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Brigada e I-rë S,
Njësia më e
madhe dhe më e
organizuar e
Ushtrisë Nacionalçlirimtare
FAQE 2

IN MEMORIAM

PESË MUAJ
LUFTIME
TË PËRGJAKËSHME
TË BRIGADËS
SË 18-TË
SULMUESE

PËRÇUESI I
VLERAVE TË
BUSHATLINJVE,
“AMBASADOR”
I SHKODRËS NË
TIRANË

FAQE 3

FAQE 6-7

NJË FLETORE E RRALLË SHËNIMESH PËR LETËRSINË, E MBAJTUR NË QELI: 96 LIBRAT QË LEXOI HEROI I POPULLIT GJATË 17 VITEVE TË BURGUT

DITARI I GJENERAL PARLLAKUT
PËR LIBRAT QË LEXONTE NË BURG
DILEMA: KUSH E
ÇLIROI KOSOVËN?

PROFIL

Dimensioni njerëzor dhe vepra
shkencore e Ing. Bexhet Guxhollit

Nga Dilaver Goxhaj,
ish-zv.shef SHP të UÇK
Dilema: “Kush e çliroi Kosovën?”, për
gati dy dekada, vijon të jetë një temë mbarë
kombëtare e mediave shqiptare, por edhe
të huaja. Ky është një fakt i rëndësishëm
historik, që tregon se temat me të vërtetë
kombëtare, nuk janë tema abstrakte dhe
as jashtëkohore, por janë motive që kanë të
bëjnë drejtpërsëdrejti me rrugën e Kosovës
drejtë progresit, me ndeshjen e forcave përparimtare me reaksionin serb e atë tonin të
djeshëm e të sotëm, që përpiqen ta mohojnë atë luftë heroike të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës me një lloj forme “demokratike”, me
tituj shkencorë, me emëra të bukur partishë
e shoqatash të ndryshme “intelektuale”. Që
të jemi sa më të qartë në këtë diskutim sa
profesional aq dhe historik e politik, saktësoj
se Ushtria Çlirimtare e Kosovës gradualisht
erdhi duke u shndërruar në një ushtri tipike
guerile e oganizuar, me një komandë unike.
Si e tillë, ajo nuk mund të bënte strategji të
madhe, (organizimin e betejave të mëdha),
pasi po ta bënte atë lloj strategjie, do të ishte
mundur sikundër edhe u mund gjatë verës
së vitit 1998. Dhe pse nuk bëri këtë “strategji të madhe” apologjetët intelektualët tanë
“patriotë” na dalin me teorinë, se “Kosovën
as e çliroi dhe as kishte mundësi ta çlironte
UÇK-ja”.
VIJON FAQE 4
HOMAZH

FAQE 5
DOSSIER

Gjatë 17 viteve të vuajtjes së dënimit në burgjet e diktaturës, njeriu-legjendë në kuﬁrin e dy kohëve, lexoi dhe konspektoi 96 vepra të autorëve
më të njohur të letërsisë botërore dhe asaj shqiptare. Brenda kalvarit të
vuajtjeve në 16 vite, 3 muaj e një ditë, të kaluara në burgjet e diktaturës,
bën pjesë dhe një ﬂetore shënimesh, si “pasuri e rrallë” e Heroi të Popullit dhe Nderit të Kombit, gjeneral-lejtënant Rrahman Parllaku.

FAQE 3

STUDIMI

LAMTUMIRË “PISHTARI I
DEMOKRACISË” AGIM FAJA

“KANUNI, LEKË DUKAGJINI DHE
ALEKSANDRI I MADH
Hulumtime për lashtësinë
dhe prejardhjen e emrit të
KANUNIT
Nga Xhemal Meçi

SHPENDI TOPOLLAJ

FAQE 12

FAQE 10 - 11

Sefedin Tomçini, piloti
dëshmor që shpëtoi
Lushnjën dhe që vuri
atdheun mbi të gjitha

Sakip Cami

FAQE 8
OPINION

Rruga
për tek
e vërteta
ka shumë
armiq!
Kolonel Dilaver Goxhaj,
FAQE 9
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Me rastin e 74 vjetorit të Brigadës së I-rë Sulmuese - “Heroinë e Popullit”

Njësia e parë e madhe dhe e organizuar e
Ushtrisë Nacionalçlirimtare shqiptare
•

Me krijimin e Shtabit të Përgjithshëm u hodhën themelet e Ushtrisë
së rregullt popullore shqiptare.
Brigada e I-rë ishte i pari formacion
i madh i kësaj ushtrie të rregullt. Kjo
brigadë nuk ishte një repart krahine
ose qarku, siç ishin çetat, batalionet
dhe grupet. Ajo ishte një njësi luftarake në dorë të Shtabit të Përgjithshëm, me partizanë nga të gjitha qarqet e vendit, që do të luftonte, lëvizte
dhe manovronte në të gjitha krahinat
e Shqipërisë, ku të paraqitej nevoja.

• Rruga luftarake e Brigadës së I-rë
Sulmuese, ashtu si e çdo reparti e
njësie të Ushtrisë Nacionalçlirimtare të Shqipërisë është e mbushur
me vepra heroizmi, vetmohimi dhe
besnikërie të pakuﬁshme ndaj popullit dhe Atdheut. Efektivi i Brigadës së
I-rë pati vazhdimisht ndryshime. Më
8 tetor Brigadës iu shtuan edhe 150
partizanë italianë, të cilët formuan
Batalionin “Antonio Gramshi” dhe
në fund të marsit ‘’44 u shtua edhe
batalioni i 5-të. Brigada arriti kështu
një efektiv prej 1237 luftëtarësh

R

ruga luftarake e Brigadës së
I-rë Sulmuese, ashtu si e çdo
reparti e njësie të Ushtrisë Nacionalçlirimtare të Shqipërisë është e
mbushur me vepra heroizmi, vetmohimi
dhe besnikërie të pakushme ndaj popullit dhe Atdheut. Jeta dhe veprimtaria
e saj është aq e pasur me ngjarje dhe
vepra revolucionare, politike e ushtarake të cilat kurrësesi nuk mund të përshkruhen në një artikull, në një apo dy
libra, por në shumë vëllime.
Udhëzimet për krijimin e Brigadës
së I-rë u lëshuan më 20 qershor 1943.
Pikësynimi ishte që krijimin i këtij formacioni të parë të madh të shërbente
për t’i dhënë vrull krijimit të batalioneve e brigadave të tjera, të një ushtrie
të rregullt partizane, të cilat do të ngjallnin një besim të madh për zhvillimin e luftës sonë, drejt Kryengritjes së
Përgjithshme.
Me krijimin e Shtabit të Përgjithshëm
u hodhën themelet e Ushtrisë së rregullt popullore shqiptare. Brigada e I-rë
ishte i pari formacion i madh i kësaj
ushtrie të rregullt. Kjo brigadë nuk ishte
një repart krahine ose qarku, siç ishin
çetat, batalionet dhe grupet. Ajo ishte
një njësi luftarake në dorë të Shtabit të
Përgjithshëm, me partizanë nga të gjitha
qarqet e vendit, që do të luftonte, lëvizte
dhe manovronte në të gjitha krahinat e
Shqipërisë, ku të paraqitej nevoja.
Brigadës së I-rë, si formacion i madh i
ushtrisë së rregullt partizane ju ngarkua
nga Shtabi i Përgjithshëm detyra që të
shërbente si shembull për repartet partizane të të gjitha krahinave, për shndrrimin e tyre në formacione të rregullta.
Pra, Shtabi i Përgjithshëm i kishte mar-

rë të gjitha masat politke e organizative
që Brigada e I-rë të bëhej me të vërtetë
bërthama e shëndoshë për ushtrinë e
rregullt.
Të gjitha qarqet e Shqipërisë kishin
marrë udhëzime që kontigjentet e caktuara të ishin partizanë e kuadro me
përvojë luftarake.
Qarqet e Korçës, Gjrokastrës, Elbasanit e Vlorës do të dërgonin grupet
me numër më të madh partizanësh e
kuadrosh. Shtabi i Përgjithshëm synonte që kjo njësi të organizohej, paisej dhe
plotësohej me një efektiv të pathyeshëm
dhe të drejtuar nga kuadro me përvojë
ushtarake e revolucionare të lartë, për
të përballuar goditje nga më të fuqishmet që do të organizonte armiku. Ky
sulm i okupatorit ishte në planin e tij
strategjik me qëllim që të pengonte me
çdo kusht shkallëzimin e mëtejshëm
organizativ e numerik të një ushtrie të
rregullt Nacionalçlirimtare shqiptare.
Këtë qëllim armiku e tregoi dhe në ditët
e inagurimit të Brigadës së I-rë duke angazhuar 10 000 trupa me paisjet luftarake më moderne të kohës, plus forcave
të Ballit, milicisë, aviacionit etj, për ta
asgjësuar atë që në krijimin e saj.
ORGANIZIMI I NJËSISË
Shtabi i Përgjithshëm zgjodhi vendin
më të përshtatshëm, rajonin e Vithkuqit
për organizimin e Brigadës së I-rë. Katundi Vithkuq, 20 km në jugperëndim
të Korçës, terren malor, ishte i përshtatshëm për të organizuar mbrojtjen. Popullsia e Vithkuqit dhe e fshatrave për
rreth ishte 100 përqind në mbështetje të
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Grumbullimi i grupeve partizane të
ardhura nga drejtimet e caktuara lloj që në fundin e muajit korrik ‘’43.
Të parat erdhën forcat e Korçës (rreth
200 partizanë e kuadro) të cilat u vendosën në Manastirin e Shën Pjetrit. Më
vonë mbrriti grupimi i Gjirokastrës që
zuri vend në Pyllin e Shtyllës. Deri më
2 gusht mbrritën të organizuar edhe
vullnetarët partizanë të qarqeve të Elbasanit, Beratit e Vlorës. Partizanë të
veçantë pati dhe nga Tirana, Dibra,
Durrësi, Kukësi e Shkodra. Në efektivin

e Brigadës I-rë erdhën dhe dhjetë vajza partizane. Në llim Brigada pati një
efektiv prej 556 partizanë. Midis tyre 70
kishin qenë kuadro drejtuese si komandantë e komisarë batalionesh e çetash,
komandantë njësitesh guerrile, me përvojë të pasur luftarake e të kalitur në
vështirësi.
Në datën 10 gusht përfundoi organizimi i Brigadës me katër batalione dhe
tre kompani: një kompani mortajash,
një kompani pushk kundërtank dhe një
bateri artilerie. Një vëmendje e posaçme
iu kushtua shërbimit të intendencës.
Shtabi i Përgjithshëm për këtë shërbim
kishte parasysh se Njësia do të lëvizte
nga një krahinë në tjetrën, herë-herë me
shpejtësi të madhe. Kuptohet që Brigada duhet të kishte një furnizim dinamik,
sidomos me municione. Prandaj ndërtimi i këtij shërbimi u organizua në përshtatje me kërkesat e detyrat e Njësisë.
Një përforcim i veçantë ju bë intendencave të batalioneve.
15 GUSHT 1943 - DITA E INAGURIMIT
Po afrohej 15 gushti, dita e inagurimit. Ceremonia do të zhvillohej në fushën
e vogël të Makërzës, që shtrihet në luginën midis kodrave e pyjeve.
Në Vithkuq prej dy javësh qëndronte
Shtabi i Përgjithshëm dhe udhëheqës të
tjerë të Luftës. Qarkori i Korçës kishte
marrë të gjitha masat përgaditore për
festën dhe mbrojtjen e nevojshme me
forcat e vendit. Në sheshin e Makërzës
ishin vendosur banderola, amuj e
parulla të ndryshme dhe në qendër
tribuna me gjethe e mjete rrethanore.
Që në orët e para po vinin aktivistë të
fshatrave e qyteteve si nga Korça, Pogradeci, Erseka, Devolli etj. Në orën
9.00 u rreshtuan para tribunës katër
batalionet dhe repartet e armëve të rënda me të gjitha pajimet dhe armatimet
e tyre. Në mëndjet dhe zemrat e gjithë
efektivit të Brigadës ndjehej një gëzim
dhe gjallërim i pakujshëm. Ishte nder
i madh të bëje pjesë në këtë brigadë, që
ishte njësia e parë e madhe dhe e organizuar e Ushtrisë së rregullt Nacionalçlirimtare shqiptare. Në sytë e sejcilit

lexoje gëzimin, krenarinë dhe vendosmërinë për t’i kryer detyrat luftarake
deri në vetëijim.
Të gjithë prisnin me padurim llimin e ceremonisë. Në orën 10 mbrritën
udhëheqësit e PK me E.Hoxhën në krye
dhe të Shtabit të Përgjithshëm, të cilët
zunë vend në tribunë.
Ceremonia u hap me hymnin e amurit, kënduar nga kori. Pastaj e
mori fjalën Spiro Moisiu, Komandant i
Shtabit të Përgjithshëm i cili përshëndeti në emër të Shtabit të Përgjithshëm, duke dorëzuar amurin në formë
trekëndëshi me shkabën dykrenare dhe
me yllin e artë, me mbishkrimin: “Brigada e I-rë e Ushtrisë Nacionalçlirimtare”.
Ai u shpreh: “Ju dorëzoj këtë amur në
emër të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë dhe kam porosi prej tij t’ju them që
të mos e lini kurrë të bjerë në duart e
armikut, por ta ngrini gjithmonë lart e
ta çoni nga torja në tore”.
Komandanti i Brigadës, shoku Mehmet Shehu e mori amurin dhe në
emër të luftëtarëve bëri betimin përpara Shtabit të Përgjithshëm me fjalët:
“Betohem se këtë amur që na dorëzoi
Shtabi i Përgjtihshëm do ta mbajmë
kurdoherë lart. Do të jemi besnikë ndaj
popullit dhe do të zhvillojmë luftë të
paepur kundër fashizmit okupator dhe
armiqve të popullit, për krijimin e një
Shqipërie të lirë dhe demokratike popullore”. Këtyre fjalëve ju bënë jehonë
zërat e njëkohshëm dhe të zjarrtë të
partizanëve: “Betohemi”. Gjithë sheshi
gjëmoi nga duartrokitjet dhe thirrjet e të
pranishmëve “Rroftë Brigada e I-rë Sulmuese” etj. Në këtë ceremoni folën oratorë të ndryshëm. Ceremonia u mbyll
me parakalimin e Brigadës. Në fushë
nuk ndjehej asgjë përveç hapit luftarak
të partizanëve. Oshëtima e hapit përcillej larg nëpër pyje e male. Pas ceremonisë, deri vonë në mbrëmje buçitën
këngët dhe vallet partizane…
Efektivi i Brigadës së I-rë pati vazhdimisht ndryshime. Më 8 tetor Brigadës
iu shtuan edhe 150 partizanë italianë,
të cilët formuan Batalionin “Antonio
Gramshi” dhe në fund të marsit ‘’44 u
shtua edhe batalioni i 5-të. Brigada arriti
kështu një efektiv prej 1237 luftëtarësh.
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73 vjetori i Brigadës së 18-t Sulmuese - Nga kujtimet e veteranit Uke A. Cami*

PESË MUAJ LUFTIME TË PËRGJAKËSHME
TË BRIGADËS SË 18-të SULMUESE
KRONOLOGJI
U formua në Sllatinë të Dibrës më 18
gusht 1944, sipas Urdhërit të Shtabit të
Pëgjithshëm mbi bazën e tre batalioneve: të Dibrës, Martaneshit sipas urdhërit
të Shtabit të Pëgjithshëm mbi bazën e tre
batalioneve, të Dibrës, Martaneshit, Çermenikës si dhe të partizanëve të ardhur
nga krahina të tjera të vendit.
Në drejtimin e Brigadës në ditën e
formimit ishin Esat Ndreu, komandant,
vëllai i patriotit dhe luftëtarit Elez Isuf
Ndreu, Zëvendës komandant Zoi Themeli, Miço Kallamata komisar dhe Sotir Vullkani zëvëndës komisar. Më vonë u bënë
ndryshime në komandën e Brigadës.
Petrit Dume u bë komandant brigade,
Hilmi Causholli, komisar, Xhevdet Petrela, Zëvendës komandant, Teme Sejko,
Zëvendës komisar, Milo Qirko Zëvendës
komisar.
Gafur Korça ishte komandant i batalionit të parë, Qazim Peshku, komandant i
batalionit të dytë, Ajet Rusi, komandant i
batalionit të tretë dhe Gafur Mehmeti komandant i batalionit të katërt.
LUFTIMET KRYESORE
• Luftimet e kryera së bashku me
Brigadën e V Sulmuese në malin e Korabit kundër forcave gjermane që bënë të
dështonte faza e fundit e operacionit gjahu i dhelprave;
• Kryerja e disa aksioneve luftarake
kundër autokolonave gjermane gjatë
tërheqjes në rrugën automobilistike Prizren/ Kukës/ Pukë dhe lufta për clirimin
e Kukësit;
• Luftimet përtej kurit shtetëror për
clirimin e qytetit të Dibrës së Madhe, për
çlirimin e Kërçovës dhe të Prizrenit.
PESË MUAJ LUFTIME TË PËRGJAKËSHME TË BR. 18-TË SULMUESE
Me 18 gusht 1944 formohet Brigada e
18 Sulmuese me katër batalione, batalionin e Dibrës, batalionin e Martaneshit,
batalionin e Çermenikës dhe batalionin e
Ri që u formua ato ditë.
Gafurr Korça u bë komandant i batalionit të parë, Rexhep Doda, komisar i
këtij batalioni, Ferit Muha nga Bllaca u
bë komandant i kompanisë parë në këtë
batalion, Uke Cami komisar i kompanisë
së parë. Fill pas formimit Brigada u angazhua në luftime çlirimtare. Me 25 gusht
na u dha për detyrë çlirimi i Dibrës së
Madhe.
Batalioni i parë u vendos në frontin Bajnisht-Kojnarë, batalioni i katërt u vendos
në frontin Bofmollë-Ura e Spiles. Frontet
e tjera ishin zënë nga një pjesë e forcave
të Divizionit të parë. Pas 24 orë luftimesh
forcat gjermane në qytet të ndihmuara
edhe nga batalioni “Drini “ i komanduar
nga Dilaver Dine, u tërhoqën nga Dibra e
Madhe. Dibra u çlirua.
Brigada e katërt shqiptaro-maqedonase e drejtuar nga Qemal e Nexhat Agolli dhe ku bëntë pjesë edhe kushëriri im
Esat Cami, mori drejtimin e Strugës dhe
më pas të Shkupit.
Brigada e 18 mori urdhërin për të
shkuar në drejtim të Kukësit e të Prizrenit, në mbështetje të Brigadës 5 Sulmuese
ku Hajdar Dushi kishte hasur rezistencë

nga forcat e Muharrem Bajraktarit në Kalanë e Dodës. Batalioni i parë i komanduar nga Gafurr Korça dhe Rexhep Doda
nga mesi i natës lloi marshimin në drejtim të Kalasë së Dodës dhe në orën pesë
të mëngjesit sulmon Kalanë, nga Kalla,
Vlesha e Sllova dhe nga Zall-Kalisi dhe
pas pesë orë luftimesh të përgjakshme u
muar Kalaja. Një pjesë e mirë e luftëtarëve
nacionalistë u kthyen me ne dhe luftuan
deri në fund kundër gjermanëve.
Këtu kemi parë edhe masakrën më
të madhe njerëzore, Hajdar Dushin me
22 shokë të vrarë, ndërmjet tyre edhe 2
shoqe partizane, të cilat i kishin xhveshur lakuriq dhe u kishin ngulur nga një
hu në prapanicë dhe i kishin mbështetur për shkëmbi. Urrejtja ndaj pushtuesit
por edhe ndaj atyre që u shkonin pas si
nacionalistë e antikomunistë nuk kishte
ku dhe nuk mund të tregohet. Përsëri
njoftohemi se shtabi i brigadës së pestë
është në rrezik në fshatin Ujmishtë nga
forcat Muharrem Bajraktarit.
Pas rrethimit që i bëmë forcave të Bajraktarit e çliruam shtabin e Brigadës së
pestë, por nga kjo brigadë kishin mbetur
në luftim 60 partizanë, kryesisht të vrarë
nga forcat e Muharrem Bajraktarit. Ja
ku kishte arritur vëllavrasja midis shqiptarëve, antifashistëve dhe antikomunistëve.
Populli i kësaj zone më shumë
mbështeti Nacional-Çlirimtaren se sa
Muharrem Bajraktarin dhe u rreshtua në
Brigadën e 24 kundër gjermanëve.
Në këto momente tabllo e luftimeve
ishte e tillë:
Shtabi i Br18 ishte vendosur në Bicaj,
shtabi i Br 5 në Has, ndërsa forcat gjermane dhe mbështetësit e tyre në Kukës
e Prizren.
Batalioni parë i Br 18 së bashku me
batalionin e Lumës banë një aksion tek
kulla e Lumës dhe asgjësuan një repart
gjerman që vinte nga Prizreni, ku u kap
rob edhe qarkkomandanti i Kukësit.
Batalionit Parë të Br 18 ju dha detyrë
të sulmonte Topojanin, Zapodin dhe Dragashin. Në Dragash na u dha urdhëri për
të marshuar drejt Kukësit, ku në fshatin

Bardhoc bllokuam rrugën automobilistike. Kishim këputur në mes edhe urën
dhe qëndronim në pritje për ardhjen e
autokollonës gjermane. Pranë meje ishin
Shaqir Shira nga Zall Dardha dhe Jonuz
Duka nga Maqellara.
I pari hapi zjarr partizani Dine Rama
nga Shumbati. Gjermanët pa urë kalimi
ishin të detyruar të zbrisnin nga makinat
dhe të zinin front në tokë por koha punonte për ne sepse ne ishim të pozicionuar
dhe të gatshëm për të qëlluar. Në një darë
të hekurt pas katër orë luftimesh, gjermanëve u vjen përsëri ndihma në njerëz,
teknikë luftarake e logjistike. Ndërsa partizanëve pas katër orë luftimeve lluan
tu mbaronin rezervat, por edhe tërheqja
ishte e vështirë.
Midis Përbregut dhe Bardhocit u organizua tërheqja me luftim, por patëm të
vrarë e të plagosur. U plagosën Met Hajrullai, Azis Asllani etj.
Të nesërmen batalioni parë organizoi
një aksion tjetër në fund të fshatit Morin
ku asgjësohet plotësisht një kompani gjermane por u vra edhe partizani Eles Mena
nga Bllaca. Pas tërheqjes nga Dragashi,
batalioni i katërt ishte urdhëruar për të
sulmuar kalanë e Prizrenit, ndërsa batalioni i parë do të sulmonte Zhurin. Brigada
e pestë do të sulmonte Prizrenin.
Pas gjashtë orë luftimesh Prizreni u
çlirua.
Pastaj të gjitha forcat partizane përqëndrohen për çlirimin e Kukësit.
Forcat gjermane largohen dhe përqëndrohen në Shkodër.
Ndërsa forcat e Brigadës sonë ndodhen në Luginën e Valbonës në Tropojë,
njoftohemi me 29 nëntor se forcat partizane kanë çliruar Shkodrën.
Luftën e vazhduam kundër forcave që
komandoheshin nga Halil Alia, Muharrem Bajraktari, Gjon Marka Gjoni. Në
përpjekje me forcat e Halil Alisë u vranë
13 partizanë të batalionit të Tropojës.
Më 1 janar 1945 na u dha urdhëri për
të kaluar në Mirditë, batalioni i parë dhe
batalioni i katërt i Brigadës 18. Batalioni i
parë do të kalonte qafën e Malit dhe batalioni i katërt do të kalonte Qafën e Kum-

bullës. Bota binte papushim dhe kishte
arritur lartësinë dy metra. Duke kaluar
qafën vdiqën katër partizanë. Tuneli i
dëborës bllokohej në çast. Në krye të kollonës ishin Gafurr Korça, Rexhep Doda,
Albert Paparisto, Ferit Muha. Alberti ishte
nga Elbasani dhe nuk ishte mësuar me
dimra të tillë.
Asnjë shtëpi nuk duket në horizont.
Jemi të lodhur e të djersitur. Po na humb
edhe shpresa e ndonjë strehimi të afërt.
Gjashtëqind partizanë rrezikohen të vdesin në dëborë nga të ftohtit , nga lodhja dhe
nga uria. Ky acar ishte edhe më i keq se
beteja. Kishim kaluar qindra beteja dhe
nuk ishin sprapsur ndersa ky acar e kjo
dëborë ishin të tmershme. Ato po na merrnin jetën ngadalë ngadalë. Papritmas
hasi në murin e një avllie. U futëm brenda
në kasollen e braktisur dhe ndezëm me
shpejtësi një zjarr të madh për të shpëtuar nga ngrirja. Disa metra më larg pamë
edhe një shtëpi. Ju drejtuam , pjesa e
mbetur , se një kasolle nuk mori vetëm
dyqind burra. Ishte ora dy e natës dhe
thirrja jonë në këtë natë të acartë nuk
dëgjohej. Por pas disa thirrjeve e krismave
të njëpasnjëshme u dëgjua një zë burri
: Kush jeni ? Jemi partizanë, ju përgjigjëm. Hajdeni Bujrum sa të jeni, u përgjigj
i zoti i shtëpisë. Jemi shumë or mik. Do
tju shpërndajmë në të gjithë fshatin me
djemtë e mij, tha burri me bujari.
Në shtëpinë e tij u strehua Ferit Lleshi,
Hamdi Doda, Pali Carapuli, Sali Hoxha etj.
Kështu u shpërndanë dhe kaluan natën
të gjithë partizanët. Nuk bahej fjalë për të
ngrënë, pasi as fshatarët nuk kishin ç’të
hanin për vehte, por vetëm për të futur
kokën e për të shpëtuar nga ngrirja e nga
vdekja. Pasi dëbora ngriu kalonim mbi
dëborë dhe udhëtuam drejt Mallkuqes,
Domgjonit, Iballës e Pukës.
Në organizimin e ri të pasluftës Brigada e 18 u caktua të shkonte e të shërbente në Gjirokastër.
*Veterani Uke A. Cami ka qenë komisar i kompanisë së parë të batalionit
të parë të Br.18 S dhe kujtimet e tij i ka
përmbledhur në librin me titull “Shpirti
ynë liridashës”
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Kosovën e çliroi bashkëveprimi luftarak midis UÇK-së dhe aviacionit të NATO-s

DILEMA: KUSH E ÇLIROI KOSOVËN?
Nga Dilaver Goxhaj
ish-zv.shef SHP të UÇK

• Gjatë luftës në Kosovë u
ndeshën dy ushtri, njëra me
strategji të madhe, sikundër
ishte ushtria e Serbisë, dhe
tjetra me strategji të vogël, sikundër ishte Ushtria Çlirimtare
e Kosovës. Dhe faktikisht ﬁtuam ne që përdorëm strategjinë
e vogël
(Vijon nga fq.1)
Duke qenë sa profanë në fushën
ushtarake aq dhe dashakeqë, “teoricienët” e kallëpeve të ndryshëm nuk
mund ta kuptojnë, edhe sikur të duan,
se pse UÇK-ja gjeti strehë në strategjitë
e vogla, që është luftimi, dhe jo në ato të
mëdhatë. Luftimet e shpeshta e me forca
të vogla, që përzgjodhi UÇK-ja, përbëjnë strategjinë e vogël, që është shumë
më e tmerrshme se strategjia e madhe.
Kjo lloj strategjije është një lloj beteje pa
anë e pa fund. Quhet “betejë pa anë e
pa fund” sepse luftimet zhvilloheshin në
të gjithë hapësirën e Kosovës: nëpër pyjet, kodrat, malet, grykat, rrugët, depot
e armikut; kudo ku stacionohej e lëvizte
armiku. Këto lloj luftime edhe pse nuk
ishin luftime serioze, ato e shkurajuan
vijimisht kundërshtarin.
Këtë lloj strategjie të UÇK-së e pohon
edhe gjenerali serb Bozhidar Deliç, (komandant i Br.549 me bazë në Prizëren),
i cili, në Gjyqin që i bëhej Millosheviçit
në Hagë, thotë: “Mënyra e luftimit të
UÇK-së ishte duke iu shmangur çdo lloj
luftimi të drejtpërdrejtë. Ata përdonin
taktikën: godit dhe ik”.(Božidar Delić,
July 5th, 2005, Milošević).
Kjo metodë në artin ushtarak
botëror quhet edhe metoda e tërthortë,
pasi e mposht armikun jo me beteja,
por me luftime të vogla e të shumta,
që do të thotë jo ndeshje direkte: ushtri me ushtri me sulme ballore; por
në mënyrë të tërthortë, me luftime të
befasishme, që ndryshe quhet: me luftime guerile, se vetëm ashtu i heqet
armikut liria e veprimit. Me një fjalë,
lufta e UÇK-së ishte betejë pa anë e
pa fund.
Pra, gjatë luftës në Kosovë u
ndeshën dy ushtri, njëra me strate-

gji të madhe, sikundër ishte ushtria
e Serbisë, dhe tjetra me strategji të
vogël, sikundër ishte Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Dhe faktikisht tuam
ne që përdorëm strategjinë e vogël.
Ne duhej të tonim dhe tuam, pavarësishtë se ata që nuk kishin besim
tek ne dhe ata që na urrenin e na urrejnë, si dhe ca politikanë e analistë që
nuk marrin vesh aspak nga arti ushtarak, duan ta mohojnë toren tonë,
duke thënë: “Kosovën e çliroi aviacioni
i NATO-s”. Mirëpo, këtë e kundërshton vetë Komandanti i Përgjithshëm
i forcave të NATO-s, që drejtoi luftën
e parë në historinë e saj, gjenerali me
katër yje Uesli Klark, i cili në kujtimet
e tij për atë luftë që bënte me aviacion
kundër forcave serbe në Kosovë, e
thekson në bisedat që ai bënte shpesh
me Gjeneral Edvin H.Burba, (mentor
i programit trajnues të Komandes së
Ushtrise Amerikane për Beteja), me
Ruper Smith, (gjeneral-leitnant në
Ushtinë Britanike, zv.Komandat Suprem i NATO-s), dhe me Dieter Stockmann, (gjeneral i Ushtrisë Gjermane,
Shef Shtabi i forcave të NATO-s), ku
midis të tjerave thekson: “Përderisa
mbrëmjeve qëndroja ulur me mikun
tim të vjetër dhe mentorin Ed Burba
dhe pasqyronim progresin tonë gjat
takimve tona çdo pasdite me Rupert
Smithin dhe me Dieter Stockmannin,
opsioni tokësor ishte në mënyrë konstante në mendjet tona. Ekzistonin
kuj se çfarë mund të arrijë realisht
fushata ajrore. Forca Ajrore mund të
kërcënojë, të dënojë, të shkatërrojë
objekte dhe të sulmojë forcat në tokë.
Por, pa një forcë tokësore, nuk ekzistonte garanci se ne do të mund ta dëbonim Milosheviçin nga Kosova. Ishte
e panjohur se a do të mund ta bënim
këtë gjë nga ajri.” (U.Klark,”Të bësh

luftë moderne”,Tiranë, 2003, f.303).
Por kjo çfarë e pranon gjenerali
Klark është provuar edhe në shumë
raste të tjera:
1.Hitleri, me urdhërin e tij nr.17,
datë 1 gusht 1940, urdhëroi Geringun që me forcën e aviacionit të ulte
Anglinë në gjunjë. Dhe ai pasi ndërtoi me qindra aeroporte ushtarake dhe
grumbulloi që nga Kanali la Manshit
dhe deri thellë në Norvegji 3358 avionë Junkers, Dornier, Heinkes, Stukas dhe Messermid, një forcë e paprecedentë dhe tepër shokuese dhe,
duke kryer nga njëmijë sulme në ditë,
nuk e mposhti dotë Anglinë, edhe pse
kishte një spiun brenda në kabinetin e
luftës së Anglisë, i cili jepte të dhënat
për MKA dhe forcave të tjera angleze,
duke e mundësuar aviacionin gjerman
të godiste me preçizion, edhe pse Anglia kishte prodhuar radarin, që nuk e
kishte atëherë asnjë shtet tjetër.
2. Nga viti 1943 deri në vitin 1945
bombardimet e pandërprera të SHBA
dhe të Anglisë ndaj qyteteve gjermane
nuk e detyruan dot të kapitullonte
Hitleri, ushtra e të cilit kapitulloi kur
u takuan ushtria amerikane me atë
sovjetike në territorin e Gjermanisë në
25 prill 1945, në Qytetin Torgau, mbi
Lumin Elbë, shumë larg Berlinit, në
perëndim të tij.
3. “Në Kore, - thekson historiani
ushtarak amerikan Sam C. Sarkesian,
- ne mësuam se vetëm me fuqinë detare dhe atë ajrore nuk mund të tohet
lufta, ashtu siç nuk mund të tohet
edhe vetëm me forcat tokësore të pamjaftueshme”.(S.C.Sarkesian
“Përtej
fushës së luftimit”, Tiranë,1995,f.122).
4. Këtë pamundësi të mposhtjes
vetëm me aviacion e pamë 12 vjet
rresht në luftën midis Vietnamit të
Veriut dhe aviacionit të SHBA, 19601972, ku edhe pse ai aviacion e plugoi
gjithë Vietnamin, por më në fund ishin
SHBA ata që i propozuan Vietnamit të
Veriut të uleshin në bisedime.
5. Lufta kundër Irakut, si për çlirimin e Kuvajtit edhe në pushtimin e
Irakut (1991 dhe 2003) u tuan vetëm
sepse goditjet ajrore u pasuan nga
ndërhyrja tokësore.
6. Kemi 5 vjet, 2012-2017, që po
e shohim aviacionin e 30 shteteve të
Perëndimit e të Lindjes që po lufton
kundër ISIS-t, madje në një terren
krejtësishtë fushor, ndryshe nga terreni kodrinor, malor dhe i pyllëzuar i
Kosovës, dhe ende nuk po e mundin
dot. Apo edhe kësaj doni t’i vini ndonjë vegje, e të thoni se “nuk duan ta
mposhtin”?! E kemi dëgjuar edhe këtë
përrallë.
Analogjitë historike është e vërtetë
që janë delikate, për shkak të ndryshimeve në kohë, por këta shembuj janë

më se kuptimplotë dhe më se bindës
për të rrëzuar shpifjet dhe idetë nihiliste për kontributin e UÇK-së në çlirimin e Kosovës, duke bindur cilindo
se torja e një lufte vetëm me goditje
ajrore është absurde. Realizimi që matet me sasinë e avjonave, raketave dhe
bombave, çon në mosrealizimin më të
keq. Të hedhësh bomba nga 5000 metra lartësi nuk mund të konsiderohet
luftë. E këtë askush nuk e beson.
Por, për ta bërë sa më bindëse
këto që theksova më lartë, po u citoj
shkrimtarin e njohur anglez, Frederik Forsyth, ish-pilot ushtarak pjesmarrës në atë fushatë ajrore të NATO-s, se çfarë shkruante ditët e fundit
të muajit prill 1999, për mundësitë
e mostores së luftës nga ana e NATO-s kundër Serbisë, që çuditërisht
koinçidon me letrat që ne si SHP i dërgonim po ato ditë Gjeneral Uesli Klarkut, për të na furnizuar me armatim
e municion: “60 për qind e misioneve
tona të bombardimit u ndërprenë për
shkak të reve; pilotët tanë, të përgatitur për sulme në kuota të ulëta, në
Kosovë janë duke kërkuar të gjejnë
topat dhe tanket e fshehur nga një
lartësi prej 5000 metrash (si ish-pilot
mund të siguroj se nuk është e mundur) dhe kemi arritur deri aty sa kemi
goditur fshatarët kosovarë… Më keq
akoma, as NATO nuk mund të përballojë gjashtëdhjetë ditë. Në Romë, Paris e Berlin, e Majta po kërcënon se do
të rrëzojë qeverinë (e çuditshme, nëse
e mendojmë se po luftojnë një regjim
fashist që bën masakra të mëdha);
Greqia mbështet Serbinë unanimisht,
të paktën në nivel popullor; të gjitha
qeveritë, përveç asaj britanike, vazhdojnë të mos besojnë atë që tashmë
është e qartë: që Kosova nuk mund të
çlirohet pa forcat tokësore, sepse nuk
mund të bllokohet makina e genocidit
nga 5000 metra lartësi.
Ka vetëm një rrugëdalje nga ky
ferr: të dërgohen 40.000 të rinj vullnetarë kosovarë nga vendi i tyre i origjinës, të pajisur me çdo lloj arme që
janë në gjendje ta përdorin; t’u hedhësh armë nga lart atyre qindra mijëra të rinjve kosovarë të tjerë që fshihen në male dhe pyje në brendësi të
krahinës; t’u jepen disa nga njerëzit
tanë të stërvitur të forcave special siç
janë ërdoruesit e pajisjeve të transmetimit dhe të lokalizimit të objektivit armik; duke u siguruar gjithashtu
një mbështetje ajrore të plotë. Nuk
ka asnjë të dhënë që të provojë se
ushtarët dhe policët serbë, për të mos
folur për paraushtarakët psikopatë të
Beogradit, të jenë më të mirë se kosovarët brenda vendit të tyre”, (“Lufta
kundër luftës”, Tiranë,2001,f.164-165)
Sikundër shihet, më realist dhe
besim më të madh ka pas ky ish-pilot ushtarak anglez, për mundësitë e
“forcës tokësore” që quhej UÇK, si dhe
në strategjinë e saj të vogël në bëshkëveprim me aviacionin e NATO-s, për çlirimin e Kosovës, se shumica e inteligjencës
kosovare dhe e të rinjve dhe të rriturve
kosovarë që morrën arratinë, ku shumë
prej tyre na përbuzën e na shanë, ndërsa sot paguajnë nën dorë komisionerët
e Qeverisë së Kosovës për të marrë çertikatën e pjestarit të UÇK-së!
Përfundimisht mund të themi, se
Kosovën e çliroi bashkëveprimi luftarak
midis UÇK-së dhe aviacionit të NATO-s,
duke mos guxuar ta përjashtojnë aspak
njëra-tjetrën.
- Autori (Dilaver Goxhaj - Shpëtim Golemi), ish-zv.shef SHP të UÇK-së
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Dimensioni njerëzor dhe vepra shkencore
e Ing. Bexhet Guxhollit
Halil RAMA

• Dimensioni njerëzor dhe vepra si pedagog, e vendosin Bexhet Guxhollin ndër
kuadrot e inxhinierisë ushtarake më në
zë të vendit. Ai i përkiste padyshim traditës
morale që e trashëgonte nga një familje e
dëgjuar për vepra atdhedashurie

M

ë 15 gusht është 90-vjetori i ditëlindjes të
Ing.Bexhet Guxhollit. Ish akademisti dhe
shkencëtari ushtarak është i njohur për kontributin e tij gjatë Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare
dhe në themelimin e katedrës së xhenios të Akademisë
Ushtarake. Në memorien e bashkëkohësve ai është ngulitur si intelektuali atdhetar dhe me karakterin e tij burrëror. Në kunjtë e njohjes të artit ushtarak ai ka lënë
gjurmë të thella ndër breza. Gjatë gjithë jetës së tij dëshmoi aspiratat e atdhetarit të aktë, ndërkohë që karakterizohej nga thjeshtësia, e gërshetuar kjo me ndershmërinë
dhe vendosmërinë për të përfaqësuar me dinjitet uniformën ushtarake.
Ish nxënës të tij, por edhe ushtarakë që kanë bashkëpunuar dhe e kanë njohur nga afër Bexhet Guxhollin,
e vlerësojnë atë si kuadrin e devotshëm e intelektualin
erudite, si krenaria e ushtrisë tonë kombëtare. Kjo edhe
për faktin se ai la një krijimtari të pasur dhe luajti rol të
rëndësishëm si pedagog për 35 vite, si shef cikli dhe shef
katedre i xhenios. Kishte një horizont të gjerë intelektual,
një botë të brendshme të pasur dhe një mendje të shëndoshë.
Dimensioni njerëzor dhe vepra si pedagog e vendosin
Bexhet Guxhollin ndër kuadrot e inxhinierisë ushtarake
më në zë të vendit. Ai i përkiste padyshim traditës morale
që e trashëgonte nga një familje e dëgjuar për vepra atdhedashurie.
Gjatë Luftës së Dytë Botërore, prindërit dhe gjithë si
e kundërshtuan pushtimin e atdheut. U burgosën si antifashistë tre vëllezërit, të cilët kishin lënë shkollën dhe
ishin lidhur me Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Është i njohur aktiviteti i tyre: Bexheti që në Maj 1943
me çetën e Mokrës e batalionin “Reshit Collaku”; Myti
si kuadër në Brigadën e IV-t S; Qemali në qytet me grupet antifashiste dhe Areu i vogël, korrier me partizanët e
Mokrës. Katër ocerë nga një familje: Bexheti e djali, Iliri;
Myti e djali, Arturi.
STUDENTI ME REZULTATE TË LARTA NË AKADEMINË USHTARAKE “KUJBISHEV”
Ing.Bexhet Guxholli lindi në qytetin e Pogradecit, më
15 gusht të vitit 1927, në një familje me tradita të vjetra
patriotike. I ati, Nevruz Pasho Guxholli, ishte marrë me
tregti e njëkohësisht kishte qenë edhe këshilltar në administratën vendore qysh në vitin 1923. Për veprimtari
patriotike dhe për qëndrimin e tij kundër okupatorit fashist, Nevruzi burgoset në Korçë në vitin 1943. Pas kapitullimit të Italisë fashiste arratiset nga burgu së bashku me
shokët e tij dhe me armë në dorë i bashkëngjitet Lëvizjes
Nacionalçlirimtare, ndërkohë që djemtë e tij, vellezërit e
Bexhetit, Qemali, Areu dhe Myti, si partizanë u rreshtuan në krah të Ushtrisë Nacionalçlirimtare. Pas çlirimit
ishte anëtar i të parit këshill vendor në Pogradec, ndërkohë që prej vitit 1946 -1947, burgoset për mospagimin
e tatim-timit.
Bexhet Guxholli, shkollën llore e përfundoi në Pogradec, kurse shkollën e mesme, në Korçë, të cilën e la
përgjysmë për shkak të pjesëmarrjes në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare. Në kohën që LANÇ mori për-

masa të mëdha, Bexheti do të ishte komandant batalioni në Brigadën e XV-të të UANÇl, ku mori pjesë në të
gjitha luftimet e kësaj brigade, deri në çlirimin e plotë të
Shqipërisë.
Pas çlirimit, me Urdhër të Ministrisë së Mbrojtjes,
duke vlerësuar afëtësitë e tij organizuese, përkushtimin,
pjekurinë, ndershmërinë dhe trimërinë, dëshirën e mad-

KALENDARI USHTARAK I LANÇIT PËR MUAJIN GUSHT
1 gusht 1943 Formohet Çeta partizane e Bregdetit në Jal të fshatit Vuno.
1 gusht 1944 Filloi sulmi i Br I S mbi qytetin e
Dibrës, i pari luftim frontale i UNÇlSH.
2 gusht 1949 Filloi provokacioni në shkallë të
gjerë i monarko-fashistëve grekë.
4 gusht 1944 U formua Divizioni i Dytë i UNÇlSH nga Br III, VI, dhe XVIII.
5 gusht 1943 U formua batalioni partizan
“Thoma Lula”, i cili derisa arriti në batalion
e kishte emërin “Çamëria”.
7 gusht 1943 U formua në Kardhiq të Gjirokastrës batalioni partizan “Asim Zeneli”
8 gusht 1943 U formua në Lunxhëri të Gjirokastrës batalioni partizan “Misto Mame”.
8 gusht 1943 Formohet Zona I Operative
Vlorë-Gjirokastër.
8 gusht 1944 U hap në Helmës të Skraparit
Kongresi I-rë i Rinisë Antifashiste Shqiptare.
10 gusht 1943 U formua në Tepelenë batalioni
partizan “Baba Abas”
12 gusht 1944 Arriti në Shqipëri misioni i parë
ushtarak sovjetik.
15 gusht 1943 U formua në Vithkuq të Korçës
Br I-rë S. e UNÇlSH.
15 gusht 1902 Lindi Heroi i Popullit Zylyftar Veleshnja.
15 gusht 1942 U formua Çeta e Çermenikës.
15 gusht 1945 Dita e krijimit FLD e Shqipërisë
16 gusht 1942 U vra Heroi i Popullit Misto
Mame.
17 gusht 1942 U formua batalioni partizan i Dibrës.
17 gusht 1943 Urdhëri për formimin e shtabeve
të grupeve në qarqet e ndryshme.
17 gusht 1943 Urdhëri mbi organikën e UNÇlSH.
17 gusht 1943 Urdhëri për krijimin e spitaleve
partizane.
17 gusht 1944 U formua Brigada XIV Sulmuese
e UNÇlSH. në Sheper, Zagorie.
18 gusht 1944 U formua Korparmata e Parë e
UNÇlSH.
18 gusht 1944 U formua Brigada XVIII Sulmuese
e UNÇlSH në Sllatinë, Dibër.
20 gusht 1944 U formua Brigada XVI Sulmuese
e UNÇlSH në Therepel të Skraparit.
21 gusht 1941 U fomua Çeta e parë partizane
në Shqipëri dhe Evropë, në Pezë të Tiranës.
21 gusht 1944 Akti heroik i Grupit të partizanëve të Vigut.
23 gusht 1943 U formua batalioni partizan
“Krujë-Ishëm”, në Mazhaj të Krujës.
23 gusht 1943 U formua batalioni partizan “Dajti”, në Priskë të Tiranës
26 gusht 1943 Lufta Vithkuqit
28 gusht 1944 Çlirimi i Konispolit.
30 gusht 1943 Urdhëri për krijimin gjyqeve ushtarake.
30 gusht 1944 U formua Br.XIXS e UNÇlSH në
Theollogo të Delvinës.
31 gusht 1943 Lufta e Reçit në rrethin e Shkodrës.

he për dije e kulturë, dërgohet për studime në Shkollën e
lartë të Xhenios në Saint Petersburg, ish-Bashkimi Sovjetik. I përkushtuar maksimalisht ndaj studimit diplomohet me rezultate të shkëlqyera dhe me çeljen e Akademisë Ushtarake Shqiptare emërohet shef i katedrës së
xhenios.
Në vitin 1952, Bexheti emërohet pedagog i parë dhe
më vonë shef i ciklit të xhenios në Shkollën e Bashkuar
të Ocerëve, Tiranë.
Në vitin 1954 dërgohet për studime të larta në Akademinë Ushtarake “Kujbishev” në Moskë ku mbaroi
shkëlqyeshëm dhe emri i tij është shkruar në Muzeun e
kësaj Akademie. Pas kthimit në atdhe, në vitin 1959 dhe
hapjes së Akademisë Ushtarake të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare, Bexhet Guxholli emërohet
Shef i Katedrës së Xhenios. Kjo katedër e institucionit më
të lartë arsimor ushtarak të Ushtrisë Shqiptare, nën drejtimin e Bexhet Guxhollit, u vu mbi baza bashkëkohore
dhe shkencore.
KOLONEL INXHINER BEXHET GUXHOLLI
SHKËLQENTE EDHE NËN TRYSNINË E SISTEMIT
TË DIKTATURËS
Por edhe ky kuadër me përgatitje të lartë që shërbente
me kompetencë e profesionalizëm do të ndjente trysninë
e sistemit të diktaturës. Kolonel inxhiner Bexhet Guxholli, shpesh u godit dhe nuk u vlerësua për bindjet dhe idealet e tij, sepse asnjëherë nuk u la të shpaloste dijet dhe
aftësitë profesionale e shkencore jashtë katër mureve të
Shkollës së Bashkuar dhe Akademisë së Shtabit të Përgjithshëm, sepse e pengonte garancia politike, si pinjoll i
një familje të pasur e me tradita atdhetare.
Gjithsesi, duke mos u nënshtruar para diktateve dhe
në mospajtim me dogmat e kohës, Bexhet Guxholli do të
shquhej për individualitetin dhe horizontin e gjerë kulturor e arsimor. Ai qëndroi në pozitat e luftës kundër mediokritetit dhe shabllonizmit.
Puna me plot përkushtim, jo vetëm e Bexhetit, por
e të gjithë katedrës që ai drejtonte, për hartimin e programeve dhe planeve mësimore, leksioneve dhe metodikave, dispencave, rregulloreve xheniere për ushtrinë,
përgatitjen e mjaftë sesioneve shkencore bashkëkohore,
të lidhura ngushtë këto me historinë dhe përvojën luftarake të popullit tonë në shekuj në këtë fushë; historinë
botërore dhe atë të Luftës së Dytë botërore, përvojën e
Luftës tonë Nacionalçlirimtare etj, e rritën autoritetin
shkëncor të kësaj katedre, veçanërisht në fushën e artit
ushtarak shqiptar.
Brenda këtij suksesi është padyshim roli determinant
i Bexhet Guxhollit, i njohur edhe si autor i librit “Sigurimi
xhenier shqiptar”.
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DOSSIER
SI U ZBULUA BAZA KU QËNDRONIN DREJTUES TË LËVIZJES ANTIFASHISTE DHE DJEGIA NGA GJERMANËT PARA LARGIMIT

Përçuesi i vlerave të bushatlinjve,
“ambasador” i Shkodrës në Tiranë
• KUSH ISHTE FAMILJA
E MADHE SHKODRANE
QË KONTRIBUOI NË
LANÇ
• SHEFQET BUSHATI, BEU QË E KTHEU
SHTËPINË NË BAZË
PËR PARTIZANËT
• Dr.Sytki Bushati, mjeku që
e tregoi ﬁsnikërinë e tij duke
u shërbyer pacienteve me
kujdes e përkushtim
Nga Halil RAMA
Dukej gati e pabesueshme që një bej
të përqafonte ideologjinë komuniste. Por
ata që e njihnin thonë se ai ishte idealist
dhe tek utopia komuniste shihte ëndrrën
për t’i parë të gjithë njerëzit të barabartë.
Shefqet bej Bushati ishte ndër ata shkodranë që do t’i hapte dyert e shtëpisë së tij
Lëvizjes Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Shtëpia e tij do të kthehej në një bazë për
udhëheqësit e LANÇ dhe luftëtarët e lirisë, deri në momentin kur ajo u dekonspirua dhe u kthye në komandaturë gjermane, ndërsa anëtarët e Familjes Bushati
shpëtuan për fat nga internimi apo nga
një fat më i rëndë. Ndërkaq djemtë e tij
iu bashkuan gjithashtu Lëvizjes. Djali i madh, Sytkiu, i cili do të ndahej nga
jeta 10 vjet më parë, përveç kontributit
gjatë LANÇ, më vonë do të linte gjurmë
në fushën e shëndetësisë. Ai do të bëhej
themeluesi i mjekësisë infeksioniste në
Shqipëri.
***
Në një foto të viteve ’40 të shekullit të
kaluar, mes dy Heronjve të Vigut, Naim
Gjylbegu (majtas) dhe Ahmet Haxhia
(djathtas), është Dr.Sytki Bushati. Nga
burimet arkivore mësojmë se ai ka qenë
shok me ta, siç ka qenë shok dhe bashkëluftëtar edhe me shumë heronj e gura
të tjera të rëndësishme të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Dr. Sytki Bushati lindi në Shkodër më
10 janar 1924. Si pinjoll i një prej familjeve më të shquara shkodrane, që në rininë e tij ai iu përkushtua Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, duke kontribuar
me vetëmohim së bashku me familjen e
tij.

Në vitet që do të pasonin pas çlirimit,
ai preferoi që t’i futej një profesioni që të
ishte në shërbim të njerëzve. Ky profesion
do të ishte pikërisht mjekësia, ku ai do të
kishte një karriere të shkëlqyer si mjek
shembullor dhe me vlera të theksuara
humanitare.
Në vitet e fundit të jetës, me gjithë
përkujdesjen e bashkëshortes dhe fëmijëve, gjendja e tij shëndetësore erdhi duke
rënë, deri sa u nda nga jeta para dhjetë
viteve, më 7 qershor 2007. Lamtumira e
fundit iu dha më 11 qershor 2007, në një
varrim ku morën pjesë miq të shumtë, të
cilët ruanin dhe vazhdojnë të ruajnë kujtimet më të mira për të.
Në një homazh lamtumire, kryetari
i OBVL-së, Gjeneral Lejtnant Rrahman
Parllaku, veç të tjerash do të shprehej
se Sytkiu i përkiste një familjeje snike
qytetare shkodrane, me tradita shekullore
patriotike, tradita që familja e Sytkiut dhe
ai vetë i demonstruan me kontributin e
veçantë që dhanë në Luftën Antifashiste
Nacionalçlirimtare.
SHTËPIA E FUNDIT QË GJERMANËT DOGJËN NË SHKODËR
Shtëpia e Shefqet Bej Bushatit, i ati
i Sytkiut, u bë që herët baza kryesore e
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare në
Shkodër. Ai e vuri shtëpinë totalisht në
dispozicion të luftës, pa marrë parasysh
rrezikun e përhershëm që e kërcënonte
atë dhe familjen e tij. Në atë shtëpi, që
ndodhej në mes të një livadhi në lagjen
Perash, janë strehuar me qindra partizanë dhe ilegalë, shumë prej të cilëve ishin
gura heroike të luftës si Vasil Shanto,
Ndoc Mazi, Perlat Rexhepi, Manush Alimani, Sadik Bekteshi, Tuk Jakova, Qamil
Gavoçi, etj. Aty u vendosën fare herët pas
pushtimit italian dhe qëndruan për muaj
të tërë edhe të dërguar të Kominternit.
Shtëpia shërbeu gjithashtu edhe si bazë
e teknikës dhe shtypit ilegal.
Bashkëkohësit e Dr. Sytkiut pohojnë
se vështirë se ka ndonjë person, sado
i rëndësishëm, që ka luftuar apo ka zhvilluar aktivitet antifashist në Shkodër,
që të mos ketë qenë i pranishëm në atë
shtëpi, qoftë si mik që është strehuar aty
apo qoftë si pjesëmarrës në mbledhje dhe
në veprimtari të tjera në shërbim të luftës
që kryheshin aty. Mikpritja në atë shtëpi ka qenë e pakushme, madje përtej
kësaj Shefqet Beu u jepte partizanëve në
rast nevoje edhe mbështetje nanciare si
dhe u paguante mjekimet partizanëve të
sëmurë.
Me ardhjen e pushtuesve gjermanë në
Shkodër, ata morën informacione lidhur
me aktivitetin e kësaj baze. Në atë kohë
Sytkiu së bashku me vëllain e dytë, Samiun 17 vjeçar, kishin dalë në mal, kurse
vëllai i tretë, Ismeti 13 vjeçar, kishte dalë
ilegal dhe aktivizohej me Debatikun.
Shefqet Beu dhe pjesëtarët e familjes,
bashkëshortja Sanija, dy vajzat dhe dy
djemtë e vegjël, të cilët banonin akoma në
shtëpi, i shpëtuan për qime internimit falë
ndërhyrjes energjike të vëllait të Shefqetit, i cili shfrytëzoi një njohjem të vjetër
me kryeministrin Eqrem Libohova. Megjithatë familja e Sytkiut nuk i shpëtoi dot
dëbimit nga shtëpia, e cila u shndërrua
në komandaturë gjermane.
Në këtë mënyrë gjermanët me një gur
kishin vrarë dy zogj, sepse shtëpia ishte
ndër më të mëdhatë dhe më të mirat në
Shkodër dhe i përshtatej më së miri nevojave të tyre për ta përdorur atë për zyra si
dhe për depozitim armatimesh, municionesh dhe karburantesh. Në ditën e fundit,
para ikjes së tyre, gjermanët vetëkuptohet
që do të hidhnin në erë municionet dhe
karburantet, duke asgjësuar njëkohësisht edhe arkivat e zyrave që lanë pas.
Shpërthimi gjigand tronditi mbarë Shkodrën, akët u panë nga anembanë qytetit, xhamat e shtëpive përreth në distanca

mjaft të largëta u thyen. Në vend të asaj
shtëpie madhështore me aq shumë histori dhe kujtime mbeti aty një krater, ku
edhe pemët përreth kishin uturuar tutje. Megjithatë, entuziazmi i tores mbi
armikun ishte aq i madh, saqë familja
e Sytkiut nuk e përjetoi fare si humbje
asgjësimin e shtëpisë. Më pas jeta do të
vazhdonte dhe Sytkiu do të bëhej mjek
shembullor dhe humanist, kurse vëllai
i tij Samiu një ushtarak shembullor me
dinjitet dhe shumë popullor, për të cilin
meriton të shkruhet një artikull i veçantë.
***
“INFEKTIMI” NGA IDEOLOGJIA
KOMUNISTE
Kjo familje kishte hyrë në luftë, së pari
sepse burrat dhe bijtëe saj ishin njerëz
me parime patriotike dhe snikërie. Së
dyti, Sytkiu, siç edhe e pohonte sa qe
gjallë, ishte “infektuar” në gjimnaz edhe
nga ideologjia komuniste, të cilën e përçoi
në atë kohë edhe në familje. Ai u përfshi
llimisht me Organizatën e Rinisë Antifashiste dhe pastaj u bë edhe drejtues i
kësaj organizate. Gjatë një shkëmbimi
zjarri me policët e kuesturës që donin ta
arrestonin, Sytkiu mbeti i plagosur, por
megjithatë shpëtoi dhe më pas kaloi në
ilegalitet. Pas veprimtarisë në ilegalitet me
njësitet guerrile, qëndrimi i tij në qytet u
bëgjithnjë e më i pamundur, kështu që ai
vendosi të dalë partizan, ku u shqua jo
vetëm si luftëtar trim por edhe si edukator
e drejtues i reparteve partizane, me përgjegjësi deri komisar batalioni si dhe iu dha
grada e kapitenit.
Djali i tij, Sokoli, shprehet se “me sa
kam arritur të analizoj, ideologjia utopike
komuniste i ka ngjitur tim ati veçanërisht
për shkak të rrënjëve altruiste dhe humane të karakterit të tij. Në fund të fundit,
parë me syrin e sotëm, ai duhet të ndjehej
komod, sepse bënte pjesë në një familje bejlerësh; por jo, ai donte që të gjithë
njerëzit të ishin të barabartë. Sidoqoftë,
ndonëse u zhgënjye që herët nga zbatimi i
deformuar në praktikë i ideologjisë komuniste dhe keqpërdorja e saj, altruizmi dhe
humanizmi vazhduan ta karakterizojnë
tim atë deri në fund të jetës”.
Pas çlirimit, Sytkiu dhe familja e tij, ku
shquhej sidomos babai, Shefqeti, e kuptuan që në krye të herës se gjaku i dëshmorëve dhe idealet e luftës, për të cilat
ata kishin luftuar, po keqpërdoreshin.
Madje, Shefqeti, i cili njihej për batutat e
tij, i thumbonte shpesh ish-partizanët që
kishin qenë strehuar në shtëpinë e tij, dhe
që më vonë u bënë njerëz me pozitë, lidhur me disa nga aspektet e padrejtësive
që regjimi nuk vonoi ti demonstronte. Ato
batuta edhe sot tingëllojnë jo vetëm tepër
të guximshme, por edhe të zgjuara dhe
plot humor. Gjithsesi lëshimi i thumbimeve në atë kohë dhe sidomos përhapja
që iu bë atyre përbënin një rrezik me pasoja të rënda. Megjithatë, për fat të mirë,
së paku në atë rast mirënjohja dhe toleranca shkodrane do të mbizotëronin ndaj
parimeve enveristo-staliniste të asaj kohe.
THEMELUESI I MJEKSISË INFEKSIONISTE
Dëshira për të qenë sa më i dobishëm
në shërbim të njerëzve të këtij kombi e
bëri Sytki Bushatin një nga studentët
më të aftë të Universitetit të Mjekësisë në
Shën Petërburg në vitet‘50. Me mbarimin e studimeve ai ushtroi llimisht profesionin e mjekut si ushtarak dhe pas pak
kohësh doli në lirim me gradën madhore
nënkolonel. Në sajë të përkushtimit të tij
maksimal në shërbim të njerëzve si dhe
në kualikimin profesional, Dr. Sytkiu
arriti të bëhet një personalitet që gëzoi respektin dhe dashurinë jo vetëm të pacienteve dhe familjeve të tyre, por edhe të
kolegëve të tij të nderuar.

Bashkëkohësit e tij, por edhe më të rinjtë, e kujtojnë me nderim ish-themeluesin
e mjekësisë infeksioniste që në periudhën
kur u emërua mjek në Spitalin Ushtarak
të Republikës dhe më pas në Spitalin e
Sëmundjeve Infektive në Qendrën Spitalore të Sëmundjeve Ngjitëse.
Performanca e shkëlqyer falë përkushtimit ndaj profesionit do të ndikonte në
prolin e Dr.Sytkiut edhe si pedagog në
Katedrën e Sëmundjeve Infektive dhe më
vonë në atë të Fiziologjisë Patologjike në
Fakultetin e Mjekësisë, duke nxjerrë nga
duart e veta mjekë shumë të talentuar
që do të bëheshin krenaria e mjekësisë
shqiptare.
Vlera e veprës së Dr. Sytkiut qëndron
jo vetëm në drejtim të punës studimore
shkencore, por edhe në atë të punës
praktike për t’i shërbyer sa më mirë nevojave të popullit. Kësisoj ai bëri realitet
ëndrrën për t’u shërbyer hallexhinjve
nga të katër anët e vendit, jo vetëm me
kompetencën profesionale, por edhe me
papërtueshmërinë e fjalën e ëmbël. Nisur
nga këto virtyte, ish-kolegu i tij, Prof. Dr.
Feçor Agaçi, nuk nguron ta konsiderojë
Dr. Sytki Bushatin, si “Norman Betyni
shqiptar”.
Prof. Dr. Feçor Agaçi, vlerëson modestinë e tejskajshme dhe shpirtin e mirëlltë demokratik të Dr.Sytki Bushatit, si dhe
punën titanike didaktike që ai bëri për
të mësuar breza të tërë mjekësh, duke
u interesuar për ta dhe për kualikimin
e vazhdueshëm të tyre. Ai i referohet me
nderim bashkëautorësisë në disa punime shkencore që kanë lënë gjurmë në
mjekësinë tonë, si librat: “Sëmundjet infektive dhe epidemiologjia e tyre”, “Fjalori
Enciklopedik Shqiptar” e dhjetëra punime te tjera shkencore e mësimdhënëse.
Dr. Sytkiu ishte prej atyre që nuk u
mbështetën te rrahja e gjoksit të meritave,
por që iu përvesh studimit dhe punës. Ai
asnjëherë nuk foli për veten, por vetëm
për shokët. Përherë foli si pakkush për
ata që u vranë, që dhanë jetën, si dhe për
ata që diktatura i vrau, i burgosi, të cilët
nuk i tradhtoi asnjëherë.
Në vitet e fundit të jetës së tij, Dr.Sytkiu, megjithëse kishte rënë nga shëndeti,
kishte një kujtesë për ta pasur zili. Ai
shkroi me vërtetësi dhe respekt të veçantë
një seri artikujsh përkujtimorë për ngjarjet dhe gurat e Luftës Antifashiste të Qarkut të Shkodrës.
Për meritat në luftë dhe në punë,
mjeku i shquar dhe pedagogu i mjekësisë
shqiptare Sytki Bushati do të dekorohej
me disa urdhra e medalje. Ai, ndonëse
kishte vlerësime te larta për Luftën, ishte
shumë kritikndaj krimeve të diktaturës
tek ne. Me përmbysjen e diktaturës, Sytkiu mbështeti zhvillimet demokratike që
ndodhën në vendin tonë. Ai qe një nga iniciatorët e krijimit të Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare si dhe ishte anëtar i
(Vijon ne faqen 7)
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DITARI
NJË FLETORE E RRALLË SHËNIMESH PËR LETËRSINË, E MBAJTUR NË QELI

DITARI I GJENERAL PARLLAKUT
PËR LIBRAT QË LEXONTE NË BURG
Nga HALIL RAMA
•
Cilët ishin librat që ë mbajtën gjallë pas torturave të hetuesisë, titujt dhe komentet
Librat do të ktheheshin në të vetmin
ngushëllim për të gjatë 16 viteve e 3
muajve burg. Gjeneral Rrahman Parllaku do të kalonte 11 muaj në hetuesi
bashkë me të tjerë puçistë të ushtrisë,
si Beqir Balluku, Petrit Dume e Hito
Çako. Më tej qelia. Pikërisht aty gjenerali do të mbahej në këmbë përmes
leximeve. Gjatë viteve të dënimit, Parllaku ka mbajtur një etore shënimesh
për të 96 librat që ka lexuar në burg.
Letërsi botërore dhe shqiptare, mbi të
cilët mbante shënime të shkurtra.
Edhe pse sot vlerësimet e tij mund
të duken pak skematike e të ndikuara edhe nga metoda e kritikës së
kohës, ato janë një lëndë interesante
për një studim mbi letërsinë e lexuar
në burgjet e diktaturës. Përmes një
shkrimi për gazetën “Panorama”, Halil
Rama sjell jo vetëm përmbajtjen e ditarit të librave, mbajtur në qeli, por
edhe copëra kujtimesh nga ajo periudhë tmerri, cilët ishin hetuesit e ocerët, ata “të vijës së partisë” dhe ata
njerëzorët, që thyenin rregullat me një
gjest sado të vogël humanizmi. Si iu vu
leximit dhe ku i siguronte librat.
*
*
*
Gjatë 17 viteve të vuajtjes së dënimit në burgjet e diktaturës, njeriu-legjendë në kurin e dy kohëve, lexoi dhe
konspektoi 96 vepra të autorëve më të
njohur të letërsisë botërore dhe asaj
shqiptare. Brenda kalvarit të vuajtjeve
në 16 vite, 3 muaj e një ditë, të kaluara në burgjet e diktaturës, bën pjesë
dhe një etore shënimesh, si “pasuri
e rrallë” e Heroi të Popullit dhe Nderit të Kombit, gjeneral-lejtënant Rrahman Parllaku. Një etore aritmetike e

kohës së largët, e zverdhur nga pesha
e viteve, e kodikuar “Shënime nga
librat e lexuara në vitet e vuajtjes të
dënimit në burg, 16 dhjetor 1974 –
17 mars 1991”, brenda 32 faqeve të
shfrytëzuara maksimalisht, rresht për
rresht, bart vlera të veçanta, të lidhura pazgjidhshmërisht me formimin e Heroit – legjendë, në kurin e
dy kohëve. Është kjo etore dëshmi
e aftësisë së tij për të mos e prishur
miqësinë me librin edhe në kushtet e
inkuizicionit më të egër. Njëherazi dhe
e njeriut, që dhe në ato kushte ka ditur të përveçojë për të lexuar ata libra
që mund të ndikonin në formimin dhe
forcimin e karakterit dhe të identitetit
të tij.
Duket qartazi kjo te “ditari i mbajtur”, për çdo libër të lexuar, ku në pak
rreshta ka shënuar: autorin, temën,
idenë dhe veprimet e personazheve”.
Gjejmë në këto shënime, jo vetëm një
lexues të thjeshtë, por intelektualin erudit që arrin të konkludojë për
vlerat dhe mangësitë e çdo vepre. E
bën këtë, jo vetëm për autorë shqiptarë, por dhe për kolosë të letërsisë
botërore. Le të llojmë me “Ne Zhelianët” të autorit Saverino Strati, ndër
librat e parë që Parllaku ka lexuar
në burg, në përfundim të të cilit ka
shënuar se: “Autori përshkruan në
roman, gjendjen e rëndë të popullit në
Italinë e Jugut, shtypjen, shfrytëzimin
që u bëhet masave punonjëse.
Këtë gjendje e rëndon shumë
mërgimi, që i detyron njerëzit të
shpërndahen në vende të ndryshme të
botës, të ndarë nga familja dhe bëjnë
punët më të rënda, përveçse ndjejnë
edhe përbuzjen e padronëve e vendasve”. Është kështu, në pak rreshta
një roman i tërë, i një prej autorëve
më të zëshëm…. Kësisoj, Rr.Parllaku
i përmbahet besnikërisht lozosë së
Platonit, sipas të cilit “Ngadhënjimi i

parë dhe i madh është ngadhënjimi i
vetvetes. Të jesh i mposhtur nga ana
e vetvetes është gjëja më e turpshme
dhe më e mjerueshme”. Ai nuk u
mposht nga torturat më mizore…
Libri ia mbajti të gjallë kujtesën
dhe e ndihmoi të ruante freskinë e
mendimit e veprimit edhe pasi kishte
provuar torturat më mizore të hetuesisë Speciale. Në formimin e Rr.Parllakut që kishte marrë shkëlqyeshëm dy
klasë të llores brenda një viti shkollor dhe që po me atë zell për dijen e arsimimin kishte mbaruar më pas edhe
Akademinë Ushtarake në Moskë, libri
do të kishte ndikim të veçantë.
Me vizionin e largpamësinë e intelektualit të formuar në zjarrin e
luftës për liri dhe të mirëarsimuar deri
në Akademitë ushtarake në ish-Bash-

Përfshirja e djemve të Shefqet Bej Bushatit në luftë

Sytki Bushati, nga LANÇ në themelues i mjekësisë infeksioniste
“Kishte vlerësime të larta për Luftën, por ishte shumë kritik ndaj krimeve të diktaturës”
(Vijon nga faqja 7)
kryesisë së saj. Sytkiu ndjeu një gëzim të
madh dhe e quante fat që arriti ta shohë
Kosovën të lirë. Ai shkoi në botën e përtejme me bindjen se Kosova do të bëhej e
pavarur.
Shokët e miqtë e Sytkiut, edhe dhjetë
vjet pas ikjes së tij nga kjo botë, e ruajnë
atë në kujtesën e tyre, me çiltërsinë e tij,
fjalën e mençur dhe humorin dashamirës.
“AMBASADOR” I SHKODRËS NË
TIRANË
Si rrjedhojë e cilësive të veta të shquara
profesionale, humane dhe sociale, Dr.Sytkiu ishte bërë një lloj magneti që kishte
krijuar një rreth gjigand miqsh dhe një
popullaritet mahnitës. Marrëdhëniet me
njerëzit Dr. Sytkiu i konsideronte të shenjta; ai i donte dhe i çmonte shumë shokët
e tij qofshin ata kolegë, shokë të rinisë, artistë, sportistë, fshatarë, qytetarë, të rinj
apo pleq.
Përveç dashurisë për njerëzit dhe mikpritjes, Dr. Sytkiu kishte edhe një pikë
tjetër të fortë, që ishte bashkëshortja e

tij snike, Pertefja. Ai e vlerësonte dhe e
konsideronte këtë si fat të madh, sepse
jo çdokush do të kishte qenë e gatshme
që të priste pa pushim dhe në çdo orë
atë uks vizitorësh në shtëpi. Në apartamentin modest të Dr. Sytkiut, i cili për
fat ndodhej në qendër të Tiranës, shkonin
dhjetëra vetë në ditë për vizitë apo për të
qarë ndonjë hall.
Nisur nga profesioni dhe puna e tij si
mjek, si dhe nisur nga gatishmëria e pakursyer për të ndihmuar njerëzit në nevojë,
Dr. Sytkiu ishte adresa më e mirë për zgjidhjen e halleve të shumë njerëzve. Përveç
halleve të natyrës shëndetësore, shpesh
bëhej fjalë edhe për halle të natyrave tjera.
Megjithatë Dr. Sytkiu kishte mirësinë dhe
gatishmërinë që të angazhohej pa kursim
në zgjidhjen e çdo halli të njerëzve në nevojë.
Madje edhe kur ishin probleme që nuk
i kishte në dorë vetë, ai shfrytëzonte të
gjitha mundësitë dhe lidhjet për t’ua zgjidhur njerëzve ato. Duke qenë se popullariteti i tij nuk ishte vetëm në Shkodër
apo Tiranë, njerëzit që i drejtoheshin atij
mund të ishin nga të katër anët e vendit.
Gjithsesi për shkak të lidhjeve dhe

njohjeve më të thella me vendlindjen dhe
krahinat ku kishte luftuar, njerëzit më
të shumtë që i drejtoheshin Dr. Sytkiut
ishin nga Shkodra si dhe nga fshatrat dhe
malësitë e Veriut. Duke pasur parasysh
faktin se në atë kohë mundësitë e transportit apo të hoteleve ishin të kuzuara, si
dhe faktin që Dr. Sytkiu e konsideronte si
detyrim moral që një njeri që i ishte drejtuar për ndihmë ta ftonte në shtëpi, rezultati ishte që në shtëpinë e tij të kishte përnatë miq për darkë dhe për të fjetur. Kjo
vazhdonte pa pushim, hall pas halli. Dr.
Sytkiu nuk mërzitej, përkundrazi ai ndjehej mirë vetëm kur ishte mes njerëzve,
duke i ndihmuar ata pa kurrfarë interesi
apo shpërblimi, gjë që sot është vështirë
të imagjinohet.
Ndaj dhe me të drejtë, mjekun e shquar
dhe pedagogun shembullor të mjekësisë
shqiptare, e kane konsideruar si “Ambasador i Shkodrës në Tiranë”. Madje
në fakt çdo ambasador do t’ja kishte zili
përfaqësimin dinjitoz të humanizmit dhe
vlerave të qytetit nga ai vinte si dhe humanizmin e pashterrshëm dhe virtyteve
të pashembullta që ai shfaqte në të mirë
të njerëzve.

kimin Sovjetik, pa e ditur se një ditë
kjo etore do të shërbente si ekzemplar i rrallë për studiuesit e letërsisë,
do të hidhte në të, deri edhe elementë
të spikatur të kritikës letrare. Kështu,
nëse tregimin autobiograk “Kikoja”
e konsideron realist, pasi “në të përshkruhet jeta e shtresave të varfra, të
cilat në kushtet e shtypjes kanë lluar
të zgjohen, kërkojnë të organizohen e
të luftojnë, ata mashtrohen nga socialistët e revizionistët, që janë në shërbim të borgjezisë”, për romanin “Prova
e zjarrit” të Sabri Godos, lexuesi Parllaku, në kushtet e burgut, shprehet se
“ky roman nuk e ka nivelin e veprave
të tjera të këtij shkrimtari!”.
Më tej në këtë etore shënimesh
të mbajtura nga gjeneral Parllaku
gjatë viteve të burgut për kryevepra
(shënime këto që përbëjnë një thesar të
rrallë), gjejmë vlerësime objektive për
kryevepra të letërsisë botërore, si për
romanin “Te shpella prapa palmave” të
Anh Duk; “Beteja vazhdon” të Stiv Nelson; “Shoqja Anjezë” të Renato Vigano;
“E kuqja dhe e zeza” të Stendal; “Dita,
bijë njeriu” të Martin Andersen Nikse;
“Shigjetat e zeza” të Robert Lui Stivenson; “Evgjeni Grande” e “Fshatarët” të
Honore de Balzak, si dhe për dhjetëra
kryevepra të tjera botërore…
Por gjenerali, ish-deputet i tetë
legjislaturave të Kuvendit Popullor të
Republikës së Shqipërisë, ku që në të
parën pati fatin të ulej në një tavolinë
me Sejfulla Malëshovën e Aleksandër
Xhuvanin dhe që kishte përtuar nga
përvoja e tyre edhe për punën me
librin, kurrsesi nuk mund të anashkalonte autorët shqiptarë. Kështu, gjatë
viteve të ferrit në burgun famëkeq
të Burrelit, ai lexoi me interes të
jashtëzakonshëm dhe konspektoi romanet: “Belxhiku që këndonte vençe”
të Shevqet Musarajt, “Njeriu me top”
të Dritëro Agollit; “Lulja e kripës” të
Jakov Xoxes”, “Zëri i largët i kasolles”
të Frederik Reshpes, “Do të jetojmë
ndryshe” të Dhimitër Xhuvanit, “Përballimi” të Teodor Laços, “Ditë me furtunë të Resul Bedos, “Dueli i madh” të
Ali Abdihoxhës e disa romane të tjerë.
(vijon nr. e ardhshëm)
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DOSSIER

Me rastin e 40 vjetorit të rënies në krye të detyrës

Sefedin Tomçini, piloti dëshmor që shpëtoi
Lushnjën dhe që vuri atdheun mbi të gjitha
Tregon Sulejman Tomçini, vëllai i Sefedinit:
Sefedini lindi më 7 qershor 1942 në fshatin Pollozhan
të Peshkopisë. Ishte i dyti mashkull njëri pas tjetrit në
familje dhe ardhja e tij përbënte një gëzim tjetër të madh
për familjen e re të Hasan Tomçinit, i cili qe mashkulli i
vetëm në trungun familjar.
Hasani qe rritur bonjak dhe me shumë vështirësi.
Babain ia patën pushkatuar serbët. Ata i patën djegur
edhe shtëpinë, duke e lënë nënën e tij me pesë femijë në
mes të katër rrugëve. Që 12 vjeç qe detyruar, bashkë me
disa dibranë të tjerë, të merrte rrugën për në Tiranë, ku
lloi punën në fabrikën e tullave në Laprakë.
Pasi mblodhi një sasi të hollash,u kthye në fshatin e
tij, ku ndërtoi një shtëpi përdhese dhe më pas edhe u
fejua e u martua me Shimen, të bijën e Haziz Kallaveres
në Peshkopi.
Sefedini u rrit ashtu siç rriteshin dhe rriten ende sot
femijët në fshatin dibran.Që i vogël përpiqej të ndihmonte
familjen me ato mundësitë e tij të pakta, kryesisht duke
kullotur bagëtitë, gjë që e kaliti me dashurinë për punën
dhe familjen. Dallohej për guxim dhe shkathtësi. Nuk
kishte kopësht e pemë në katund, ku të mos hynte dhe
të mos ngjitej Sefedini bashkë me tre shokët e tij moshatarë: Bajramin dhe Xhevdetin, saqë u kishin ngjitur edhe
nofkën “ Kompania e vocit të Hasanit”. Ai ngjitej me shkathtësi nëpër pemë, bile edhe nëpër shtyllat e telefonave.
Një herë kishte gjetur një tra druri të gjatë dhe e kishte
vënë në dritaren e kinemasë dhe ishte ngjitur nëpër të dhe
për dritarjeje kishte hyrë në kinema për të parë një lm.
Gjatë verës, kur piqeshin manat, puna e parë që bënin
fëmijët ishte të sillnin bagëtinë nga kullota në shtëpi dhe
të shkonin për të ngrënë mana. Sefedini ngjitej në majë
fare dhe zgjidhte kokrat e thara,që ishin edhe më të ëmbëla,ndërsa ne të tjerët u ngjiteshim degëve afër trungut
nga frika. Sefedini ishte gazmor, shumë i shoqërueshëm
me shokët, por i papajtueshem me shpifjet dhe padrejtësitë. Në klasë, për guximin e tij, i kishin ngjitur nofkën
“boksieri i shkollës” .
Dy klasë të shkollës llore i bëri në Tomin, tek hoteli i Abdullah Çengës, ndërsa dy vitet e tjera bashkë
me shtatëvjeçaren në shkollën “Demir Gashi” në Peshkopi. Pastaj u fut në Shkollën Pedagogjike. Mësonte dhe
punonte. Gjatë pushimeve verore zakonisht punonte në
kooperativë ose fermë, punë krahu, në hapjen e tokave
të reja apo të gropave për mbjelljen e pemëve. Një vit punoi
edhe në grupin e spërkatjes me insekticide në qytetin e
Peshkopisë. Ai merrte pjesë aktive në jetën kulturore e artistike të shkollës dhe ishte një ndër valltarët e talentuar
të grupit artistik të Shkollës Pedagogjike të Peshkopisë.
Aty nga viti i tretë i të mesmes iu mbush mendja për
tu bërë pilot. Nuk dihet se si i lindi kjo ide, por dihet se
atë vit në Peshkopi u kërkuan disa kandidatura për në
shkollën e pilotimit dhe, siç duket, Sefedini u tërnit nga
kjo dhe iu mbush mendja top që të shkonte për pilot.
Bashkë me të u nisën për të bërë analizat në Tiranë edhe
disa djelmosha të tjerë, por prej tyre i aftë doli vetëm Sefedini, se natyrisht duheshin djem të guximshem dhe të
shëndetshem dhe këto cilësi “boksieri i shkollës”, siç e
thirrnin shokët, i kishte me bollëk, pavarësisht se si trup
vinte i dobët dhe mesatar.
Prindërit dhe vëllezërit e tij, sidomos unë, më i madhi,
që në atë kohe isha student në Universitetin “Lomonosov”
të Moskës, i molepsur nga teoritë e Hrushovit “për botën
pa armë dhe ushtri”, nuk ia bëra mbarë, por ai këmbënguli dhe, si të thuash, u nis në rrugën e uturimit drejt
qiellit pa aprovimin e familjes. Shtatori i vitit 1960 e gjeti
Sefedinin në bankat e shkollës së pilotimit ushtarak në
Batajsk (ish Bashkimin Sovjetik). Këtu kreu vetëm një
vit pasi, për shkak të prishjes së narrëdhënieve shqiptaro-sovjetike në atë kohe, u kthye në atdhe, për të ndjekur
studimet në shkollën e pilotimit në Pishporo të Vlorës, e
cila sapo ishte hapur. Ai u përgatit për uturime me aeroplanë reaktivë “Mig”, që përbënin bazën e forcave tona
ushtarako-ajrore. Shkollën e mbaroi me rezultate shumë
të mira dhe në vitin 1963 u caktua si ocer pilot në regjimentin e Forcave Ushtarake Ajrore në Rinas.
Për cilësitë e tij njerëzore dhe profesionale, Sefedini
shpejt u ngrit në përgjegjesi.Ai u bë komisar skuadrilje. Ishte një detyrë e vështirë dhe me shumë përgjegjësi.
Tashmë krahas uturimeve një lloj si gjithë të tjerët, atij
i kërkohej të kujdesej edhe më shumë për njerëzit, sidomos për pilotët e rinj, për rritjen e aftësive të tyre profesionale, por edhe për problemet e tyre familjare, me një
fjalë duhej të përjetonte hallet dhe problemet e kolegëve jo
thjesht si shokë, por edhe në mënyrë zyrtare. Ai edhe këtë
detyrë e kreu me shumë devotshmëri. Studionte shumë
literaturë profesionale dhe artistike. Ai mbante ditar të
regullt, ku me përpikmëri hidhte mendimet dhe idetë e
veta për punën, njerëzit, shokët, familjen etj.

Viti 1970 shënoi një kthesë në jetën e tij. Ai këtë vit
u martua dhe dasmën e bëri në Pollozhan.Qe nje dasëm
shumë e bukur dhe mbresëlënëse. Martesa i solli lindjen e vajzës së pare, Eldës, dhe pastaj edhe të të dytës,
Arlindës. Kështu për të lluan preokupacione të reja,preokupacionet familjare, që kërkonin një vemendje
dhe kujdes të veçante. Pikërisht në këtë kohë e shoqja e
tij, Zana, vazhdonte studimet e larta me korrespondecë.
Sefedini bënte çmos që të mos e pengonte të shoqen,
duke u përkujdesur vet për shumë punë dhe nevoja të
familjes, sidomos merrej me përkujdesjen për Eldën.
Sefedini ra për të mbetur i gjallë në kujtesën e njerëzve
që i deshi dhe e deshën me 8 qershor 1977, ndërsa po
kryente një detyrë luftarake. Avioni i tij luftarak “Mig 19”,
i armatosur rëndë, perfshirë edhe raketat, pëson një difekt të rëndë gjatë një uturimi në lartësi të madhe dhe
me nje shpejtësi supersonike. Kishte rrezik që të binte
brënda në qytetin e Lushnjës, por ai manovron me një
vendosmëri dhe guzim të madh dhe e drejton aeroplanin
drejt një parcele të fushës së Plugut, ku nuk kishte
njerëz.
Nga historiku i aviacionit shqiptar
Në fundin e gushtit të vitit 1960, Sefedini, në përbërje
të një grupi adoleshentësh nga Shqipëria, u nis për t’u
shkolluar në shkollën sovjetike të aviacionit të qytetit të
Batajskut. E mori udhën e gjatë. Sefja dhe sivëllezërit
e tij, për në atë qytet i cili shtrihet përgjatë brigjeve Jugorë të lumit Don, në rajonin e Kaukazit të Veriut. Djali
i zgjuar e i shkathët nga dibra, shpejt u ingranua për
bukuri në jetën e studentit për pilot ku shkëlqeu, si në
përvetësimin e programit teorik dhe në detyrat e uturimit.Me disa dhunti të rralla, të lindura e të tuara
si dashamirësia, zotësia për ti transformuar në shaka
edhe situatat më të vështira,temperamenti dhe hijeshia
me të cilat ai egzekutonte vallet e bukura dibrane, thjehtësia dhe bukuria e shpirtit e afruan shpejt dibranin me
shokët e grupit ku bënte pjesë.
Sefedin Hasan Tomçini, me mendjen e tij të mprehtë e
me shkathtësinë natyrale u kthye ne njërin nga “prijësit”
e grupit prej 36 djemsh, të cilët ishin grumbulluar nga
të gjitha trevat e vendit tonë. Ai zuri shoqëri të ngushtë,
në veçanti me dibranin snik Ahmet Sulejman Zogu, me
vlonjatin Mustafa Bajram Gjokutaj, me korçarin Roland Mandi Sofroni e me mjaft shokë të tjerë. Çiltërsia
e Sefedinit në raportet shoqërore ishte njëri nga faktorët
që e “salduan” atë në qendër të shokëve. Shakatë “me
kripë “të Sefës bënë që shokët e tij të harronin qënien e
tyre larg Atdheut e familjeve, në mënyrë që ata ta kishin
vemendjen tek mësimi i profesionit delikat të pilotit. Marrëdhënie të ngushta e korrekte, Sefja krijoi dhe me tiranasit: Adem Çeça e Petraq Koroveshi, me Minush Karalliun e me Pandeli Lëngun etj. Fjala e tij ishte si një lloj
“melhemi”për shokët e grupit.
Pas një viti, mbasi kishte përfunduar programin e uturimeve në avionët e lehtë me helikë Jak-18 A, ku rezultoi një nga studentët më cilësorë, Sefedin Tomçini dhe
shokët e tij, papritur, me një ultimatum ogurzi u përzunë
nga shkolla e aviacionit dhe nga Bashkimi Sovjetik e u
kthyen në Atdhe. Në vitin 1962 u rihap shkolla e Aviacionit, në Vlorë dhe Sefedini, së bashku me 15 të tjerë
u ul në auditorët e saj e, më pas, edhe në startet e uturimit. Fluturoi llimisht ne avionët me helikë Jak-18
U dhe në vitin 1963, në ata reaktivë Mig-15 (UTI e BIS)
. Ishte me fat Sefedin Tomçini se në avionin reaktiv Mig15, kur uturonte në Pishëporo, kishte për instruktor,
pilotin e talentuar dhe njeriun e përkryer Azbi Ramadan
Seranaj. Në grupin e uturimit ku Sefja u caktua të ishte
përgjegjës, bënin pjesë studentët për pilotë: Bardhyl Lubonja; Mustafa Gjokutaj dhe Petraq Papaanastasi. Gjatë

uturimeve në aeroplanin reaktiv Mig-15, ashtu si dhe
më parë djaloshi nga Dibra, Sefedin Hasan Tomçini ishte
në ballë të shokëve e në pararojë të veprimtarisë ajrore të
grupit të tij. Në Shkollën e Aviacionit, në Vlorë, e cila në
atë kohë drejtohej nga piloti heroik Babaçe Faiku (Imeraj) , Sefja dhe shokët e tij u formuan e u kompletuan,
si pilotë e si kuadro ushtarakë. Në vjeshtën e vitit 1963,
pas përfundimit të programit të uturimeve, 16 djemtë
e përzgjedhur, shokë të Sefes, u titulluan pilotë gjuajtës – bombarduese u graduan ocerë. Në pranverën e
vitit pasardhës, Sefedin Tomçini, së bashku me Bardhyl
Lubonjën; Koço Bikun; Mustafa Gjokutën; Roland Sofronin; Ahmet Zogun; Jorgaq Bahshevanin; Petraq Koroveshin; Surri Barbullushin; Skënder Shahinin e Sillo
Mëlicën u emëruan në Regjimentin e Rinasit, i cili,në
atë kohë komandohej nga i lavdishmi Niko Hoxha; në
skuadrilen e dytë të tij, me komandant talentin e rrallë
Kosta Neço Dede. Gjatë vitit 1964 – 1965 e 1966 Sefedini
dhe shokët e tij të grupit uturuan në avionët reaktivë
Mig-17 F. Viti 1966, për Sefën shënoi një shkallë më lartë
në përvetësimin e një teknike luftarake më të avancuar,
avionit mbizanor Mig-19 S. Tiparet e rralla vetjake të
Sefedin Tomçinit si zgjuarsia, mprehtësia, shkathtësia,
orientimi i shpejtë në situata të ndryshme etj. veti të spikatura në personalitetin e tij, ranë shpejt në sy të drejtuesve të kohës e u bënë shtrat i ngrohtë për ngjitjen në
karrierë, si pilot e si kuadër drejtues. Sefja u ngjit në detyrën e rëndësishme të komisarit të Skuadriles së Parë,
në Rinas, detyrë e cila i shtoi përkushtimin dhe i dyshoi

punën. Sefja ishte tip që lexonte shumë literature profesionale , te kulturës së përgjithshme dhe ideopolitike;
konspektonte literature e mbante ditar, për zhvillimin e
ngjarjeve . Në kushtet e reja, pas emërimit në detyrën
e komisarit të skuadriles, ai duhej të përgatitej dysh:
Si pilot e si funksionar i edukimit te njerëzve. Sefedin
Tomçini e donte shumë ajrin dhe uturimin, ishte mjaft
i përkushtuar për të përparuar në profesion e në teresi për t’u renditur në nivele të përparuar, si specialist i
te dyja fushave; i uturimit dhe i edukimit. Me meritë e
sakrica, Sefja mori klasin e dytë të pilotit ushtarak, në
aeroplanet bazë të aviacionit tonë Migët – 19S.
Si baba e bashkëshort model, Sefedin Tomçini ishte
një familjar i kujdesshëm e mjaft i dhimbshëm. Dashuria e tij për Eldën, të cilën e la 6 vjeç ishte modeli i përkushtimit të një babai të lidhur ngushtë me pinjollët e tij.
Dashurinë dhe respektin e ndërsjelltë për bashkëshorten, Zanën, Sefedini e shprehte dhe ne një aspekt tjetër
jetik; ai bënte çmos ta lehtësonte të shoqen kur ajo ishte
në proçesin e ndjekjes së studimeve të larta, pa shkëputje nga puna. Sido që me ngarkesë të pazakontë, në
repart, Sefja, egjente kohën për ta marrë përdore Eldën e
vogël e për ta shëtitur në ajër të pastër ku i dëftonte mjaft
kuriozitete dhe e edukonte ate me takt e dashuri prindi.
Më datën 8 qershor 1977, Sefedin Hasan Tomçini u
ngrit në ajër, për të plotsuar detyrën e ditës – ngjitjen
në tavanin praktik të avionit. E nisi marrjen e lartësisë,
në drejtimin Jugor dhe, siç ishte rregull, i raportoi udhëheqësit të uturimeve, (sipas rregullit, në çdo pikë
ku kalonte, duhej të raportonte vendndodhjen) deri në
lartësinë 10.000 m. Pas kësaj lartësie, në er nuk u
dëgjua më zëri i komisarit të skuadriles së parë, pilotit
Sefedin Hasan Tomçini. Ai u gjet, i pa jetë, pak metra larg
aeroplanit që pilotonte, me sistem katapultimi të pafunksionuar e me parashutë të pahapur.
Sefedin Tomçini është shpallur ” Dëshmor i Atdheut” me vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 228,
datë 22.04.1996 dhe eshtrat e tij ndodhen në varrezat e
dëshmorëve të Kombit. Edhe Bashkia e Peshkopisë, e ka
shpallur Sefedin Hasan Tomçinin “Qytetar Nderi “ të këtij
qyteti, me një ceremoni madhështore, me pjesëmarrje të
gjerë. Sefedin Tomçini dhe vepra e tij janë të paharruar .
Ai mbetet në panteonin e heronjve të këtij kombi.
Përgatiti: Sakip Cami
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OPINION

Rruga për tek e vërteta ka shumë armiq!
Kolonel Dilaver Goxhaj,
Ish.zv.shef i SHP të UÇK

K

ishin kaluar gati dhjetë vite prej botimit të
librit “Një kolonel midis Tiranës dhe Prishtinës”, me autor Ylli Polovinën, në të cilin
trajtohet një pjesë e veprimtarisë sime luftarake në
radhët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Midis të tjerave, në disa faqe të atij libri përshkruhet një debat për
mospushkatimim e një luftëtari të asaj ushtrie. Me
sa duket, ky libër i pat rënë në dorë z.Limos Dizdari
shumë më vonë nga viti i botimit, dhe i kishte tërhequr
vemendjen, ndaj dhe më telefonoi. Pasi konsumuam
përshëndetjet e rastit në telefon, m’u lut nëse do të
kisha dëshirën që të pinim një kafe së bashku e të
shkëmbenim disa mendime.
Kjo ftesë qe e papritur për mua, pasi me kompozitorin e mirënjohur Limos Dizdari njihesha fare pak.
Kishim vetëm një njohje zyrtare të para gati pesëmnëdhjetë vjetëve, gjatë periudhës kur ai kishte qenë drejtues
i Lidhjes së Shkrimtarëve. Derisa ai kërkoi takim me
mua, një ushtarak që s’ka aspak lidhje me profesionin
e tij, mendova se donte të rrëfente diçka me rëndësi
për atë.
Pasi u ulëm të nesërmen në një prej lokaleve të qeta
në Tiranë, z.Limos nxorri prej çantës së dorës atë libër
dhe m’u drejtua, duke më thënë: “Të lutem, mos ma
merrni për asgjë të papëlqyer, por kam një plagë familjare, e cila përngjan pak a shumë me çka trajtohet në
këto faqe të këtij libri; dhe e hapi librin në ato faqe ku
trajtohet ajo çështje çka përmenda më lartë. Njerëzit që
përjetonë tragjedira, ruajnë ndonjë gjë në shpirt që po
t’u jepet rasti do ta tregojnë me gjithë qejf.
Ku qëndron lidhja e brengës tuaj me çka trajtohet
në këto faqe?, e pyeta unë.
Dhe z.Limos m’u përgjegj duke më treguar, se edhe
babai i tij, Hulusi Dizdari, pat qenë partizan, bashkë me djalin e tij adoleshent, Baftjarin, llimisht në
batalionin “Çamëria”, i cili u formua në shkurt të vitit
1943 e përbëhej me partizanë nga fshatrat e Konispolit, Delvinës, Vurgut etj., e që më pas mori emërtimin “Thoma Lulo”. Në këtë batalion i ishte ngarkuar
detyra e intendentit të batalionit, ngaqë ishte ndër më
të shkolluarit, kishte qenë në shkollën “Zosimea” në
Janinë. Bazuar në origjinën familjare dhe atë ekonomike, ajo që e lidhte Hulusi Dizdarin me luftën çlirimtare nuk ishte interesi material, pasi ai vinte nga një
familje e pasur, por thjeshtë ideja e çlirimit; shkurt,
ndërshmëria, një materie e një rendi më të lartë, për
të përmbysur atë botë të kalbur, të cilën do ta bënte
vetëm duke u inkuadruar në rreshtat partizane.
Intendenti është ekonomati i rendimit luftarak. Një
organizim i mirë ekonomik në rradhët partizane është i
nevojshëm si ajri që marrim frymë. Që mund të kryhet
prej rendimeve partizane një veprimtari e suksesshme
luftarake, e që aksionet të vinë gjithnjë në rritje, duhet
që jo vetëm ushqimi por edhe veshmbathja, armatimi
e municioni duhet të jenë në domosdoshmërinë e
mjaftueshme. Dhe të gjitha këto duhet t’i mendoi, t’i
organizoi e t’i kryej intendenti. Intendentve, veçanërishtë në ushtritë çlirimtare vullnetare, për të kryer këtë
detyrë u besohen të gjitha llojet e të mirave material, të
lakmueshme për shumë njerëz, me dhe pa funksione.
Si të tillë, intendentët janë luftëtarët më të shkathët
e më inteligjentë, gjë që i bën xhelozë ata pa intelekt.
Të qenët në luftë për intendentët është më së shumti
një punë që kërkon ndershmëri e përkushtim; intendenti në luftën partizane është puna më e vështirë që
njeh njeriu, është një punë pa asnjë lloj pushimi, pa
shlodhje, është një punë prej 24 orë çdo ditë, të cilin
nuk e zen gjumi edhe kur bie për të fjetur gjumë. Por
intendentët kanë një të keqe që i rrezikon: disponojnë
të mirat materiale të çdo lloji.
Detyrën e intendentit të batalionit Hulusi Dizdari e
vijoi edhe kur një kompani e këtij batalioni u inkuadrua
në batalionin e 3 të Br7S, me urdhër të SHP të UNÇSH,
të datës 20 shkurt 1944. Hulusiu u detyrua të largohej
nga treva ku kishte familjen, i detyruar të shkonte pas
djalit, i cili doli përsëri vullnetar për në Br7S.
Nëse i referohemi historikëve të formacioneve të
LANÇ-it, mësojmë se nuk janë të paktë intendentët e
vrarë gjatë asaj lufte. Dhe kjo kryesishtë për posedimin
prej tyre të materialeve me vlerë, përfshi edhe stërlinat
e ndihmës angleze. Ndoshta këtu duhet kërkuar edhe
shkaku i pushkatimit pa gjyq partizan i Hulusiut, në
15 korik 1944, në Therepel të Skraparit; edhe pse këtë

lloj pushkatimi e ndalonin dhe e dënonin rreptë rregulloret e asj ushtrie çlirimtare. Bazuar në dëshmitë verbale dhe me shkrim që i kanë dhënë z.Limos ish-drejtues të lartë të Br7S si dhe shumë bashkëluftëtarë të
tjerë të Hulusi Dizdarit, e tërë brigada u indinjua kur
mësoi pushkatimin e tij pa asnjë lloj gjyqi e pa asnjë
lloj shpjegimi! Prej atëherë e deri tash nuk i dihet as
varri Hulusi Dizdarit, edhe pse emëri i tij guron në
Historikun e Br7S.
Djali i tij në atë kohë adoleshent, Baftjari, dhe
shumë prej shokëve të luftës, bashkëvendas të Hulusiut, kërkuan t’u shpjegohej arsyeja e pushkatimit,
por kishin marrë vetëm një përgjigje: “Atë e di komandanda e brigadës”. Madje, pas këtyre kërkesave këmbëngulëse të Baftjarit dhe disa partizanëve të tjerë,
komanda e brigadës e urdhëron Baftjarin fëmijë të largohej nga Br7S dhe të shkonte në Br19S. Pasi i vranë
babanë pa asnjë lloj shpjegimi, “komandantët” e urdhërojnë të lypset edhe ai nga brigada! O Tempora, o
Mores! A mund të mundohet kështu një fëmijë?!.. A ka
gjë më të tmerrshme… Qoftë edhe sikur ta bënin për
hir të lumturisë së pakushme të të gjithë popullit. Një
lumturi e tillë do të ishte e mallkuar…
Ndërsa Baftjarin, vijon tregimin z.Limos Dizdari,
me mbarimin e luftës e dërgojnë në Shkollën e “Pionerëve të Luftës” (Shkolla Skendërbej), pastaj kryen
Shkollën e Bashkuar të Ocerave dhe titullohet ocer
artilerie, ndërsa në vitet 1963-1966 kryen edhe Akademinë e Shtabit të Përgjithshëm, në Fakultetin e
Artilerisë dhe emërohet në Korpusin e Shkodrës me
detyrë shef i zbulimit të artilerisë së Korpusit. Në 19
janar 1970, në ora 22.30, sikundër na informuan me
shkrim, (ndërsa ne, prekurori na pat thënë se ishte ora
22.05 dhe temperatura -50C), -vijon z.Limos-, Baftjari,
duke udhëtuar për arsye shërbimi me një kamjon të
zooteknikes së Shkodrës, prej Tirane në Shkodër, pasi
kalojnë urën e Bahçallëkut shoferi ç’orientohet dhe bie
me gjithë makinë në lumin e Bunës dhe, çuditërisht,
shoferi paska dalë, edhe pse kamjoni përmbyset nga
krahu i tij, ndërsa oceri Baftjar Dizdari humbi!... Dhe
nuk u kërkua më!
“U interesuam dhe na thoshnin se nuk dinin asgjë
më shumë. Por çuditërishtë kolegët e tij komanda e
Korpusit nuk i lejoi as të shkonin edhe për ngushëllim në familjen e Baftjarit, madje familjes nuk i çuan
as pagën e muajit janar!.. Shoferin e kamjonit nuk e
lejuan ta kontaktonim ne familjarët e Baftjarit!.. Edhe
sot e gjithë ditën nuk dimë asgjë rreth tij… Njësoj si
dhe për babanë… Ua tregova këto dy ngjarje tragjike
për ne, meqenëse më ngacmoi libri që lexova, si dhe për
të mësuar diçka më shumë, nëse a mund të ndodhin
të tilla pushkatime në luftë, pasi UÇK-ja, me sa kam
kuptuar nga ky libër, ka qenë në stadin që ishte Ushtria Nacionalçlirimtare Shqiptare në vitin 1944... Duke
qenë i biri i Hulusiut dhe vëllai i Baftjar Dizdarit jam
dhënë me mish e me shpirt pas këtyre dy tragjedive, që
kanë mbetur ende të pazgjidhura”.

Me kaq e përfundoi tregimin e tij z.Limos Dizdari…
Kompozitori heshti, diçka mendonte… Dhe unë shihja se si vuante shpirti i tij, se ç’pëpjekje bënte për ta
mbajtur veten! Zëri dhe pamja e fytyrës së tij tregonin
se ndodhej në një shqetësim të madh. Në tregimin e
tij kishte më shumë heshtje se sa fjalë. Në përgjithësi
frazat, sado të ndërtuara logjikisht dhe të thella që i
kishte, ai më shumë të bindëte me heshtjen e tij mes
tyre. Ata që kanë përjetuar ngjarje të njëjta e kuptojnë
njeri-tjetrin më mirë kur heshtin, ndërsa njerëzve të
lumturuar e indiferentë u duket e ftohtë dhe nuk u
bën asnjë përshtypje të tilla ngjarje.
Qëndrimi i heshtur i z.Limoz Dizdari është një
akuzë e madhe, pasi familja e tij pati tre vullnetarë në
rreshtat partizane: nënën, babanë dhe vëllanë, ku dy
prej tyre nuk u dihet varri, duke mos u kthyer kurrë
më në familje! Pyetet e tij janë : “Ku janë? Ku i kanë
varret? Ku është shteti?.. Janë dy jetë të munguara,
ndërkohë që shoqëria dhe shteti nuk dinë të kërkojnë
as ndjesë!”.
Këto dy tragjedi të familjes Dizdari më tronditën kur
po i dëgjoja. Asnjë njeri nuk i do aq shumë pjestarët e
familjes dhe të afërmit e tij se sa kur ata janë zhdukur
në mënyrë enigmatike. Dhe enigma mbetet enigmë.
Dhe ajo ç’ka më ka bërë më shumë përshtpje: z.Limos Dizdari është një nga kompozitorët më kryesorë
që është marrë më gjerësishtë me të rënët dhe Luftën
Nacionaçlirimtare. Kjo më ka bërë shumë kureshtar
për këtë angazhim social e të ndërgjegjshëm të këtij
krijuesi të madh. Kjo duhet të jetë një tipar që buron
nga një përgjegjësi e lartë ndërgjegjeje. Me sa duket
z.Limoz ndjek shembullin e traditës sonë popullore, që
i përkujton në këngë të rënët për Atdhe, që të marrin
aromën e trupit të këngëtarit e të këngëtarëve.
A janë adaptë e të gatshëm ata që drejtojnë sot
prefekturat dhe qarqet përkatëse t’i sqarojnë këto dy
tragjedi të lindura nga paraardhësit e tyre shtetarë,
kur edhe organizmat e veteranëve janë interesuar për
një gjë të tillë? Pyetja është e prerë, përgjigjia e qartë…
Vetëm cinikët nuk dinë as ligjet e luftës dhe as ligjet e
ndërtimit të shoqërisë njerëzore; vetëm cinikët shkaktojnë të tilla tragjedi enigmatke e i lënë pa përgjigje.
Të gjithë ata që kanë vepruar kështu, si në korrikun
e vitit 1944 ashtu edhe në janarin e vitit 1970, e deri
më sot, jo vetëm që nuk po ua njohin atyre dy çlirimtarëve vlerat atdhetare e njerëzore, por as që denjojnë të japin edhe shpjegimet minimale të zhdukjes
së tyre. Nuk kuptohet se ku e gjejnë edhe sot këtë
guxim këta nëpunës të shtetit, të cilët sjellin njëmijë e një “argumenta”, ndoshta ngaqë nuk gjejnë dotë
forcë të kërkonë ndjesë. Sa armiq paska kjo rruga e
ndershmërisë dhe e së vërtetës!
Duke kërkuar të mësoja diçka më shumë, e pyeta z.Limos se pse me kaq vonesë, dhe ja si m’u përgjegj: “Kjo jo për neglizhencën tonë si familje, as për
neglizhencën time të munguar, pasi kam qenë më i
vogli në familje, por ka ardhur kryesishtë nga besimi
i tepëruar tek komisionet përkatëse dhe strukturat
shtetërore të të dy periudhave, si rrjedhojë e respektit
të treguar prej tyre dhe përkrahjes që kemi pasur si
familje pas asaj lufte çlirimtare si dhe më pas, duke u
zgjedhur edhe unë disa kohë në instancat më të larta
të shtetit shqiptar… Të gjitha këto trajtesa e përkujdesje i kemi marrë si një lloj autokritike e bërë prej vetë
shtetit… Por për më shumë, mund të as herë tjetër”.
Për ata drejtues që kanë krijuar këto dy enigma,
thonë se ishin trima. Po trimëria nuk është mënçuri,
ndryshe të dy këto tragjedi do ta kishin një shpjegim.
Pse e kanë fshehur dhe e fshehin të vërtetën?! Ato janë
dy vrasje të mpleksura me dinakëri e prepotencë dhe
jo me mënçuri, si nga komanda e Br7S ashtu edhe
nga ata të Korpusit e të Ministrinë e Mbrojtjes, duke
i lidhur me nyje të tilla që nuk mund të priten kollaj.
Kush mbyt të vërtetën, ka bërë të keqen më të madhe.
Sikundër më shpjegon z.Limos, ata të institucionit
të veteranëve i kanë thënë, se “babain tuaj e kemi
shpallur dëshmor”. Dhe ai u ka kthyer këtë përgjigje:
“Për çfarë mund të dëshmoi Hulusi Dizdari, për luftën
heroike çlirimtare, apo si pjestar i luftës civile sikundër
duan ta quajnë kolaboracionistët? Për veten time e di
mirë ku jam inkuadruar, po babanë ku ta klasikoj?!”
Ata që pushkatuan Hulusiun pa gjyq, e mbyll
bisedën kompozitori ynë, ata duhet të kenë qenë me
pushtet të lartë, ndryshe nuk do të kishin mundur të
organizonin edhe zhdukjen e dëshmitarit partizan të
interesuar, Baftjar Dizdarin; ai ka qenë një plan i hartuar nga njerëz dinakë e me shpatulla të mbrojtura. Jo
më kotë në jurisprudencë thuhet se krimi lind krimin.
Tiranë, 10 korrik 2017

VETERANI

10

Gusht 2017; Nr. 8(349)

STUDIMI

Hulumtime për lashtësinë dhe prejardhjen e emrit të KANUNIT

“KANUNI, LEKË DUKAGJINI

Nga Xhemal Meçi

I.RITET, EPOSI HEROIK DHE
RAPORTI I TYRE ME KANUNIN
Marrim shkas prej shkrimit të
profesorit të nderuar Kasem Biçoku,
“Aleksandri i Madh në të drejtën
dokesore të shqiptarëve dhe në krijimtarinë popullore, botuar në “RD”,
më 18.01.2004, fq. 12-13, ku shtron
para lexuesve e studiuesve një nga
çështjet më interesante dhe të debatueshme, por që mbetet thelbësore për
të drejtën dokesore të shqiptarëve – në
atë të prejardhjes së KANUNIT.
Ky historian i mirënjohur në këtë
shkrim, me një interesim të admirueshëm për të drejtën dokesore (që në
popull quhet thjesht doke ose Kanun),
thekson ato më kryesoret: lashtësinë
dhe identitetin kombëtar shqiptar.
Të gëzon mendimi
se e drejta
dokesore e shqiptarëve “vjen si një
trashëgim i vyer i kulturës shqiptare që nga lashtësia e saj pagane”.
Por nuk mund të jenë vetëm “Ritet
e besimeve pagane” ato që mund të
na dëshmojnë lashtësinë e së drejtës
dokesore të shqiptarëve. Dihet se ritet
me prejardhje pagane janë të natyrave
të ndryshme, që përfshijnë ceremoni të një game të gjerë të jetës së njeriut, duke u bërë objekt i shkencës
etimologjike, “Etimologjia religjioze,
Etimologjia e besimeve). ( Prof. dr. M.
Tirta, Etnologjia e shqiptarëve, Tiranë,
2003).
Gjithsesi, ritet që lidhen me kumbarinë e okëve, fejesën, martesën e
dasmën, vdekjen (mortin) dhe varret
janë përfshirë në botimet e Kanunit
(Sh. Gjeçovi, Kanuni i Lekë Dukagjinit. Shkodër, 1933; Fr. Illia. Kanuni
i Skanderbegut. Shkodër, 1993; Xh.
Meçi, Kanuni i Lekë Dukagjinit-varianti i Pukës. Tiranë, 1996; Kanuni i Lekë
Dukagjinit-varianti i Mirditës. Tiranë,
2002; Xhelal Martini-Kanuni i Dibrës.
Tiranë,2003, Kanuni i Lumës i Prof.
Dr.
Shefqet Hoxha, Tiranë,2013).
Përfshirja e këtyre riteve te botimet
e Kanunit është bërë për lidhjen e tyre
të ngushtë me të drejtën dokesore.
Moskryerja ose mosrespektimi i tyre,
për më keq, kundërvënia ndaj ceremonialit të tyre me qëllime keqdashëse,
sillnin pasoja koniktuale kanunore.
Raste të tilla koniktesh që lidhen me
këto rite, janë bërë objekt pleqnish,
kuvendesh e osullesh (vendimesh) sipas normave të caktuara kanunore. Në
popull thuhej: “nuk Asht burrni me i
prishë kuj dasëm e mort. I smi nuk
vret në dasëm e mort”. Le të marrim tre
raste ritesh të tilla martesore:
Kashnjet (Mirditë), fundshekulli XVIII. Gjergj Bajraktari po bënte
dasmë. Me gjithë masat e marra se mos
i vinin jakajt dhe i prishnin dasmën.
Një i Jakajsh, hasëm i tij, Gjokë Jaku
i Gojanit, i shkoi i maskuar në dasmë.
Mbas dasmës në odën e miqve u gjet
kutia e duhanit e Gjokë Jakut. Në krye
të javës ai i çoi fjalë Gjergj Bajraktarit,
hasmit: “Në dasmë të erdha. Ma ço
kutinë e duhanit. Ta lash se nuk jam
cub, po shtëpi burrash. Dasmën nuk
ta prisha,se kam vend gjeti me qitë
pushkë e me marrë gjakun tem”. Kjo

ngjarje e jetuar tregon se ceremoniali i dasmës është i shenjtë. Burri që e
cenonte- koritesh, tregonte paburrëri,
por edhe bajraku e gjobiste një pendë
qé. (Xh. Meçi- KLD në variantin e Mirditës. Cituar, praktika 24).
Martesë në Jug, Dhërmi. Një çift,
siç na ven në dijeni prof. K. Biçoku,
kishte cenuar normën dokesore shqiptare që ndalon martesën në s, por
që u kundërshtua edhe nga vetë prifti i fshatit, i cili nuk pranoi t’u vinte
kurorë, sepse nuk mundi t’i bënte
ballë presionit të sit.
Kabash, Pukë. Rreth viteve 1880 u
hap fjala se në Pukë, lagje, po bëhej
një martesë në s. Krerët e bajraktari i Kabashit mblodhën me kushtrim 200 burra të armatosur, të cilët u
paraqitën aq kërcënues, sa edhe garnizoni turk i qytezës së Pukës u tregua
i pafuqishëm para kërcënimit të tyre të
armatosur. Ndërhynë krerët e seve të
tjera. Bajraktari i Kabashit me krerët
e sit u tërhoqën, si morën sigurinë se
vajza ishte tek prindërit dhe se brenda
30 ditëve do të martohej jashtë sit.
(Xh.Meçi- KLD,Varianti i Pukës, praktika 15).” Cucë në s nuk nep, as nuk
merr shkyptari.”(Xh. Meçi, Kanuni i L.
Dukagjinit, Varianti i Mirditës, Tiranë,
2002, Neni 49, f.49).
Sa është e lashtë kjo normë kanunore? (Ndalesa e martesës në s.)
Shek. XVII, Fr. BARDHI (teolog,
historian, leksikolog, etnolog) në relacionin e tij për vizitën në Pukë, qershor
1637, ndër të tjera, shkruan: “ edhe
po të jenë në të 20-tën gradë (20 brez),
ata (të Pukës) dhe të gjithë në Shqipëri,
mjafton të jenë të një mbiemri dhe të
një race (si) kurrë nuk bashkohen me
martesë”. (Relacione...II.Tiranë, 1965).
Në përpjekjet për të hulumtuar
përtej shekullit XVII mund të bëjmë
një përllogaritje nga sa thotë Fr. Bardhi për 20 brez, del se kjo normë ka
vepruar së paku, që nga llimi i mijëvjeçarit të parë (20 x 25 a 30, është
përllogaritja e një brezi, kështu , nuk

martohen në s edhe sikur të jenë 500
a 600 vjet të ndarë ndërveti.).
Cikli i Kreshnikëve, eposi heroik,
e ka llesën në shek. VI-VII, kur set
barbare sllave vërshuan në trojet e
brendshme iliro-arbërore dhe në vazhdim, në shek. XII-XIV, gjatë konikteve të ashpra me mbretëritë sllave të
Jugut. (A. BUDA. Eposi dhe historia
jonë. Çështje të folklorit shqiptar. Tiranë, 2/1986). Pra edhe te Kreshnikët
nuk lejohej martesa në s.
Studiuesit kanë vënë re se martesat
jashtë sit ishin një detyrim i ndërgjegjësuar thellë tek Kreshnikët. ( Dr.
A. Dojaka. marrëdhëniet martesore në
Epikën heroike Legjendare. Çështje të
folklorit... cituar, 3/1987).
Kjo normë dokesore si edhe të tjerat
nuk mund të jenë të izoluara brenda
Kanunit. Përkundrazi, ka lidhje edhe
me institucione të tilla si pronësinë,
kuvendet etj. ku gjykohej e vendosej
edhe për fejesën e martesën dhe ceremonialet e tyre si te Eposi heroik, si
dhe më pas (Xh.Meçi – Kuvendi si traditë në eposin tonë. Çështje të folklorit...cituar, 3/1987).
Martesat brenda sit lejohen nga
besimet monoteiste (kristiane e islame), por Kanuni u kundërvihej prerë.
Nuk lejon martesa të tilla. Ky kundërshtim na shpie, pra, te lashtësia pagane, parakristiane, mundet si traditë
dokesore që na vjen që nga lashtësia
iliro-arbërore.
II. DUKURIT GJUHËSORE,
QË NDIHMOJNË PËR
LASHTËSINË E SË DREJTËS
DOKESORE, KANUNIT.
Akademiku Sh. Demiraj, duke analizuar “elemente gjuhësore arkaike në
këngët e kreshnikëve”, arrin në konkluzionin se ruajtja e disa elementeve
arkaike gjuhësore dëshmon qartë
se bërthama e këngëve të këtij cikli
duhet të ketë një zanallë relativisht
të hershme parashkrimore. (Çështje
të folklorit... cituar). Këto u bënë sh-

kas për një veprim pamjesh gjuhësore
e leksikore për të faktuar e qartësuar
lidhjet e vazhdueshmërisë të së drejtës dokesore të këtyre shekujve të
fundit me burimet e saj të Mesjetës së
Hershme deri në Lashtësinë iliro- arbërore. (Xh. Meçi- Dukuri gjuhësore e
leksikore... për lashtësinë e së drejtës
dokesore. Shkodra në shekuj. Shkodër, 2000).
Sa
më
sipër,
lashtësia
parakristiane e së drejtës dokesore
mund të dëshmohet me praninë e elementeve pagane, me ritet etj. si edhe,
me praninë e dukurive gjuhësore, me
burime historike, me praninë e kulturës popullore artistike- eposi heroik,
elemente dokesore të lashtësisë brenda vetë Kanunit, si te “Kanune Vigajsh” etj. Si dukuri gjuhësore leksikore
mund të radhiten sidomos, emërtimet:
NDORE, GUR, DHE, MAL.
- NDORESH është një normë kanunore që shpreh karakter human
e burrëror të malësorit, të shqiptarit. Kjo normë duhet të ketë burim
lashtësie, sepse u kundërvihet normave ligjore shtetërore, që kërkojnë ndjekje e kapjen e dhunuesit ose
vrasësit, ndërsa NDORJA është krejt
tjetër – një dhunues apo vrasës i
kërkon ndihmë dikuj në rastin kritik
të jetës së tij: “Ndore tande , bre, më
pshto, bre!” Ndorja i kërkohet burrit e
gruas, djalit e çikës (vajzës), sepse një
e drejtë e tillë është kanunore. Këso
dore NDORE kërkohet edhe nga një
dhunues apo vrasës me qëllim që të
qetësohen të dëmtuarit për të krijuar
mundësi për një gjykim gjakftohtë për
fajin e kryer. Këtë normë besohej se e
merrnin përsipër edhe DIELLI, edhe
HËNA, bile dhe ORËT, gjë që shprehen
te këngët e Eposit heroik, te Martesa e
Halilit:Po thot Dielli “Halili a’ ndorja
eme !”. Po thot Hana: “ Halili a’ ndorja eme!” Kanë thanë Orët: “Halili a’
ndorja jonë!” Këtu kemi një dukuri
besimi pagan, parakristian.( Folklori Shqiptar,II, vll.I,Tiranë, 1966,f.
75, nr. 190.) Prof. Sh. Demiraj, akademik, thotë se parashtesa parafjalore –n- është një parafjalë e vjetër
e trashëguar e shqipes, ndërtuar
me rasën rrjedhore”, që në shqipen e sotme nuk përdoret veçse në
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DHE ALEKSANDRI I MADH
tog të ngurosur, si: “ më ra ndore a
ndoresh.” ( Sh. DEMIRAJ,” Elementet gjuhësore arkaike në këngët e
kreshnikëve,”Kultura Popullore, Tiranë, 2/1983, f. 61.)
Emri- GUR- në të drejtën dokesore,
kanunore, zë një vend me rëndësi,
duke formuar me fjalë të tjera togfjalësh që kanë shërbyer si terma të
veçanta të leksikut kanunor, të cilat
shprehin besime parakristiane që
lidhen me kultin e GURIT, i cili mendohet se ishte dëshmia më e fortë për
të vërtetuar dhe vendosur për një të
drejt të pamohueshme zë dikujt,sidomos, kur duhej vërtetuar një ku, arë
apo kullotë, mjaftohej të merrej një
gur mbi sup dhe , duke u betuar mbi
te, të ecte duke treguar kujtë. Një
gur i tillë quhej: “Guri i Besës”. Edhe
në Besëlidhje e sulle (vendime) për të
shprehur miratimin e pjesëmarrësve,
duhej të kalohej “Guri i Besës” dorë
më dorë. Në Malësinë e Gjakovës
(Tropojë) shtëpitë e krenëve kryesorë
quheshin “Shpi Guri” sepse pleqnonin me gur në dorë. Pra, jo rastësisht
disa se kuvendet e tyre i bënin bri
gurëve të mëdhenj. Kështu, Gashi,
Tropojë, kuvendet e veta i zhvillonte
“N’ Rug t’ Gashit, Te Gurt e Kuvendit. Edhe Rrethina e Kolmekshajve ,Krasniqe, “Te Gurt e Kuvendit(Te
Gurt e Bal Arit. ) ( Xh. Meçi, hulumtime etnologjike në Tropojë, 1981’82).Po kështu: Korthpula,( sot me
Bashkinë Pukë), “Te Gurt e Kuvendit.
Me përhapjen e besimit islam, gjatë sundimit osman, “Shpit e
Gurit” në Tropojë lluan të quheshin
“Shpi Oxhak”.
. Spiro Kondo thotë se toponimet
në Greqi e gjetiu, që kanë për bazë
fjalën shqipe “Gur” janë më të shumta
në Greqinë e Vjetër, se sa në Greqinë
e Re. ( S. N: KONDA,Shqiptarët dhe
problemi pellazgjik. Tiranë,1964, f.
88). Sa më sipër,fjala shqipe GUR
së basku me kultin parakristian dhe
trajtimi në të drejtën dokesore të maleve, asin për një burim të lashtë
vendas, e shprehur qart në autonominë vetëqeverisëse në krahinat
e brendshme malore të vendit tonë.
Me interes është edhe fjala leksikore DHEU. Në Pukë, Mirditë e Lumë ka
kuptimin e një ndarje visnore krahinore. P. sh. në Pukë:”Dheu i Eper (
Iballja me Brigjet), “Dheu i Poshtëm”
Puka me rrethina dhe “Dheu i Malziut( Spas, Shumri). Këtë kuptim ka
edhe në Librazhd: “U mblodh Dheu i
madh e i vogël,/ Morën tutje e ranë
në Mokër.” (Mark Tirta, rreth njësive
etnograke...Kultura Popullore, Tiranë, 2/1982, f. 71).Edhe “Arbreshët
e Italisë e përdorin dendur në folklorin e tyre fjalën DHEU për krahinë,
vendlindje, atdhe, gjë që et për
përdorimin e këtij etnonimi –DHE,
-DHEU- në SHEK. XV e që më parë.
( Mark TIRTA, cituar).
- MAL, -MALI në traditën kanunore
të Pukës dhe të Mirditës ka kuptimin
e njësisë dokësore administrative
me veçori etnike e gjeograke të dallueshme me madhësinë e një krahine
shumë më të gjerë se te Dheu.Në Pukë
thuhej se Shkodra ka pasë 5 male:

ai luajti një rol të rëndësishëm në toren e forcave shqiptare para Krujës
në shtator 1477”. (Fjalori Enciklopedik Shqiptar. FESH. Tiranë, 1985,
fq.222).
6. Historia e popullit shqiptar
I. Botim i vitit 2002, nuk e cilëson
princin Lekë Dukagjini, një nga personazhet e shquara të jetës politike shqiptare?! Në faqen 471 (këtë
po e bëjmë më shumë për lexuesit),
shkruhet se pas rënies së Shkodrës
më 1479, bashkë me shumë banorë
u larguan në brigjet e Italisë “edhe
personazhe të shquara të jetës politike shqiptare, si Lekë e Nikollë Dukagjini, Gjon Gjurashi (Cërnejoviqi))
etj. (ASHSH,Instituti i Historisë-Historia e popullit shqiptar, cituar).
Sidoqoftë vlerat e Lekë Dukagjinit
janë mbarëshqiptare.

Pukë, Mirditë Lezhë, Malësi e Madhe e Dukagjin. Në Malësinë e Madhe dhe në Dibër termi –Mal- shpreh
një vis e vise, që lidhen me malin në
qendër të tyre, që shprehet në këngët
popullore:” Këto pesë male kanë ba
be /- Me derdhë gjakun për Atdhe!
( Këngë pop. historike, Tiranë,1956,
f. 246, rreshti 56-64). Edhe në Dibër
tradita juridike popullore e ruan në
ngjarjet historike,si:”katundet u besatuan... se pa ik Turqia prej 9 Maleve s’ kishin me kap parmend me
dorë.” kujtime Veteranësh, Lufta për
çlirim kombëtar 1876- 1912, Tiranë,
1962, f. 455).
Edhe prof. E. Çabej emrin mal e
shënon si të lashtë, siç e gjenë në
qytetin Dimalum. nga Di, DY+ MALE
( Me kuptimin qyteti i Dy maleve.
Edhe S. N. Konda thekson se:2 Fjala
–MAL- është nga fjalët më të vjetra e
më autentike të Shqipes.” Të dhënat
e më sipërme janë një dëshmi se E
Drejta Dokesore Shqiptare ka tradita
shumë të hershme, rrënjët e të cilave
shkojnë deri në lashtësi, mundet, deri
tek institutet juridike iliro- arbërore.
PRINCI LEKË DUKAGJINI DHE
KANUNI ME EMRIN E TIJ
Prof.dr. K. Biçoku, ngulmon në atë
që e drejta dokesore me emrin e Lekë
Dukagjinit e të Skanderbegut “formalisht, është kuzuar shumë shtrirja e
prejardhja kohore e mbarëshqiptare e
saj”.
Fill pas këtij mendimi të diskutueshëm, po vetë vazhdon me një mendim tjetër të goditur: “është krejt e
natyrshme që e drejta dokesore edhe
pse është krijesë kulturore anonime
mbarëshqiptare, në traditën popullore
ajo është e lidhur me emrat e gurave
të shquara të historisë sonë kombëtare dhe me personazhe vendore, të
cilët u përkasin periudhave historike
të hershme dhe të kohëve të vona”.
Por, ll pas këtij konkluzioni, që është
pranuar prej shumë studiuesve, si
dhe autorëve botues, merr një kthesë
të kundërt duke ngritur problemin se
“do të ishte më e drejtë që Kanuni të
jepej me tituj të personalizuar”, por me
tituj të tillë bien ndesh:

”me të vërtetën shkencore” e njëkohësisht, ”me traditën historike vendore dhe mbarëshqiptare.
Me këto autori i shkrimit dashur
padashur mohon me të padrejtë
rëndësinë e veçantë të princit L.Dukagjini në jetën politike të Shqipërisë së
Epërme”. Për më tepër, autori hyn “si
përçarës” në mes princave Dukagjinë,
duke i kundërvënë princin Nikollë Dukagjini princit Leka.
Gjithsesi, le të jenë faktet dëshmues
të së vërtetës, le të thërrasim për dëshmitarë eksplorues e studiues të shquar
të huaj e vendas:
1. E. Durham: “Për të gjitha zakonet, ligjet, doket, njerëzit, si rregull kanë vetëm një shpjegim: “Është
në Kanunin e Lekës”, në ato ligje që
thuhet se janë caktuar nga i pari Lekë
Dukagjini. Fama e tij midis seve që
ende ruajnë emrin e tij, ia ka kaluar
edhe famës së Skënderbeut...” ( E.
Durham. Brenga e Ballkanit. Tiranë,
1990, fq. 116,117).
2. Dr. M. Shuai: “Pranë Lekës III
Dukagjini, Skënderbeu shihet edhe në
përrallat e shqiptarëve veriorë...Kujtimi i dinastive shqiptare të vdekura
qe i fuqishëm. Në tokën mbi të cilën
patën sunduem, mbiemnat e tyne qëndruen e qëndrojnë edhe sot”. (Dr. M.
Shulai. Serbët dhe shqiptarët (përkthim). Tiranë, 1926, fq. 195, 197).
3. Fr. Bardhi shkruan: “Popujt e
Pukës kanë shumë zakone snike:
simbas dokeve të të moçëmve, ndër
gostijet e veta, në rrugë e në punë
këndojnë me zâ të naltë trimnitë e
burrave të tyne të mëdhaj dhe sidomos të pathyeshmit zot Gjergj Kastriotit, të thanunit Skanderbeg dhe
të përndritshmit zot Lekë Dukagjinit,
princit dhe zotnisë së tyne”. (Relacione... II, cituar, fq. 85).
4.F.S.Noli: “Të vetmit kapedanë
shqiptarë, që përmenden mbas
(vdekjes) së Skënderbeut janë: “Lekë
Dukagjini dhe Gjon Muzhaqi i Gjenealogjisë “. (Fan S. Noli. Historia e
Skënderbeut. Tiranë, 1962, fq.117).
5. Akademiku A.Buda: “Pas
vdekjes së Skënderbeut Lekë Dukagjini u bë një nga gurat më kryesore
udhëheqëse të luftës (antiosmane);

KANI LEKË DUKAGJINIT
Për sa i takon së drejtës dokesore, KLD, Varianti i Pukës, pavarësisht nga titulli i përdorur, nuk është
lënë pa u theksuar lashtësia e përbashkësia mbarëshqiptare. “Për rrjedhojë, edhe pse e drejta dokesore
shqiptare, që në treva të ndryshme u
atribuohet personaliteteve historike
si: Skënderbeut, Lekë Dukagjinit etj.
duhet kërkuar në origjinën dhe zhvillimin e tyre shoqëror e ekonomik
gjatë shekujve (S.P.),që përbëjnë
nënshtratin e përbashkët të së drejtës dokesore e të kulturës juridike
të kombit shqiptar (Ismet Elezi). Por,
në treva e krahina të ndryshme kjo
e drejtë dokesore merr ngjyrim dhe
elemente lokale, duke dhënë variante kanunore, nga të një karakteri
më të përgjithshëm deri tek ato të
një karakteri më të ngushtë krahinor, pamjen e të cilëve,-siç shprehet
Çabej,- e jep edhe gjuha shqipe. Në
këto dallime lokale hyn edhe varianti
kanunor i Pukës.
Si përfundim, emërtimi i këtij Kanuni me emrin e Lekë Dukagjinit
duhet parë si një nderim që i bëhet
këtij personaliteti. Por, njëkohësisht,
duhet parë edhe si një mbështetje
tek gura historike e Lekë Dukagjinit për vazhdimësinë e së drejtës
dokesore tradicionale bashkë me
plotësimet e bëra nga koha në kohë
përmes kuvendeve dhe sulleve, ku
duhej të përdorej me qëllim “formula
magjike”: “Kështu e la Leka! Kështu
pleqnoi Leka! Kështu e ka Kanuni i
Lekës! Kështu pleqnohet n’Kanú t’Lek
Dukagjinit në malet tona!”. Prandaj
përdorimi i emrit të Lekë Dukagjinit
në të drejtën dokesore të trevës së Dukagjinit mesjetar është mënyra e hyjnizimit të Kanunit, si edhe e gurës së
Lekë Dukagjinit në botën shpirtërore
të malësorëve të kësaj treve që në
shekuj përfunduan në një bigëzim
historik të pandashëm. Atëherë, edhe
Varianti Kanunor i Pukës nuk mund
të dilte jashtë emrit tradicional të Lekë
Dukagjinit. (Xh. Meçi-KLD, Variant i
Pukës, cituar, fq.24-25).
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KKSHP për vitin akademik 2016 - 2017 e përfunduan 24 ushtarakë me gradën
major, 2 prej të cilëve pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK)

Diplomohen akademistët e Kursit të
Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm
bëheni pjesë e status quo, përkundrazi,
në rastin më të mirë të udhëhiqni ndryshimin e në rastin më të keq të bëheni pjesë e tij, por kurrsesi të bëheni
pengesë.”
KKSHP për vitin akademik 2016 2017 e përfunduan 24 ushtarakë me

gradën major, 2 prej të cilëve pjesëtarë
të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK).
Në fund të ceremonisë, zëvendësministri i Mbrojtjes z. Petro Koçi dhe ushtarakët e tjerë të lartë të FA, i dorëzuan
diplomat kursantëve të cilët përfunduan
me sukses këtë vit akademik.

LAMTUMIRË “PISHTARI I
DEMOKRACISË” AGIM FAJA
Në mjediset e auditorit të Ministrisë
së Mbrojtjes u zhvillua ceremonia e
diplomimit të ushtarakëve që ndoqën
Kursin e Komandës dhe Shtabit të
Përgjithshëm (KKSHP) për vitin 2016 2017.
KKSHP përbën një nga hapat kryesorë të kursit të arsimimit profesional
ushtarak të ocerit të FA, i cili ka ndikim të rëndësishëm për vijimësinë e
karrierës. Ky kurs plotëson njohuritë në
fushën e planëzimit dhe drejtimit të operacioneve në të gjithë spektrin e nivelit
taktik si edhe i jep njohuri dhe shtron
bazat për planëzimin dhe drejtimin në
një mjedis operacional kompleks. Ky
kurs në sistemin e karrierës përfaqëson
kursin e nënkolonelit.
Të pranishëm në këtë ceremoni ishin
zëvendësministri i Mbrojtjes z. Petro
Koçi, zëvendësshe i Shtabit të Përgjith-

shëm të Forcave të Armatosura, gjeneral brigade Dedë Prenga, komandantë
forcash, i ngarkuari me punë i Ambasadës së Republikës së Kosovës në vendin
tonë z. Sylë Ukshini si dhe të ftuar.
Zëvendësministri Koçi në fjalën e tij
u shpreh se ky kurs përbën një moment
të rëndësishëm në jetën profesionale të
ushtarakut të Forcave të Armatosura.
“Pas një viti studimi “laboratorik” të
tyre keni mundësinë, por edhe përgjegjësinë për t’u bërë pjesë e përpjekjes së
përbashkët jo vetëm në nivel të Forcës
së Armatosur, por shumë më shumë se
kaq, e Aleancës së Atlantikut të Veriut”,
- tha ai duke i nxitur ushtarakët e sapodiplomuar të jenë edhe më kërkues dhe
ambiciozë. “Misioni juaj nuk është dhe
nuk duhet të jetë për asnjë moment të

Forcat e Armatosura, të angazhuar për
shuarjen e zjarreve në të gjithë vendin
Forcat e Armatosura të Shqipërisë
vijojnë më intensitet të lartë angazhimin në shuarjen e zjarreve në
disa qarqe të vendit.
Me kërkesë të Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile dhe në
ndihmë të strukturave të pushtetit vendor, vetëm gjatë muajit korrik, Forcat e
Armatosura janë angazhuar në 19 operacione për shuarjen e zjarrit në qarqe
të ndryshme të vendit, ku kanë marë
pjesë 584 efektivë dhe janë përdorur
44 mjete. Vetëm gjatë një dite Forcat e
Armatosura angazhuan 133 trupa dhe
10 mjete të Forcave Tokësore dhe të

Komandës së Mbështetjes në qarkun e
Vlorës, kryesisht në pyjet e Konispolit
ku efektivët e Batalionit III të Këmbësorisë në Poshnje, kanë punuar deri
në orët e para të mëngjesit. Gjatë muajit korrik efektivët e FA janë angazhuar
në operacione për shuarjen e zjarreve
në Cakran të Fierit; Bushat, Postribë
dhe Barbullush të Shkodrës; Vadhiz
të Fierit; Poshnje të Beratit; Tepelenë,
Gjirokastër, Dropull, Klos, Konispol
dhe Burrel.
Forcat e Armatosura mbeten në
gatishmëri për t’u angazhuar në çdo
situatë të krijuar nga zjarret.

SHPENDI TOPOLLAJ*
I shtrenjti dhe i paharruari ynë Agim Faja!
Ne, të afërmit, shokët dhe miqtë e tu, jemi mbledhur sot rreth teje, jo si
herët e tjera; për të parë veprën tënde, për të dëgjuar fjalët e tua të mençura
e për të shijuar humorin tënd të pashuar, por, për të të dhënë me lot në sy
dhe përmes një pikëllimi të thellë, lamtumirën e fundit. Ti vetë ishe i përgatitur shpirtërisht për këtë ditë, përderisa mbaje përballë, të varur në murin e
studios tënde, porosinë proverbiale të Mark Tëeinit “ Të jetojmë në mënyrë
të tillë që kur të vdesim t`i dhimbsemi edhe varrmihësit”. Pastaj, ti e kishe
zgjedhur edhe vendin ku do të preheshe në përjetësi; pranë Durrijes tënde
të dashur, njësoj si Xh. Verdi dikur që kishte shfaqur dëshirën të varrosej
atje, në Casa di Riposo, pranë Xhuzepinës së tij. Ithtar i Senekës që thosh
se “Jetëgjatësia nuk varet prej meje. Por prej meje varet mënyra e të jetuarit
për sa kohë do të jetoj”, ti u ndave paqësisht me jetën: ajo u tregua bujare
me ty, por edhe ti , me talentin e rrallë, me vlerat e spikatura njerëzore
dhe me vullnetin e pashembullt në punë, e zbukurove atë me penelin dhe
penën tënde. Veç, ti ishe më shumë se kaq: pasi me emrin tënd të praruar u identikua i gjithë qyteti i Shijakut me rrethina që ti i doje aq shumë,
me ato traditat e njohura atdhetare, demokratike e kulturore. Me një durim
e këmbëngulje të admirueshme, ti u shërbeve atyre me forcën e një institucioni të vërtetë, duke ksuar dhe evidentuar historinë. Njëkohësisht, me
dashamirësinë tënde, u bëre babai i aradhës së piktorëve shijakas, por dhe
mburrja e sa e sa artistëve, shkrimtarëve dhe intelektualëve anë a mbanë
Shqipërisë e më gjerë. Se ti, siç ishe mjeshtër i madh dhe artist i merituar
në të pikturuar, nuk e kishe shoqin në të tuarit e zemrave të të tjerëve. Ti
kishe pafundësisht shokë e miq që nga akademikë e deri fshatarë të zakonshëm, pasi ishe në radhë të parë vetë i tillë. Duke e parë jetën, sipas parimit
lozok, si dhuratë të natyrës dhe të jetuarit si dhuratë e mençurisë, ti me
gjithë qenien tënde u mbështete dhe përfaqsove atë që thjeshtë e quajmë
“tabani popullor”. Është kjo arsyeja që më jep të drejtën e pamohueshme të
them se me ikjen tënde zike, Shijaku humbi birin e saj më të çmuar, Durrësi artistin emërmadh dhe i gjithë vendi, piktorin dhe ilustratorin më simpatik e shpirtlirë. Familjes që ti Agim e kishe të shenjtë, do t`i mungojë babai,
gjyshi dhe mësuesi i pazëvendësueshëm, gjë për të cilën ne me hidhërim të
madh i shprehim ngushëllimet tona të sinqerta. Dhe me këtë rast, lejomë
të të përcjell dhimbjen e madhe të mikut tënd 99 vjeçar, Heroit të Popullit
dhe Nderit të Kombit, gjeneral leitenant Rrahman Parllakut, pasi në organizatën që ai drejton, ti Agim Faja ishe zgjedhur njëzëri anëtar nderi. Me të
tillë dhimbje do largohemi nga Shijaku (i cili si kurrë më parë edhe pse në
një ditë shkëlqimtare plot diell, po na duket më gri) edhe ne shokët e miqtë
e tu të shumtë, të ardhur nga çdo anë, por, duke marrë me vete bindjen se
banorët e tij do të të përjetësojnë si Njeri dhe Artsist të mrekullueshëm, me
një epitaf si ai që kishte zgjedhur Bajroni për veten e tij se “Unë jam hi, aty
ku dikur isha zjarr.” U preftë në paqe shpirti yt i mirë dhe të qoftë I lehtë
dheu i vendit që ti e deshe aq shumë!
*Fjala në ceremoninë e lamtumirës

