuan, pjesëmarrësit e Konferencës së
Bujanit u akuzuan se “nuk ishin mandatuar nga populli i Kosovës, por ishin
caktuar nga Komiteti Krahinor i PKJ
për Kosovë Metohinë, ata nuk ishin zgjedhur, nuk përfaqësonin zona të caktuara, por ishin të përzgjedhur”, se në
të “nuk u përfaqësuan të gjitha shtresat
dhe grupimet politike të Kosovës, por
vetëm ithtarët e të ashtuquajturës
Lëvizje Nacional Çlirimtare, gjegjësisht
komuniste” etj. Është e vërtetë që vendimi për formimin e Këshillit Krahinor
NÇ të Kosovës e Rrafshit të Dukagjinit
u mor në një forum komunist, Komiteti
Krahinor i PKJ për Kosmetin.
Ky hap hynte në strategjinë e PKJ
për krijimin e Frontit të Bashkuar Nacional Antifashist. Ata që u ftuan për
të ardhur në konferencë ishin luftëtarë
në vijën e parë të zjarrit, veprimtarë të
vendosur dhe simpatizantë të linjës së
Luftës Antifashiste. Konferenca nuk
ishte pluraliste në kuptimin e mirëfilltë të fjalës, por shtresëzimi shoqëror
dhe politik i pjesëmarrësve të saj ishte
i shumëllojshëm: prefektë, partizanë,
komunistë, mësues, punëtorë, fshatarë etj.
E përbashkëta ishte se, të gjithë ata
kundërshtonin pushtimin e Kosovës
nga Gjermania naziste. Kjo ishte
themelore. Pra, Këshilli NÇ i Kosovës
dhe Rrafshit të Dukagjinit ishte një

front antifashist. Si i tillë, ai do të përfaqësonte një potencial të fuqishëm
në luftë. A mund të veprohej ndryshe në Kosovën e pushtuar dhe ku
nuk kishte territore të lira? Akoma
më tej, a ka ndonjë organizatë, lidhje,
besëlidhje, qoftë edhe ato të shpallura
nacionaliste, të krijuara gjatë viteve të
pushtimit nazifashist në Shqipëri, ku
anëtarët e tyre të kenë marrë mandatin përfaqësues me anë të zgjedhjeve
të lira? Pa folur pastaj për qeveritë apo
asambletë kombëtare të krijuara në
këta vite. Sigurisht, komunistët i përdorën frontet nacionalçlirimtare edhe
për të kapur pushtetin, por në vitet
e rezistencës antifashiste asnjë parti
apo grup politik nuk mund të mbijetonte, nëse nuk merrte pjesë aktive
në këtë rezistencë, e aq më pak nëse
bashkëpunonte me pushtuesin. Përndryshe, ata do të shuheshin së bashku
me pushtuesin, ashtu siç edhe ndodhi
në fakt.
KONFERENCA E BUJANIT DHE
STATUSI I KOSOVËS, NJË LIDHJE
ORGANIKE ME NJËRI TJETRIN
Koha tregoi se Konferenca e Bujanit dhe statusi i Kosovës do të kishin
një lidhje organike me njëri tjetrin:
Sa herë evoluonte statusi i Kosovës,
Konferenca e Bujanit do të merrej si
referenca kryesore e mëvetësisë së
saj, e sa herë minimizohej statusi i
Kosovës, do të goditej dhe Konferenca
e Bujanit. Në Konferencën e Bujanit,
vetëvendosja u shpreh në formën e aspiratës dhe të së drejtës natyrore për
bashkimin e Kosovës me Shqipërinë
nëpërmjet luftës së armatosur kundër
pushtuesit, por nuk u realizua. Në
këtë vështrim, ajo ka qenë një ngjarje
djegëse për pushtetin e djeshëm serb,
dhe delikate për regjimin komunist në
Shqipëri. Prandaj u preferua heshtja.
Konferenca e Bujanit dhe vendimet e
saj nuk janë as vepër e Titos e as e Enver Hoxhës, siç aludohet jo rrallë. Konferenca e Bujanit është vepër e komunistëve të Kosovës dhe mbështetësve
të tyre, të cilët siç shkruan prof. Arshi
Pipa e “kishin shumë të hollë membranën ideologjike nën të cilën ndodhej një lëvozhgë e fortë nacionaliste”.
Pavarësisht se ç’ndodhi më pas, shqiptarët vazhduan të besojnë te vetëvendosja dhe nuk i ndërprenë përpjekjet
për ta bërë atë realitet në një kohë
tjetër. Kësisoj, e parë në dy kohë, gjatë
Luftës së Dytë Botërore dhe në Rendin
e Ri Botëror të vendosur pas Luftës së
Ftohtë, Konferenca e Bujanit mbetet
referencë e pashmangshme, madje me
impakt progresiv, në përpjekjet e popullit të Kosovës për liri dhe vetëvendosje.
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LIBRI
Historiani Xhavit Lashi promovon në Tiranë dhe Kukës studimin për ndarjen administrative dhe qeverisjen vendore

QARKU I KUKËSIT NË RRJEDHËN E HISTORISË

Halil RAMA

L

ibri studimor “Qarku i Kukësit
në rrjedhën historike”, i autorit Xhavit Lashi, i fokusuar
tek ndarja administrative dhe qeverisja
vendore në këtë qark, që nga lashtësia
e deri në ditët e sotme, është mirëpritur nga elita intelektuale e krijuese dhe
nga studjues të shumtë të vendit. Ai
ka vlera të jshtëzakonshme studimore,
për të mësuar se si ka evoluar kjo
qeverisje, si kombinim i katër komponentëve përbërës: popullsisë, territorit,
mënyrës së qeveisjes dhe sovranitetit.
Rëndësia e studimit të përfshirë në një
botim voluminoz prej 545 faqe, konsiston në faktet dhe të dhënat arkivore
që ai paraqet, si në kontekstin historik dhe në pozitën gjeografike të qarkut
verilindor të vendit, që përfshin Tropojën, Hasin dhe Kukësin. Autori Lashi,
parasëgjithash reflekton në këtë vepër
formimin e tij intelektual si i diplomuar për histori-gjeografi e filozofi dhe
përvojën e vyer në drejtimin e strukturave vendore, ku për 15 vjet ka qenë
anëtar i Këshillit Popullor të Rrethit
të Kukësit. Kjo e ka ndihmuar atë të
japë një version të saktë të nocionit të
ndryshimit të qeverisjes në kontekstin
historik, si në përmbajtjen e saj dhe në
aspekte që lidhen me plotësimin dhe
përsosjen e institucioneve dhe procedurave që lidhen me to, në periudha të
ndryshme kohore.
Kjo qasje e autorit duket qartazi
qoftë dhe në analizën e mirëfilltë të
qeverisjes shqiptare, nga ilirët deri te
pashallëqet, dhe ku ndoshta për herë
të parë gjejmë një version më të saktë
të gjeanologjisë së kastriotëve. Po në
këtë linjë vijon studimi për qeverisjen
në periudhën e Perandorisë Osmane,
ku jepen detaje për forma e njësi të
qeverisjes siç ishin Sanxhaku e Nahija. Referuar historianit Selami Pulaha
(“Studimet Historike”, 4/1973) autori na njeh me përbërjen e sanxhakut
të Dukagjinit në vitet 1529-1536 dhe
1571 e 1591, ku si njësi terrritoriale të
tij janë edhe nahija e Dibrës, Lumës e
Gorës me numrin përkatës të fshatrave
e shtëpive (12; 31 e 38 fshtara). Këto
statistika i gjejmë në formularë apo
grafikë origjinalë. Zërat e këtyre formularëve janë mjaftë të larmishëm, ku
veçanërisht tërheqin vëmendjen: përkatësia fetare e popullsisë (e krishterë
apo myslimane); ndarja në beqarë,
banorë me antroponimi, çift etj; numri i fshatrave e shtëpive për çdo nahi,
renta feudale në akçe, apo deri dhe në
Feudet ekzistuese.
Po në këtë kapitull, i një rëndësie
të veçantë është Sanxhaku i Prizrenit.
Kjo për faktin se Prizreni mendohet të
jetë themeluar që në kohën e Filipit të
Maqedonisë.
Përveçse ndarjes administrative,
në këtë vepër dinjitoze studimore gjejmë edhe aspekte të traditës, mikpritjen dhe bujarinë, si virtytet më pozitive të një shoqërie, apo dhe veshjen e
malësorëve të Veriut, të Tropojës, Hasit, Lumës dhe Malziut që dallohet nga
të tjerat.
Duke vijuar me etapat e mëvonshme të historisë, autori jep hollësi

edhe për bajrakët e kuvendet si forma
qeverisjeje e vetëqeverisjeje. Kështu,
nëse për “Shtatë bajrakët e Lumës”,
mësojmë historikun dhe aktivitetin e
Bajrakut të Rrafshes së Lumës, Bajrakut të Topojanit, Bajrakut të Tejdrines,
Bajrakut të Kalisit, Bajrakut të Qafës,
Bajrakut të Radomirës dhe Bajrakut
të Çajës, për Kuvendet, pasi analizohet struktura e tyre, jepen risi nga
Kuvendi më i rëndësishëm i asaj periudhe, siç ishte ai i Lidhjes Shqiptare
të Prizrenit. Dhe këto risi autori i jep
nëpërmjet referencash mjaftë të pasura të akademikëve, profesorëve e studjuesme më të shquar. Pikërisht nga
një bibliografi e tillë me 244 referenca
nga autorë e botime të shumta studimore, autori Xh.Lashi arrin të skicojë
në mënyra e forma sa më bindëse konturet e qeverisjes vendore të pjesës së
dytë historike (1912-1944).
Në këtë pjesë që ju vjen në ndihmë
studjuesve të historisë së këtij harku
kohor flitet për veçanti të qeverisjes
vendore pas shpalljes së pavarësisë;
Kongresin e Lushnjës dhe hedhjen e
bazave të qeverisjes vendore; ndarjen
administrative dhe qeverisjen vendore në periudhën e republikës (19251927); për qeverisjen vendore në vitet
e monarkisë sidhe për qeverisjen vendore në vitet e pushtimit fashist. Krahas këshillave Antifashistë Nacionalçlirimtarë, që si kudo u ngritën edhe
në qarkun e Kukësit, autori për këtë
periudhë reflekton edhe formimin e
Brigadës së 24-të S në Bicaj mbi bazën e batalionit partizan të Lumës. Po
këtu ai evidenton Rrahman Parllakun
e Lumës, pjesëmarrës në Kongresin e
Përmetit (24-28 Maj 1944) si i vetmi
përfaqësues për Kukësin dhe si ushtarak e kuadër drejtues që nga viti
1942 në qarkun e Vlorës dhe që për
pesë legjislatura do të ishte deputet i
Kukësit në Kuvendin Popullor.
Për efekte studimi, janë të rëndësishme edhe pjesa e tretë dhe e katërt
e librit “Qarku i Kukësit në rrjedhën e historisë”. Në këtë hark kohor
gjysmëshekullor, krahas niveleve të
qeverisjes vendore: prefektura, nënprefektura, komuna e lokalitete përshkruhen edhe përpjekjet titanike për

rindërtimin e vendit. Jo më kot, autori
veçon si ngjarjen më të rëndësishme të
vitit 1946 për banorët e rretheve Kukës
e Dibër, lidhjen me rrugën automobilistike që u vulos me emrin “Rruga e
Rinisë” Kukës-Peshkopi.
Botimi “Qarku i Kukësit në rrjedhën
historike”, (ndarja administrative dhe
qeverisja vendore) që ka dalë prej tre
muajsh në qarkullim, është prezantuar para dhjetëra miqve, dashamirëseve, bashkëkrahinorve të autorit
Xhavit Lashi, në Muzeun Historik
kombëtar në Tiranë si dhe në Kukës.
Vitet aktive të punës, e kanë bërë këtë
autor një njohës të mirë të kësaj fushe,
ndërsa për 5 vite hulumtoi me durimin
dhe saktësinë e një studiuesi shkencor
në çdo raft e arkiv, që mban të dhëna
specifike për 3 rrethet e qarkut Kukës.
Më bindëse e bën veprën kalimi i saj në
filtrin e studjuesve të mirëfilltë: Dr.Fejzulla Gjabri si redaktor, Isa Halilaj –
Mësues i Merituar dhe Prof.Dr.Shefqet
Hoxha si konsulentë të autorit.
Në mbi 530 faqe, me statistika,
grafika e dokumente të kohës, autori
na shoqëron me një guidë për qeverisjen dhe vetëqeverisjen që nga koha e
ilirëve e deri në ditët tona.
Ndonëse specifikisht libri flet për
qarkun e Kukësit, tema e trajtuar
është një dritare e hapur për të gjithë
ata që duan të njohin këtë aspekt të
jetës administrative, ndërsa për ata që
synojnë të jenë pjesë e qeverisjes lokale, një guidë e pazëvëndësueshme.
Kukësi si qendër tregu dhe admin-

istrative është krijuar në vitin 1925
(me zhvendosjen e qendrës së Qarkut
nga Kruma). Bicaj njihet si qendër administrative e Lumës që nga viti 1884
(më parë si qendër e tillë ka qenë Kalaja e Dodës).
Në Malësinë e Gjakovës si qendër
administrative pas krijimit të shtetit shqiptar (1921) ka qenë Kolgecaj (i njohur sot me emrin B. Curri).
Hasi si rreth më vete është krijuar
në vitin 1993. Qendër e tij - Kruma.
Kjo ka qenë gjithashtu qendër e Qarkut (Prefekturës) në vitet 1921 -1925.
Deri në vitin 1947 Malziu administrativisht varej nga Shkodra, ndërsa si
qendër rrethi ka qenë Puka. Pas këtij
viti Malziu i kaloi Kukësit. Si qendër
tregu, Hasi (një pjesë) dhe Malësia e
Gjakovës kanë pasur Gjakovën; Luma
(Prizrenin, Tetovën dhe Gostivarin).
Qarku i Kukësit është një nga 12
qarqet në Shqipëri dhe ka një sipërfaqje prej 2.373 km². Ky qark përfshin
rretin e Tropojës, rrethin e Hasit dhe
rrethin e Kukësit me tre bashkitë respektive.
Kryeqendrat sipas rretheve janë:
Kukësi, për rrethin Kukës, Kruma për
rrethin Has dhe B. Curri (ish-Kolgecaj)
për rrethin Tropojë. Qarku i Kukësit
kufizohet në verilindje dhe deri në
lindje me Kosovën, në jug me Qarkun
e Dibrës, në jugperëndim me Qarkun
e Lezhës, në perëndim me Qarkun e
Shkodrës dhe në veriperëndim me Malin e Zi. Qarku i Kukësit ka një popullsi prej 78.239 banorë.
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REAGIMI

SA PËR KUJTESË QEVERISË SHQIPTARE DHE KUVENDIT TË SHQIPËRISË

Absurditeti i varrezave të ushtarëve grekë
Pr. Dr. Eshref Ymeri
Përmes internetit u njoha me vendimin e qeverisë shqiptare të 17 dhjetorit
2017 për nderimin e ushtarëve grekë
që u vranë në territorin shqiptar gjatë
luftës italo-greke, nderim ky që do të
konkretizohet me ngritje varrezash të
reja! Një vendim i çuditshëm ky si dhe
ai i qeverisë së mëparshme shqiptare,
që pranoi kërkesën greke për ngritjen
e varrezave ekzistuese. Tirana zyrtare,
para se të merrte vendime të tilla, duhet
t’i shtronte vetes disa pyetje:
1. Po për eshtrat e ushtarëve italianë, që u vranë në territorin shqiptar
gjatë asaj lufte dhe deri në fund të L
II B, qeveria italiane pse nuk kërkoi
ngritje varrezash dhe memorialesh në
territorin shqiptar, por i tërhoqi ato
në territorin e vet? Pse nuk vendoset
nga qeveria shqiptare që edhe qeveria
greke të ndjeki të njëjtin veprim si dhe
qeveria italiane?
2. Cila është arsyeja që Athina
zyrtare nuk i ka tërrhequr në territorn e vet eshtrat e ushtarëve grekë,
por ka këmbëngulur dhe vazhdon
të këmbëngulë për t’i mbajtur dhe
nderuar ato në territorin shqiptar?
3. Me ngrtjen e varrezave dhe
memorialeve në nderim të ushtarëve
grekë, me të cilat po “mbillet” territory i Shqipërisë së Jugut, a duhet të
shqetësohemi se brezi i tanishëm i
kryepolitikanëve shqiptarë, brezave
pasaedhës po u lë trashëgim një litar
të rrezikshëm nëpër këmbë?
4. Po a e di qeveria shqiptare dhe
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
se ç’qëndrim mbajtën ushtarët grekë
kur hynë në territorin shqiptar gjatë
luftës italo-greke?
Ja si i përgjigjet kësaj pyetjes së fundit historiani i njohur Pr.Dr. Beqir Meta:
“Pushtimi italian i Greqisë filloi më 28
tet
or të vitit 1940…Duke shfrytëzuar terrenin e thyer dhe organizimin e dobët të
sulmit Italian, forcat greke e thyen shpejt atë dhe në mesin e nëntorit kaluan në
kundërsulm. Më 22 nëntor grekët pushtuan Korçën, më 6 dhjetor Sarandën dhe
më 8 dhjetor Gjirokastrën…U vërtetua
një veprim sistematik dhe i qëllimshëm
i shkatërrimit të kishave dhe xhamive të
shqiptarëve në zonat ku u fut ushtria greke. U dëmtuan dhe u shkatërruan të dyja
kishat ortodokse shqiptare në Rehovë
(Kolonjë), kishat në Selencë, në Mileci, në
Plasë, në Ersekë, në Boboshticë, në Dardhë, në Kapshticë, në Voskop, në Turan,
Katedralia Ortodokse, kisha e Shën-Trinisë dhe pallati i priftërinjve katolikë në
Korçë, katedralia e Shën-Marisë dhe kisha e Shën-Kollit në Drenovë, kuvendi
Shën-Ilia në Vloçisht dhe 11 kisha ortodokse në Voskopojë. Grekët shkatërruan edhe xhamitë e Ersekës, të Vloçishtit,
Pogradecit, Turanit, Leskovikut, Mborjes,
Floqit, Zvezdës dhe të Gjonomadhit. Kjo
e fundit u shndërrua nga grekët në stallë
kuajsh.” (Pr.Dr.Beqir Meta”Tensioni greko-shqiptar 1939-1949”, Shtëpia Botuese
GEER, Tiranë, 2002, f.50-51).
Me këtë qëndrim që kanë mbajtur
brenda tokës shqiptare, a e meritojnë
ushtarët e vrarë grekë që eshtrat e tyre
të nderohen me ngritje varrezash dhe

memorialesh në territorin e Republikës
së Shqipërisë?!
Me vendimin që ka marrë për nder-

imin e ushtarëve grekë, Tirana Zyrtare e
ka flakur Çështjen Çame në humnerën
e harresës së madhe. Mendoj dhe kam

bindjen se çdo shqiptari me vetëdije të
lartë kombëtare, nuk mund t’i fshihet
nga kujtesa amaneti i kriminelit antishqiptar Napoleon Zervës:
“Vdes i qetë se bëra atë që doja. Pas
lashë rrëke gaku, tym, blozë, gërmadha,
ulërima fëmijësh, nuse dhe gra të zhveshura që futeshin në furrat e ndezura
që të mos pillnin më shqiptarë; burra
të varur e të shpuar me bajonetë, gjuha shqipe nuk do të flitet më në tokën
helene. Kjo më kënaq mua, ashtu siç
kënëq tërë shpirtrat helenë.” (Citohet sipas: “Ja amaneti që la Napoleon Zerva,
gjenerali famëkeq që masakroi qindra
shqiptarë”, faqja e internetit “VOAL”, 01
janar 2017).
Nuk jam i sigurtë nëse Tiranës zyrtare i ngjall ndopak emocione ky amanet i Napoleon Zervës dhe mungesa e
varrezave dhe e memorialeve në Greqi
në nderim të vëllezërve tanë çamë, të
cilët shteti grek i vrau, i përndoqi dhe i
masakroi aq barbarisht në trojet e veta
amëtare në Çamëri.

PROFIL

KRISTO LUARASI – INTELEKTUALI EMBLEMATIK
I PERHAPJES SE KULTURES DHE ATDHETARISE
SHPENDI TOPOLLAJ

E

dhe sikur me rezerva ta pranonim
teorinë e Çezare Lombrozos,
përsëri nuk do të vinim aspak në
dyshim se te figura imponuese e Kristo
Luarasit, fytyra e pastër burrërore, me ata
sytë e zjarrtë që lëshonin shkëndija, do të
mjaftonte për të na bindur se ndodhemi
para një njeriu të shquar, ku kultura e lartë
dhe atdhetaria prej rilindasi të vërtetë,
janë tiparet themelore të tij. Është një çudi
ngazëlluese fakti se shumica e intelektualëve shqiptarë të asaj kohe, mes tyre dhe
ata kolonjarë, për të mos thënë, sidomos
ata kolonjarë, edhe pse nuk kishin dëgjuar
për devizën e Jorgo Luis Borgesit se “Të
jetosh nuk është e rëndësishme, të lexosh
dhe të shkruash po”, përsëri, përhapjes
së shkrimit dhe këndimit të gjuhës shqipe
i kushtuan gjithë forcat e trupit, mendjes
dhe shpirtit të tyre. Ishte një moment i
vështirë historik që edhe pse të parët
tanë, sipas Karl Treimerit ishin krijuesit
e kulturës së karakterit të lartë evropian,
përsëri, siç shprehej akademiku Antonio
Baldacci “Evropa plakë ka shtrënguar
në dorën e saj degën e fundit të mbetur
gjallë të atij trungu ilir që na ka mbërritur
trashëgim nga prehistoria: shteti shqiptar
po del në dritën e diellit pas më shumë se
dymijë vjet braktisje… kur shfaqet në horizontin diplomatik pavarësia e Shqipërisë,
shtypi i të bashkuarve në koalicion mohoi
ekzistencën e popullit shqiptar, dhe kur iu
kthye realitetit e konsideroi një popull banditësh me cilësi më të këqija që mund të
imagjinohen. Ky shtyp vuri në qarkullim
epigramin e mësuesit që pyeti nxënësin se
cilët janë kufijtë e Shqipërisë, ku nxënësi
u përgjigj se do të pyeste fuqitë e mëdha.”
E si mund të rrinte sehirxhi para kësaj
rrëmuje delikate dhe plot me të papritura për të ardhmen e kombit, Kristua, nxënësi i mençur i Petro Ninit në Hotovë që
kishte hapur më 1887 në Ersekë, njësoj
si në Korçë, pra në të njëjtin vit, shkollën
e parë shqipe dhe po ashtu, nxënësi i Nikolla Naços në Bukuresht? Tani që mes
të rreziqesh të mëdha që kishin kushtuar
edhe jetë njerëzish, shkronjat pak e nga
pak po hynin në ndërgjegjen dhe mendjen
e popullit, eruditi Kristo Luarasi, alias Kristo Papa Stefan Kici e kuptoi nga të parët

rëndësinë e fjalëve të ithtarit të Lukrecit,
Senekës e Plutarkut, Michel de Montaigne
se “Është e mundshme që prej dijes së të
tjerëve të bëhemi të dijshëm. Të mençur
bëhemi vetëm përmes vetes”, ndaj iu fut
një pune mjaft të mundimshme për të ngritur atë shtypshkronjën legjendare “Mbrothësia” të cilën pas vdekjes së tij, më 8 korrik
të vitit 1934, i biri, Theodhori e pagëzoi aq
bukur “Kristo Luarasi”. Sot, kur vetëm në
Tiranë ushtrojnë veprimtarinë e tyre dhjetra e dhjetra shtëpi botuese e shtypshkronja, prej nga dalin libra gjithfarësh dhe
jashtë ç`do vigjilence të mbrapshtë, kur
kompjuterat, celularët, radiot, televizorët,
telefonat, rrugët e automjetet kanë mbuluar vendin, brezi i ri as që mund ta përfytyrojë se çfarë heroizmi mbante brenda vetes
lufta për fjalën e lirë apo shpërndarjen e
kulturës. Dhe këtë luftë epike, ku kultura
konvertohej në dashuri për atdheun dhe
ndërgjegjësim për t`i dalë zot atij, Kristo
Luarasi me shokë e fituan, duke e mbuluar veten me lavdi. Kanë folur për heshtjen
mizore e diabolike të diktaturës komuniste
ndaj veprës së këtij luftëtari të dijes, për të
cilin kolonjari tjetër, publiçisti dhe demokrati i shquar, bashkëpunëtori i tij Shahin
Kolonja ka thënë se “Kontributi i Kristos

për çështjen shqiptare është më i vlefshëm
se kontributi i të gjithë emigrantëve së
bashku.” E pra, tani më shumë se kurrë
është momenti që ta lartësojmë figurën e
atij që kudo që shkoi, në Bukuresht, në
Sofje, në Selanik apo në Tiranë e merrte
shtypshkronjën me vete. Atë që ua solli të
freskëta fjalët dhe veprat e Frashërllinjve,
De Radës, Naun Veqilharxhit, Athanas
Tashkos, Fan Nolit, Hil Mosit, Bajo Topullit,
Mihal Gramenos, Mehdi Frashërit, Sterio
Spases, Haki Stërmillit, Milto Sotir Gurrës
me shokë te gazetat e tij “Kalendari kombiar” (“Ditërëfenjësi’) së bashku me Kosta
Trebickën, “L`independence albanaise”,
“Lirija”, “Dituria”, “Drita”, “Lajmëtari”, “Liri
e Shqipërisë”. Atë që nuk pa asnjëherë
ndasi fetare a krahinore mes shqiptarësh.
Atë që me zgjuarsi zgjodhi të botojë kryevepra nga letërsia përparimtare botërore të
autorëve emërmëdhenj si Hygo, Balzak,
Duma, De Foe, Dode, Tolstoi etj. Atë për
të cilin u tha kur mbylli sytë se “përhapi
fjalën e drejtë, mbolli farën e mirë, jo vetëm
në Shqipëri, por tekdo që gjendej një shqiptar, në të gjithë qytetet e të gjerës Imperatori Otomane, në viset e largëta të të dy
Amerikave, gjer në çipat e ngrirë të Siberisë
e në shkretëtira të përvëluara të Afrikës.”
(M. Frashëri). Atë, të cilin e deshën edhe
ata që nuk e patën takuar ndonjëherë.
S`duhet harruar dhe vazhdimi i punës nga
djali i tij Theodhori dhe gruaja e nderuar
Polikseni që ashtu si bija mitologjike e Priamit dhe Hekubës që i qëndroi besnike
Akilit dhe qytetit të saj Trojës, iu përkushtua me aq pasion asaj shtypshkronje që u
shtetëzua nga komunistët fill pas çlirimit.
Ndaj, kam bindjen se nderimi më i madh
që u bëhet atyre është botimi aq luksoz i
Kalendarit, nderim që i bëhet edhe vetë
historisë dhe kulturës tonë. Njëkohësisht
ai sikur na kujton apelin e mikut të shquar
të shqiptarëve, Justin Godart që në kohën
e Kristo Luarasit i drejtohej qeverisë së tij:
“Vendi ynë, pa asnjë ngurrim ose mëdyshje, duhet t`i japë vendosmërisht të gjithë
përkrahjen Shqipërisë… Nëse do të duam,
Shqipëria do të jetë në Ballkan një element
stabiliteti dhe përparimi. .. Është një vend
i nderit, i miqësisë dhe i besnikërisë ndaj
zotimeve që merr.” Ja, për këtë u përpoq
me të gjitha forcat kolonjari i pavdekshëm
Kristo Luarasi i cili jo vetem nderoi vendlindjen por dhe ndricoi Shqiperine.
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Piktori kukësian, në gjashtë dekada ka lëvruar suksesshëm në të gjitha zhanret

PORTRETET DHE PEISAZHET MBRESËLËNËS
TË PIKTORIT NGA KUKËSI ALAJDIN TABAKU
Halil RAMA & Sakip CAMI

Piktori Alajdin Tabaku,
lindur dhe rritur në
qytetin e Kukësit festoi
80-vjetorin e ditëlindjes,
i rrethuar me dashurinë
e Familjes, të bashkëshortes Zylfie, vajzës,
djalit, të afërmëve dhe
miqve të shumtë. Në
këtë ditë të shënuar e
mbresëlënëse ai shpreh
dashurinë e pakufi për
prindërit: babë Saliun e
nënë Shyqyrien, të lindur në Prizren, të cilët e
rritën dhe edukuan më
ndjenjat e dashurisë për
atdheun e kombin.
NGA EKSPOZITA E PARË NE
1962, KONKURUES DINJITOZ
ME QINDRA PUNIME
Që në klasën e tretë fillore iu shfaq
prirja për pikturë, por gjatë viteve të
shkollës deri në klasën e gjashtë nuk
pati mësues të profilit në lëndën e
vizatimit në shkollë. Kjo vazhdoi deri
në klasën e shtatë në vitin shkollor
1952-1953, kur pati fatin të ketë mësues vizatimi. Po në klasën e shtatë
pranohet në shtëpinë e kulturës në
kursin e vizatimit. Pas disa muajsh u
shpall konkursi në shkallë rrethi, me
temë për paqen. Komisioni vlerësoi
me çmim të parë punën e tij. Në
verën e vitit 1953 konkuroi në Tiranë në Liceun Artistik “Jordan
Misja”. Pasi fitoi konkursin nuk
ju dha mundësia për të vazhduar shkollën për arsye ekonomike.
Kështu që ëndrra e tij mbeti në mes.
Filloi punën në Bankën e Shtetit në Kukës dhe më pas në ish
Komitetin Ekzekutiv të Kukësit si
daktilografist dhe mbajtës protokolli. Mbas tre viteve punë, në shtator
të vitit 1956 nisi studimet në Liceun
Artistik, në degën e pikturës.
Pasi përfundoi studimet me rezultate të shkëlqyera, në vitin 1960
emërohet me punë si skenograf në
Estradën Profesioniste të Kukësit
dhe përveç detyrës si skenograf,
i pari dhe i vetmi piktor në rreth,
ai do të përballonte me sukses dhe
pasion edhe detyrën e dekorit, për
zbukurimin e qytetit.
Në vitin 1962 ai hapi të parën
ekspozitë vetiake në rreth, me punime të larmishme grafike si portrete, peisazhe dhe natyra të qeta,
ku dominonin punime të realizuara

në akuarel, karbon dhe laps.
Duke ndjekur rrugën e krijimtarisë, si piktor shëtitës në të gjitha
fshatrat e Qarkut të
Kukësit,
Lumë, Has dhe Gorë, piktori Alajdin Tabaku u njoh jo vetëm me
bukuritë e natyrës, por edhe me
temat historike të luftës për liri e
pavarësi. Gjatë kësaj koha ai realizoi një seri peisazhesh dhe galeri
portretesh me tipa e karaktere lakmuese që rrallë i gjen. Pasioni pas
peisazheve dhe portreteve ndikoi shumë në ngritjen e tij profesionale. Piktori u muar me kompozimin në pikturë si një zhanër që
e tërhiqte shumë për të realizuar
temat historike të luftës.
Në ekspozitat kombëtare që organizoheshin çdo vit në Tiranë,
A.Tabaku është paraqitur me nga
një kompozim nga tema e luftës
si tabllot:”Topi i Dardhës”, “Ejup
Topojani me kalorësit e tij në sulm”,
“Ramadan Zaskoci vret telegrafistin turk në Marash të Prizrenit”,
“Mitraljeri Ymer Mata “, (dëshmor),
“Lufta në Kullën e Lumës më 1912
kundër serbëve”, si dhe tema të
ndertimit të vendit si p.sh. “Fillrojtësi dëshmor Pjetër Llesh Doda”,
“Ndërtuesit e Qytetit të Ri”, “Ndërtimi i urës mbi Drinin e Zi”, “Metalurgët, “Shkrirësit e bakrit” etj.
Tabllot e fundit ndodhen në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë.
Piktori Tabaku ka krijuar edhe tabllo
me temë nga Forcat e Armatosura
Shqiptare si p.sh “Komanda zjarr në
artilerinë kundra ajrore”, “Topi obuz
122 mm me numërorët”. Të gjitha këto
tabllo janë të shpërdarë në Tiranë,
Shkodër dhe Kukës. Ndërsa shumë
nga portretet dhe peisazhet ndodhen
jashtë shtetit si në Sh B A , Gjermani,
Francë, Itali, Kosovë.
Alajdini ka drejtuar edhe kursin e
vizatimit me nxënësit me prirje pikture. Janë të shumtë ish nxënësit e
tij, që sot janë piktorë dhe skulptorë
me emër. Edhe tani në pension, krahas punës së tij krijuese në pikturë,
ai drejton kursin duke pregatitur piktorët dhe arkitektët e ardhshëm.

ALAJDIN TABAKU SJELL PORTRETIN E GJENERAL RRAHMAN
PARLLAKUT NË EKSPOZITËN
“PRANVERË-ART 97”
Në ekspozitën “Pranverë-art 97”
që u hap në fillim të prillit 2016 në
Muzeun Kombëtar, piktori Alajdin
Tabaku u prezantua me portretin e
Heroit të Popullit dhe Nderit të Kombit, Rrahman Parllaku.
Gjenerali-legjendë qëndrese në
kufirin e dy kohëve, ishte kështu
edhe në këtë event të rëndësishëm
kulturor, me barrën e viteve të tij,
që si rrallëkush, i mbart me freskinë
fizike, me mprehtësinë e gjykimit, me fjalën që nuk bie përdhè, me
gjallërinë dhe energjinë e një burri
shteti. Ai është memoria historike e
kombit....
Është vërtetë për t’u admiruar
çifti Tabaku, për këtë familje solide
që kanë krijuar dhe për dashurinë
e pakufishme për njëri-tjetrin.Këtë
s’është e vështirë ta konstatosh qoftë
dhe në një drekë familjare në shtëpinë
e tyre, nga ku bashkë me gjeneral
Parllakun, Tatjanën (Parllaku) e Destan Doçin na u rezervua një pritje
shumë e ngrohtë miqësore.Ashtu si
Alajdini – piktor i merituar, edhe Zylfia është një infermiere shembullore
që ka lënë gjurmë me punën e përkushtimin e saj për dekada të tëra në
spitalin e Kukësit.
Por në këtë ditëlindje të 80-të Alajdini kujton me nostalgji atë kohë,
kur nga ish Sekretari i Përgjithshëm
për artet në Lidhjen e Shkrimtarëve

dhe Artistëve, Foto Stamo merr ftesën për ta hapur këtë ekspozitë
edhe në Tiranë, një inkurajim ky i
madh për piktorin kukësian, i cili për
afro gjashtë dekada ka lëvruar suksesshëm në të gjitha zhanret në pikturë. Edhe sot në moshën 80-vjeçare
ka të njejtin pasion në vlerësimin e
arritjeve të vlerave artistike, si në
natyrën e qetë, në peisazhe, portrete
dhe në kompozime. I shohim këto
të realizuara më së miri në miniekspozitën magjepëse, në një dhomë të
posaçme të shtëpisë së tij.
Për krijimtarinë e tij cilësore dhe
produktive është dekoruar nga Presidenti i Republikës me Urdhërin
“Naim Frashëri” të klasit I-rë.
ÇFARË SHPREH PORTRETI I
KOMANDANTIT TË AVIACIONIT,
PILOTIT EDIP OHRI

Në pikturën ku është paraqitur piloti Edip Ohri në kabinën e avionit, në
moshë të re, ajo që shprehet në portretin
e tij është një përqëndrim i vëmendshëm
me një buzëqeshje të lehtë, gjë që tregon
aftësitë e padiskutueshme të zotërimit të
avionit gjatë fluturimit, që do të thotë guxim dhe trimëri për t’i shërbyer atdheut.
Momenti i tij në kabinën e avionit, tregon
përgatitjen për fluturim. Kjo del e qartë
nga që nuk është e mbyllur me xham ka(Vijon në faqen 11)
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Në gjurmë të historisë të Dibrës dhe Bulqizës

Prof. Asoc. Dr. Bernard Zotaj

• Sakip Cami është një
lis i ardhur prej maleve të
Dibrës, i cili me fjalën e tij
të urtë e fisnike, përherë ka
mbjellë miqësi në jetën e Dibrës, Bulqizës dhe në Tiranë.
Gjurmët e tij të çojnë në
trimërinë dhe të fisnikërinë e
Camajt, në gjithë Dibrën, për
bëmat dhe përpjekjet e tyre
do të mbeten shekullorë në
kulturën shpirtërore dhe historinë shqiptare. Sakip Cami
përbën një vlerë intelektuale
e njerëzore në Dibër dhe në
Bulqizë, njeri me vullnet të
hekurt, me përkushtim dhe
me botë të pasur shpirtërore,
ai e ka lartësuar emrin e tij,
dhe është bërë shembull i
njeriut të kohës
Sakip Cami me librin “Ngjarje dhe
figura të shquara historike të komunitetit të bashkisë së Bulqizës“, ka
shkruar se Dibra, në gjirin e vet ka
mbështjellë me mjegullat e kohës ngjarje, bëma, si dhe njerëz të shquar që ende
nxjerrin krye e dritësojnë me vlerat e
tyre të rralla. Në këtë sfond shfaqet para
syve Bulqiza, një vendbanim ky, i cili
qëndron bri shkëmbinjve dhe maleve të
Dibrës, si një pushkë e varur në krahët
e lirisë e atdhedashurisë.
Nëpërmjet analizës së ngjarjeve historike të ndodhura në Dibër dhe Bulqizë, kjo është një histori e mirëfilltë, si
dhe një përpjekje për t’u transmetuar

brezave se jetojmë në këto troje ku ka
luftuar Skënderbeu. Në në këto troje ku
ka lindur, jetuar dhe kanë luftuar Zaharia Gropa dhe Vlladan Gjurica, prijësa të
Skënderbeut, si dhe në këto troje e kala
shekullore janë thyer hordhitë osmane
të komanduara nga Hajredin Pasha.
Autori ju bën një analizë këngëve sipas
variantit të vjetër, ku për kangën kushtuar luftës kundër Hajredin Pashës, i ka
bërë një përshkrim dhe analizë gjithë
ngjarjes historike që ka lënë gjurmë në
kujtesën popullore.
Nëpërmjët këngëve popullore të
zonës së Dibrës dhe Bulqizës shpaloset
qëndresa heroike e mbrojtjes së trojeve
etnike shqiptare në shekuj. Nëpërmjet
atdhetarve dhe patriotve, ata na vijnë si
kreshnikë të Dibrës dhe Bulqizës.
Ndaj dhe udhëtimi historik në Bulqizë,
natyrshëm rigjallëron këngët popullore
me hapësirat e tyre homerike mbi supet
e të cilave kalërojnë figura të mëdha të
historisë. Autori në libër ka përmendur
dhe shkruar për shumë fise dhe figura
historike, të cilët të zbritur nga fshatrat
e Zogjajt dhe Bllacës dhe vendosur në
Dibër të Madhe, ku shquhen fiset Daci,

Markja, Lleshi, Dema, Cami, Rusi etj.,
të cilët i kanë bërë nder dhe i kanë shtuar vlerat këtyre krahinave se ata kanë
luftuar me pushkë, por dhe për dije, për
shkollë dhe për dritën e diturisë.
Prijësat dibranë e bulqizakë bënë
emër dhe shkruan histori duke qenë zot
në trojet e tyre, duke ngelur legjendarë,
e duke përcjellur nga brezi në brez,
trimëritë, kuvendet, luftërat dhe këngët.
Ata ishin legjendarë dhe si legjendarë
ngelën në historinë e Dibrës dhe të Bulqizës. Prijësa dhe udhëheqës popullorë
si Sheh Mustafa Zerqani, Sheh Fejzë
Bulqiza, Hoxhë Hasan Moglica, Hoxhë
Hazis Lila, Mehmet Duriçi etj., realizuan
me intuitën e tyre, vizionin madhor se
nuk ka fe pa atdhe, si dhe nuk ka atdhe
pa gjuhën tonë të bukur shqipe.
Figura të fuqishme patriotike dhe atdhetare si Mersim Dema, Hazis Xheka,
Dalip Karaj, Mehmet Duriçi, Feta e Dan
Cami meritojnë vlerësim nga brezat,
sepse të gjithë bashkë dhe veç e veç
luftuan për çështjen kombëtare shqiptare.
Në kujtesën e Sakip Camit kanë
mbetur të gjalla këngët dhe vajtimet

PORTRETET DHE PEISAZHET MBRESËLËNËS TË
PIKTORIT NGA KUKËSI ALAJDIN TABAKU
(Vijon nga faqja 10)
bina, ku qëndron piloti. Portreti i Edipit
është në ngjashmëri të plotë dhe është i
gjetur mirë shprehja e mimikës nga ana
psikologjike, ku shprehet optimizmi, gjë
që është kryesore, që ndikon pozitivisht
në edukimin e shijeve dhe të moralit tek
njerëzit. Diku larg, në qiell, është një avion
reaktiv që fluturon duke lënë pas gjurmë, që shërben në plotësimin e idesë së
pikturës. Figura e Edipit dhe avioni janë
në raporte reale përsa i përket ndërtimit.
Tablloja është në gjëndje të mirëintonuar
dhe e mbajtur me ngjyra të ngrohta dhe
të ftohta.

për trimërinë e Hazis Demës dhe Kurt
e Mete Demës nga Homeshi. Mustafa
Jakimin nga Shtushaj autori e bie si
një hero të vërtetë që lufton edhe me një
këmbë dhe pse i plagosur. Nëpërmjet
këngëve popullore vjen dhe Salë Markja, një udhëheqës i vërtetë popullor. Sali
Aga siç e thëriste populli, me dy kulla
një në Zogje dhe një në Bofmollë të Dibrës ishte një gur xhevahiri në gjerdanin e madh të historisë së bashku me
Sali Demirin e Çidhnës. Nga kënga del
roli organizator i Sheh Mustafës nga
Zerqani, por njëkohësisht shfaqet gadishmëria e Llan Kaloshit nga Dibra e
Poshtme për të luftuar së bashku me
trimat e tij. Në mjaft beteja legjendare
ka shembuj të mirëfilltë heroizmi dhe
patriotizmi të shfaqur prej Ahmet Lokës
nga Sopoti i Grykës së Madhe, si dhe të
trimave Rizvan Alla dhe Fasli Malja, ku
shquhen për luftë burrërore ballë për
ballë me turqit.
Sakip Cami është një lis i ardhur prej
maleve të Dibrës, i cili me fjalën e tij të
urtë e fisnike, përherë ka mbjellë miqësi
në jetën e Dibrës, Bulqizës dhe në Tiranë. Gjurmët e tij të çojnë në trimërinë
dhe të fisnikërinë e Camajt, në gjithë
Dibrën, për bëmat dhe përpjekjet e tyre
do të mbeten shekullorë në kulturën
shpirtërore dhe historinë shqiptare.
Sakip Cami përbën një vlerë intelektuale e njerëzore në Dibër dhe në Bulqizë,
njeri me vullnet të hekurt, me përkushtim dhe me botë të pasur shpirtërore, ai
e ka lartësuar emrin e tij, dhe është bërë
shembull i njeriut të kohës.
Ndaj dhe libri është i gjetur dhe i
ardhur në kohë, për të dëshmuar këtë
histori të shkruar me gjak nga populli
heroik i Dibrës dhe i Bulqizës në shekuj.
Libri dhe historia brenda tij i bëjnë nder
jo vetëm këtyre krahinave, por dhe historisë tonë kombëtare. Ai mendoj se do
të jetë pjesë e historisë në veprimtarinë
historike dhe patriotike të zonave të
Dibrës dhe të Bulqizës, për një njohje
më të detajuar për luftëtarët e lirisë
dhe të pavarësisë.
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