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Që nga “Načertanije”, drafti sekret i viti
1844. e ministrit të Brendshëm Serb, Ilija Garashanin, projektit të parë të Vaso
Çubriloviqit “Shpërngulja e Arnautëve”
nga viti 1937., Konventa jugosllavo-turke
për shpërnguljen e shqiptarëve në Turqi
nga viti 1938, elaboratit të Ivo Andriqit të
porositur nga kryeministri Milan Stojadinoviq, projektit të dytë të Vasa Çubriloviqit
“Problemi i pakicave në Jugosllavinë e Re”
nga viti 1944., “Marrëveshja Xhentëlmene”
Tito-Kyprili për shpërnguljen e shqiptarëve
në Turqi e vitit 1953, planet për pastrimin
etnik dhe kolonizimin e Kosovës e realizuar
pjesërisht edhe nga ministri i Brendshëm
jugosllav Aleksandar Rankoviq, Memorandumi i Akademis së Shkencave dhe Arteve
të Serbisë e deri te projektet e të qarqeve
ekstreme raciste e neofashiste serbe si:
ulërimat e Sheshelit se “shqiptarët duhet
dëbuar përtej Bjeshkëve të Nemuna”, të
bërtiturat e Drashkoviqit se “atje ku është
edhe varri i vetëm serb, ajo është tokë serbe” projekti i regjimit të Millosheviqit “Të
gjithë serbët në një shtet të vetëm”- nënkuptonin ngritjen e doktrinës shtetërore për
formimin e Serbisë së Madhe dhe zhdukjen e popullit shqiptar me mjete të dhunës
dhe me metoda gjenocidale. Për arritjen
e këtyre qëllimeve janë përdorur të gjitha
mehanizmat shtetërore dhe joshtetërore.
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HISTORIA
Përkrah Brigadës së VII-të vepronte edhe Grupi i Skraparit. Veprimet luftarake i kordinonte Komandanti i Brigadës, Gjin Marku

73-vjetori - Brigada e VII-të S, një nga brigadat
më të shquara të Ushtrisë Nacionalçlirimtare
•
Me rastin e 73 vjetorit të
Brigadës kujtojmë me nderim e respekt të gjithë ata që i dhanë jetën
kësaj lufte dhe nuk jetojnë më, si:
Adil Çarçanin, Gjin Markun, Kadri
Hoxhën, Muharrem Fugën, Njazi Demin, Myzafer Trebeshinën, Irfan Peshtanin, Luan Qafëzezin, Mustafa
Beqon, Ismail Gjerbësin, Tajar Grepckën, Novruz Gjerbësin, Kajmak
Qerimin (Kaloçin), Novruz Malindin, Adil Prishtën, Xhavit Strugën,
Habib Seitllarin, Foto Pukën, Mark
Çukun, Miti Teneqexhiun, Rushit
Dervishin e shumë të tjerë
Brigada e VII-të Sulmuese u formua më 17 mars 1944 në Vlushë të
Skraparit. Komandanti ushtarak ishte
Gjin Marku, ndërsa komisarët politikë
ishin Kadri Hoxha dhe Adil Çarçani.
Dy muaj më parë këtu në Vlushë nazistët gjermanë vranë 114 skraparllinj,
duke përfshirë edhe ata të fshatrave
Krushovë, Kapinovë e Turbehovë.
Me të marrë urdhërin, Gjin Marku
iu vu punës organizuese të kësaj Brigade. Në shtëpinë e Kahreman Yllit,
në prani të Myqerem Fugës u bë organizimi i Brigadës. Batalioni i Parë u formua kryesisht me partizanë të Qarkut
të Beratit me një kompani nga Devolli,
Batalioni i Dytë kryesisht me partizanë
të grupit të Skraparit, ndërsa Batalioni
i Tretë u formua nga partizanë të Qarkut të Gjirokastrës, me në krye Gani
Nivicën (dëshmor), me një kompani
nga Batalioni i Dëshnicës.
Në garnizonin e Beratit e kryesisht
në Kuçovë kishte pak gjermanë, kryesisht kishte forca të Ballit Kombëtar
dhe të Gjindarmërisë. Mbrojtja ishte organizuar kryesisht me pikëmbështetje
të forta. Mund të përmendim Kalanë,
Shëndëllinë, Lisin e Beçit dhe vetë kazermat ushtarake. Kuçova, vetë fusha
e Otllakut dhe Ura Vajgurore kishin të
tjerë garnizone mbrojtje.
Këto objekte, të lidhura me copa
transhe dhe hendeklidhje përbënin
një mbrojtje të fuqishme, me të cilat
do të përballej Brigada e VII-të. Sekreti
i armikut qëndronte në shumëllojshmërinë e pozicioneve të zjarrit. Disa
nga këto ishin të pushtuara dhe disa
jo. Tanket nuk qëndronin në qytet. Ato
afroheshin pranë kazermave vetëm
kur partizanët e Brigadës së VII-të e
rrezikonin qytetin.
Pas urdhërit të Komandantit vinin
urdhëra të tjerë, të nënshkruara nga
Spiro Moisiu për çlirimin e Beratit, për
përballimin e Operacionit të qershorit,
për çlirimin e Kuçovës etj. Për çlirimin
e Beratit dhanë ndihmesën e tyre vetë
beratasit. Qysh në goditjen e parë mbi
harkun e parë mbrojtës ra partizani
Thoma Shqina, një nga të rinjtë e zjarrtë të këtij qyteti. Po atë ditë ra Rahmi
Stropani nga treva atdhetare e Devollit.
Nuk mund të numërohen aktet heroike të partizanëve nga Zona e Skraparit
dhe e Dëshnicës. Në faqet e historisë
së Brigadës së VII-të Sulmuese radhiten shumë partizanë e kuadro që ranë
në ballë të luftës. Po përmendim disa
nga kuadrot drejtuese politikë: Koli

Myzeqarin, Skënder Libohova, komandant batalioni, Haxhi Dokon, Fahri
Zaimin, Mehdi Vilën, Loni Odriçanin,
Thimi Tanin, Naim Gurin, komisar
kompanie.
Në kujtimet e tij, Myqerem Fuga kujton: “Ngritën këshillat apo u rizgjodhën
këshillat nacionalçlirimtarë në zonën e
nahijes së Beratit, në Sulovë, në zonën
e Shpriagut, në zonën e Tërpanit dhe
deri në zonat e thella të Roskovecit, të
Myzeqesë e të Dumresë”.
Përkrah Brigadës së VII-të vepronte edhe Grupi i Skraparit. Veprimet
luftarake i kordinonte Komandanti i
Brigadës, Gjin Marku me Komandantin e Grupit të Skraparit, Njazi Çepanin. Një punë të mirë kuadrot e kësaj
Brigade bënë edhe me organizatën e
rinisë. Batalioni i dytë u kthye nëpër
fshatrat e Komunës së Potomit dhe
asaj të Çepanit, ku me dhjetra partizanë të rinj shtuan radhët e Brigadës.
Goditjet e njëpasnjëshme të batalioneve të Brigadës kanë qenë të furishme
të cilat arritën deri në Mollas të Sulovës, kurse nga krahu i majtë deri në
afërsi të Fierit. Nuk mund të lëmë pa
përmendur punën e shoqes Shpresa
Hoxha (Fuga) në Skrapar, në Berat e
deri në Fier e Dumre. Në punën organizuese në Qarkun e Beratit u dalluan mjaft kuadro, sa është e vështirë t’i
rradhisim të gjithë. Veprimet luftarake
të Brigadës në përballimin e Operacionit të qershorit qenë të tilla që i detyruan qysh në fillim forcat gjermane
të tërhiqeshin në Berat. Meqënëse disfata e këtyre forcave deformonte planet
për të dalë në bregdetin shqiptar, filloi
përsëri sulmi drejt Paraspuarit e Qafë-Shkozës dhe takimi i këtyre forcave
do të bëhej në Kreshtat jugore të Skraparit. Tre kuadrot kryesore Gjini,
Kadriu dhe Neshati ishin në Kongres
të Përmetit. Iu deshën Adil Çarçanit,
Ramiz Alisë dhe Njazi Demit t’i viheshin
kundërveprimit të forcave armike-tregon Myqerem Fuga.
BETEJAT HEROIKE KUNDËR
GJERMANËVE
Në Arkivin Qëndror të Ushtrisë
është një copë radiogram që udhëzon
forcat partizane në rast shpartallimi, të
përqëndrohen tek stanet e Sinan Lesh-

njes në Turbohovë dhe te shtëpitë e
Feim Gërmenjit, tek mullinjtë, me parrullën dhe kundërparrullën “Lufta-Liria”. Po ku i dinin këto vende kaq të
fshehta?! Kjo ndodhte sepse vetë komandanti i kishte shkelur me kohë
këto vende. Jo pa qëllim e dërgonin
atë radiogram Myqerem Fuga dhe Aqif
Ylli që komandonte detashmentin e
ruajtjes së Shtabit. Por ajo që ngjalli
habinë e partizanëve të Brigadës dhe të
të gjithë ushtrisë partizane që forcat e
kësaj Brigade kryen natën atë manovër
të guximshme, do të mbetet historike.
Ndërsa gjermanët u hodhën përtej Osumit e Çorovodës, forcat e Brigadës
kaluan në marenë e Kakrukës, në
anën tjetër të Osumit, por kjo kërkonte
guxim, fshehtësi e disiplinë.
Këta ishin partizanët trima të
Brigadës së VII-të Sulmuese. Më 10
qershor u grumbulluan tek Stanet e
Babait, rrëzë malit Tomorr. Pas analizës kaluan në lojra të bukura dhe
festuan fitoren për çlirimin e Beratit.
Ditën e fundit u vra partizani Thoma
Arbëri. Para se të niseshim për në Veri
të Shqipërisë u grumbulluam në Mollas të Sulovës.
Na u shtua efektivi me 150 partizanë të rinj nga qyteti i çliruar i Beratit. Kush ndihmoi më tepër për organizimin e tyre? Të gjithë kuadrot,
beratas por veçanërisht Myqerem Fuga
e Luan Qafëzezi. Marshimi i gjatë na
lodhi, por më 19 tetor 1944 u ndodhëm
përpara Shënpalit e Gëziqit të Mirditës dhe përpara urës së Fanit. Ajo që
tërhoqi vëmendjen e partizanëve dhe të
popullit të këtyre anëve ishte kalimi në
befasi i batalionit të II-të dhe të Batalionit të IV-të me në krye Komandantin
e Brigadës para se të sulmohej Shënpali dhe kjo qe një veçori e lavdishme.
Pasi u morr Shënpali filloi ajo luftë që
do të mbahet në histori. Gjermanët u
munduan me çdo kusht që ta mbanin
të hapur këtë rrugë, kurse partizanët
kurrsesi nuk i lejonin.
Në krah të Brigadës së VII-të arriti
Brigada e VI-të dhe në krah të majtë
Brigada e XXII-të. Për 6 ditë e netë jehoi ajo luftë e paparë ku dhanë jetën
35 partizanë dhe u plagosën 40 të
tjerë. Do të ndalem pak në veprimet e
Batalionit të III-të. Pasi pushtoi Rubi-

kun, u qep lart në malin e Melungut,
tek sheshi i Shpardhës; rrethoi dhe
shtiu në dorë këtë bazë të rëndësishme
. Lufta vazhdoi nga ura e Matit deri në
Shëngjin, ku ngeli si lapidar partizani
Bektash Guri. Me këto luftime që zhvilloi kryesisht Batalioni i III-të thuhet se
u vranë 100 gjermanë dhe u dëmtuan
40 automjete, por çfarë thonë dokumentet e vetë gjermanëve? Divizioni i
ushtrisë gjermane për këtë rajon vërteton se u vranë 111 gjermanë dhe u
dogjën 12 automjete.
Kjo është përgjigja për ata që kanë
tendenca të nënfleftësojnë luftën partizane. Për shkak të kufizimit të materialit nuk mund të vëmë emrat e atyre që
u vranë në këtë luftë, por do të përmendim çlirimin e Shkodrës më 29 nëntor
1944. Në ditarin gjerman kjo jepet qartë në një tekst me rënien e Kotorit!
LUFTIMET NË MAL TË ZI
Nuk mund të lë pa përmendur
luftën në Malin e Zi, sakrificat që bënë
partizanët Veip Çepani (Goga) dhe Pero
Nepravishta, të cilët mbetën invalidë të
përjetshëm. Në fitoren që patëm në Zejmen dhe Grykë-Manati, gjatë rrugës
dy aleatë anglezë na ndihmuan shumë
për të minuar rrugën. Gjithashtu na
ndihmuan edhe në Grykën e Moraçës
në Malin e Zi. Zbuluesit tanë e kaluan
lumin Drinos. Tek partizanët tanë ishte
ngulitur thellë dëshira për të vazhduar luftën deri në Berlin. Por pa pritur
vjen urdhëri “Divizioni i VI-të të këpusë
kontaktin me armikun dhe të kthehet
në Shqipëri!”. Komandanti i Divizionit
e lexoi këtë urdhër në të gjithë efektivat dhe proteston: Falë kësaj proteste vjen urdhëri nr.3: “Divizoni të niset
për në Kosovë”. Me rastin e 73 vjetorit
të Brigadës kujtojmë me nderim e respekt të gjithë ata që i dhanë jetën
kësaj lufte dhe nuk jetojnë më, si: Adil
Çarçanin, Gjin Markun, Kadri Hoxhën, Muharrem Fugën, Njazi Demin,
Myzafer Trebeshinën, Irfan Peshtanin,
Luan Qafëzezin, Mustafa Beqon, Ismail
Gjerbësin, Tajar Grepckën, Novruz
Gjerbësin, Kajmak Qerimin (Kaloçin),
Novruz Malindin, Adil Prishtën, Xhavit
Strugën, Habib Seitllarin, Foto Pukën,
Mark Çukun, Miti Teneqexhiun,
Rushit Dervishin e shumë të tjerë.
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AKTUALITET
Ministrja Kodheli vlerëson angazhimet e deritanishme të Shqipërisë dhe gatishmërinë për të marrë përgjegjësitë e veta

MINISTERIALI I NATOS, SHQIPËRIA NË RRUGËN E DUHUR
tuan mundësitë për mbështetjen e
mëtejshme të përpjekjeve për përshpejtimin e mposhtjes së Daesh.

Nga Kujtim BARA
Bashkëpunimi NATO - BE ka një
vlerë të shtuar në adresimin e
projektimit të stabilitetit përtej
kufijve evropianë, në veçanti.
Në këtë kontekst, Shqipëria ka
dedikuar burime dhe kapacitete,
siç janë: angazhimi në Afganistan, Kosovë, detin Egje, Gjeorgji, në Mali, por edhe në Irak,
në kuadër të koalicionit global
kundër Daesh
Gjatë punimeve të Takimit të
Ministrave të Mbrojtjes të vendeve
anëtare të NATO që uzhvillua në
Bruksel më 16 shkurt 2017, ministrja Mimi Kodheli vlerësoi rëndësinë
e bashkëpunimit NATO - BE si edhe
pruri në vëmendje angazhimet e
deritanishme të Shqipërisë dhe
gatishmërinë për të marrë përgjegjësitë e veta. Darka e punës e
ministrave të Mbrojtjes, u ndal në
Lidhjen Transatlantike dhe vendimet e fundit të BE për forcimin e
kapaciteteve mbrojtëse të saj. Ministrja Kodheli theksoi rëndësinë e
bashkëpunimit NATO - BE, si një
shtyllë kyçe për mbajtjen e paqes
dhe sigurisë në zonën euroatlantike. Duke vijuar, ajo theksoi se ky
bashkëpunim mbetet i rëndësishëm

Ministrja Kodheli merr
pjesë në Konferencën e
Sigurisë së Mynihut

dhe duhet të fokusohet në krijimin
e kapaciteteve të përbashkëta, duke
parë mangësitë reciproke. Gjithashtu, bashkëpunimi NATO - BE ka një
vlerë të shtuar në adresimin e projektimit të stabilitetit përtej kufijve
evropianë, në veçanti. Në këtë kontekst, Shqipëria ka dedikuar burime
dhe kapacitete, siç janë: angazhimi
në Afganistan, Kosovë, detin Egje,
Gjeorgji, në Mali, por edhe në Irak, në
kuadër të koalicionit global kundër
Daesh. Në gjykimin tonë, vijoi znj.
Kodheli, këta janë disa tregues të
pazëvendësueshëm të respektimit nga ana e Shqipërisë të princip-

it të “ndarjes së përgjegjësive”. Në
pasditen e 16 shkurti, znj. Kodheli
mori pjesë gjithashtu në Ministerialin e Koalicionit kundër Daesh. Ky
ministerial u drejtua nga sekretari
amerikan i Mbrojtjes James Mattis.
Ne këtë takim ministrja e Mbrojtjes
konfirmoi edhe njëherë qëndrimin e
palëkundur të Shqipërisë për kontributet e shumanshme në luftën
kundër terrorizmit.
Ministrat e pranishëm diskutuan
mbi fushatën ushtarake dhe të ardhmen e koalicionit ndërkombëtar
kundër të ashtuquajturit Shteti Islamik (Daesh).Gjithashtu u disku-

HOMAZH

MISTO ÇULE, VETERAN I ORËVE TË PARA
TË LANÇL, OFICER MADHOR I USHTRISË
Nga Jorgji TERCA
Para disa kohësh u nda nga jeta
Misto Çule, ish veteran i orëve të
para të LANÇl dhe oficer madhor i
ushtrisë shqiptare.
Misto, apo Themistokli Nako Çule
lindi më 27 Maj 1926, në Voskopojën
e lashtë dhe turistike, në një familje atdhetare, fillimisht në gjëndje
ekonomike të mesme, e cila gradualisht pësoi rënie, si rezultat e ndryshimeve në kohëra. Nga babai i tij
Nikollaqi (Niko) Çule dhe nëna e tij u
trashegua nje familje solide.
Babai Niko Çule pas 20 vjetësh
emigrant ekonomik në SHBA u
kthye në Shqipëri dhe nga Durrësi,
pa vajtur pranë familjes, u rendit
në Gardën Civile të Qeverisë, duke
luftuar e punuar për çlirimin Kombëtar. Ai duke qënë anëtar i shoqatës “Vatra” kishte rënë në kontakt
me atdhetarë, duke ndihmuar në aktivitete, deri edhe në ndihmë financiare. Madje nëpër arshiva ekzistojnë
edhe shkrime me emrin e tij. Babai
i Mistos pas shporrjes së italianëve
në 1920, u kthye në Voskopojën e
djegur nga vandalët që më 1916.
Shtëpinë e gjeti të djegur e të shëmbur. Gjithësesi ndërtoi katër dhoma
dhe ka ndihmuar në ndërtimin e
shkollës së Voskopojës financjarisht
dhe ne problemet e Voskopojës se
atëhershme.
Nisur nga përpjekjet e tij në interes të çështjes Kombëtare, rriti dhe
edukoi fëmijë të devotshëm e kulturë
Orientale, sa që pas pushtimit nga
Italia fashiste më 1939 u solidarizua
familjarisht me rezistencën kundër
okupatorit, dhe djali i tij Mistua me
dy motra të mëdha u rreshtuan në
radhët partizane, Jorgji Nako Çule
dhe Andromaqi Çule, të tre parti-

zanë në Brigadën e IV Sulmuese,
në radhët e së cilës kaluan luftime e
marshime deri në çlirimin e plotë të
Shqipërisë.
Pas luftës kreu kursin e oficerëve
dhe doli oficer. Mistua qe, në një
nga grupet e para të rreshtave partizane që u dërguan për studime në
ish Bashkimin Sovjetik, së bashku
me rreth 75 shokë kuadro ushtarakë
të luftës, në shkollën e këmbsorisë
në Odesë. Nga ajo shkollë dolën
kuadro, të cilët kanë dhënë shumë
në modernizimin e ushtrisë, të cilët
më tej u bënë simbol i kuadrove të
larta të komandave e shtabeve.
Në veçanti Misto Çule u dallua
jo vetëm si kuadër por edhe si një
qitës i shkëlqyer, duke dalë kampion i qitjes në gara kombëtare. Kjo e
bëri që të njihej si profesionist i atij
sektori, duke marrë pjesë edhe në
gara ndërkombëtare, sidomos të ish
vendet e demokracive popullore, jo
vetëm si qitës, por edhe si anëtar i
jurive, ku shëmbulli dhe aftësia e tij
e bënë të njohur brënda dhe jashtë
vendit.
Mistua ka qënë një kuadër i njohur ushtarak, i cili kreu funksione
në reparte e njësi të ndryshme, si
në ushtri dhe në shkollën e bashkuar të oficerëve, deri shefi cikli i teorisë së qitjes e armatimit. Në vitin
1968-1970 kreu Akademinë e Lartë
të Mbrojtjes me rezultate të larta, gjë
që i hapi horizonte për funksione më
të mëdha. Pas përfundimit të Akademisë, në Fakultetin Gjitharmësh
e emëruan Shef Shtabi Brigade në
Korpusin e 5-të Gjirokastër dhe perspektiva për të qe e hapur, po të mos
ivinin pasoja të njëpasnjëshme, sidomos pas akuzave e prerjes së kokave
të ushtrisë në grupin e të ashtuquajturës “Kasta Ushtarake”. Arriti deri

shef i stërvitjes së Korpusit të dytë.
Misto Çule ishte me gradën Major
para heqjes së gradave. Por akuzat
e goditjes për atë kuadër me dije të
plota e shërbime të palodhëshme,
do t’a përplasnin në burgun e diktaturës, në pavjonin e psikiatrisë, në
mes të atyre që llafoseshin me vete,
me pretendimin se me ato që shprehëte Mistua, me kurajo burrërore, se
gjoja “Beqir Balluku” kështu e ashtu, “por vetëm armik s’bëhej kurrë”.
Për Misto Çulen s’kishte xhepa t’i
mbante ato që shprehëte lukunia komuniste, së cilës nuk i kishte besuar
asnjëherë .
Nuk mposhtej as nga akuzat e
as nga goditjet që po merrte, me
trillime e nën rrogoz. Atje në burg e
në psiqiatri, akuzuesit e torturonin,
kurse ai si kundërvënie, shpaloste
dijet e njohuritë e plota që kishte, i’u
shpërvesh gjuhëve të huaja, që nga
greqishtja, italishtja e deri anglisht e
frëngjisht, ndërkohë që rumanishten
e rusishten i kishte përvetësuar me
kohë. Mistua në vetëvete kishte objektiva dhe ashtu i lodhur e i munduar nga jeta pas viteve të kthesës, u
ul në sallat e biblotekave e kërkonte
e shkruante për lashtësinë e Voskopojës së tij të dashur, ku më 1938
kishte mbaruar 5 klasët e fillores
dhe rrinte me një dosje në dorë. Dhe
i papërtuari studiues, i’u fut përkthimeve. Nuk është e lehtë të përkthejë
nga grqishtja e italishtja: “EZOPIN”
e njohur e të tjera. Ka lënë pjesë volumesh me shkrime të pabotuara.
E midis asaj pune e mundimi i vdiq
edhe shoqja e jetës, në kohën që ai
gëzohej që e kishte patur e duhej ta
kishte krah edhe në vitet e pleqërisë,
kur Mistua parashikonte që edhe në
pension ti jepte historisë së vendit.
Gjithësesi jeta bën të vetën, por

Ministrja e Mbrojtjes znj. Mimi
Kodheli mori pjesë më 18 shkurt
në Konferencën e Sigurisë së Mynihut në Gjermani, çështjet kryesore të së cilës janë zhvillimet aktuale në fushën e sigurisë globale
për të cilat liderët botërore diskutojnë dhe shpalosin mendime dhe
pikëpamje të ndryshme.
Gjatë punimeve te kësaj konference, ministrja Kodheli bisedoi me
homologun e saj austriak z.Hans
Peter
Doskozil,
komisionerin
e BE-së për Migrimin, Punët e
Brendshme dhe Shtetësinë, z.Dimitris Avramopoulos, të cilët i njohu
me masat që vendi ynë ka marrë
në rast përballjeje direkte me fluksin e refugjatëve.
Në Konferencën e Sigurisë së
Mynihut marrin pjesë personalitetet më të larta të sigurisë në
botë, që nga zëvendëspresidenti
amerikan, presidentë dhe kryeministra të vendeve anëtare të NATO-s, BE-së, ministra të Jashtëm,
të Mbrojtjes dhe personalitete në
fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe sigurisë.

në vitet e fundit të saj, kishte lindur e rritur fëmijë me virtyte të larta njerëzore e atdhetare, fëmijë të
dashur e tepër humanë, si djalin e
vetëm Ilirin, çiklist i njohur dhe Sekretarin e Përgjithshëm të Federatës
së Çiklizmit e asaj të Alpinizmit. Mistua ka lënë edhe tre vajza të mira e
njerëzore, të cilat e mbajtën në duar
për të mos i ndier babai i tyre vitet
e mungesës së bashkëshortes e në
vitet e moshës së thyer. Veçanërisht preokupimet e ditëve të lëngimit në shtrat dhe përcjelljes së tij në
banesën e fundit.
Misto Çule, njeri i çiltër me plotë
shokë, përkujtohet sot me respektin më të madh. Ai i dha shoqërisë
mund, djersë e sakrifica, por la pas
edhe gjurmë morale e shërbimi, si
dhe fëmijë që të ruajnë kujtimet më
të mira, nga të dashurit e tij, të afërm
e shoqëri që ta nderojnë.
Mistua mbante tetë urdhëra e
medalje të luftës e shërbimit, si dhe
shumë tituj e Fletënderi, midis tyre
edhe çertifikatën “Mirënjohje e Bashkisë së Tiranës” si pjesëtar i çlirimit
të kryeqytetit me rastin e 70 vjetorit
të çlirimit ku mori pjesë, si partizan e
Brigadës së katërt.
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HOMAZH
Ministrja e Mbrojtjes, Kodheli dhe veteranë të OBVL, homazhe në nderim të komandantit legjendar të Aviacionit

Kolonel Edip Ohri u varros në Tiranë
me nderime të larta ushtarake
Nga Mehmet Latifi
Në varrezat e Tuﬁnës, Bashkia e
Tiranës, më 22 Shkurt 2017 u zhvillua ceremonia e varrimit të kolonel Edip Ohrit-legjenda e aviacionit
shqiptar.
Ai u varros me nderime të larta
ushtarake, duke bartur arkivolin
me trupin e Edip Ohrit, pjestarët e
Gardës së Republikës së Shqipërisë,
që paraprakisht ishte ekspozuar në
Muzeun ushtarak të Ministrisë së
mbrojtjes, në kompleksin e Shkollës
së Bashkuar, ku u bënë homazhe
nga familjarët, miqtë, ish kolegët
e tij si dhe zyrtarëve të lartë ushtarak. Ai u nderua në këto ceremoni
lamtumire nga Ministrja e Mbrojtjes
Mimi Kodheli, Heroi i Popullit dhe
Nderi i Kombit, gjenerali 98 - vjeçar
Rrahman Parllaku, Sheﬁ i Shtabit të
Përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare,
gjeneral Jeronim Bazo, si dhe nga
pjestarët e të gjitha gjinive ushtarake të Shqipërisë, ish komandanti
i aviacionit të Shqipërisë, gjeneral
Astrit Jaupi, miq e fareﬁs nga Shkupi, Struga etj, si dhe delegacioni
nga komuna e Strugës me në krye
sekretarin e komunës së Strugës,
Krenar Lloga etj.
Të fundit që u përshëndetën me
gjeneral Edip Ohrin ishin ish komandanti i aviacionit të Shqipërisë,
gjeneral Astrit Jaupi dhe gjenerali
97 vjeçar-Heroi i Popullit, Rrahman
Parllaku.
Në fjalën e tij lamtumirëse, gjeneral Astrit Jaupi, mes tjerash theksoi:
“Ai do të jetojë si një rrap shekullor, me rrënjët e ngulitura thellë
në tokë dhe lartë në qiell. Ai ishte

organizator e frymëzues akademik,
e çka jo tjetër në qiell e në tokë.Vepra e tij do të jetë e përhershme.
Lamtumirë Komandant”-përfundoi
gjeneral Astrit Jaupi.
Ndërkaq gjeneral Rrahman Parllaku-Heroi i Popullit, në fjalën e tij
mes tjerash, me zë të dridhur dhe
plot emocione theksoi:
“ Ai ndrroi jetë pasditen e datës
21 shkurt 2017, pas një sëmundje
të rëndë. Edip Ohri lindi në Strugë
më 1926 në një familje ﬁsnike, po i
mbetur jetim e u rrit nën kujdesin
e një ﬁsniku të madh, siç ishte Qazim Bej Vlora, nga mori një edukatë
shëmbullore, si vëllai Dashamiri
dhe motrat Edibeja e Hyrmete.
Edipi trashëgoi e çoi më përpa-

ra traditat më të mira të të parëve
të tij, si atdhedashurinë, shpirtin e
sakrif cës, guximin e trimërinë etj.
Ai arrestohet padrejtësisht më
16 tetor 1980 dhe akuzohet për përgatitjen e një grushti shteti ushtarak
dhe propagandë anti-shtetërore.
Pas disa muaj hetimi Edip Ohri, së
bashku me gjashtë oﬁcerë të tjerë
del në gjyq. Në janar të vitit 1981,
dënohet me 14 vjet burg, dënim i
kryer ﬁllimisht në Ballsh në Zejmen.
Në vitin 1985, dërgohet në burgun
famëkeq të Burrelit ku qëndron deri
sa lirohet si rezultat i amnistisë së
29 nëntorit 1989.
Gjatë kohës së vuajtjes së dënimit të padrejtë, në burgun e Burrelit është i njohur dhe për pa-

thyeshmërinë e treguar. Ai kishte
cilësi të larta njerëzore, ndershmëri,
sinqeritet, mirënjohje ndaj të tjerëve,
përkushtim të patundur ndaj Atdheut.
Edip Ohri ishte një pilot i madh.
Nuk kishte mjet ajror në Shqipëri,
me të cilin nuk kishte fluturuar, me
avionët luftarakë me helikë të tipit
JAK dhe PO, me avionin bombardues, me avionët gjuajtës me helikë, me avionët reaktivë MIG-15,
MIG-17, me supersonikun MIG-19;
me helikopterët MI-1 e MI-4, si dhe
me avionët e transportit. Ai realizoi
rreth 4000 orë fluturime, pa e ndërprerë asnjëherë punën drejtuese si
komandant.
Edip Ohri ishte dhe një prind
shembullor. Gjatë gjithë jetës së
tij, me gjithë kalvarin e vujatjeve
u dhuroi bashkëshortes e
vajzave që ishin dhe janë krenaria e
gëzimi i tij, duke dëshmuar kujdesin e dashurinë e babait të tyre, ndaj
fëmijëve. Ai ishte prind, mësues dhe
edukator, që i rriti dhe edukoi ato
me ndershmërinë dhe besnikërinë
e patundur ndaj popullit e Atdheut
tonë të dashur. Ai u dha atyre forcë,
pathyeshmëri e krenari. Ndaj dhe
sot, ne jemi bashkë me dhimbjen e
tyre të thellë.
Lamtumirë
miku
e
bashkëpunëtori ynë i paharruar. Të qoftë
i lehtë dheu i tokës mëmë! Parajsa
qoftë vendbanimi yt i përjetshëm!
Nga Shtabi i Përgjithshëm i
Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe nga Forcat
Ajrore të Shqipërisë arritën telegrame ngushëllimi. Në emër të
familjes së Edip Ohrit, faleminderoi
nipi i tij Roland Ohri. (INA)

Edip Ohri, lavdia e aviacionit luftarak Shqiptar

Gjen.Brig ® Astrit Jaupi
Të nderuara e të respektuara vajzat, Mirjana dhe Arjana!
Familjarë, miq, ushtarakë dhe
dashamirës të Komandant Edip Ohrit!
Me hidhërim e pikëllim ne sot ndahemi dhe i japim lamtumirën e fundit
luftëtarit, Komandantit legjendar të
Aviacionit, pilotit e kolegut tonë.
Ai do të jetojë e mbahet mend si
njeri gati shekullor, rrap shekullor me
rrënjet e ngulur thellë në histori, me
degët lart në qiell.
Nuk i përkiste vetëm brezit të parë
të pilotëve që kondribuan për krijimin
e aviacionit, por ai u bë në vite lavdia
e aviacionit luftarak Shqiptar.
Teoricieni e praktikceni i talentuar,
organizatori, drejtuesi e frymëzuesi
model, largëpamësi e krijuesi akademik. Emri i tij është i lidhur si kontribuesi i rrallë i krijimit të skuadriljeve
luftarake me aeroplanë Mig-15,17,19,

21, An-2, Helik Mi-4, IL-14 transporti Qeveritar, Jak-18, reparteve, regjimenteve luftarake,
shkollës dhe
uzinës së aviacionit. Me shembullin
personal, jo vetëm drejtoi e organizoi
aviacionin (1954 – 1975) por dhe fluturoi me gjithë tipat e aeroplaneve me
talent e një disiplinë fluturimi shembu
llore.
Pilot i klasit të parë që në vitin
1957, kreu në Aviacion reth 4000 fluturime stërvitore dhe detyra luftarake
me shumë tipa aeroplanësh mësimorë
e luftarakë me helikë e reaktiv.
Ai lindi më 1926 në qytetin e Strugës
në një familje arsimdashëse e patriotike. Babai, Inajet Ohri, për të shkollur
fëmijët në vitet 1936 vedos familjen në
Tiranë, por pas një viti vdes e familja
kalon vite të vështira ekonomike.
Edipi, në moshën 10 - vjecare
kryen shkollën fillore në Peshkopi dhe
pastaj fillon studimet në normalen e
Elbasanit. Nëna, Behija, në moshë të
re, me pesë fëmijë, martohet me djalin
e Ismail Qemalit, Zotin Qazim Vlora, i
cili i rriti, shkolloi dhe edukoi si fëmijët
e tij.
Në Shkollën Normale lidhet e
bashkohet me shokë që ishin përfshirë në Lëvizjen Antifashiste, por

për aktivitet, si shumë shokë arrestohet e përjashtohet nga shkolla.
Në vitin 1942 rrit aktivitetin patrotik
e aktivizohet me të rinjtë anti fashistë
e antipushtues të vendit dhe në fillim
të vitit 1943 radhitet në formacionet e
Brigades së Dyte Nacionalclirimtare.
Edhe dy motrat dalin partizane bashke me vëllain 14 – vjecar,
Dashamir Ohrin, marinarin dhe drejtuesin e lartë të Flotës Luftarake.
Komandant Edipi, që në shkollë
dhe luftë dallohet për zgjuarsi, dituri,
si trim e guximtar, ku dhe plagoset.
Në vitin 1945, pas luftës titullohet
e gradohet oficer, përzgjidhet e dërgohet për studime për pilot në grupin
e parë të aviacionit bashkë me Niko
Hoxhën, Babace Faiku, Masar Aga,
etj, në Shkollën e Aviacionit, ish - Jugosllavi.
Nga ky moment lidh jetën me aviacionin (1945-1948); realizon e kryen
studimet për pilot në Jugosllavi. Pas
ndërprerjes të marrëdhënieve të
RPSH me ish-Jugosllavinë kthehet ne
Tiranë dhe caktohet për studime në
Ish - B.Sovjetik (1948 – 1952) për pilot
luftarak e në Akademinë e Kuadrove
të lartë, në vitin 1970-1971 në RP të

Kinës për aeroplanin Ill-14 Qeveritar;
pra gjashtë kualifikime e specializime
jashtë vendit dhe Akademinë e lartë
në Tiranë.
Mbaron studimet dhe praktikën me
aeroplan në vitin 1948, por Shqipëria
nuk kishte aviacion dhe përsëri shkon
për studime të larta e fluturim me
aeroplan reaktiv në ish - B.Sovjetik;
përzgjidhet me Niko Hoxhën e kryejnë
Akademinë për drejtues të lartë ku e
përfundon me rezultate të shkelqyera.
Në vitin 1952 vjen në Shqipëri në
kohën kur aviacioni ishte krijuar më
24 Prill 1951 dhe Niko emërohet Komandant i Skuadriljes së YAK-9, Edipi
Komisar. Në vitin 1954 gradohet “Kolonel” dhe emërohet Zv/Komandant i
Mbrojtjes Kundër Ajrore dhe Komandant i Aviacionit, detyrë që e kreu
me profesionalizëm, art ushtarak, disiplinë e personaliteti I tij është i dukshëm në zhvillimin e modernizimin e
aviacionit luftarak deri në vitin 1975.
Zgjidhet Deputet i Kuvendit Popullor (1974 – 1978).
Komandant Edipi u lind e u rrit në
dy mbretëri, në dy luftra të ngjashme
pushtuese dhe në dy sisteme të
(Vijon ne faqen 5)
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IN MEMORIAM
Nuk kishte mjet ajror në Shqipëri me të cilin nuk kishte flutururar; me avion luftarak me helikë dhe supersonik

LAMTUMIRË EDIP OHRI LEGJENDA E AVIACIONIT SHQIPTAR
Nga gjeneral Rrahman PALLAKU

Edipi si Sekretar i Përgjithshëm i organizatës sonë
u bë shtylla e saj dhe sot
punojmë me dokumentat
e shkruara me kujdes e
mënçuri që na la Ai, para
se sëmundja ta shkëpuste
nga detyra. Ai ka mbetur
shëmbulli i karakterit për
sjelljen në shoqëri, virtyt
i trashëguar nga jeta dhe
prejardhja fisnike e tij. Ju
pasardhësit e tij i ruani
këto karakteristika

M

e hidhërim e dhimbje të
madhe i japim lamtumirën
bashkëpunëtorit tonë të
ngushtë, kolonel Edip Ohrit, ish deputet i Kuvendit Popullor dhe Komandant i Përgjithshëm i Aviacionit
Luftarak të Shqipërisë në vitet 19511975.
Edip Ohri lindi në Strugë në vitin
1926, në një familje ﬁsnike, po i mbetur jetim, u rrit nën kujdesin e një
ﬁsniku të madh, siç ishte Qazim Bej
Vlora, nga mori një edukatë shëmbullore, si dhe vëllai, Dashamiri dhe
motrat Edibeja e Hyrmetja.
Edipi trashëgoi dhe çoi më përpara traditat më të mira të të parëve
të tij, si atdhedashurinë, shpirtin e
sakriﬁcës, guximin, trimërinë etj.
Në moshën 10 vjeçare, në vitin
1936, familja e tij u shpërngul në
Shqipëri. Disa muaj pas vendosjes në
Shqipëri i vdes i ati.
Në 1942 përfundon studimet e
shkollës së mesme në Elbasan. Në
të njëjtin vit përfshihet në lëvizjen e
rezistencës, drejtuar kundër pushtimit italian.
Ai arrestohet nga autoritetet
pushtuese, por në vitin 1943, arratiset nga burgu dhe del partizan.
Në luftë u shqua jo vetëm për vendosmëri e trimëri, por edhe për aftësi drejtuese si zëvendës komandant
kompanie dhe mori pjesë në të gjitha
luftimet që zhvilloi Brigada.
Në vitin 1945 ﬁllon studimet për
pilot në ish Bashkimin Sovjetik dhe

në vitin 1948 diplomohet pilot për
avionët bombardues.
Në vitet 1949-1952 vazhdon studimet në Akademinë e Forcave Ajrore
Sovjetike dhe në vitet 1954-1955
kreu studimet për drejtues të njësive
ajrore në Grozni.
Pas kthimit nga studimet, Edip
Ohri gradohet “Kolonel” dhe emërohet Komandant i Aviacionit Ushtarak
Shqiptar.
Në vitin 1969 kryen kursin për oﬁcer të Shtabit të Përgjithshëm.
Në vitet 1971-1972 studion në
Kinë, në fushën e komandimit të njësive të aviacionit të transportit.
Në vitin 1975, në mënyrë të papritur nxirret në lirim nga ushtria.
Edipi si personalitet i shquar, në
vitet 174-1978 ishte i zgjedhur deputet në Kuvendin Popullor. Por, si
gjithë ﬁgurat e shquara të Ushtrisë
në vend që të nderohej, u godit nga
diktatori Enver Hoxha, duke u dënuar me 14 vite burg dhe vuajti 9 vite në
burgjet e ferrit të diktaturës.
Edip Ohri ishte një pilot i madh.
Nuk kishte mjet ajror në Shqipëri me
të cilin nuk kishte flutururar; me avion luftarak me helikë dhe atyre supersonik.
Ai realizoi rreth 4000 orë fluturime,
pa ndërprerë asnjëherë punën drejtuese si komandant.
Në vitet që ai drejtoi Aviacionin
Luftarak Shqiptar u realizua ndër-

timi i 5 aerodromeve ushtarake, u
ngrit uzina për riparimin e mirëmbajtjen e avionëve etj.
Në funksionin e komandantit,
Edipi e ka përfaqësuar Aviacionin
Luftarak Shqiptar si ekspert ushtarak në organizmat e ish - Traktatit
të Varshavës dhe më pas me Republikën Popullore të Kinës.
Edipi për 15 vite është zgjedhur
Sekretar i Përgjithshëm i OBVL dhe
ka dhënë një kontribut të shquar
për organizimin dhe konsolidimin e
strukturave të kësaj organizate.
Edip Ohri ishte edhe një prind
shëmbullor, Gjatë gjithë jetës tij, me
gjithë kalvarin e vuajtjeve, i dhuroi
bashkëshortes dy vajzat, që ishin
dhe janë krenaria e gëzimi i tij, duke
dëshmuar kujdesin e dashurinë e
babait të tyre, ndaj fëmijve. Ai ishte
prind, mësues dhe edukator, që i rriti
dhe edukoi ato me ndershmërinë dhe
besnikërinë e patundur ndaj popullit
dhe atdheut tonë të dashur, Ai u dha
atyre forcë, pathyeshmëri e krenari.
Ndaj dhe sot, ne jemi bashkë me
dhimbjen e tyre të thellë.
Unë kam patur fatin që të njihem
dhe të punoj me të dy vëllezrit Ohri,
me Dashamirin që në vitet e luftës
dhe më vonë për 7 vite kur drejtoja Flotën Luftarake Detare si dhe
gjatë viteve në detyra në Ministrinë e
Mbrojtjes dhe me Edipin kur isha Komisar i Mbrojtjes Kundërajrore dhe

Dega e OBVL, Durrës,
mesazh ngushëllimi
Familjes Ohri
Ndarjen nga jeta të Sekretarit të Përgjithshëm të OBVL, Edip
Ohri, e kanë përjetuar me dhimbje e hidhërim të thellë, bashkëpunëtorët e tij në gjithë vendin. Nga Degët e OBVL në rrethe,
Familjes Ohri i kanë ardhur mesazhe ngushëllimi, ku shprehin
vlerësimin e veteranëve të kësaj
organizate për atë që e patën mik
dhe bashkëpunëtor të ngushtë për
15 vjet.
Kështu, Kryetari i OBVL, Dega
Durrës, z.Genci Ballanca shprehet
se ruan kujtimet më të mira nga
bashkëpunimi me Sekretarin e
Përgjithshëm të OBVL, Edip Ohri,
të cilin do ta kujtojë gjithnjë me
nderim e respekt të veçantë.
“Në emër të veteranëve të LANÇ
të Durrësit, i shpreh ngushëlllimet
më të thella familjes Ohri. Edipi, ishte jo vetëm bashkëshorti e
prindi i tyre i mrekullueshëm, por
edhe frymëzuesi ynë për realizimin
e misionit tonë ﬁsnik, ruajtjen dhe
transmetimin e vlerave të LANÇ
tek brezi i ri”, -shprehet ndër të
tjera z.Ballanca. Për virtytet e larta dhe përkushtimin e z.Edip Ohri
janë shprehur në mesazhet e tyre
ngushëlluese për Familjen Ohri,
edhe drejtuesit e Degëve të OBVL-së, Korçë, Elbasan e Shkodër.

sidomos në vitet që kaluam bashkë
në burgun e Burrelit.
Kjo njohje me të dy u bë thuajse
vëllazërore, sidomos pas krijimit të
Organizatës Bashkuar të Veteranëve
të Luftës, me Edipin si Sekretar i
Përgjithshëm i Organizatës.
Edipi si Sekretar i Përgjithshëm
i organizatës sonë u bë shtylla e saj
dhe sot punojmë me dokumentat e
shkruara me kujdes e mënçuri që na
la Ai, para se sëmundja ta shkëpuste
nga detyra. Ai ka mbetur shëmbulli
i karakterit për sjelljen në shoqëri,
virtyt i trashëguar nga jeta dhe prejardhja fisnike e tij. Ju pasardhësit e
tij i ruani këto karakteristika.
Ne shokët do të ruajmë kujtimet
më të mira deri sa të kemi frymë.
Lamtumirë, vëlla, miku e bashkëpunëtorti ynë i paharruar !
Qoftë i lehtë dheu’ i Atdheut
për të cilin nuk kurseve as jetën !

Edip Ohri, lavdia e aviacionit luftarak Shqiptar
Vijon nga faqja 4
ndryshme ekonomiko -shoqërore.
Socializmi e rriti, edukoi, shkolloi
dhe i dha lavdi, por ja hoqi dafinat në
vitin 1979, duke e futur në burg ku
vuajti deri në vitin 1989, dhe sistemi
demokratik e rehabilitoi, por dhe e detyroi të përjetojë me dhimbje shembjen
e Aviacionit luftarak, aeroplaneve dhe
aerodromeve që i kishte krijuar e zhvillar ai vete.
Ky kollos i shumë fluturimeve ditën,
natën, në kondita të vështira meteorollogjike, stërvitjeve taktike e luftarake,

paradave ajrore, njohësi i shkelqyer
i shkencave ushtarake, zbatuesi i
lidhjes teori -praktik dhe korrekti në

zbatimin e rregulloreve të fluturimit,
edhe pas vuajtjes së dënimit nuk u
shkëput nga aviacioni, por përsëri dha
kontributin e tij në zhvillimet kohore.
Shoqata e Aviatorëve të Shqipërisë
e ka vlerësuar maksimalisht kontributin dhe veprën e lavdishme të Edip
Ohrit si Komandant i Aviacionit, pa
harruar atë të luftës për liri e demokraci.
Komandant Edipi u martua me Lyt-

fije Kubatin, pinjolle e një familje patriotike e nga më të dëgjuarat në Tiranë, e cila në vitet 1974 u përball me
luftën e klasave dhe u persekutua në
mënyrën më të egër.
Ata lindën e rritën tre vajza, ku ai
dallohej për edukimin, shkollimin e
vajzave dhe ato në vitet e burgimit, në
kushte të vështira, ditën të përkrahin
e mbështesnin atë në burgun e Burrelit. Një familjar shembullor por dhe
një njohës i halleve të personelit të
aviacionit ku kontribuoi maksimalisht
për zgjidhjen e kushteve dhe halleve

të tyre. Edioi ishte njohëes i gjuhëve
Ruse, Serbisht, Turke etj.
Në emër të “Shoqatës së Aviatorëve
të Shqipërise”, gjithë Aviacionit Shqiptar, i premtojmë sot Komandantit se
jeta dhe vepra e ndritur e tij do jetojë e
mbetet e përjetshme.
Lamtumirë Komandant Edipi.
I përjetshëm jeta dhe vepra Juaj!
*Kryetar i “Shoqatës të Aviatorëve të Shqipërisë” – Fjala në
Lamtumirën e fundit të Komandantit Legjendar te Aviacionit
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Ditari për luftën në Kosovë 1998-1999

Kujtesa për krime të tmerrshme
Nga Bashkim Hisari
(vijon nga fq.1)
Gjatë historis ato janë shfaqur si veprime me forma të ndryshme dhe më
mizore si: dhunë dhe terror shtetror,
krime kundër njerëzimit, përdhunimet,
vrasjet dhe zhdukja e civilëve, arrestimet dhe ndalimet arbitrare, puna e
detyrueshme, shkatërrime të pronësisë
private dhe fetare, plaçkitjet dhe zjarrvëniet, dëbimet e dhunshme, poshtërimet, friksimet, përbuzjet, synimet e
përpjekjet hegjemoniste për të shtypur
e shfrytëzuar, për të mohuar të drejtat
elementare, madje edhe me forma të
racizëmit fashizoid për të zhdukur popullin shqiptarë me qëllim të realizimit të
ëndrrës të marrë të Serbisë së Madhe.
Është fakt i pamohueshëm se të gjitha
këto veprime vazhdimisht janë organizuar jo vetëm nga individitë, “intelektualët”shkrimtar, historianë, diplomat,
ushtarak, pedagog dhe grupet sekrete
terroriste paramilitare që ndimoheshin
prej shtetit serb, por edhe nga Kisha
Serbe dhe vetë institucionet shtetrore
dhe shërbimet e tyre skrete.
Krime të bazuara në urretjet
ndaj shqiptarëve dhe në shenjë të
hakmarrjeje ndaj operacioneve të
forcave të NATO-së
Largimi i monitoruesve të misionit vëzhgues të OSBE-së dhe të organizatave ndërkombëtare joqeveritare
nga Kosova , 4-5 ditë para fillimit të
operacineve të NATO-s me 24 mars
1999., solli një intensifikim më të madh
të fushatës së forcave të sigurimit serbe dhe jugosllave. Numëri i tyre rritej
gradualisht edhe me mobilizimin dhe
armatimi e serbëve lokalë. Krijimi i
psikozës së luftës kishte arrit pikën
më të lartë. Niveli i incidenteve të vrasjeve masive e arbitrare, shkatrimeve
të pronave, plaçkitjeve, arrestimeve,
kërcnimeve dhe dëbimeve u rritën në
mënyrë dramatike. Ato përbënin vazhdimësin e dhunës ndaj popullësisë
shqiptare të Kosovës. Aksionet e kriminelëve serb ishin të egra dhe plotësisht
të palejueshme nga ligjet humanitare
ndërkombëtare. Dhuna e policisë, të
ushtrisë e të paraushtarakëve të paisura me armatim dhe makineri luftarake
krijuan frikë dhe pasiguri te qytetarët
gjithëandej Kosovës. Në përputhje me
parimet e “spastrimit etnik” në Bosnjë e Hercegovinë, objektivata e parë që
duheshin të goditen ishin personalitete
të shquara të jetës publike, veprimtarë
të të drejtave të njeriut, dhe biznesmenë të suksesshëm, përfshirë doktorë, avokatë e politikanë.
Vrasjet, dëbimet dhe shkatërrimet në Rrafshin e Dugagjinit
Për shkak të pozitës gjeografike dhe
afërsisë me Shqiprin, qyteti i Prizrenit
dhe tërë rajoni i Rafshit të Dugagjinit,
kishte një rëndësi të veçant strategjike
për forcat serbe Andaj, në këtë zonë
u koncetruan forcat të mëdhaja qeveritare të cilët mbështeteshin edhe
nga grupet terroriste paramilitare dhe
serbët lokal që merrnin pjesë në vrasje,arrestime, dëbime dhe shkatërrime
të pronave të civilëve. Në Prizren dalloheshin ata të lagjës “Nënkala” (Podkalaja) dhe Tigrat e Arkanit gjithashtu
të njohur edhe si Garda e Vullnetarëve
Serbë. Këto struktura të veçanta terroriste e të armatosura, ushtronin terror kundër popullatës shqiptare. Një
pjesë të tyre ishin të vendosur në motelin “Putnik” të Prizrenit. Lëviznin me
automjete, xhipa speciale ngjyrë të zezë

I mbjetuari i masakrës në fshatin Fortesë (Ish Bellacerkë) Sabri Popaj:Foto bh

Sabri Popaj:”...e pash kur forcat serbe vran dhe pastaj dogjën
shtëpin bashkë me pronarët-bashkëshortët Musa dhe Zyra Morina.
Poashtu e vran dhe dogjën edhe shtëpin e Muhamet Zhuniqit, invalid
pa një këmbë në karrocë i cili nuk kishte arrit të ikte”.
dhe pa targa dhe operonin në zonën
e komunave të Prizrenit,Gjakovës,Rahovecit dhe Suharekës. Kundër Arkanit u ngrit akt-padi nga Tribunali i
Hagës.
Disa ditë para fillimit të fushatës së
NATO-së, në mënyrë më mizore u kryen
disa masakëra. Në qendër të Prizreni në
intervale të n dryshme u masakruan 5
të rinjë. Më 14. janar Bujar dhe Edmond Godeni u egzekutuan në kohën
e iftarit të Ramazanit brenda dyqanit
të tyre “Mega-Sport” në Prizren. Para
shtëpis së tij u kidnapua dhe u gjetë
i masakruan djaloshi i ri Ardian Zurnaxhiu si edhe Suliman Rotlla dhe Petrit Bytyqi trupat e masakruara të cilëve
u gjetën në fshatin Gjinovcë. Në lagjet
kryesore të qytetit prej Shadërvani deri
në Bazhdarahne u plaçkitën, dëmtuan
dhe u dogjën të gjitha dyqanet. Karburante dhe produkte ushqimore ishin
të ndaluar të shiten qytetarëve shqiptarë. Rrugët ishin të shprazura, në to
lëviznin vetëm forcat serbe Programet
e Radio Televizionit të Serbis (RTS)
ishin të mbushura me gënjeshtra, porosi nacionaliste e shivinishte dhe emitonin këngë dhe filma luftarake.Vala
e Dhunës së egër, e pamëshirshme,
kishte përfshirë tërë Kosovën. Nga
Prizreni dhunshëm u dëbuan shumë
intelektual, në mesin e tyre ish kryetari
i Kryqit Kuq komunal prof. Sureja
Hapçiu, drejtori i spitalit Dr. Salajdin
Jagxjiu, Dr. Orhan Kubati, Dr. Kujtim
Rrema, avokati Muharrem Skenderi,
Gjyqëtari i Gjykatës Supreme Agim
Krasniqi, Prokurori Skender Morina...
Në Gjakovë u dogjën shumë shtëpi
dhe u vran me dhjetra civil kurse mijra refugjatë u drejtuan Shqipërisë. Në
fshatin Rogovë më 27, 28 dhe 29 janar,
ranë në altarin e lirisë 21 dëshmorë të
kombit dhe 9 martirë. Më 15 janar, në
Reçak u vranë e u masakruan barbarisht 45 shqiptarë të paarmatosur. Ish
shefi i misionit të OSBE-së ambasadori
amerikan Ëilliam Ëallker, i cili kishte
shkuar për të parë nga afër këtë ngjarje
ishte tmerruar kur kishte pa kufomat.
Për ambasadorin amerikan bëhej fjalë
për një masakër , për një ekzekutim
masiv të civilëve, që ishte kryer nga
njësit policore serbe. Të nesërmën ai
deklaroi: “ Nga ajo që pashë nuk ngurroj të përshkruaj ndodhinë si masakër
dhe krim kundër njerëzimit…kjo është
ngjarja më trishtuese në jetën time...”

Masakra në Reçak dhe tensionet
që u rritën më tej në muajin mars ndikuan që të bëhet një këthes në politikën
ndërkombëtare ndaj Kosovës . Organizata e Kombeve të Bashkuara,(OKB)
Këshilli i Sigurimit (KS) ,NATO-a BE-a,
OSBE-a , Grupi i Kontaktit për Balkan(GKB) e shumë shtete tjera dënuan ashpër masakërën në Reçak dhe
krimet më mizore që kryenin serbët e
që ishin të planifikura dhe motivuara
për të krijuar atmosferën e frikës dhe
idesë se askush nuk e kish jetën të sigurtë, si dhe për t’i hapur pastaj rrugën
procesit të spatrimit etnik të Kosovës,
goditur UÇK-në dhe ata që kundërshtonin në çfardo mënyre regjimin e
Beogradit. Ishin këto sinjale të forta që
paqa dhe siguria në rajon po kërcnohet
dhe se NATO-ja duhet të intervenoj sa
më shpejt.
Fillimi i sulmeve ajrore të NATO-s mbi caqet serbe
Më 23. mars 1999.,Sekretari i Përgjithëm i Aleancës Veri-Atlantike Javier Solana lajmëroi se kishte urdhëruar
Komandantin Suprem, Gjeneralin e
Ushtrisë Amerikane Ëesley Clark që të
nisë operacionet ajërore në Republikën
Federale të Jugosllavisë. U njoftua se
me 24 mars në orën 20:00 NATO-a nisi
fushatën e bombardimeve në të cilën
morrën pjesë gjithësejt 1.031 avionë të
forcave aleate. Vetëm në operacionin
“Syri i Shqipanjës”morrën pjesë rreth
80 avionë, më shumë se 30 anije lufte
dhe nëndetëse dhe rreth 50.000 ushtarë të vendosur kryesisht në veri të
Shqipërisë.
Tirana zyrtare përshëndeti fillimin e
fushatës së NATO-së.Parlamenti shqiptar miratoi Rezolutën për përkrarje të
bombardimeve. Qeveria shqiptare nën
drejtimin e Pandeli Majkos mbante
mledhjet e veta 5 herë brenda 24 orëve.
Në shenjë hakmarrjeje, forcat serbe dhe
jugosllave menjëherë nisën një fushatë
terrori të planifikuar. Grantohen fshatrat e Tropojës. Prej predhave të hedhura, në piramidën 4/6 plagoset rëndë
një shtetas shqiptar. Të paaftë t’i përgjigjeshin fuqisë ajrore të NATO-s, forcat
qeveritare serbe duke u betuar se do
të fshijnë nga faqja e dheut “Terroristët’
në Kosovë” u hakmorrën egërsisht
mbi popullsinë civile. Çdo ditë kryenin
vrasje, dhunime, plaçkitje,shkatrime

të pronave dhe dëbimin e civilëve të
pafajshëm. Ishte kjo fushatë për “pastrim etnik”, me qëllimin për të larguar
shqiptarët nga Kosova, për të shkatërruar shoqërinë dhe për të parandaluar rikthimin e tyre. Shkollat e xhamitë
poshtu ishin në shënjeshtër. KB kishin
vëzhguar 649 shkolla të Kosovës, dhe
më shumë se një e pesta rezultonin të
dëmtuara rëndë, ndërsa 60% e tyre
ishin krejt të shkatërruara. Përveç
kësaj, një nga format më të bujshme të
shkatërrimit të pronave civile e publike
ishte praktika e përhapur e ndotjes së
depozitave të ujit, e cila është e ndaluar
nga ligjet e luftës. Në të gjithë Kosovën,
forcat serbe e jugosllave i bënin qëllimisht të papërdorshme burimet e
ujit duke vendosur kimikate, kafshë
të ngordhura, madje edhe kufoma
njerëzish në ujë. Sipas Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (KNKK), i cili
drejtoi një operacion për higjienizimin e
ujit në Kosovë, thuhej:“besohet se nga
20 mijë puse të Kosovës, më shumë se
gjysma u ndotën me kufoma kafshësh
apo njerëzish, me plehra, ose thjesht u
shndërruan në ujë i ndenjur prej mospërdorimit”.
Pak ditë që kur kishte paditur kriminelin Millosheviq dhe bashkëpunëtorët
e tij, për krime lufte në Kosovë, më 24
mars në mënyrë mizore ekzekutohet
avokati, Bajram Kelmendi bashkë me
dy djemtë e tij, Kastriotin dhe Kushtrimin Në të njejtën ditë roja i gazetës
“Koha Ditore” u qëllua dhe u vra nga
policët, ndërsa këta të fundit tentuan
të plaçkisnin zyrat e redaksisë. Një ditë
më vonë, forcat e sigurimit serb hynë
me dhunë në shtëpinë e mjekut të respektuar të Gjakovës, Dr. Izet Himës,
dhe e vranë në sy të së shoqes si dhe
shumë personalitete të tjerë të mirënjohur që u vranë gjithashtu. Në hyrje të fshatin Obrançë të Podujevës u
egzekutuan 10 civil shqiptarë. Vrasjet
masive u kryen në fshatrat Fortesë,
Celinë, Krushë e Madhe, Krushë e
Vogël. ...Ndoshta vrasja më e bujshme
ishte ajo e Fehmi Aganit, një profesor
dhe udhëheqës i LDK-së. Agani ishte
një politikan i respektuar nga shumica
e njerëzve të angazhuar politikisht: nga
partia e tij, UÇK-ja, negociatorët ndërkombëtarë, madje edhe nga interlokutorët e tij serbë. Gjatë shumë viteve, ai
u pa si një lojtar shumë i rëndësishëm
në politikën e LDK-së, dhe si një njeri,
i cili ish vazhdimisht në kërkim të një
zgjidhjeje paqësore të krizës.Një grup
tjetër shqiptarësh të kërkuar për t’u
ekzekutuar ishin ata, që punonin me
misionin e Vëzhguesve të OSBE-së.
Sapo ky mision u tërhoq nga Kosova,
zyrat e tyre dhe shtëpitë ku banonin
me qera u plaçkitën e u dogjën. Rasti
më i keq i hakmarrjes ndodhi në Suharekë kundër familjes Berisha, e cila i
kish dhënë me qera OSBE-së dy shtëpi. Më 25 e 26 mars, forcat serbe vranë
24 antarë të familjës Berisha. Me 27.
mars, kriminalët serb dogjën dhe plotësisht shkatruan kompleksin e Lidhjës
së Prizrenit.
Gjenerali Ëesli Clark njoftoi se në
fushatën e NATO-së marrin pjesë 40
mijë ushtar nga 19 shtete dhe se operacionet e para janë krye me sukses.
Ai tha se ditëm e parë të fushatës janë
goditur disa pika luftarake dhe janë
shkatruar 3 aviona MIG 26 të armatës
serbe.
Këshilli i Sigurimit i OKB dhe
Aleanca Veri-Atlantike intervenuan për
ti ndalur dhe penguar krimet kundër
gjenocidit të popullsisë civile. Ata e
kishin të qartë dhunën, krimet dhe
terrorin shtetëror që ushtroi Serbia
kundër popullit shqiptar. Fushata e
bombardimeve nga ajri zgjati 78 ditë.
Më 12 Qershor hynë trupat e NATO- s,
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që nuk harrohen
Fortesa (Ish Bellacekë) Shtëpit të shkatruara Foto:bh.
Prej 350 shtëpive sa kishte fshati Bellacerk
vetëm 12 nuk u dogjën.

dhe Këshilli i Sigurimit i OKB nxorri
rezulutën 1244 me të cilin Kosova vihej në administrim civil ndërkombëtar.
Kosovë ishte shkatërruar nga lufta.
Faktet për krimet serbe
Sipas fakteve të prezentuara nga
Fondi për të Drejtën Humanitare
(FDH), më 4 shkurt 2015., në Bibliotekën Kombëtare, “Pjetër Bogdani”
në Prishtinë, nga 1 janari i vitit 1998.,
deri më 31 dhjetor të vitit 2000., jetën
e kanë humbur ose janë zhdukur në
lidhje me luftën 10.317 civilë, prej të
cilëve 8.676 shqiptarë, 1.196 serbë
dhe 445 romë dhe të tjerë, si dhe 3.218
pjesëtarë të formacioneve të armatosura, prej të cilëve 2.131 pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) dhe
Forcave të Armatosura të Republikës
së Kosovës ( FARK), 1.084 pjesëtarë
të forcave serbe dhe tre pjesëtarë të
KFOR-it. Njëkohësisht u theksua se ka
pasur edhe viktima nga bombat dhe
predhat e hedhura nga ana e forcave të
NATO-së. Forcat serbe duke përdorur
dhunën në mënyrë më brutale dëbuan
862,979 shqiptarë nga Kosova kryesisht në Shqipri, Maqedoni dhe Malin
e Zi. Disa qindra mijëra të tjerë u zhvendosën brenda për brenda Kosoves,
perveç atyre qe ishin zhvendosur para
marsit 1999. Më shumë se 80 përqind
e gjithë popullsisë së Kosoves - 90
përqind e së cilës përbëhej nga shqiptarë-u zhvendosën nga shtëpitë e tyre.
Në fund të konflikt në Kosovë,
vlerësohej se ishin mbi 6.000 persona të zhdukur si pasojë e armiqësive
në vitet 1998-1999. Sipas të dhënave
të Komitet Ndërkombëtar të Kryqit të
Kuq, nga ky numër, 1.372 persona u
gjetën të gjallë. Shumica e personave
të gjetur të gjallë, ishin regjistruar në
burgje në Serbi.
Pas luftës në Kosovë, në Serbi u
zbuluan një sërë varresh masive në
të cilat trupat e viktimave të civilëve
shqiptar u sollën në Serbi nga Kosova
në përpjekje për të fshehur vrasjet nga
forcat e Beogradit. Përveq qendërës
stërvitore policore në Batajnicë, ku
në vitet 2001. dhe 2002. u zbuluan
tetë varre masive, trupat e shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës,
janë gjetur edhe në liqenin Perucac,
në një qendër tjetër policore në Petrovo Selo dhe në guroren e Rudnicës
pranë Rashkës. Këto krime janë bërë
nën sponzorimin e Qeverisë së Beogradit e cila madje edhe ka fshehur
gjurmë, që të mos dihet vendndodhja
e personave që shumë prej tyre ende
ﬁgurojnë si të zhdukur. Deri tani
asnjë person nuk është ndjekur penalisht në Serbi për operacionin për
zhvendosjen e trupave.”Gjatë luftës
së fundit në Kosovë,për viktima civile
që janë gjetur në varrezat masive në

Serbi, “janë ngritur edhe dyshime serioze për heqjen e organeve të civilëve
shqiptar që ishin marrë peng nga
forcat serbe në Kosovë” thuhet në
raportin e Komisionit Ndërkombëtarë
për Persona të Zhdukur (KNPZH). Ky
raport është hartuar nga antropologu
i lartë i KNPZH-së, për mjekësi ligjore
Dr.Mark Skinner, sipas të cilit këto
dyshime janë përqendruar tek 82
persona, të cilët ishin transportuar të
gjallë deri në Serbi, ku të njëjtit më
pas ishin varrosur me arkivole dhe
qese të etiketuara në varrezat e Rashkës, Batanjicës dhe Petrovo Sellës.
Ekspertiza ka vërtetuar se këta trupa
nuk ishin ekzekutuar me plumba apo
mbytur me mjete tjera, vdekja e tyre
është krejtësisht e një natyre tjetër,
ka shkruar ne raport Dr. Skinner, i
cili potencon se në Batajnice kishte
8 lokacione ku janë bere këto zhvarrime.
Latif Mehmeti nga shoqata e familjarëve të personave të zhdukur dhe viktimave të luftës, “Përkorë”, ka thënë se,
bazuar në fakte, ushtria serbe ka marrë
njerëz të gjallë në Kosovë dhe i ka dërguar në serbi. Sipas tij dëshmia e parë
është rasti i vrasjes së vëllezërve Bytyqi, dëshmia e dyte është e prokurorit
të Prokurorisë Speciale për Krime lufte
të Serbisë i cili thotë se në varrezat e
Rashkës janë ekzekutuar 82 shqiptarë. “Kjo do të thotë se deri në Rashkë

Lista e të vrarëve dhe të masakruarve në
fshatin Fortesë më 25 mars 1999., sipas
dekleratës së Sabri Popaj më 14 prill 2000
ÇLIRIM (Qamil)ZHUNIQI (m)(40),
puntor.
LUMTURIJE (Xhemajl) ZHUNIQI (f)(31), shtëpiake, gruaja e Çlirimit.
DHURATA (Clirim ) ZHUNIQI (f)(10),
nxënëse, e bija e Çlirimit.
DARDANE (Clirim ) ZHUNIQ (f)(8),
nxënëse e bija e Çlirimit
DARDAN ( Clirim) ZHUNIQI (m)(6), biri i Çlirimit.
XHEMAJL SPAHIU (m)(79),
penzionist nga fshati Opterushë.
QAMILE SPAHIU (f)(73),
shtëpiake, gruaja e Xhemajlit.
FIQIRIJE SPAHIU (f)(36),
shtëpiake nga fshati Opterushë.
ILIRIJANA SPAHIU (f)(13),
nxënëse nga fshati Opterushë
MARIGONA SPAHIU (f)(8),
nxënëse nga fshati Opterushë.
LABINOT SPAHIU (m)(3),
nga fshati Opterushë.
LIRIM SPAHIU (m)(4),
nga fshati Opterushë.
FETOSHI (Ethem) HALIM (m)(66), penzionist nga fshati Fortesë.
NESIM (Selim) POPAJ (m)(34),
doktor, nga fshati Fortesë.
NAZMI (Selim) POPAJ (m)(43),
bujk nga fshati Fortesë.
ALBAN (Remzi) POPAJ (m)(21),
nxënës nga fshati Fortesë.
SHENDET (Sabri) POPAJ (m)(18),
nxënës nga fshati Fortesë.
AGON (Sabri) POPAJ (m)(14),
nxënës nga fshati Fortesë.
SEDAT( Beg ) POPAJ (m)(51),
bujk nga fshati Fortesë.
IRFON (Beg) POPAJ (m)(41),
bujk nga fshati Fortesë.
SAHIT (Vesel) POPAJ (m)(41),
bujk nga fshati Fortesë.
MURSEL (Vesel) POPAJ (m)(50),
bujk nga fshati Fortesë.
BEHLUL (Mursel) POPAJ (m)(16), nxënës bujk nga fshati Fortesë.
ETHEM (Halim) POPAJ (m)(46),
bujk nga fshati Fortesë.
KRESHNIK (Ethem) POPAJ (m)(17),
nxënës nga fshati Fortesë.
HAJRULLAH (Halit) BEGAJ (m)(29),
bujk nga fshati Fortesë.
HYSNI (Sulejman) ZHUNIQI (m)(62),
sheh, nga fshati Fortesë..
MEJDI (Hasan) ZHUNIQI (m)(57),
bujk nga fshati Fortesë.
ZYRAJE (Ibrahim)MORINA (f)(63), shtëpiake nga fshati Fortesë.
MUSA (Qazim) MORINA (m)(64),
bujk nga fshati Fortesë.
MUHAMET (Hamze) ZHUNIQI (m)(66),
invalid, nga fshati Fortesë.
AGIM (Hasan) ZHUNIQI (m)(53),
bujk nga fshati Fortesë.
DURGUT (Aziz) REXHEPI (m)(43),
bujk nga fshati Fortesë.
NAIM (Aziz) REXHEPI (m)(38),
tregtar nga fshati Fortesë.
NASIM (Nuredin ) REXHEPI (m)(70), penzionist nga fshati Celinë.
civilët shqiptar kanë shkuar të gjallë”.
Fakte të njëjta janë gjetur edhe në varrezat në Batajnicë dhe Petrovosellë, ku
ka elemente të mjaftueshme që tregojnë
se civilët shqiptar kanë qenë gjallë në
momentin kur janë sjellë në ato varreza. Sipas Mehmetit, varreza me numër
5 në Batajnicë tregon se viktimat janë
varrosur në arkivole në mënyrë të rregullt, ku viktimat kanë qenë të etiketuara me tiketa të spitalit apo ndonjë institucioni të ngjashëm. Serbia nuk ka
qenë aq humane që ti dërgoj viktimat
për pushkatim e më pas të përkujdeset
për varrimin e tyre në mënyrë të rregullt. Në mesin e këtyre viktimave që

Fortesa (Ish Bellacekë) Shtëpit dhe autobusat të shkatruara Foto:bh

Në fshatin Fortesë forcat serbe kanë vrarë dhe masakëruar 65 civil
shqiptarë duke mos kursyer as fëmijët.Prej tyre 26 antarë të familjës
Zhuniqi dhe 20 të familjës Popaj. Viktima më e re ishte Labinot Spahiu
vetëm 3 vjeç, kurse më i vjetër Xhemajli Spahiu 80 vjeç. Në mesin e
të vrarëve ishin edhe 7 fëmijë të moshën nën 10 vjeç dhe 2 invalid.
Prej 350 shtëpive sa kishte fshati Fortesë vetem 12 shtëpi nuk ishin
djegur.

dyshohet se iu janë nxjerrë organet,”
kanë qenë 13 meshkuj, 14 femra dhe
9 fëmijë”, ka thënë Mehmeti.
Fushatat histerike te vrasjeve
më mizore në fshatin Fortesë
Fshatrat që ndodhen në rajonin e
rrugës magjistrale Prizren-Gjakovë,
Landovicë, Krusha e Vogël, Krusha
e Madhe, Celinë dhe Fortesë ish Bellacerkë, menjëher pas ﬁllimit të fushatës
së
NATO-s.më 24. mars 1999., ishin
më të para që u goditën nga trupat qeveritare serbe dhe jugoslave. Ky rajon
kishte një përparësi strategjike për serbët sepse ishte afër kuﬁrit me Shqiprinë.
Andaj, ata dëshironin të spastronin rajonin kuﬁtar për të krijuar rrethana lehtësuese për kontrollë më të mirë, për të
penguar depërtimin e UÇK-së dhe kontrabandimin e armatimit që hynte nëpër
këto fshatra prej Shqipërisë në Kosovë, si
dhe të përgatiten më mirë për një invazion të mundshëm të trupave të NATO-s
nga toka. Kontrolla mbi këtë rajon atyre
i lehtësonte edhe “spastrimin etnik” të
shqiptarëve dhe mundësonte me më
pak pengesa dëbimin e shqiptarëve nga
pjesët tjera të Kosovës për në Shqipri.
Në periudhën që përkon me kohëzgjatjen e fushatës së bombardimit të
NATO-s mbi Jugosllavi, forcat qeveritare serbe e jugosllave në këtë pjesë
kanë kry krime më të tmershme. Ata
kanë ekzekutuar qindra burra civil, masakruar fëmij, gra e pleqë, kanë
zhvendosur kufomat, djeg dhe shkatruar pronën private e fetare, dhunshëm kanë dëbuar, arrestuar dhe
kanë grabitur dhe plaçkitur banorët
shqiptarë. Vrasjet e kryera në Fortesë
dhe në Krushën e Madhe janë renditur midis gjashtë incidenteve në listën
e hartuar nga Gjykata Ndërkombëtare
për Krimet e Luftës në ish-Jugosllavi,
që përfshihen në akt-akuzën e ngritur
nga kjo gjykatë kundër Sllobodan Millosheviqit dhe katër zyrtarëve të tjerë të
lartë qeveritarë.
(Vijon ne numrin tjeter)
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SPECIALE

Kryeministrat grekë, bashkëpunëtorë të nazifashizmit
Përgatitur nga Hyqmet ZANE
Avazi i vjetër dhe thëniet e reja
të diplomacisë greke në këto kohët
e fundit si në rastin e komenteve
të bëra nga ish diplomati Pangallos, po lënë shijen e një diplomacie
bajate dhe tipike të nacionalistëve
primitivë. Historia e marrëdhënieve
dhe akuzave të ndërsjellta, janë një
domethënie e madhe për të kuptuar
se të vërtetat e asaj çfarë ka ndodhur
gjatë Luftës II Botërore përgjithësisht
në Greqi dhe veçanërisht në Çamëri,
janë faktet që flasin.
Masakrat në Çamëri pas 27 qershorit 1944 janë një manifestim ekstrem i shkeljes së të drejtave të njeriut dhe një mospërfillje e turpshme
e parimeve dhe e karakterit të luftës
antifashiste. Aq më keq kur pas 72
vjetësh një ministër i jashtëm grek
apo një kryeministër i Greqisë bën
akuza antishqiptare ndaj çamëve si
“bashkëpunëtorë me gjermanët”, cilido qoftë ai që ndodhet pranë apo
përballë këtyre zyrtarëve të Athinës
duhet të dijë e të jetë i mirëinformuar
me faktet që janë të pakontestueshme
në kohë dhe në hapësirë dhe të ketë
kurajon t’i japë përgjigjen e merituar,
duke i përgenjështruar, nëse bëhet
fjalë për autoritetin e një kombi që ka
merita të njohura zyrtarisht e ndërkombëtarisht gjatë Luftës II Botërore.
Kam rastin që edhe një herë të jem
në krah të fakteve duke u tërhequr
vëmendjen akademikëve të historiografisë që të marrin mundimin të
angazhohen dhe të mbajnë qëndrime
të prera në rastet kur zyrtarë grekë
bëjnë akuza si ato të fundit të ministrit të jashtëm grek në Tiranë dhe
të ish ministrit të jashtëm Pangallos
para disa ditësh.
Ka një sjellje aspak dinjitoze dhe
diplomatike kur deklaratave greke të
çfarëdo lloj rangu qofshin ato, nuk u
jepet asnjë përgjigje, jo më diplomatike, por as politike veç ndonjë prononcimi historik që duket më shumë
si një zë i vetmuar pa mbështetje
të gjerë. Nëse flasim për Luftën II
Botërore, angazhimi në këtë luftë i
popullit shqiptar përfshiu edhe çamët
që u bënë pjesë e brigadave antifashiste shqiptare, po aq sa edhe atyre
formacioneve antifashiste greke. E
megjithë këtë asnjë organizatë në
Shqipëri veç atyre të komunitetit çam,
nuk ka kurajon të dalë publikisht dhe
zyrtarisht të mbrojë vëllezërit e tyre të
Çamërisë. Përmes disa fotove që janë
gjetur në arkivat greke nga një studiues si Arben Llalla, bëhet e ditur dhe
jepen si dëshmi të pakontestueshme
bashkëpunimi grek me gjermanët.
Nga shënimet dhe fotot e gjetura nga
ai, shihet qartë se si greket dhe qe-

veritarët e Athinës bashkëpunuan
ngushtë me italianët dhe gjermanët.
Ja se si shprehet Arben Llalla duke
i shoqëruar fjalët e tij me fotot përkatëse : “Tashmë e vërteta dihet përse
shqiptarët e Çamërisë u përzunë nga
Greqia dhe iu hoq shtetësia greke.
Pas shumë vitesh kërkimesh dhe
vizitash që kam bërë në Epirin grek,
në disa fshatra që njihen historik-

kohet fotografia orgjinale ku tregohet
vllahët e Pindit me uniformë fashiste
italiane në vitin 1942”. (Foto 001)
Më tej zoti Llalla shton se : “Bashkëpunimi i Greqisë me italianët dhe
gjermanët është nënshkruar më 21
Prill 1941, në Meçovo të Janinës.
Meçova njihet si qendra e vllehëve.
Ky bashkëpunim i nënshkruar nga
Gjeneral Jorgo Çolakoglu (kryemi-

qenë kryeministri grek Joani Metaksas,1936-1941, i cili kishte miqësi
me Hitlerin, Jorgo Çolakoglu, (19411942), Konstandinos Logothetopulos,
(1942-1943),
Joanis Rallis 19431944, në kohën kur edhe u krye masakra e bandave zerviste në Çamëri.
Më shumë flet fotoja kur kryeministri grek Ralis nderohet siç nderonin
Hitlerin me dorën lart. Kjo jepet në
foton (005). Ndërsa në foton (004)
jepet kryeministri gjeneral Jorgo
Çolakoglu është me këta gjermanët
më 29 prill 1941. Akoma më shumë
thellohet e vërteta përmes fakteve e
bashkëpunimit grek me italianët dhe
gjermanët si pushtues dhe gjithnjë është përdorur karta e tradhëtisë,
e dinakërisë dhe e pabesisë për të
akuzar shqitparët e Çamërisë. Ndër
të tjera, duke dhënë shpjegime për
një shkrim, Arben Llalla sqaron se
“Gazeta greke “Tharros” e Trikallas, e
Enjte, 2 Gusht, 1941, në kryetitullin
e gazetës – “Tradhëtarët dhe Tradhëtia e Vllehëve të Pindit, Thesalisë dhe
Maqedonisë”, i jep një argument të
madh akademikëve shqiptarë që të
shkunden nga rehatia personale dhe
nga “zbulimet” e mëdha shkencore që
kanë bërë në fusha të panjohura dhe

isht si vendbanimet që kanë jetuar
shqiptarët, erdha në përfundimin se
në shumicën e këtyre fshatrave janë
vendosur vlleh dhe emigrantë të ardhur nga Azia e Vogël. Këta ardhacak
u grabitën shqiptarëve të Epirit në
Greqi, historinë e lavdishme, veshjen
popullore, këngët, shtëpitë dhe pronat. Pjesa më e madhe e shqiptarëve
ortodoks nga Epiri emigruan për t’i
shpëtuar racizmit shtetëror jashtë
Greqisë dhe brenda saj, thellë në
Athinë e Selanik. Disa familje ndërruan edhe mbiemrat e tyre për të
humbur gjurmët. Sot, disa deputetë
dhe kryetarë bashkie në Çamëri janë
njerëz që vijnë nga familjet e vllahëve
që kanë qenë bashkëpunëtor të italianëve dhe gjermanëve. Mjaft të shi-

nistër në atë kohë) dhe Mitropoliti i
Janinës Spiridon Vllehu. Që të dy
këta ishin vlleh nga Pindi dhe donin
të themelonin Principatën e Pindit,
një projekt italian që në vitin 1917.
Në foton (002) gjeneralët grekë Çolakoglu dhe gjeneralët gjermanë duke
nënshkruar bashkëpunimin e tyre.
Vllehtë e Greqisë për të mbuluar
bashkëpunimin e tyre me italianët dhe
gjermanët, iu vërsulën shqiptarëve në
Çamëri për tua mveshur fajin atyre si
bashkëpunëtorë të pushtuesve. Në
fotografinë (003) kryeministri grek,
gjenerali Jorgo Çolakoglu me origjinë
vllahe bashkë në makinë me gjeneralët gjermanë në prill 1941”.
Janë të njohura faktet që kryeministrat grekë kanë bashkëpunuar me
pushtuesit italianë e gjermanë, kanë

t’i japin kombit të vërtetat historike.
Në këto kushte e gjeti Çamërinë
dhe çamët muslimanë 27 qershori
1944 që prodhoi atë genocid ç’njerëzor
të paparë dhe që ende vazhdon të
heshtet sikur të ishin kavie eksperimentale ata tre mijë burra e gra,
pleq e plaka, fëmijë dhe të rinj që u
masakruan dhe tre mijë të tjerë që
vdiqën rrugëve deri në Kllogjer. Çdo
akuzë greke mbetet sot si një relikë
pabesie e zanatit të vjetër grek ndaj
shqitparëve dhe gjithë botës.
Përballë një realiteti të tillë jo vetëm
çdo shqiptar me ndenja atdhetare,
por edhe një njeri i çfarëdovendi qoftë
ai, do të shqetësohej për faktet kokëforte, që për çudinë e madhe këto fakte nuk shqetësojnë akademikët dhe
diplomacinë shqiptare.
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Rrugëtimi në jetë i veteranit 90 vjeçar Xhelo Dautaj
Nga Besnik GJONBRATAJ
Një rrugëtim në jetë prej 90 vjetësh
nuk janë shumë, por as edhe pak, po
të kemi parasysh moshën mesatare në
vendin tonë, atë të burrave që është
rreth 75-tave. Në ketë botë secili ka fatin të jetojë jetën dhe ditët e tij. Në jetë
njeriu, përveç vetes dhe familjes, duhet
të ketë edhe disa detyrime dhe kontribute ndaj shoqërisë, ashtu siç duhet
të marrë nga shoqëria, duhet edhe të
jap diçka ndaj saj, pra siç i thonë në
gjuhën e popullit “të lerë gjurmë”, që
pasi të largohet nga kjo botë, të mbahet
mend e të kujtohet nga brezat e ardhshëm për atë që ka bërë. Shembuj të
tillë ka plot. Një nga këta është edhe
veterani Xhelo Dautaj me origjinë nga
Kallarati i Vlorës.
Xhelua në vigjilje të këtij viti, pikërisht më 2 janar 2017 mbushi 90 vjet.
Rrugëtimi i tij në jetë në shërbim të
familjes dhe shoqërisë nisë që me aktivizimin e tij në formacionet partizane,
pjesëmarrjen në vitet pas çlirimit në
rindërtimin e vendit, kryerjen e detyrave të ndryshme partie e rinie në
shërbim të shoqërisë, duke ﬁlluar në
Kurvelesh, Tepelenë, Gjirokastër, Tiranë dhe prej më se 30 vjetësh në rrethin e Matit. Xhelo Dautaj në gjoksin
e tij mban një sërë dekoratash lufte e
pune. Një jetë të tërë në detyra nga më
të vështirat dhe të rëndësishmet.
Xhelo Miftar Dautaj lindi më 2 janar
1927 në Kallarat të rrethit të Vlorës
nga familje me ndjenja të theksuara
atdhetare e liridashëse.
PËRFSHIRJA NË LUFTËN ANTIFASHISTE NACIONALÇLIRIMTARE.
Familja jonë - tregon Xhelua - ashtu
si i gjithë fshati i Kallaratit dhe zona e
Labërisë u lidh që në ﬁllim me lëvizjen
nacionalçlirimtare. Më 5 shkurt 1943
u pranova në radhët e Rinisë Komuniste dhe u futa menjëherë në përbërje
të çetës territoriale “Mumin Selami”.
Shtëpia jonë në atë kohë ishte bazë
lufte. Më 20 korrik 1943 mora pjesë në
Kuvendin e Kallaratit, ku burrat e fshatit u betuan “Luftë të paprerë kundër
fashizmit deri çlirimin e plotë të vendit”.
Më vonë bashkë me shumë bashkëfshatarë të mitë u rreshtuam partizanë
në Brigadën e Tetë Sulmuese, që u formua në Sheper të Zagorisë më 25 prill
1944. Në këtë brigadë mora pjesë në
të gjitha luftimet që ajo zhvilloi kundër
forcave gjermane e atyre balliste si në
Sopik të Pogonit, gjatë gjithë operacionit armik të qershorit 1944, në sulmim për çlirimin e Gjirokastrës më 28
korrik 1944, në sulmin për çlirimin e
Konispolit më 24 gusht 1944, në Urën
Vajgurore, Kuçovë në Qafën e Sqepurit,
në luftën për çlirimin e Tiranës më 17
nëntor 1944 etj. Gjithashtu kam marrë
pjesë edhe në luftimet në ish Jugosllavi, ku brigada e tetë mori pjesë në përbërje të divizionit të gjashtë në ndjekje
të armikut edhe matanë kuﬁjve tanë,
por që jetonin shqiptarë.
KTHIMI PAS LUFTE NË
KALLARAT
Pasi lufta kishte përfunduar, më 8
shkurt 1945, u lirova nga ushtria dhe
në mëngjesin e datës 10 shkurt 1945
arrita në vendlindje në Kallarat, pranë
nënës dhe njerëzve të mi të dashur
që malli më kishte marrë aq shumë.
Rrugën, nga Qafa e e Ubavit, atje ku
më linte rruga automobilistike e fshatit e deri në shtëpi, e bëra vetëtimthi,
fluturoja nga gëzimi. Doja të arrija në
shtëpi sa më parë, të takoja njerëzit e
mi të shtrenjtë, të shikoja arat, pyjet,
malet, bagëtitë, malin e Bogonicës. Si
me porosi 10 shkurti ishte një ditë e
kthjellët, edhe pse ishte akoma dimër,
ishte disi ngrohtë. Dielli shkëlqente.
Mua çdo gjë më dukej e mrekullueshme
dhe mahnitëse. Me nënën u takuam
ballë për ballë diku afër shtëpisë, krejt
papritur. Ishte një çast shumë prekës
e mallëngjyes, pse jo edhe tronditës.
Ishte një moment ku madhështia e

atij takimi nënë-djalë nuk mund të
përshkruhet dot me fjalë. Nëna sa më
pa m’u hodh për qafe dhe me vështirësi belbëzoi fjalët “Lumthi unë që më
erdhi djali, drita e syve”. Buzët filluan
ti dridheshin, nga sytë i shpërthyen
rrëketë me lot, shumë e drithëruar.
Edhe unë isha po në atë gjendje, por
mundohesha ta mbaja veten. Të tilla ngjarje ndodhin rrallë dhe janë të
papërsëritshme. Së pari kishim gati
dy vjet pa u parë me njëri tjetrin dhe
asnjë mundësi komunikimi. Së dyti
duke qenë në vijën e parë të luftës,
kthimi gjallë nga lufta nuk ishte i sigurt, prandaj nëna më tha: “Jam me fat
që na erdhi djali nga lufta shëndoshë
e mirë. Nuk besoja se do të më ktheheshe gjallë e të të shikoja përsëri. Kam
derdhur shumë lot. Më dridhej zemra
kur dëgjoja që në fshat vinin lajme për
vrasjen e bijve të nënave në luftë. Edhe
takimi me vëllain e motrat ishte po aq
prekës sa edhe me nënën.
NJOHJA ME BASHKËSHORTEN
NIKËN DHE KRIJIMI I FAMILJES
Padyshim që krijimi i familjes për
këdo është një obligim dhe ëndërr në
jetë. Në vitin 1951-1952 vazhdova studimet në shkollën njëvjeçare të partisë në Tiranë. Aty u njoha me Nika
Treskën, një vajzë me origjinë nga
Korça e banim në Tiranë. Nika ishte e
zgjuar, me kulturë dhe edukatë shembullore. Mbasi u njohëm mirë, krijova
bindjen se ajo do të ishte shoqja ime
jetës që kisha ëndërruar, e cila më vonë
nuk do të ishte vetëm bashkëshortja,
por edhe bashkëpunëtorja e jetës. Asaj
i shpreha dashurinë drejtpërdrejt duke
i thënë: “Të dua të fejohemi të krijojmë
familjen tonë”. Edhe ajo duke qenë
se kishte arritur të më njihte si djalë,
por edhe si karakter dhe puqeshim në
shumë gjëra të përbashkëta, pranoi
me kënaqësi. Familja e Nikës ishte një
familje korçare mjaft e njohur dhe e
vlerësuar në atë kohë, familje e lidhur
tërësisht me luftën antifashiste nacionalçlirimtare.
Me mbarimin e shkollës, Nikën e
emëruan instruktore në Komitetin
Qendror të Partisë, ndërsa mua përsëri
në Tepelenë, sekretari i parë i komitetit
të rinisë në detyrën e mëparshme. Në
kohën që ne ishim të fejuar dhe mendonim si të krijonim familjen e re, më
transferojnë edhe mua në Tiranë në
Komitetin Qendror të Rinisë, instruktor për qarqet Shkodër, Kukës, Dibër
dhe pas disa kohësh më zgjodhën në
udhëheqjen më të lartë të rinisë. Një
mrekulli e madhe dhe një gëzim i pa
përshkruar. Më vonë edhe Nikën e
sollën në Komitetin Qendror të Rinisë,
shefe seksioni. Pra u krijuan në këtë
mënyrë që themelet e familjes së re t’i
hidhnim në Tiranë, ku qëndruam për
gati pesë vjet.
Transferimi në rrethin e Matit, ku
qëndrova 30 vjet derisa dola në pension, ndoshta më shumë se vetë matjanët. Vitet 50-60 ishin vitet që kuadrot
që ishin me punë në Tiranë shpesh u
kërkohej që vullnetarisht të shkonin të
punonin në rrethet e tjera kryesisht në
zonën verilindore. Nikës dhe mua na u
kërkua të shkonim në rrethin e Matit,
Nika përgjegjëse e gruas, unë sekretar
i komitetit të rinisë. E pranuam me
dëshirë, edhe pse familjarisht duhej të
zhvendoseshim atje së bashku me dy
vajzat që kisha në atë kohë, Arianën 3
vjeçe dhe Afërditën 4 muajsh. Në fillim
të vitit 1958 u vendosëm me banim në

qytetin e Burrelit. Vështirësitë e para i
përballuam me kurajë dhe nuk u bëmë
aspak pishman, pasi ky qytet u bë për
ne për gati 30 vjet qyteti më i dashur.
Në Mat populli na priti mjaft mirë. Aty
gjetëm mikpritje, bujari e solidaritet të
ngrohtë e vëllazëror. Në atë kohë nëna
ime Selimeja jetonte e vetme në fshat. I
shkrova letër ku e njoftoja se isha transferuar me punë dhe banim në Burrel.
Ajo u trondit shumë nga ky lajm dhe
më shkruan: “Fëmijë, çfarë gabimi keni
bërë, mos më kini turpëruar?”. Duke
mos besuar dhe nga meraku erdhi vetë
në Burrel dhe, duke na parë nga afër
mes miqsh e shokësh matjanë, na besoi dhe u qetësua shumë.
Mbas pak vitesh jeta ekonomike,
shoqërore e arsimore e qytetarëve të
Burrelit, ashtu si edhe gjithë qyteteve
të Shqipërisë filloi të ndryshojë. Ne vajtëm vullnetarë për të punuar për pak
vite, por qëndruam shumë gjatë, tridhjetë vjet derisa dolëm edhe në pension.
Ndoshta edhe vetë matjanët u larguan
në Tiranë e qytetet të tjera më herët.
Duke qenë me punë në Burrel mu
dha rasti të kryeja shkollën e partisë
dhe atë të filozofisë. Kryerja e këtyre
shkollave dhe kualifikimet e bëra më
ndihmuan në formimin tim si intelektual dhe drejtues i asaj kohe, më bënë
që të jetoja më afër shqetësimeve, halleve dhe problemeve të njerëzve.
MIRËNJOHJE E RESPEKT
POPULLIT MATJAN
30 vjet në Mat dhe mes matjanëve
nuk janë pak.
Prandaj, nëpërmjet rreshtave të kësaj gazete, dua të
shpreh mirënjohje, falënderime dhe
shumë respekt popullit të mençur, të
zgjuar, bujar, punëtor, mikpritës e atdhetar matjanë, familjeve që na kanë
pritë e përcjellë me respekt vëllazëror,
kuadrove dhe gjithë bashkëpunëtorëve
të nderuar të rrethit të Matit. Ju e patët
vlerësuar punën tonë, fisnikërinë,
ndershmërinë, vendosmërinë, korrektësinë, besnikërinë, personalitetin dhe
drejtësinë në punën tonë, prandaj na
mbajtët në gjirin tuaj me shumë respekt për më shumë se 30 vjet. Diçka e
rrallë, e veçantë dhe e bukur. Në Mat
bashkë me ju kaluam ditë të gëzuara
e të lumtura. Në Burrel na lindi vajza
e tretë, Teuta. Në Burrel u rritën, u arsimuan dhe dolën në jetë tria vajzat.
Në Burrel u bënë tre dasmat, ku vajzat dolën nuse, krijuan familje, u bënë
të lumtura dhe na gëzuan me nipër e
mbesa. Mati që në fillim e deri në fund
na nderoi e respektoi si bijtë e vet, duke
na emëruar në detyra të larta e të privilegjuara. Në Mat, së bashku me bashkëshorten Nikën, punuam me përkushtim. Aty kaluam rininë dhe shkrimë
jetën, por jemi të lumtur e të gëzuar se
e mbyllëm me lavdi, duke marrë edhe
mjaft dekorata të kohës, por mbi të
gjitha mirënjohjen e matjanëve.
DY FJALË PËR NIKËN SI BASHKËSHORTE, POR MË TEPËR SI
BASHKËPUNËTORE
Theksova edhe më lart që me bashkëshorten Nikën u njoha në shkollën e
partisë. Aty lidhëm jetën familjare, por
që nga ajo kohë e derisa ajo ishte gjallë
atë e kisha më tepër bashkëpunëtore,
që të dy ndihmuam njëri tjetrin në çdo
detyrë që kryem ndaj vendit. Mund
të jetë rast i veçantë, ndofta edhe i
vetëm ky yni. Tërë jetën derisa dolëm

në pension, kemi punuar me organizatat shoqërore. Nika ishte jo vetëm
një bashkëpunëtore e bashkëluftëtare
e shquar, por edhe një nënë dhe gjyshe shembullore. Në Mat ajo punoi me
përkushtim, me talent, kulturë e krijimtari. Kjo bëri që ajo të fitojë prestigj,
autoritet, respekt dhe të admirohej.
Ishte njëra nga gratë më të shquara me
një personalitet të spikatur e të padiskutueshëm. Për punë e përkushtimin
e saj Nika u zgjodh për disa herë delegate e kongreseve të partisë, gruas e të
frontit. Ajo për disa vite me radhë kreu
me sukses detyrën më të lartë në Burrel, atë Kryetares së Komitetit Ekzekutiv të qytetit.
Me Nikën, ndanim e qanim të gjitha
hallet, jo vetëm të familjes, por edhe ato
që kishin të bënin me tërë shoqërinë.
Ajo ishte bashkëshoqëruesja ime e
jetës, por ndarja pa pritur nga jeta në
vitin 2009 më preu duart, më ligështoi mjaft, më ngeli krahu bosh. Po jeta
këto i ka. Të mbeturit vetëm, bëri që për
disa vite të jetoj pranë vajzës Arianës
në Fier, ku edhe këtu kam gjetur miq e
shokë të luftës e punës dhe bëj jetë aktive me organizatën e veteranëve, por
megjithatë Nika më mungon....
DASHURIA PËR VENDLINDJEN,
KALLARATIN
Ashtu si kushdo, edhe unë kam
qenë dhe jam i lidhur me vendlindjen
time, Kallaratin. Aq më tepër të qenurit
me punë dhe banim larg tij dhe Vlorës,
dashuria për vendlindjen më është
shtuar edhe më tepër. Me Kallaratin
kam qenë i lidhur mjaft ngushtë, sepse
atje u linda dhe u rrita. Kallarati më
edukoi me virtytet më të mira, me bujarinë e atdhedashurinë. Atje mësova
përrallat, proverbat, tregimet, legjendat, këngë e thënie të mençura popullore. Në Kallarat më prehen eshtrat
e gjyshit, gjyshes, babait e motrës së
vogël. Kallarati është fshat me histori të
rrallë dhe kontribuues në lëvizjen nacionalçlirimtare për lirinë e vendit. Nga
gjiri i këtij fshati kanë dalë njërës burra e gra, të rinj e të reja që kanë bërë
emër në fushat të ndryshme të jetës
në vend, në të kaluarën dhe në ditët e
sotme dhe e quaj me fat dhe ndihem
krenar që jam bir i këtij fshati të bukur
e piktoresk që shtrihet në të dy anët e
lumit të Shushicës dhe që bën pjesën
Kurveleshin e Poshtëm e krahinën e
Labërisë. Me shumë ndjenjë dhe si
detyrim fshatit tim të dashur i kam
kushtuar shumë shkrime në gazetat
të ndryshme të vendit, të cilat i kam
përmbledhur të gjitha në një dorëshkrim dhe që pres t’i botoj në një libër të
titulluar “Kallarati në vargje”. Kallaratasve të mi, kudo që ndodhen brenda e
jashtë atdheut ju uroj shëndet e lumturi dhe i këshilloj, që ngado që të venë
të mos harrojnë vendlindjen e tyre nën
moton tashmë të njohur “Ec ngado, po
Kallaratin mos e harro”!
Gjithashtu, brezit të ri të shqiptarëve do t’ju sugjeroja: “Shkollohuni, duajeni vendin tuaj, punoni për ta
ndryshuar dhe lulëzuar atë, vlerësoni
sakrificat e mundimet e të parëve tanë,
shikoni nga e ardhmja, por mos harroni të ktheni edhe kokën prapa nga
kemi ardhur, nga do që të shkoni mos
harroni që jeni shqiptarë dhe për këtë
të ndiheni krenar”!.
“Jetë të gjatë e plot shëndet, o
vlonjato-matjani, Xhelo Dautaj”!
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DRITËRO AGOLLI DO MBESË
GJITHMONË MES NESH
Shpendi Topollaj
Sikur të na pyesnin ndonjëherë
se kush është poeti shqiptar tek i
cili talenti hyjnor është në harmoni aq të madhe me qartësinë dhe
bukurinë e të shkruarit dhe lavdia
që buron prej saj, qëndron krah për
krah me thjeshtësinë dhe sinqeritetin e të sjellurit, pa frikë them se
njëzëri, të gjithë do të përgjigjeshim:
Dritëro Agolli!
I denjë për daltën e Fransua
Rodenit, (që e bëri të pavdekshëm
portretin e Balzakut), i cili sikur të
jetonte 100 vjet më vonë, nuk do të
gjente model më të përkryer sesa
atë të poetit tonë për “Mendimtarin”
e tij (1880), ky burrë trupvogël e delikat në dukje, me shikimin krenar,
hundën pak të krrusur, dhe flokët
e gjata e të shpupurisura si kriftë
madhështore, gjithmonë më ka ngjarë me një luan të vërtetë. I tillë më
është dukur qysh nga fundi i Janarit
të vitit 1966, kur e njoha në atë
marrshimin e famshëm të Brigadës
së Parë Sulmuese, ku kishte ardhur si gazetar dhe që vazhdoi plot
njëzetenjë ditë, mes vështirësishë të
jashtëzakonshme, por që ai i përballoi si një djalosh i ri, e deri kur i
shkoja në shtëpi për t`i dhuruar të
parit, librat e porsabotuar, ku ashtu si mbreti i feakëve Alkino, atje në
ishullin e Skerisë (që duan të thonë
se ishte Korkira), së bashku me
Sadijen, Aretenë e tij, për të cilën

Homeri thotë se gëzonte respektin e
të gjithëve, priste me bujari miq e
vizitorë nga e gjithë Shqipëria, aq sa
përherë e gjeja të veshur me kostum
e kravatë.
Me të drejtë e quajmë poet, pa
çka se ishte edhe prozator dhe publicist i shkëlqyer. Këto ndajshtimet
janë disi tekanjoze. Vetë Gogoli e
quajti poezi romanin e tij “Shpirtra
të vdekur”. Ndofta kishte menduar
se edhe proza e tij e mahnitëshme
ishte në vetvete poezi. Kjo ngjau
edhe me poetin tonë. Në ç`do tregim
a roman të tijin, ka aq shumë
shpirt, aq shumë muzikalitet, pra

aq shumë poezi, sa nuk dimë sesi
ta quajmë ndryshe. Pastaj, ai ishtë
i lindur i tillë. E gjithë qënia e tij,
madje edhe ajo e dridhura e lehtë
e duarve, pas të shtatëdhjetave, të
dukej se buronte vargje.
E thirrëm një herë në Durrës dhe
aty sipër Torrës veneciane, zumë ta
lëvdojmë ashtu siç e meritonte. Në
fund, kur e mori fjalën, duke parë
nga e shoqja që kishte në krah tha:
“Ore juve shumë u faleminderit!
Por mua këta në shtëpi, budalla më
ngrenë, e budalla më ulin.” Qeshëm
gjithësa ishim me gjithë shpirt.
....Nuk e harroj atë natën e vitit

1971, kur së bashku me dy kolonela, tani pa grada, miq të tij dhe
terjaqinj të thekur, shkuam dhe e
morëm te kinoklubi i Qytetit Studenti dhe nuk lamë klub e mejhane
pa hyrë. Të tre ne oficerët u bëmë
karroqe. Ai jo: sa më shumë pinte,
aq më shumë i freskohej truri. Bëra
një betim pas asaj nate që sa të rroja, nuk do e fusja rakinë në gojë.
Dhe e mbajta fjalën për plot njëzetepesë vjet…
Vepra letrare e tij që nga “Në
rrugë dola”, “ Hapat e mia në asfalt”, për të vazhduar me “Komisari
Memo”, “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo”, “Njëriu me top”, “Devoll
- Devoll”, “Nënë Shqipëri” e deri tek
“Arka e djallit” etj, dramat e përkthimet e tij, janë mëse të mjaftueshme
për të përligjur reputacionin që ai
gëzon si patriark i letrave shqipe. Por
ai nuk qëndroi sehirxhi as në kohën
e shndërrimit të madh. E kuptoi si
pak kush, se koha e kërkonte fjalën
e tij edhe politikisht.
Sidoqë për njerëz si ai, nuk do të
ketë vdekje asnjëherë. Nuk do të ketë
vdekje, pasi edhe pse nuk është më
Rodeni i madh për t`a përjetësuar
me daltën e tij, përsëri portreti i tij i
ngjashëm me atë të luanit, nuk do
të shlyhet nga kujtesa e njerëzve që
aq shumë ai i deshi, pa bërë dallime
mes tyre dhe zëri i tij i ngrohtë do
tingëlloj me të njejtën forcë, hijeshi
dhe ngrohtësi nga faqet e librave të
tij aq të dashur për këdo.

URIM SHKRIMTARIT, DHE KRITIKUT SKËNDERBEGAS
Dr. MIKADO SHAKOHOXHA, URIM SHPENDI TOPOLLAJT NË 70 VJETORIN E DITËLINDJES

I dashur Shpendi!

M

e rastin e 70 vjetorit të
lindjes tënde, meqënëse
ti ke vendosur që të mos
organizohet qoftë dhe një ceremoni fare e thjeshtë, po të dërgoj nga
larg, urimet më të mira për ty dhe
familjen tënde të nderuar.
Historia e shkollës së mesme
ushtarake “Skënderbej” është një
fill i pashkëputur mësimi, edukimi
e formimi atdhetar, kulturor dhe
ushtarak. Aty u përvijuan më së

miri prirjet, pasionet dhe talentet, morën rrugë profesionet e ardhshme, u krijuan lidhje shoqërore
e miqësore të sinqerta e të pandërprera ndër vite. Edhe sot e kësaj
dite ne na lidh ajo vatër e ngrohtë
dhe na mban të fortë e të rinj, si
pjestarë të një familjeje të madhe
e të pashoqe, çka e bën historinë e
saj, një libër me të vërtetë mjaft të
bukur e domethënës.
Kontributet e kësaj shkolle
janë kolosale në të gjitha fushat
e jetës së vendit. Për vite të tëra,
skënderbegasit i dhanë tonin jetës
ushtarake: ata u bënë gjeneralë,
ministra, komandantë të llojeve
të ndryshme të armëve, deputetë,
krijues në fushën e letrave, artistë e sportistë me emër, mjekë,
inxhinierë, juristë, biznesmenë e
çfarë nuk u bënë.
E një nga përfaqsuesit më dinjitozë të gjithë vlerave që shpalosi kjo shkollë, pa dyshim që je ti
Shpendi. Me penën tënde të fuqishme dhe punën e palodhur, ti ke
bërë që emri i madh i asaj shkolle,
të mos e humbasë asnjëherë
shkëlqimin.
Me prejardhje nga një familje

ushtarake karriere nga babaj, nga
Kolonja, një krahinë që për dekada të tëra dominoi në drejtimin e
forcave tona të armatosura dhe
nga një familje mjaft e njohur atdhetare vlonjate, nga nëna, ti e ke
dashur me gjithë forcat e shpirtit
tënd ushtrinë, se doje mbi çdo gjë
Atdheun.
Tani ti je një poet, shkrimtar,
publicist dhe kritik letrar i dëgjuar
në mbarë Shqipërinë e jashtë
saj. Çfarë paradoksi: U bëre më
prodhimtari dhe më i suksesshmi,
ti që nuk të lejohej jo të shkruaje,
por as të të dilte emri gjëkund. Të
lumtë!
Në çdo rresht, paragraf, strofë,
faqe apo libra të tërë të shkruara
prej teje me aq pasion e vërtetësi
rigoroze, gjen filozofi, art, histori, ndjenjë, folklor, pra kulturë,
shumë kulturë, për ngjarje e figura
të shquara, për njerëz të thjeshtë,
të persekutuar të virtytshëm, por
dhe individë që kanë bërë gjynahe dhe s`ndjejë pendesë për plagët
që u kanë hapur vëllezërve të tyre,
pra njerëz të molepsur nga veset
e këqia dhe kështu këta të gjithë
së bashku përbëjnë galerinë aq të

pasur të krijimtarisë tënde.
Shumë prej librave të tu, sidomos ato në prozë, pra romanet,
novelat e tregimet, janë bazuar në
ngjarje të vërteta dhe të zhveshura
nga mllefet e paragjykimet. Në librat e pafund, dhe në artikujt e tu,
ti nuk je nisur as për të konkuruar
e as për sfiduar ndokënd; vetë ti
mbi asnjë nuk ke hedhur dafina të
pamerituara dhe sidomos, as grimca balte mbi figura të ndryshme që
kanë luajtur atë rol që u ngarkoi
koha.
Ajo, për të cilën duhet të jesh i
sigurtë është se ti ende ke shumë
për të bërë, për të thënë e për të
shkruar, në shumë fusha e gjini. Jeta e vështirë, formimi yt intelektual nga të rrallët, dashuria
për Shqipërinë dhe njerëzit, do të
bëjnë që shpërthimi yt i papërmbajtur të mos reshtë. Ti o vëlla, je
një yll që kudo që ta vendosësh,
nuk ka nevojë të ndriçohet nga të
tjerët, je ai që po të shkrihesh për
të tjerët, dhe vetëm kështu ti që
nuk ke sfiduar kërkënd, do të fitosh mbi çdo sfidë.
Tiranë 14.02.2017

Mars 2017; Nr. 3(344)

11

SIMPOZIUMI

Bashkia e Lezhës përkujton 552-vjetorin e
vdekjes së humanistit Gjon Gazulli (1400 – 1465 )
Organizohet në Lezhë një simpozium
shkencor në përkujtim të 552-vjetorit
të vdekjes së humanistit Gjon Gazulli. Bashkia në bashkëpunim me bibliotekën e qytetit, pasardhësit e kësaj
ﬁgure dhe Institutin “Gjon Gazulli”, ishin
promotor të këtij eventi të rëndësishëm
kulturor. Historianë, studiues, dhe
njohës të ﬁgurës së Gazullit, në kumtesat e tyre evidentuan kontributin e tij
historik, shkencor e diplomatik.
Figura e Gjon Gazullit, u tha në takim,
si bashkëkohës dhe bashkëpunëtor i
Gjergj Kastriotit Skendërbeut, është e
lidhur ngushtë me Besëlidhjen e Lezhës.
Historiani PAULIN ZEFI, iniciator i
këtij simpoziumi, solli për herë të parë
të plotë në shqip fjalimin e Gjon Gazullit mbajtur perpara Papës Nikolla V në
Romë në vitin 1451, dokument i Arkivit
komunal të Raguzës, si një dëshmi e
tagrit të lartë përfaqësues të diplomatit
Gazulli.
Dr. PAJAZIT HAIZERI nga Mitrovica
referoi mbi fugurën poliedrike të Gazullit
si bashkëkohës i humanistëve të tjerë,
elitë e spikatur europiane e shekullit
XVI. Ndërsa ka gati për botim Monograﬁnë kushtuar Gjon Gazullit, Publicisti dhe hulumtuesi i pasionuar GJON
MARKU, përcolli përmes referencave të
pasura nga studiues europianë e shqiptarë, dimensionin e rrallë intelektual
e shqiptardashës të Vëllezërve Gazulli, si një pasuri e mbrujtur në fuqinë e
mendjes e të shpirtit të trungut Gazullor.
Historiani ENGJELL GISHTI hodhi
dritë mbi një plejadë të tërë humanistësh,
nga më të spikaturit e periudhës së Mesjetës, me origjinë shqiptare. Ndërsa publicisti MARTIN DEDA solli për auditorin
një biograﬁ të detajuar të Gjon Gazullit, si
personalitet i përmasave europiane, i cili
vazhdon të jetë në hije, falë mungesës së
dëshmive të mirëﬁllta historiograﬁke të
Akademisë Shqiptare të Shkencave. Në
këtë simpozium pershëndeti pasardhësi
i Familjes së SKËNDERBEUT, z. LORIS
KASTRIOTA, i cili vuri në pah nevojën e
bashkëpunimit të organizuar institucional me studiues të tjerë europianë, të
cilët gjithashtu përpiqen të hedhin dritë
mbi ﬁgurat qëndrore të Rilindjes Europiane, ku padyshim shqiptarët kanë një
rol thelbësor në historinë e kohës. Loris
Kastriota permendi një numër të madh
familjesh të shquara shqiptare, të cilat
kanë bërë historinë e Italisë dhe vazhdojnë, me pasardhësit e tyre të jenë pjesë e
denjë e elitës italiane edhe sot.
Prof. dr. NERITAN CEKA, i cili përshendeti këtë simpozium shkencor, vuri
në pah kontributin e mirëﬁlltë, që sjellin
këto inisiativa, për të hedhur dritë mbi
të vërteta historike, që kanë nevojë të
njihen e të shpallen, si vlerë e jashtëzakonshme kombëtare, që tejkalon përmasat rajonale, për t’u kthyer në dëshmi
krenare të identitetit tonë kombëtar. Ai
bëri një rezyme të emrave të shquar që
vijnë nga Lezha dhe kontributin e tyre në
historinë e lashtë të shqiptarëve.
Drejtori i INSTITUTIT “Gjon Gazulli,” z. NIKOLLË LOKA, duke iu referuar
kontributit shumëplanësh të vëllazërisë
së Gazullorëve, tha se mbetet shumë për
të bërë, që kjo plejadë njerëzish shumë
të ditur e të angazhuar fort për fatet e
kombit, të bëhen të njohur për bashkëkohësit tanë. Gjon Gazulli ka qenë një
ndër ﬁgurat më të shquara të shkencës
europiane të shekullit XVI. Duke marrë parasysh shtrirjen e veprimtarisë së
tij si në: astronomì, matematikë, ﬁzikë,
ﬁlozoﬁ, diplomacì e arte ai konsiderohet
“enciklopedi e kohës së vet”. Familja e
tij i përkiste trungut të Gazullorëve që
lanë emër të pashlyeshëm në historinë
tonë kombëtare, përgjatë gjashtë shekujsh. Aftësitë e rralla të Gjon Gàzullit janë
shpalosur, jo vetëm në lëmitë e shkencave të sakta, por edhe si një prej diplomatëve më të shquar të kohës së tij në
përkrahje të Skënderbeut për interes
të Arbërisë. Dy ishin “ambasadorët”

shëtitës më të rëndësishëm të Skënderbeut, vëllezërit Gjon e Pal Gàzulli,
ky i fundit sidomos me përfaqësimin e
kryezotit të Shqipërisë pranë Papatit, por
edhe si “këshilltar” i Skënderbeut.
Ndriçimi i veprimtarisë së Gàzullit si
shkencëtar, fatkeqësisht, mund të bëhet
vetëm nëpërmjet referimeve të tërthorta,
pse ende nuk është gjetur asnjë vepër e
tij, ndërsa ky takim përkujtimor në 552vjetorin e vdekjes, u rrek të hedhë dritë
mbi ﬁgurën e tij.
Drejtori i Kulturës në Bashkinë e Lezhës, z. ARDIAN LACI, siguroi për vullnetin e mirë dhe mbështetjen e Bashkisë
për aktivitete që ndriçojnë e promovojnë
ﬁgura e ngjarje me peshë historike, duke
e çmuar këtë aktivitet në frymën e angazhimit për ta kremtuar këtë vit si dedikim ndaj Skenderbeut dhe Besëlidhjes
së Lezhës, pjesë e lobimit, që 2 MARSI
të shpallet nga autoritetet qendrore DITË
FESTE KOMBËTARE.
Përgatiti për TVSH-ën kombëtare
Rrok Lelçaj, Lezhë, 19.02.2017.
Mendojmë se,ndoshta do të ishte
më mirë që ky përvjetor t’ i përkushtohej 617-vjetorit të lindjes së GJON
GAZULLIT, sepse personalitete të tilla
nuk kanë “vdekje”, por vetëm “lindje”.
Gjithashtu, ky simpozium mund të organizohej më mirë në bashkëpunim me
INSTITUTIN “ GJON GAZULLI”, që aty
doli si rastësisht se paska edhe një Institut të tillë,që deri tani ka mbetur në
hije,siç mbeti edhe në atë simpozium.
Ndërsa Muzeu Historik i Lezhës nuk u
dëgjua fare, kur ai duhet të paraprinte.
Megjithëse simpoziumi vuante nga
organizimi, duke ﬁlluar me ftesat dhe
programin, që nuk i gjetëm as nuk i
pamë gjëkundi. Nga muzeumet historike fqinj nuk kishite të ftuar, veç
nga Rrësheni prej ku ishin me bollek.
Unë pata fatin e mirë, që u njoftova
prej studiuesit të mirënjohur, MARK
PALNIKAJ, autor i disa librave, tani së
fundi me botimin madhor “P U L T I”.
Atëhere unë, për t’ u siguruar, pyeta
Ndue Zef Vokrrin, gazullor nga Kashnjeti, me banim në Lezhë, i cili erdhi
me gjithë vëlla dhe nuk m’ u nda derisa
u ktheva për Pukë. Gjithashtu, u telefonova edhe me gazetarin dhe telekronistin e shquar RROK LELÇAJ, i cili
shprehu habinë që kujtoheshin ta njoftonin nga Muzeu i Pukës. Por edhe pse
Lezha e kishte “harruar,” ai nuk veproi
si inatqi, por erdhi dhe ﬁlmoi e përgatiti aq mirë kronikën e mësipërme.
Sidoqoftë, pavarësisht nga mangësitë,
tri gjëra ishin organizuar mirë në atë
simpozium: e para, tabela e simpoziumit, që ishte model. E dyta, mjaft mirë

kishin vepruar, duke siguruar studiues
edhe nga Kosova, si edhe arbreshët e
ITALISË, si L. KASTRIOTA. E treta,
drejtoresha e Bibliotekës drejtonte me
kulturë dhe edukatë; e vlerësoi kështu si fakt, sado që mua nuk ma dha
fjalën për një debat me kumtuesin,
studiuesin GJON MARKU, lidhur me
origjinën e Gazullorëve, por Z. GJ.
MARKU ka prirje që çdo personalitet
historik në trevën PUKË – MIRDITË
ta paraqes nga Mirdita edhe kur ka
fakte e burime të pakundërshtueshme
për origjinën e tyre nga Puka, si p.
sh.edhe për Vëllezërit MJEDA, edhe
për VËLLAZËRINË E GAZULLORËVE,
kur NIKOLLË GAZULLI,(1894 – 1946)
ALBANOLOG I SHQUAR, SHPREHET
PËR ORIGJINËN E GAZULLORËVE
PREJ KABASHIT TË PUKËS. ” Origjina e Gazullorëve është ﬁs prej lushajsh të Kabashit .” Por, këtu duhet bërë
dallimi: janë nga Mirdita dhe si edhe
origjina nga Mirdita. Është e vërtetë që
Gazullorët janë nga Mirdita (Kashnjeti
i Mirditës), por ﬁllimisht janë me origjinë “ﬁs prej lushajsh të Kabashit” të
Pukës. Këtë kërkojnë të Muzeut Historik të Pukës, gjë të cilën e kundërshtojnë me të padrejtë studiuesit: z. Gjon
Marku etj. Por, ja se Ç’ tregojnë faktet:
Nikollë Gazulli, në sferën e leksikograﬁsë, barazohet me gjuhëtarë të
shquar të shqipes si:, A. Xhuvani, N.
Mjeda, K.Kristoforidhi e të tjerë, të
cilët “i sollën dobi të madhe, jo vetëm
shkollës shqipe dhe kulturës së gjuhës
në Shqipëri,- thekson Akademiku A.
Kostallari,-por shërbyen e shërbejnë
edhe si mbështetje e rëndësishme për
çështjen e shqipes së sotme, ashtu edhe
për gjuhësinë indoevropiane”. (Prof. A.
Kostallari, “Arritjet në studimet albanologjike”, Konferenca I e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 1962, fq. 24). I tillë
është Nikollë Gazulli, prandaj Ndihmesa e të nderuarit N. Gazulli, duhet parë
edhe për saktësinë që sjell për origjinën
e Gazullorëve prej ﬁsit të lushajve të
Kabashit të Pukës. Në veprën e tij madhore “Fjalori Toponomastik” shënon:
“Gazulli, vllazni me ﬁs prej Lushajsh të
Kabashit të Pukës, sipas gojëdhënës që
ruhet në Mirditë”. Ndërsa për shtrirjen
e Gazullorëve, vazhdon po aty: “Gazuj
ka në Kashnjet të Mirditës, që ndahen
në Gazuj të Epër e të Poshtëm me nënvllaznitë: LALAJ, KUÇAJ... DANAJT e
Lezhës, pak shtëpi muhamedane janë
një rrem Gazullorësh”. Për lashtësinë
dhe rëndësinë e Gazullorëve, ky albanolog, po vetë gazullor i shquar
thotë: “Emni i vllaznisë asht ndër ma
të moçmit që mund të dijë historia për
familjet shqiptare”. Në mbështetje të

pohimit për origjinën dhe lashtësinë,
bazohet në burimet:
1. “Që në vitin 1301 në “Librin Reformationum të Raguzës”, përmenden
do Gazullorë me mbiemrin Gazulus
(Gazuli), Gazulo, Gazula”. Po kështu,
2.“Te kisha e Nderfandinës në Mirditë... u gjetën rrasa vorresh të shkruem
latinisht me mbiemnin Gosolus”, gjë
për të cilën shkruan edhe studiuesi
Ndue Dedaj;
3.Në kadastrën e Venedikut, në
vitin 1416, në Breg të Bunës, përmendet nji katund i vogël me katër shtëpi me mbiemrin Gasoli; Drago Gasoli,
Nikolla Gasoli”. Po kështu në Barbullush, Kukël etj.
4.“Gjon Gazulli qe më i MOÇËM
RILINDAS SHQIPTAR...Qe meshtar,
teolog, matematikan, astrolog e gojëtar me banim në Raguzë në shek.
XVI (1400-1465). Imzot Pal Gazulli, qe
ambasador i Gjergj Kastriotit pranë Republikës së Raguzës, më 1452-1459.
II. Por siç dihet ka edhe mendim
ndryshe për origjinën e Gazullorëve,
fis lushaj të Kabashit të Pukës:
1. Dr. Mikel Prenushi, studiues
i mirënjohur u ka kushtuar shumë
vëmendje vëllezërve Gazulli: Gjon Gazulli, Pal Gazulli, Ndrea Gazulli për
ndihmesën e tyre të shquar dhënë Rilindjes Europiane, gjithsesi, edhe për
dobi të Atdheut. Kur vjen puna për
origjinën e tyre, është i mendimit se
janë “nga MIRDITA, ku deri vonë janë
ruajtur disa mbishkrime ndër varreza me këtë mbiemër... në Ndërfand të
Mirditës”, (Dr. M. Prenushi, kontribut
shqiptar në Rilindjen Europiane, Tiranë, 1981, fq. 136).
Edhe 20 vjet më vonë, mbështet
po atë mendim. (Dr. M. Prenushi,
“Vëllezërit Gazulli ishin nga Mirdita.
Gjon Marku, Mirdita – Intervista II,
Tiranë, 2002, fq. 165). studiuesi plot
vullnet z.Gjon Marku kapet shumë pas
këtij pohimi të dr. M. Prenushit, sepse
Z. Gjoni nuk e ka marrë mundimin të
zbres në Kashnjet dhe të trokas derë
mbas dere, siç kam vepruar unë, derisa të arrinte te i nderuari Zef VOKRRI,
ku do të kalonte një natë të këndshme
dhe do të mësonte për Gazullorët
shumë më tepër, seç ka mësuar 6 herat e shkuarjes në Raguzë ( Dubrovnik),
ku kam qenë edhe unë më 2006.
Në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar (FESH, Tiranë, 1985, fq. 306)
shkruhet: “Familja Gazulli, në Mesjetë ishte një familje e njohur feudale
shqiptare nga Kabashi i Pukës dhe
(Vijon ne faqen 12)
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Gjuha shqipe vendoset në
programin arsimor në Turqi
Nga klasa e pestë nxënësit në
Turqi mund të mësojnë edhe shqip.
Bashkë me gjuhën boshnjake shqipja do të jetë lëndë zgjedhore.
Ministria turke e Arsimit Kombëtar ka vendosur në programin arsimor për vitin e ardhshëm gjuhën
shqipe dhe boshnjake si lëndë me
zgjedhje duke nisur që nga klasat
e 5-ta. Dy gjuhët e miratuara nga
Bordi i Arsimit dhe Edukimit do të
jenë lëndë me zgjedhje duke ﬁlluar
nga klasat e pesta, raporton Anadolu Agency (AA). Sipas informacioneve që gazetari i AA-së ka marrë nga
zyrtarët e ministrisë, mësohet se
në kuadër të projektit «preferenca
ime është turqishtja», i zhvilluar në

prill të vitit të kaluar nën kujdesin e
Ministrisë së Arsimit të Turqisë dhe
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës
së Federatës së Bosnjë-Hercegovinës është mbajtur «Festivali i 4-ët
tradicional i fëmijëve», për nxënësit
të cilët mësojnë turqishten si lëndë
me zgjedhje në shkollat shtetërore

të Bosnjë-Hercegovinës.
Në këtë kuadër në tetor të vitit
të kaluar mes Ministrisë turke të
Arsimit dhe Universitetit Trakya
ishte nënshkruar protokolli i
bashkëpunimit me qëllim për të
mundësuar që nxënësit të kenë
njohuri të kulturave të ndryshme,
dhe transmetimin ndaj brezave të
ardhshëm të gjuhëve dhe dialektet
që «jetojnë» në Turqi.
Programi mësimor i gjuhës
shqipe dhe boshnjake, pasi u përgatit dhe u vlerësua edhe me kontributet e Drejtorisë së Përgjithshme
të Arsimit Bazë të Ministrisë së Arsimit, u paraqit në Kryesinë e Bordit
të Arsimit dhe Edukimit.

Pas procesit të vlerësimit të programit kanë nisur punimet për
përgatitjen e teksteve mësimore.
Nxënësit që nga viti i ardhshëm mësimor do të mund të mësojnë gjuhët
shqipe dhe boshnjake si lëndë me
zgjedhje në shkolla që nga klasa e
5-të. (ATSH dhe AAnadolu Agency)

Bashkia e Lezhës përkujton 552-vjetorin e vdekjes së humanistit Gjon Gazulli (1400 – 1465 )
(Vijon nga faqja 11)
Ndërfandina e Mirditës (M.PR.). Mirëpo
Kabashi e Ndërfand janë dy zona, që u
përkasin dy krahinave të ndryshme.
Për më tepër, janë në brendësi të krahinave përkatëse: Pukë e Mirditë. Prandaj nuk ka sesi Gazullorët të jenë njëkohësisht, edhe nga Kabashi, edhe nga
Ndërfanda. Kështu që Gazullorët janë
me origjinë ose prej Kabashi, ose nga
Ndërfanda. Mirëpo i shquari NIKOLLË
GAZULLI nuk lë HAPËSIRË, kur thotë:
“Gazulli, vllazni, me ﬁs prej Lushajsh
të Kabashit, sipas gojëdhënës që ruhet
në Mirditë,”. Këtu Mirdita del vendi ku ruhet gojëdhëna. Gjithashtu ai
thotë qartë se “Gazulli ishte vëllazëri e
jo familje feudale. Të ketë qenë familje
ﬁsnike, mundet, përderisa bënë emër
në Europë.
Për Ndërfandën, Ndue Dedaj, studiues me përkushtim, tregohet më i
përmbajtur, edhe kur sjell faktin se
nga varreza e kishës së Shën Mërisë ka
mbishkrim edhe për Dhimitër Gazullin. Duke i parë këto mbishkrime ashtu
siç ishin, pa lidhjen e duhur me Ndërfandën. si studiues serioz që është, sjell
mesazhin: ”Sidoqoftë, lidhja e Gazujve
me Ndërfandinën vetëm sa përvijohet,
ndonëse ia vlen të hulumtohet më tej”.
(Ndue Dedaj, Toka e katedraleve. Tiranë, 1999, fq. 167).
III. Ndryshe qëndron problemi me
Kashnjetin, me vetë gazullorët.
N. Gazulli, jo rastësisht thotë se gojëdhëna ruhet në Mirditë, sepse Kashnjeti është vendi ku ka Gazullorë që prej
më se 300 vjetësh me nën vëllazëritë:
Lalaj e Kuçaj. Për ta bërë më të plotë
këtë informacion, më 24 qershor 1977,
shkuam te Zef Vokrri, shoqëruar prej
Pal Sutës, bujar e i ﬁsëm, njohës i mirë
i zonës së Kashnjetit. U ndalëm në
Kaftallë të Kashnjetit, Qafali, Sukaxhi,
Kalori e Gazuj të Poshtëm. Të gjithë sa
pyetëm, për origjinën egazullorëve, na
drejtuan për te Zef Vokrri në Gazuj të
Epërm, si njohësi më i saktë për gazullorët. Zeﬁ ishte serioz, i përmbajtur,

bindës. Na priti bujarisht dhe hapur.
Që tre vjeç kishte mbetur jetim nga
babai. I ishte gjetur pranë xhaxhai, i
cili kishte jetuar 90 vjet. Prej tij kishte
mësuar shumë për Gazullorët e rrethinën. “Na Gjazujt (Gazullorët) jemi
Kabash. Prej Kabashi kanë ardhë këtu
tre vllazën: Sila (Syla), Ndreu e Dani”.
Së pari, paskan ngulur në Livadhez,
Qafali. Më pas kishin dalë në TROJE.
Po edhe aty u thonin vendasit se ua
pengonin drejtimin e bagëtisë për në
kullota. Te e vona, kaluan në kuﬁjtë e
Frangut, i cili i priti mirë. Frangu ishte i
vetmuar, por tokë kishte shumë. Prandaj pranoi me kusht që t’i bëheshin
krah. Kodra mori emrin Gjazujt i Epër,
por që, tani së voni donin t’u rikthehej
emri i hershëm – Zalli i Epërm i Kalorit.
Si u shtuan: vëllazëria e Ndreut zbriti
në Zall t’Poshtëm, ku mbet emri Gjazujt e Poshtëm. Këtu, Ndreajt u ndanë në
Çarkaj e Kuçaj. Kuçajt u shtrinë në Sukaxhi, krah Laloshëve (Lalajve). Lalajt i
kishin gjetur aty, të cilët kishin shkuar
aty disa brez para Sylajve e Ndreajve.
Kur kishin dalë prej Kabashi, ﬁllimisht
kishin ngulë në Lakun Pertush (Prend
Tusha) Kryekashnjet, në të dalë të Vrrithit. Më pas, ishin ulë në Sukaxhi,
vend i pabanuar aso kohe, por pozicional. Prej Suke vështrohej mirë rrafshi i
bukur i Kashnjetit.
Që ishin ﬁs Kabashi, të moshuarit e dinin, por nuk i kujtonin dot më
mëhallët, gjë që tregon se gojëdhëna
kishte ﬁlluar të zbehej. Për Danajt, e
dini se ishin Gazullorë të larguar herët
për në Lezhë.
Sylajt, ja se nga emri e mbiemri ishin
në dukje myslimanë, ja se të parët e
tyre ishin integruar në besimin myslimanë. Sidoqoftë, vendasit nuk i lejuan
të varroseshin në rreth të kishës, po
jashtë mureve të saj, gjë që tregon se
ishin ardhës. Pra më të vonë se vendasit e parë. por çështja e kishës u zgjidh,
Kur erdh abat në Orosh, abat Gazulli
,i cili, si gazullor që ishte, i pagëzoi dhe
që prej asaj kohe u varrosën brenda
rrethit të kishës. Në Gjazuj të Epërm

vazhduan për 12 breza: Ndue Zeﬁ,
brezi i dytë, 3. Z. Nikolli, 1909. 4. N.
Marku, 1850-1912, 5. M.Gjoka, 18201896, 6. Gj Preni, 1790. 7. P. Preni,
1760, 8. P. Laska, 1730, 9. L. Mustafa,
1700, 10.M. Meta, 1670, 11.Metë Sila,
1640,12. Silë Gjazulli ( Sylë Gazulli),
1610. Pra janë aty në Kashnjet 12 brez,
për më se 300 vjet.
Fillimi i shek. XVII u shoqërua me
ekspedita ndëshkimore osmane në Kabash me rrethina, sepse mjaft fshatra të
Pukës e të Mirditës ishin në kryengritje. Rrënimi i vendit u bë shkak për emigrime për në vende më të mbrojtura,
siç ishte edhe largimi i Gazullorëve të
fundit prej Kabashi. Por lidhjet me Kabash u ruajtën. Që në lashtësi Kashnjet e Kabash i lidhte rruga e madhe,
Udha e Epër, Viapublika(Udha Pirust).
Përgjatë kësaj Udhe kishin ardhë edhe
ﬁset e Kashnjetit prej Kosove e në Kabash, ku kishin gjetur mbështetje derisa ishin drejtuar për në Kashnjet, Bajraku i Dibrit.
Për t’i ruajtur e forcuar lidhjet Kabash- Kashnjet, u besatuan e bënë sull
(vendim) që barinjtë e Pukës me kopetë e tyre të mos kishin ndalesë deri te
kisha e Kashnjetit. Anasjelltas, barinjtë
e Kashnjetit kishin tager (kullose) me
bagëtitë e tyre deri tek xhamia e Pukës.
Po në KABASH ç’thotë kujtesa
historike për Gazullorët?!
Në Grykë-Kabash në Lam’ Lushaj

bëheshin kuvendet e Shtatë Bajrakëve
të Pukës, si dhe kuvendet e ﬁsit të
Kabashit: Qafaliaj me Kokaj Lushaj e
Hadroj. Të drejtën për pjesëmarrje në
kuvendet e ﬁsit e gëzonin edhe dardhëçorë e gazullorë, çka se të parët e tyre
kishin shumë kohë që ishin larguar në
Mirditë e deri në Lezhë,ku ishin INTEGRUAR në MIRDITAS, kurse të dytët,
ishin në verilindje të Pukës mbi Drin:
në Dardhë Qebik e pjesërisht në Mzi,
brenda Pukës krahinë. Ky tager është
ruajtur si kujtesë në Kabash deri në
vitet ’80 të shek.XX. si shprehje: “Në
Lam Lushaj kanë vend dardhçorë e gazullorë”. Sa mësipër a nuk del e qartë
se Gazullorët janë me origjinë ﬁsnore
prej lushajve të Kabashit të Pukës?! A
nuk paskan të drejtë studiuesit pukas
të debatojnë për këtë çështje?! Por kjo
nuk e mohon faktin se Gazullorët janë
mirditas., sepse të qëndrosh 12 brez në
Mirditë dhe të mos integrohesh (asimilohesh) në mirditas, kur aty krijon:
lidhje shoqërore, martesore, dokesore,
dialektore dhe kostumologjike.. krejt
veçan Pukës. Në Këtë pikë Z. GJON
MARKU ka të drejtë, por jo edhe për
origjinën, no origjina! Origjina: Lushaj,
Kabash, Pukë.
Xhemal MEÇI, studiues,
“Mjeshtër i Madh”,
Muzeu Historik Pukë

