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Kontributi madhor dhe i 
përhershëm i veteranëve

HOMAZHE

Ditën që përkoi me 
72-vjetorin e themelimit 
të shkollës “Skënderbej”, 
u promovua  pjesa e dytë 
të enciklopedisë, botim i 
autorëve Kujtim Boriçi e 
Maksi Fejzulla

Nga Halil RAMA

Që në themelimin e saj para 23 vitesh, Or-
ganizata e Bashkuar e Veteranëve të LANÇl 
përcaktoi në dokumentat e saj themeluese, 
vazhdimësinë nëpërmjet pasardhësve të 
veteranëve. Në më shumë se dy dekada 
veprimtari intensive, krahas themeluesve, 
ish-veteranë të LANÇl, drejtues të spikatur 
të formacioneve partizane dhe më vonë të 
ushtrisë shqiptare, si Dr.Ymer Dishnica, 
gjeneral Rrahman Parllaku - Hero i Popullit 
dhe nderi i Kombit, Skënder Malindi, Edip 
Ohri e dhjetra fi gura të tjera të shquara, 
pasardhësit e tyre kanë qenë të pranishëm. 
Dhe jo vetëm si fi gurantë, apo në sfond, por 
si pjesë vitale e kësaj organizate me një his-
tori të lavdishme. Jo vetëm përvoja shqip-
tare, por edhe ajo botërore evidenton domos-
doshmërinë e vijueshmërisë së aktivitetit të 
organizatave të veteranëve të luftës. Është 
fakt që në veprimtaritë e ndryshme me 
karakter politik, patriotik e social gjithmonë 
ka qenë i dukshëm kontributi i madh dhe i 
përhershëm i veteranëve. Por gjithsesi është 
e pamundur vijueshmëria e aktivitetit të 
këtyre organizatave, siç është edhe OBVL, 
pa e trashëguar traditën tek më të rinjtë. 
Para një viti, në korrik 2016, në një Konfer-
encë rajonale të organizatave të veteranëve 
të vendeve të rajonit të Ballkanit, që u mba-
jt në Zabljak të Malit të Zi, përveç gjeneralit 
shqiptar 97-vjeçar, Rrahman Parllaku që u 
prit si Hero Legjendar, si dhe kreut të veter-
anëve malazezë, Prof. Dr.Ljubomir Sekuliq, 
si  organizator, spikatën edhe dhjetra të 
rinj, si përfaqësues të organizatave të vet-
eranëve të Kroacisë, Sllovenisë, Serbisë e 
Bosnje-Hercegovinës. Midis tyre edhe Pres-
identi i Federatës Botërore të Veteranëve, 
norvegjezi Dan Vigo Bergtun, i cili ishte rreth 
40 vjeç. 
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HISTORIA

Italia fashiste ëndërronte të vendoste 
sundimin e plotë në Detin Mesdhe të cilin 
e quante “Mare nostrum” dhe veçanër-
isht të sundonte në Ballkan. Sipas një 
plani të përpiluar nga vetë Musolini, Ita-
lia duhet të ishte komb sundues dhe dre-
jtues i Perandorisë që do të bashkonte një 
numër vendesh në Mesdhe, Ballkan, në 
Afrikën Veriore dhe në Lindjen e Mesme. 
Në këtë plan Shqipërisë i jepej një rëndësi 
jashtëzakonisht e madhe si faktor strate-
gjik Mesdhetar.

Kjo ide kishte lindur që në vitin 1937, 
kur Çiano, ministër i Jashtëm i Italisë 
thotë se “do të përfi tojmë nga çdo mundë-
si për të pushtuar Shqipërinë dhe këtë 
herë nuk do të ikim si në vitin 1920!”. 
Më 24 Mars Musolini, Çiano dhe gjener-
al Pariani diskutuan si do të realizohej 
ky plan, prandaj në prill 1939 Musolini 
i bëri Mbretit Zog ultimatumin me një 
sëri kërkesash që duheshin pranuar pa 
asnjë ndryshim, në të kundërt Italia do 
të pushtonte Shqipërinë. Për këtë qëllim 
u përqëndruan në Pulia katër regjimente 
bersalierësh, një divizion fanterie, tre 
batalione tankesh dhe reparte artilerie: 
gjithsej 35.000 veta, 384 aviona dhe ani-
je luftarake. Komandant i Përgjithshëm u 
caktua gjeneral Alfredo Guxoni, koman-
dant i aviacionit gjeneral Perikoli, koman-
dant i Flotës admiral Rikardi. Në Bari u 
grumbulluan dhe gjithë emigrantët politik 
shqiptarë për të ardhur në Shqipëri një-
kohësisht me trupat italiane.

Populli shqiptar, pasi u informua për 
këtë situatë dha kushtrimin “atdheu 
në rrezik” dhe u tregua i gatshëm për të 
rrëmbyer armët e për të luftuar në mbro-
jtje të vendit. U lanë mënjanë armiqësitë, 
urrejtja, hakmarrjet për të mos lejuar që 
Shqipëria të okupohej nga italianët; por 
qeveria nguronte të armatoste popullin, 
megjithëse rreziku ishte te dera. Njërëzit 
prisnin një fjalim nga Mbreti, por ai 
preferoi të mos fl aës fare dhe të mendojë 
vetëm për veten e tij.

Çiano në kujtimet e tij thotë se “ne 
italianët duam të mos jemi të parët që të 
shkrehim topat në Europë, prandaj kur 
u lajmëruam nga Tirana se Mbreti po 
përgatitet për rezistencë u shqetësuam 
shumë. Informimi tjetër që Zogu u arratis 
na gëzoi pa masë se nuk do të hasnim në 
rezistencë!”. Trupat italiane të spedicionit 

Me rastin e 76 vjetorit të okupimit fashist të vendit (7 Prill 1939-7 Prill 2009)

Si u përgatit rezistenca kundër pushtimit 
fashist të vendit?
Sipas kujtimeve të Skënder Malindit, ish-nënkryetar i OBVL

u nisën nga portet italiane mes 6 e 7 prillit 
dhe në ora 4.40 minuta mbrritën në ujrat 
shqiptare:

Kollona e gjeneral Messe në brigjet e 
Durrësit;

Kollona e kolonel Berardit në brigjet e 
Vlorës;

Kollona e kolonel Skatinit në brigjet e 
Shëngjinit;

Kollona e kolonel Karasit në brigjet e 
Sarandës.

Fuqia shqiptare përbëhej prej 150 
xhandarësh, 300 vullnetarë krutanë, 200 
të burgosur të liruar, disa vullnetarë nga 
Durrësi e Shijaku, pak ushtarë mari-
narë e roje kufi ri, të cilët ishin vendosur 
në pozicione nëpër shtëpitë gjatë bregut 
të detit prej kodrave të Durrësit deri te 

Ura e Dajlanit. Një bateri e komanduar 
nga kapiten Gaqo Mosko ish vendosur 
në pozicion zjarri në kodrat e Durrësit. 
Komandant i Përgjithshëm ishte caktuar 
komandanti i xhandarmërisë së Durrësit, 
major Abaz Kupi, i cili gjatë jetës si komit 
kishte dhënë prova trimërie, zotësie e 
zgjuarsie, por ishte i papërgatitur nga 
ana ushtarake dhe nuk i njihte veprimet 
taktiko-operative moderne. Për të zbatuar 
këtë detyrë duhet të ishin caktuar ofi cerë 
kopetentë të karrierës, që kishin mbaru-
ar Akademitë ushtarake, por Zogu nuk 
deshi të vepronte në këtë mënyrë.

Plani për mbrojtjen e Durrësit ishte ky:
1.Një fuqi e përbërë nga xhandarë, 

vullnetarë e ushtarë nën komandën e ka-

piten Xhemal Herrit të mbronte qytetin e 
Durrësit;

2.Një batalion me rekrutë të Shijakut 
e Kavajës, nën komandën e kapiten Asim 
Kopliku të mbrohej në kodrat e Rrashb-
ullit;

3.Një batalion efektiv nën komandën e 
kapiten Mul Delisë të mbrohej prapa ko-
drave të Shijakut.

Anijet luftarake italiane, pa gjetur 
ndonjë kundërshtim u futën në molo dhe 
fi lluan të shkarkojnë trupat, duke men-
duar se nuk do të gjenin ndonjë rezis-
tencë. Forcat shqiptare presin pak kohë 
që të zbarkojnë sa më shumë italianë 
dhe vetëm atëhere hapin zjarr; italianët 
tërhiqen dhe futen prapë në anije. Bate-
ria shqiptare asgjësohet nga zjarri i artil-
erisë navale italiane. Kodrat e Currilave 
dhe të Rrashbullit goditen gjithashtu nga 
artileria navale. Italianët dalin prapë nga 
anijet, por zjarri i shqiptarëve i detyroi të 
kthehen edhe kësaj here në anije. Për të 
tretën herë ata zbresin nga anijet dhe të 
mbështetur nga artileria arrijnë të futen 
në qytet rreth orës 8.00. Gjatë 3-4 orë luf-
timesh të ashpra që u zhvilluan kundër 
italianëve u vra Mujo Ulqinaku, kapiteni i 
xhandarmërisë Hamit Dollani nga Gram-
shi e të tjerë. Po të ishte organizuar një 
mbrojtje sipas kërkesave të taktikës mod-
erne dhe po të ishte armatosur populli, 
zbarkimi i fashistëve italianë do të kishte 
qenë shumë i vështirë, lufta do të vazh-
donte për një kohë të gjatë me sulme e 
kundërsulme, ku italianët do të pësonin 
humbje të konsiderueshme. Kjo rezis-
tencë do t’i jepte një lavdi shumë herë më 
të madhe kombit tonë.

Në Vlorë, një fuqi e vogël xhandarësh, 
luftoi kundër italianëve, por duke qenë 
të pakët tërhiqen dhe italianët hyjnë në 

qytet. Në mëngjezin e 7 prillit një batalion 
nga Elbasani, nën komandën e kapiten 
Neshat Kolonjës drejtohet për në Vlorë. 
Afër Bestrovës zë pozicione dhe pararo-
ja italiane u prit me pushkë. Italianët 
tërhiqen në drejtim të Vlorës. Pas pak vjen 
një fuqi e madhe, e cila mbas luftimesh 
të ashpra e detyron batalionin të tërhiqet.

Në Sarandë, komandanti i xhan-
darmërisë, toger Nafi z Babani dhe toger 
Hiqmet Sulo, komandant i kompanisë 
kufi tare me 47 ushtarë e xhandarë or-
ganizojnë mbrojtjen: toger Nafi z Babani 
karshi molos; toger Hiqmet Sulo në krah 
të djathtë dhe nëntoger Ndoja në krahun 
e majtë. Në orën 6.00 të 7 prillit italianët 
fi lluan të zbresin në molo, por u pritën me 
pushkë. Lufta vazhdoi dhe italianët e go-
ditën molon me artileri navale, ku toger 
Nafi z Babani, megjithëse i plagosur vazh-
don luftën, por duke mos patur mundësi 
për të qëndruar më shumë tërhiqet.

Në Shëngjin ishin vetëm 17 ushtarë 
dhe 28 malësorë vendas, të cilët luftuan 
sa mundën kundër forcave që zbarkuan 
atje. Në Lezhë italianët u pritën me zjarr 
nga një grup pushkatarësh. Pasi ok-
upuan Lezhën italianët u drejtuan për në 
Shkodër. Në Kalanë e Shkodrës dhe gjatë 
kodrave të Tepës, më 7 prill mbrohej gru-
pi i 3-të nën komandën e kolonel Kuçuk 
Ollagajt, të cilët bënë rezistencë, por pa 
mundur të ndalojnë hyrjen e trupave ital-
iane në Shkodër.

Opinioni publik i botës së qytetëruar 
dënoi ashpër pushtimin e Shqipërisë nga 
Italia dhe përshëndeti me simpati rezis-
tencën e popullit shqiptar.

Më 12 prill 1939, ministri i jashtëm 
Italian, Çiano mbajti një fjalim në Tiranë 
ku thotë” “Vura re se si sytë e disa patri-
otëve të skuqeshin e lotët t’u rrëshqisnin 
në fytyrë; Shqipëri indipendente nuk ka 
më”.

Në 76 vjetorin e okupimit të Shqipërisë 
nga Italia fashiste, përulemi me respekt të 
thellë para dëshmorëve që dhanë jetën në 
këto luftime për mbrojtjen e Atdheut me 
në krye Mujo Ulqinakun dhe Hamit Dol-
lanin. Gjithashtu kujtojmë me respekt të 
gjithë ata që morën pjesë në këto luftime.

Populli shqiptar urrejtjen kundër 
pushtuesve fashistë e shprehu në mënyra 
të ndryshme: nuk nderohej në mënyrë 
fashiste, griseshin fotografi të e Duços, 
bëheshin demonstrata nga studentët e 
shkollave dhe populli e më vonë fi lluan 
të organizoheshin çeta, batalione, briga-
da e divizione partizane, të cilat luftuan 
me heroizëm deri në çlirimin e plotë të 
Shqipërisë.

Kujtim BARA
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FOKUS

Nga Halil RAMA

(vijon nga fq.1)

Padyshim, fjala e  kryetarit të del-
egacionit shqiptar, legjendës së gjallë 
të këtij vendi, gjeneralit të pamposhtur 
98-vjeçar, këtij kolosi fi snik, që fi toi 
menjëherë admirimin e të gjithëve të 
pranishmëve, z. Rrahman Parllaku, u 
prit me interes të jashtëzakonhëm. Por 
padashur t’ia rrisë vlerat gjeneral Parl-
lakut, i cili padyshim ngjalli emocione 
të fuqishme, jo vetëm me prezencën e 
vitalitetin e tij, por dhe me mesazhet 
që përcolli, edhe tek përfaqësuesit e 
delegacione të veteranëve nga Mali i 
Zi, Sllovenia, Kroacia, Serbia, Bosn-
jë- Hercegovina etj, ajo që ra në sy në 
këtë event të rëndësishëm ishte prania 
e shumë pasardhësve të veteranëve. 
Nëse norvegjezi 40-vjeçar Dan Vigo 
Bergtun, vinte si President i Federatës 
Botërore të Veteranëve, kryetarja e 
Org.Veteranëve të Kroacisë ishte një e 
përafërt me të në moshë, si bija e një 
gjenerali kroat me emër. Të tillë ishin 
edhe përfaqësuesit e Serbisë e të Sllo-
venisë. 

I solla këto shembuj për të eviden-
tuar rolin që kanë pasardhësit edhe 
për vijueshmërinë e OBVL-së. Edhe në 
veprimtaritë e saj kanë qenë dhe janë 
prezentë në vijimësi zonjat e nderuara 
Tatjana Parllaku, Arlinda Keçi, Mir-
jana Ohri, Marjana Zegali, Natasha 
Tahiri, si dhe zotërinjtë Ilir Malindi, 
Dashamir Tahiri e disa të tjerë, vajza 
e djem të themeluesve e drejtuesve të 
OBVL-së. Por tashmë, që prindërit sa 

Ish ushtarakë në pension dhe vajza e djem të themeluesve e drejtuesve ftohen të bëhen pjesë të strukturave në qendër dhe në rrethe

Pasardhësit, trashëgimia e vyer e OBVL-së

Më 28 Mars, pikërisht ditën 
që përkoi me 72-vjetorin e 
themelimit të shkollës “Skën-

derbej”, Kujtim Boriçi e Maksi Fejzulla, 
promovuan  pjesën e dytë të enciklo-
pedisë për këtë shkollë të lavdishme. 
Promovimi, u bë tek hotel “Tirana”, me 
praninë e qindra skënderbegasve. Pas 
fjalëve përshëndetëse të kolonel Rru-
zhdi Kuçi, komandant i Shkollës dhe 
Thoma Kondurit – President i Shoqatës 
Kombëtare të Ushtarakëve në rezerve të 
Shqipërisë, vlerat e kësaj enciklopedie i 
evidentuan edhe disa skënderbegas të 

Ndërkohë që veprimtaritë e OBVL ndiqen dhe përshëndeten herë pas here edhe nga ikona të artit e kulturës sonë kom-
bëtare, si artistet e popullit Tinka Kurti, Margarita Xhepa, Rajmonda Bulku, etj, nga pasadhësit e drejtpërdrejtë kërkohet 

një angazhim më i madh e konkret, që ata të trashëgojnë Organizatën e Bashkuar të Veteranëve të Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar, historia e së cilës është me të vërtetë një hisori suksesi 

vijnë e largohen në moshë, është koha 
që ato të marrin përgjegjësi konkrete 
në organizimin dhe drejtimin e vep-
rimtarive të kësaj organizate.  Për më 
tepër, kur si pjesë vitale e saj janë 
bërë herë pas here edhe ikona të artit 
e kulturës sonë kombëtare, si artistet 

e popullit Tinka Kurti, Margarita Xhe-
pa, Rajmonda Bulku, nga pasadhësit 
e drejtpërdrejtë kërkohet një angazhim 
më i madh, që ata të trashëgojnë Or-
ganizatën e Bashkuar të Veteranëve të 
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare 
të popullit shqiptar (OBVL), historia e 

së cilës është me të vërtetë një hisori 
suksesi. 

OBVL njihet tashmë si organizata 
që vlerëson lart kontributin e shquar 
të popullit shqiptar në Luftën e Dytë 
Botërore, që dënon krimet e komu-
nizmit, që mbështeti fort Luftën e 
drejtë të UÇK dhe në tërësi çështjen 
mbarëkombëtare shqiptare. Këto vlera 
janë përqafuar e propoganduar nga 
pasardhësit e denjë të veteranëve, si 
ish ushtaraku Isa Tare – Mjeshtër i 
Madh,  nga gazetari e shkrimtari i njo-
hure Sakip Cami (ish ushtarak), nga 
historiani, studjuesi e publicisti Nikol-
la Sudar ,por janë dhjetra të tjerë, ish 
ushtarakë të devotshëm, të mirëpritur 
në radhët e strukturat e OBVL.  Ata 
duhet të ndjekin shembullin e pas-
ardhësve të denjë në degët e OBVL të 
rretheve Durrës, Kukës e Pukë, res-
pektivisht të piktorëve të mirënjohur 
Agim Faja e Alajdin Tabaku si dhe të 
studjuesit me emër, shkrimtarit të 
përmasave mbarëkombëtare Xhemal 
Meçi.

Nëse kreu i OBVL, general Rrah-
man Parllaku nderohet e respektohet 
dhe i dëgjohet fjala kudo, jo vetëm në 
Shqipëri, por edhe në Prishtinë, Gja-
kovë e Prizren, apo edhe në veprimtari 
promovuese, siç ndodhi kohët e fundit 
në promovimet e librave të ish ush-
tarakëve Kujtim Boriçi e Demir Rusi, 
është koha që ata pa asnjë mëdyshje 
të bëhen pjesë e kësaj organizate. Ish 
ushtarakë të shquar, të pranishëm në 
këto promovime, si gjeneral Dilaver 
Laçi, Ismail Shulku, Sokol Agolli e të 
tjerë do të ishin trashëgimia e vyer e 
kësaj organizate, anëtare e Federatës 
Botërore të Veteranëve. Ata kanë se 
ç’të mësojnë nga bilanci i pasur i ve-
primtarive, jo vetëm produktive, por 
edhe cilësore të OBVL, të  fokusuara 
në konferenca shkencore e sesione ju-
bilare, por dhe në botime produktive e 
cilësore.

Ditën që përkoi me 72-vjetorin e themelimit të shkollës “Skënderbej”, u promovua  pjesa e dytë të enciklo-
pedisë për këtë shkollë të lavdishme

 SKËNDERBEGASIT NDËR VITE
tjerë, publicistë e shkrimtarë të njohur. 
“Nëse me vëllimin e parë “Skënderbe-
gasit ndër vite…!”, i miqve e kolegëve 
të mi Kujtim Boriçi e Maksi Fejzulla, 
publikuar një vit më parë, mijëra skën-
derbegas ndjenë t’u rrahë fuqishëm 
zemra nga malli e nostalgjia, t’u loto-
jnë sytë e të ripërtërihen, me vëllimin 
e dytë që kanë sot në duar, ata janë 
më krenarë se kurrë e kanë të drejtën 
legjitime të thonë me plot gojën:“Po! Ja 
kush jemi ne skënderbegasit, ja kush 
është shkolla që na rriti e edukoi ne me 
dashurinë e pakufi shme për njerëzit, 
me shpirtin e sakrifi cës e dashurinë 
e pashtershme që na bëri të sfi dojmë 
çdo pengesë në përmbushje të betimit 
dhe të gatshëm për të sakrifi kuar dhe 
jetën; ja kush kanë qenë mësuesit dhe 
komanduesit tanë të mrekullueshëm, 
ndër më të mirët në vend, që mbi të 
gjitha, ishin edukatorë, por dhe prindër 
njëlloj si ata që kishim lënë në shtëpi!”, 
do të shprehej poeti poeti Arben Duka.

Me mjaft interes u prit dhe u ndoq 
përshëndetja e gjeneralit 98-vjeçar 
Rrahman Parllaku – Hero i Popullit dhe 
Nderi i Kombit. Ndër të tjera ai tha se 
ishin pionierët e Luftës Nacionalçlirim-
tare, studentët e parë të kësaj shkolle, 
që më pas për gjysmë shekulli u bë fi -
danishte e përgatitjes të kuadrove të 
ushtrisë shqiptare. Ai vlerësoi botimin 
“Skënderbegasit ndër vite” si një encik-
lopedi monumentale që mbart historinë 
e lavdishme të dhjetra mijëra skënder-
begasve. Një përshëndetje të ngrohtë 
dhe miqësore u drejtoi autorëve Boriçi 
e Fejzulla edhe kryetari i grupit Par-

lamentar të LSI, Luan Rama. Ai u bëri 
thirrje kolegëve të tij parlamentarë, ish 
skënderbegas që të lobojnë për ab-
rogimin e Aktit Normativ që nëpërkëm 
dinjitetin e Ushtarakut dhe për bërjen 
e një ligji bashkëkohor që t’iu japë ush-
tarëkeve Statusin që meritojnë.

Në të vërtetë libri “Skënderbegasit 
ndër vite është një mrekulli, një punë 
voluminoze, profesionale, me doku-
mente të rralla, kujtime të brezave të 
skënderbegasve, themeluesve të kësaj 
shkolle, portrete të personaliteteve që 
kanë shkëlqyer në fusha të ndryshme 
të jetës, jetëshkrime e akte sakrifi cash 
sublime të ofi cerëve skënderbegas rënë 
në krye të detyrës, kujtime të mësueseve 
e mësuesve, komanduesve e drejtuesve  
të kësaj shkolle në gati pesë dekada…  
E gjithçka në këtë libër sillet në mënyrë 
kronologjike, shoqëruar me faksimile të 
dokumenteve të panjohura dhe me qin-
dra foto të rralla…Në të gjejmë kontrib-
utin e ofi cerëve skënderbegas në luftën 
e Kosovës dhe Maqedonisë; kontributin 
e ofi cerëve skënderbegas që drejtuan e 
drejtojnë komandot shqiptare në frontet 
e luftës në vatrat e nxehta në botë kra-
has aleatëve të NATO-s; përpjekjet dhe 
organizimet e grupimeve skënderbegas 
në vende të botës për të mbajtur gjallë 
emrin ‘skënderbegas’  dhe në Shqipëri 
për ringjalljen e traditës etj… Janë 
rreth 36 mijë skënderbegas që e gjejnë 
veten në enciklopedinë “Skënderbe-
gasit ndër vite….”; dikush me portre-
tin e aktivitetin e tij; të tjerë nëpërmjet 
dokumenteve arkivore apo kujtimet e 
shokëve, msuesve apo komanduesve.
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HISTORIA

• Brigada e 8-të Sul-
muese ka lënë në 
fushën e luftimeve 
kundër armikut 148 
dëshmorë dhe rreth 
176 të plagosur, nga 
këto tre shoqe parti-
zane

Shtëdhjetëetre vjet më parë u 
formua Brigada e VIII-të Sul-
muese. Ajo u formua më 25 

Prill 1944, në një lëndinë të rreth-
uar me lisa, me një bukuri të rrallë 
natyrore, në Sheper të Zagorisë. Fil-
limisht ajo pati një efektiv prej 950 
partizanë të ardhur nga njësitë parti-
zane  të Grupit të parë të Kurveleshit, 
Çeta “Koto Haxhi”, Batalioni “Misto 
Mame”, Batalioni “Thanas Ziko” e të 
tjerë partizanë nga Qarku i Gjirokas-
trës, që të gjithë të sprovuar në luf-
time kundër armikut. Me krijimin e 
Brigadës u formuan katër batalione 
me nga katër kompani, me nje efek-
tiv prej rreth 200-250 vetë.

Komandant Brigade u caktua Asaf 
Dragodi, Zv/Komandant Koço Gjeci, 
Komisar Qazim Kondi dhe Zv/Ko-
misar Rrahman Parllaku. Njëkohë-
sisht u caktuan edhe komandantët e 
batalioneve e të kompanive.

Në lëndinën me lisa ku 73 vjet 
më parë u inagurua Brigada e 8-të 
S është ngritur në shenjë kujtimi 
e nderimi lapidari me emrat e 148 
dëshmorëve të kësaj Brigade që ranë 
në luftimet kundër pushtuesit nazi-
fashist të vendit.

Fillimisht, Brigada e 8-të S e 
nisi operacionin kundër armikut në 
mbrojtje të delegatëve dhe mjediseve 
ku po përgaditej Kongresi Historik i 
Përmetit, duke zënë pozicione luftimi 
nga Ura e Dragodit, Rëzë, Lunxheri, 
Gryka e Çajupit, Gryka e Salckës, 
Pogon, Dhembel, Nemeçkë e deri në 
fshatrat e Përmetit si Çaçovë, etj.

Në ndihmë të Brigadës së 8-të S 
ishte një batalion i Brigadës së 5-të, 
në zonën e Tepelënës.

Armiku tentoi disa herë të sulmon-
te Përmetin, ku zhvillonte punimet 
Kongresi, por pa sukses. Luftimet 
që u zhvilluan në zonën e Tepelënës, 
Ura e Dragodit, Gryka e Selçkës de-
tyruan armikun të zbrapsej, pa ia 
arritur qëllimit. Kongresi i Përmetit 
i zhvilloi punimet në qetësi të plotë.

Operacioni i Qershorit 1944 ishte 
prova më e vështirë, por edhe kalitja 
vendimtare për Brigadën e 8-të Sul-
muese. Komanda e Brigadës dhe ato 
të batalioneve morën të gjitha masat 
organizative e operative për luftimet.

Më 5 qershor 1944 forcat e 
Brigadës së 8-të i zunë pritë një kol-
lone gjermane me mbi 900 vetë që vi-
nin nga Greqia. Luftimet u zhvilluan 
të ashpra në Skore, Sopik e Çatister 
nga Batalioni i 3-të që ishte në rrezik 

Një pritje e ngohtë e miqësore nga 
generali 98-vjeçar Rr.Parllaku dhe 
më pas shoqërimi i tij në vizitën e 
ngushëllimit për Familjen e të ndjerit 
Edip Ohri, kanë lënë mbresa të thella 
tek kryetari i Degës së OBVL, Durrës, 
Genci Ballanca.

Prej ditësh, që kurse mësoi për 
ndarjen nga jeta të ish - Sekretarit të 
Përgjithshëm të OBVL-së, legjendës 
së aviacionit shqiptar, Edip Ohri, ish 
bashkëpunëtori i tij i ngushtë, që prej 
vitesh drejton degën e Organizatës të 
Bashkuar të veteranëve të LANÇ në 
rrethin e Durrësit, jetoi me ankthin e 
shprehjes së ngushëllimit në Familjen 
e nderuar Ohri. Dhe atë ditë, që erd-
hi në Tiranë, kur gjeti gatishmërtinë 
e gjeneral Parllakut për ta shoqëruar 
në këtë vizitë, u ndje disi më i lehtë-
suar. Jo vetëm për faktin se e mikpriti 
kreu i OBVL-së, Heroi i Popullit dhe 

73-vjetori - Një nga formacionet më të mëdha e më të shquara të Ushtrisë Nacionalçlirimtare shqiptare

Lavdi heronjve dhe dëshmorëve të Brigadës së 8-të Sulmuese
(Sipas kujtimeve të z.Tase Çori, ish - kuadër i Batalionit në Brigadën e 8-të S – Veteran i OBVL dhe invalid i LANÇ)

rrethimi. Një trimëri të rrallë tregoi 
skuadërkomandanti Ormen Boro, 
i cili me automatik e bomba dore u 
hodh si rrufe në llogoren e armikut 
në Sopik, duke asgjësuar një mi-
traloz të rëndë dhe duke vrarë disa 
gjermanë. Pas përleshjesh të ashpra 
ai u vra edhe vetë duke mbetur për-
jetë në altarin e lirisë.

Në këtë situatë armiku pësoi 
çoroditje, ndërsa forcat partizane po 
përparonin dukshëm. Nga luftimet e 
suksesshme të forcave të Batalionit 
të 3-të dhe të kompanisë së 2-të në 
Skore, armiku u detyrua të tërhiqej, 
duke lënë në fushën e betejës 11 
gjermanë të vrarë. Nga radhët e par-
tizanëve u vranë 5 veta dhe u pla-
gos komandanti i kompanisë së 2-të 
Mustafa Demiri.

Më 13 qershor ’44 Batalioni i 3-të 
sulmoi në befasi një njësi armike 
në Grykën e Këlcyrës, në kohën kur 
ishin duke ndarë dhe ngrënë darkën. 
Armiku i çoroditur e në panik la në 
këtë luftim të papritur mjaftë të vrarë 
e të plagosur, ndërsa nga ana jonë 
nuk pati dëmtime.

I tërbuar nga humbjet e njëpasn-
jëshme, armiku kundërsulmoi forcat 
e Brigadës së 8-të me forca të shum-
ta nga Gjirokastra. Prej datës 17-26 
qershor 1944 për afro dhjetë ditë u 
zhvilluan luftime të ashpra në Lunx-
hëri, Çajup, Pogon e Zagori. Në ko-
drat e Çajupit ra mitralieri trim nga 
Mallakastra, Imer Xhaferi dhe u pla-
gos partizania Keno Çarçani. Në këto 
luftime, Brigada bëri një tërheqje 
taktike në malin e Dhëmbelit. Atje u 
riorganizua dhe më 30.06.1944 sul-
moi përsëri gjermanët në Zagorie, të 
cilët u detyruan të tërhiqen në Gjiro-
kastër, duke lënë mbi 20 të vrarë e të 
plagosur.

Më 19.7.44 Brigada sulmoi sërish 
armikun në Gjirokastër. Batalioni i 
3-të sulmoi natën në befasi duke i sh-
kaktuar armikut humbje të shumta 
në njerëz e mjete, ndërsa nga forcat 
partizane ra heroikisht zv/komisari 
i kompansië Hito Gaçe dhe u plagos 
partizani Ollav Dhame.

Në Gusht ’44 Brigada e 8-të mori 

urdhër nga Shtabi i Përgjithshëm për 
të çliruar Konispolin. Luftimet u zh-
villuan të ashpra dhe pas 48 orësh 
(më 28 gusht ’44) Konispoli u çlirua. 
Armiku la më se 10 të vrarë, dhjetra 
të plagosur; U zunë 21 robër, mbi 17 
pushkë e dy mitralozë të lehtë. Ndër-
kohë u plagos skuadërkomandan-
ti Fejzo Rexhepi nga Mallakastra, u 
vranë katër partizanë, ndër të cilët 
edhe komandanti trim i Kompanisë 
së 3-të Razo Zeneli.

Në zbatim të Urdhërit të Shtabit 
të Përgjithshëm të UNÇl, Brigada e 
8-të S marshoi drejt Tiranës për të 
marrë pjesë në luftimet për çlirimin e 
kryeqytetit. Gjatë rrugës kreu shumë 
luftime kundër armikut, si në Kël-
cyrë, Berat, Vokopolë, Ura Vajgurore 
dhe me datë 20 shtator ’44 çliroi 
përfundimisht Lushnjën si dhe disa 
fshatra të Elbasanit.

Me të mbërritur në rrethinat e 
Tiranës, Brigada e 8-të mori detyrë 
nga Shtabi i Përgjithshëm për të 

sulmuar gazermat e Ali Rizait, Yz-
berishtin dhe Kodrat e Fushës së 
Aviacionit. Është i njohur tashmë 
kontributi i forcave të kësaj Brigade 
në betejën vendimtare për çlirimin 
e kryeqytetit. Nga kjo betejë, nga 
forcat e kësaj brigade ranë rreth 
12 partizanë, në kujtim të të cilëve 
është ngritur një lapidar në krah të 
ish Kombinatit Ushqimor.

Pas çlirimit të Tiranës, Briga-
da e 8-të S, me Urdhër të Shtabit 
të Përgjithshëm marshoi së bash-
ku me forcat e Brigadës së 6-të në 
tokat e ish-Jugosllavisë, në ndjek-
je të pushtuesit. Gjatë luftimeve të 
atjeshme ranë heroikisht Heroi i Pop-
ullit Thidhori Mastora dhe komisari 
trim i batalionit të 3-të, Pano Xhixho.

Brigada e 8-të Sulmuese ka lënë 
në fushën e luftimeve kundër armi-
kut 148 dëshmorë dhe rreth 176 të 
plagosur, nga këto tre shoqe parti-
zane.

“Partizanët e Brigadës së VIII-të 
Sulmuese, bij të thjeshtë të trevave 
atdhetare dhe patriotike të jugut, 
shkruan me gjakun e tyre histori la-
vdie gjatë viteve të Luftës Antifash-
iste Nacionalçlirimtare. 

Emrat e dëshmorëve të kësaj bri-
gade, të shokëve dhe shoqeve të 
armëve, të cilët dhanë jetën për at-
dheun në moshën më të bukur, janë 
shkruar me shkronja të arta në pan-
teonin e kombit shqiptar. 

Veteranët e LANÇ dhe paaard-
hësite  tyre janë krenarë për gjakun, 
mundin dhe sakrifi cat e partizanëve 
dhe dëshmorëve e heronjve të kësaj 
Brigade.

Në këtë përvjetor të shënuar të 
saj, për historinë e popullit shqip-
tar, shprehim bindjen dhe besimin 
e palëkundur se ëndrrat, idealet dhe 
gjaku i 28 mijë dëshmorëve do të re-
spektohen ndër breza.

Lavdi përjetë heronjve dhe dësh-
morëve të Brigadës së 8-të Sulmuese.

 

GENCI BALLANCA, MIRËNJOHJE 
PËR GJENERAL PARLLAKUN

Nderi i Kombit, Parllaku, por se kësh-
tu do ta përjetonte më madhërishëm 
ndjenjën e dhimbjes dhe njëherazi 
edhe të respektit për atë që bëri aq 
shumë për forcimin dhe konsolidimin 
e organizatës së tyre të përbashkët. 
Ndaj dhe si asnjëherë tjetër, Genci 
Ballanca që qëndron në pararojën e 
atyre që drejtojnë me devotshmëri e 
përkushtim degët e OBVL-së, duke u 
bërë simbol i veprimtarit të palodhur 
shoqëror në qytetin e krejt rrethin e 
Durrësit, nuk gjen fjalë për ta falen-
deruar nga zemra Heroin legjendar 
Rrahman Parllaku.

Më pas që të dy bashkë, si miq e 
bashkëpunëtorë të ngushtë bisedo-
jnë për domosdoshmërinë e shtimit 
të radhëve me pasardhës, por dhe për 
veprimtaritë përkujtimore që duhet të 
organizojë këtë vit OBVL, për ngjarje 
e fi gura historike.
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IN MEMORIAM

Nga Kadri Tarelli 

Ka pak kohë që Dritero Agolli, 
shkrimtari dhe poeti i shumënjohur 
ndër shqiptarët, ndërroi jetë për të mbe-
tur i përjetëshëm në ndërgjegjen e kom-
bit me veprat e shumta që la. “Njeriu 
rron, përsa kohë kujtohet nga të gjallët”, 
thotë i dituri Mishel Turnie.

Të shumtë ishin ata që folën e shkru-
an që në ditët e para të kësaj ngjarje të 
hidhur për familjen dhe jetën letrare e 
artistike në vend, duke shprehur dhim-
bje e nderim për këtë fi gurë që i rezistoi 
tallazeve të forta, si në diktaturë dhe në 
këtë tranzicion të trazuar. Kam ndjesi, 
se edhe për një kohë të gjatë do të vazh-
dojnë të fl asin e shkruajnë në media dhe 
nëpër faqet e shtypit, ashu siç po ndodh 
edhe në ditët e sotme, ku secili shpreh 
atë që di e atë që ndjen për Driteroin e 
madh, për t’i lënë vendin studjuesve dhe 
kritikëve të letërsisë.

Nuk marr përsipër që në një shkrim 
të shkurtër të analizoj veprën, e cila ze 
volume të tëra të botuara në afro 60 vjet 
krijimtari. Si lexues dhe dëgjues i rreg-
ullt i të gjitha shkrimeve dhe rubrikave 
kushtuar kësaj fi gure, vë re se ka dy 
lloj qëndrimesh e shkrimesh në vlerësimi 
jetës dhe veprës së tij. Shumë adhurues 
e aty-këtu pak zëra kundërshtarësh, seci-
li në këndvështrimin e tij, pasi askush 
nuk ka monopolin e të vërtetës, aq më 
tepër kur fl itet për krijimtari. Është mëse 
normale, që jo të gjithë ta duan dhe ta 
pëlqejnë artin e një autori, qoftë edhe i 
përmasave të Driteroit. Të gjithë janë në 
të drejtën e tyre. Nuk i kundërshtoj dhe 
s’kam pse. Veç dua të shtoj se, të dy palët 
duhet të ruajnë masën, pasi siç shprehet 
diku, Akademiku Alfred Uçi: “Gjykatsi më 
i mirë i një vepre, tashmë dihet se kush 
është: njerëzit e thjeshtë dhe koha”. 

Them kështu, pasi të parët, ata që e 
pëlqejnë, i bashkojnë në një të vetme, 
krijimtarinë letrare dhe qëndrimin politik 
e ideologjik, ndërsa kundërshatrët bë-
jnë sikur nuk e përfi llin forcën krijuese, 
bukurinë e fjalës dhe të vargut poetik 
të këtij autori, duke nxjerrë në mejdan 
veç postin zyrtar dhe qëndrimin poli-
tik, duke u kapur te ndikimi i veprës 
në ndërgjegjen e të rinjëve dhe të shqip-
tarëve në përgjithësi, ku i këndohet la-
vdisë dhe bukurisë së diktaturës dhe të 
diktatorit. Mendoj se të dy palët të mos i 
nxjerrin dhe t’i tundin këta fl amurë, pasi 
ua dogji në duar vetëm eksodi i Korrikut 
1990 dhe i Marsit 1991, kur qindra-mi-
jëra shqiptarë msynë kufi rin dhe detin, 
si të ndjekur nga pushtuesi.

Dua të jem i drejtë me veten dhe të 
tjerët, kur mendoj e gjykoj, se Driteroi, si 
edhe shumë të tjerë, është pjesë e elitës 
intelektuale që u krijua pas atij vakumi 
të pas luftës, kur u eliminuan fi gura të 
njohura e të shkolluara në perëndim, 
pasi dikujt i’u pre koka e dikujt gjuha. 
Në këto kushte, në idelizmin e tepruar 
të rinisë të viteve 60-70, që shpresonte 
dhe ëndërronte shumë, njëkohësisht në 
mirënjohje të shkollimit që i bëri sistemi 
i kohës, duke mos qënë bukëshkalë, të 
gjithë pa përjashtim kënduan. Disa kri-
juan vepra e kryevepra hyjnizimi për 
sistemin, partinë dhe drejtuesit e saj. 
Sot mund të fl asim si të duam pranë 
zjarrit apo duke pirë kafe, por zbrisni 
pak në ato vite, për të gjykuar veten dhe 

Ç’ MERAK E TRETI DRITEROIN?
-Meditim mbi epitafi n e tij-

të tjerët.
Në këtë hulli mendimi, unë shtoj, se 

këto vepra, poema dhe romane u bënë 
çadra, apo mburoja për të mbijetuar në 
breshërin e shigjetave që vinin e binin 
pa pushim nga aparatçikët, nëpunësit e 
rëndomtë, apo krijuesit ziliqar, që men-
donin se Driteroi u kish prerë udhën dhe 
dritën. Driteroi dhe Kadare, me emrin 
që fi tuan u bënë gati të paprekshëm, jo 
se zyrtarët ia kishin frikën, pasi askush 
prej tyre nuk lakmoi pushtet, por as 
rezikonte pushtetin e të tjerëve. Ishte 
diktatura që i mbajti, pasi rrezikonte të 
humbiste fasadën e ndritur dhe lavdinë 
e pamerituar. Rikujtojeni pak librin le-
trar dhe fi lozofi k, “Shkëlqimi dhe rënia 
e shokut Zylo”, vepër që i mbetet sheku-
jve dhe popjve, për të kuptuar se sa pa-
jtohej Driteroi ynë me mendësitë dhe 
shabllonizmin e kohës. Si mendoni, se i 
erdhi mirë zyrtarëve të paaftë e dembelë 
nga goditja që u bëhej? Nuk besoj se 
e pëlqyen dhe e duartrokitën, por pasi 
s’kishin ç’bënin, e gëlltitën. A nuk përm-
bajnë mllef e ulërrimë të një luani me 
shpirti të lënduar e të mbyllur në kaf-
az, kur lexoni, shijoni dhe gjykoni me 
mendje të ftohtë, këto vargje nga poe-
zia: “Prit edhe pak”. Ç’do të thoni, kur 
ai shkruan:
“……..
Mbi mua të tundë bishtin një laraskë,
Duke më sjellë lajme nga bota.
Nga bota që e pata të mbyllur sa rrojta.
E kyçur dera, me lloze porta”.

Driteroi është fi gurë komplekse, që e 
jetoi kohën mençurisht. Mjaftojnë vetëm 
ato pak rradhë që citova më lart, për të 
vlerësuar e kuptuar karakterin, men-
dimtarin, shkrimtarin dhe poetin fjalën-
dritur. Besoj se këtu e kanë vendin fjalët 
e dijetarit tonë të ndritur Sami Frashëri, 
kur thotë: “Mos i nënçmoni njerëzit 
e mëdhenj për një apo dy faje të tyre, 
sepse diamanti, sado i prerë shtrembër, 
është më i vlefshëm se një gur i zakon-
shëm i prerë në formën më të përsosur”. 

Në një vlerësim jo shumë të thelluar, 
unë e ndaj jetën, krijimtarinë dhe vep-
rimtarinë e tij në dy kohë: para dhe pas 
viteve 1990. Sa për periudhën e parë, 
me ç’kam dëgjuar, edhe kundërshtarët 

e tij e vlerësojnë si një njeri të zgjuar, 
fi snik e të matur, i shtërnguar brenda 
nofullave të morsetës së sistemit, ku 
ishte e vështirë të ruaje fi snikërinë, i 
prirur të mos bëjë keq, por vetëm mirë, 
aqsa shprehen me mirënjohje e nder-
im, se fal zotit që në krye të “Lidhjes së 
shkrimtarëve”, ishte Driteroi, sepse vaj 
halli po të ishte ndonjë partiak i egër, 
shpirtkeq e mendjengushtë! 

Ndërsa për përiudhën e dytë, ka 
shumë për të thënë, por unë po mbe-
tem në pak momente pikante, ku secili 
nga ne mund të mendojë e të komentojë 
shumë mbi qëndrimin e tij si intelektu-
al, si njohës i mirë i kohës që jetoi dhe 
paraprijës i kohëve të reja. Besoj se e 
sillni në kujtesë qëndrimin e Driteroit në 
Kongresin e 10. Të P.P.SH, kur dekla-
roi fjalët therrëse për zyrtarët injorantë 
të nomeklaturës së shkuar, që shekul-
lin e 19, e lexonin shekulli “XIX”. Më tej 
akoma pas disa vitesh, vetëm dy fjalë 
drithëruese: “Kjo nuk është meritokraci, 
por shkërdhatokraci”, si një shuplakë 
që i skuqi fytyrën drejtuesve të lartë, që 
mburreshin me “reformat”. Mjaftuan 
vetëm këto fjalë që e plasën dhe e çbënë 
ballonën e ngjyrosur të propogandës 
shtetërore të kohës. Në vijim të mendim-
it, po citoj dy vargje nga poezia “Në vendin 
tim, e në vendin tënd”, e frymëzuar nga 
prapësitë dhe marrëzitë e kohës.
…………
“Në vendin tim e në vendin tënd 
Një kokë e çmendur, një vend e çmënd…”

Besoj se nuk gaboj, duke gjykuar rr-
jedhën e kohës në këto vite pluralizmi. 
Kam përshtypjen se të dy palët, si ata 
që e kritikojnë dhe ata që e lavdërojnë, i 
mbanin veshët ngritur, se ç’do të thoshte 
Driteroi. Në kushtet e lirisë së fjalës e 
të mendimit, të parët e kërkonin, me 
shpresë se shigjeta e tij e hidhur godiste 
politikisht kundërshatrët, ndërsa të dytët, 
ata që e vinin në krye të odës e të ku-
vendit të burrave të mençur, i druhesh-
in, më mirë duhet thënë i trembeshin 
goditjes së tij, e dëgjonin me kujdes dhe 
nuk e ngacmonin, por e nderonin duke 
e lënë të qetë “luanin” me krifë të bard-
hë. Në përfundim, sot të dy palët e ndero-
jnë. Kjo është merita e Driteroit të madh, 

i cili nuk e shprishi burrërinë e devolliut 
të mençur, kokëfortë, fi snik e sedërli, që 
nuk ndërroi kollare e kostum, as nuk 
shpërlau ngjyrën grynjtë të fytyrës. Tipar 
i burrit, që pavarësisht dilemave, i mbeti 
besnik fjalës e besës së dhënë, ndryshe do 
të kishte marrë mbi vete mallkimin e të 
gjithë atyre që e besuan, por edhe prbuz-
jen e atyre që s’e deshën.

Në fund të shkrimit, po lexoj “Epitaf 
për veten time”.

 “Përjetësisht këtu fl e Driteroi,

Me etërit, gjyshërit dhe shokët pranë.

Të mira, bëri pak gjersa jetoi.

Më shumë mund të bënte, po s’e lanë”.

Dy vargjet e fundit të bëjnë të ndalesh. 
Cilindo lexues, i moshuar apo i ri nuk 
mund rë rrijë pa u futur në mendime, 
duke pyetur: Pse dhe kush?. Edhe  au-
tori duket se shkoi i menduar, i qetë dhe 
i përmbajur për të mos shpërthyer. Ndaj 
në çdo kohë thërret dhe pret pa u ngutur 
këdo, lexuesin të mbjë faqen e librit hapur 
dhe vizitorin të ulet në qoshen e pllakës së 
mermertë, e kështu të kuvendojnë shtru-
ar me të, ndërsa ai të rrëfejë më nge bren-
gat e patretura të një shpirti të lënduar 
poeti. 

Të gjithë ne që u rritëm dhe jetuam 
bashkë me të, edhe të rinjtë e mëpasta-
jmë, lëçitëm me ëndje poezitë, shkrimet, 
krijimet, romanet, studimet, përkthimet e 
tij. Kënduam vargjet plot bukuri e men-
dim, plot muzikë e ritëm, kushtuar jetës, 
natyrës e dashurisë, bukurisë e rinisë, 
shoqërisë e miqësisë, luftës dhe lirisë, 
punës dhe tokës, baltës e kokës, drurit e 
grurit, burrit e gurrit, familjes dhe kombit. 
Ne sot po kujtojmë edhe këto vocërima, që 
koha do t’i rrëzojë si gjethe vjeshte, për t’i 
lënë vendin krijimtarisë dhe mendimit të 
pjekur të dijetarëve dhe lexuesve, të cilët 
do të çmojnë vlerat e vërteta të një krijuesi 
me përmasa kombetare, siç është ky biri 
i Devollit.

Me siguri shkrimtari i madh V. Hygo, 
për njerëzit si Driteroi e ka fjalë, kur thotë: 
“Njerëzit e mëdhenj e bëjnë vetë piedesta-
lin, e ardhmja u ngre statujën”. Unë them 
se, për të qënë ndër breza mes nesh, ai 
vetë e ndërtoi njërën, njëkohësisht po vetë 
e gdhendi dhe e vendosi tjetrën. 
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Studjues – Muzeu Pukë

Sipas  Raportit të hartuar nga tre emis-
arë të lartë ushtarakë anglez: koloneli D. 
Meklin, major D. Smajli (D. Smiley) dhe 
kapiten J. Emëri ( J. Amery). 

“Në fi llim të verës 1940 të emigruarit  
shqiptarë në Jugosllavi,”- theksohet në 
raport,- “formuan një lëvizje nën kuj-
desin SOE,me qëllim përgatitjen e një 
revolte në Shqipëri kundër italianëve. 
Kjo lëvizje, së cilës iu bashkuan, anti-
zogistët( Gani Kryeziu). zogistët (Abaz 
Kupi,Murad Kaloshit- Luani i Dibrës- 
dhe Hysen Selmani) dhe komunistët 
(Mustafa Gjinishti ), bazuar kryesisht 
në parimin e çlirimit të Shqipërisë nga 
pushtimi ( fashist) italian.

Në prill 1941,kolonel O. Hill me afro 
200 anëtarë të kësaj lëvizjeje hyri në 
Shqipëri me synimin për të kryer një 
diversion ushtarak në ndihmë të përp-
jekjeve të ushtrive jugosllave, një or-
vatje e cila dështoi në mënyrë të pash-
mangshme me humbjen e Jugosllavisë. 
Lëvizja u shpërnda, O Hill u zu rob 
nga gjermanët, dhe vëllezëritë Kryeziu 
u arrestuan,....ndërsa Abaz Kupi dhe 
Mustafa Gjinishi qëndruan si kaçak në 
Shqipëri, ku vendosën kontakte  me 
atë numër të vogël njerëzish që tashmë 
kishin shkuar nëpër male”- vazhdon 
raporti i mësipërm i paraqitur prej prof. 
L. Malltezit. ( “NACIONAL” ,19 mars 
2017, f.3).

Në sqarim të  fatit të kësaj lëvizjeje 
antifashiste  në aleancë me ushtrinë ju-
gosllave po sjellim fakte nga disa botime 
dhe kujtime bashkëkohësish:

Gryka e DRINIT (apo Ngushtica e 
DRINIT) dhe Shpati i Malit të Gushtës, 
shesh lufte me ushtusitë jugosllave, prill 
1941,

Në prill 1941, kur ushtritë italiane po 
përgatiteshin të hynin në Jugosllavi, dy 
brigada ushtarësh serb sulmuan Veriun 
e Shqipërisë në dy drejtime: 

Drejtimi i parë ndoqi Veriun e Dukag-
jinit dhe luginën e Kirit drejt Shkodrës. 

Brigada tjetër sulmoi Tropojën me 
itinerarin: Nikaj - Mertur dhe duke 
shfrytëzuar luginën e Drinit: Toplanë – 
Dushman - Shllak për bashkimin e dy 
brigadave në hyrje të Shkodrës, të cilën 
do ta sulmonin  e pushtonin njëherësh.

“Me një vetëorganizim shembullor, 
malësorët i bënë ballë me heroizëm të 
pashoq këtij sulmi duke e bllokuar dhe 
e mundur atë ushtri “ serbe” në vijën  
Shllak – Prekal. jo se ishin në përkrah-
je të ushtrive fashiste italiane, por nuk 
donin kurrsesi që Shkodra të binte 
në dorë të ushtrive serbo-malazeze. E 
kishin të freskët luftën për pushtimin e 
Shkodrës.1913-1914. Kjo luftë heroike 

LUFTA KUNDËR USHTRISË JUGOSLLAVE 
NË VERI, PRILL 1941

Duke marrë shkas nga botimi “RAPORTI SEKRET 
I LUFTËS SË DYTË  BOTËRORE NË SHQIPËRI 
– KUSHTET E NJË KRYENGRITJEJE NACIONAL-
ISTE” ,botuar në gazetën  “NACIONAL” prej prof.Luan 
MALLTEZI 19. .03. 2017, f.3.

e vetëmbrojtjes popullore nxori prijësit 
e vet e ndër këto  prijësish ishte Kolë 
Bib Miraka me dhjetra e qindra  vulln-
etarë prej Iballe, Berishe, Kçire, Dushi, 
Karmë e Komani. (Nd. Selimi,”Kultura e 
Komanit dhe komanasit. Shkodër,2013, 
f.224).   

Autori Ndoc NDOJA, shkruan: “Në 
prill 1941....Jugosllavët kërkonin real-
izimin e ëndrës së tyre të vjetër,push-
timin dhe aneksimin e Shkodrës. Për t’ 
ia arritur qëllimit ata u futën në Duk-
agjin dhe duke ndjekur rrjedhën e lumit 
Kir...Gjithashtu sulmuan Tropojën, Ni-
kaj-Merturin...nëpër Toplanë, Dushman 
e Temal në drejtim të Shkodrës....Për 
qëndresën në Grykën e Drinit” u krijuan 
edhe këngë: 

“Lufton Shllaku e Dushmani,/ Lufton 
Gushta e Temali,/ Na u ka pri Kolë Bibë 
Miraka,/ Ushtrinë serbe e mbloi fl aka,/ 
E mbloi fl aka e u dorzue,/ Por Kol Biba 
asht varrue!” ( Nd. Ndoja, DUSHMAN – 
TEMAL,Shkodër 2008, f.107-109).          

Studiuesi i mirënjohur Mark PALNI-
KAJ ka saktësuar kohën e kësaj Lufte 
me “Serb”, që u zhvillua në fi llim të prillit 
1941, por mblodhi edhe këngët, që u kri-
juan për lavdinë e trimave të asaj kohe, 
që zhvilluan një qëndresë heroike: 

“ T’plaçin sytë, mori Serbi! /Ku je nis 
ti kshtu me hi?! /Ku je nis kshtu me 
shkue?! /..Gurit t’Kuq e Gurit t’ Bardh 
/! / Krisi n’ Prekal pushka e parë! /.....
Kundër Shkaut Mertur e Shalë! / Po 
luftojnë trimat përball !/ 

Po vjen Shkodra tuj u afrue./ Thonë:- 
Kol Biba ish kan varrue!/ Ish kan trim 
ai, ish kan djal! / Ma kreshnik Zoti s’ e 
fal ! / Si ato burrat si janë kan motit,/  N’ 
ato kohë të Kastriotit./ burr si veten kish 
pas vllan,/ Me Berish dhe me Thaçnjan! 
/  Kurkund vend (Serbit) s’ i lan me xan.
( Mark PALNIKAJ, Tungj Miftari, bajrak-
tar i Mërturit. Tiranë, 2014, f. 144 – 150). 

Edhe vetë Kol Bib Mirakaj në një rast 
dëshpërimi, shkruan për plagosjen e tij 
:” Një i gjymtuem n’ Iballe”…”I gjymtuem 
,-them,-se n’ at kohë, ende nuk mund të 
qëndrojshe me ecë me kambët e mija nga 
plumbat, që më kishin shpartallue kër-
cinin e kambës në mbrojtjen e Shkodrës, 
kundër ushtrisë jugosllave, (Koman),me 
13 prill 1941, të Diellën e Pashkëve… u 
tërhoqa për me pushue në shtëpinë time 
n’ Iballe të Pukës.” ( Kol Bib MIRAKAJ, 

Vetëvrasja e një Kombi. Shkodër, 2014, 
f. 174). 

Për këtë luftë me serb, kemi edhe ku-
jtime prej bashkëkohësve. Ndër ta është 
Pal Filipi prej Kçire, lagjeja Pla, i cili ruan 
shumë kujtime historike për Kçirën dhe 
Dushin, se është edhe mik Dushi, mik 
i  Zef Gjin Lleshit, Dush i Epër, i cili ka 
qenë vullnetar bashkë me 24 vetë prej 
Kçire e Dushi me Kol Bib Mirakën bash-
kë me të cilin u plagos, si  edhe shumë 
vullnetarë, ndër ta  Dedë Nikollë Bushi, 
u plagosë në dorë aq rëndë, sa i mbet 
dora sakat. 

Frrok Marash Ndoka, prej Plani, kur 
pau se shumë prej vullnetarëve po pla-
goseshin, ndërsa po ndërronte vend  për 
pozicion më të mirë për t’u hakmarrë 
kundër ushtarëve serb, mbeti i vrarë me 
pushkë në dorë. Si mbaroi lufta  disa 
komanës përgatitën vigun dhe e sollën 
me mundim në Pla, ku e pritën dësh-
morin me vaje: 

“Frrok Marash Ndoka, djal i ri,/  Fort 
luftoi me trimni! /-or miku jem! Fort  
luftoi me Serbi,-or miku jem! /Per me 
pshtu shokët  e tij./ Pushkën doret nuk 
e lshon,-or miku jem!/ nuk e lshon deri 
sa  des! 

Me interes janë edhe kujtimet his-
torike të Pal Jak Pjetri, (Pukë, më 1 
qershor 2016). Pali ishte prej Berishe, 
fshati Shopel, i cili është  i lidhur me 
vendlindjen, ku ka dëshirë të rindërtoi 
kullën e të parëve atje në Berishë, që të 
mos mbeten kullat shkret, rrënojë me  
trashëgimtarë gjallë. Për luftën me “ush-
tarët  serb” tregon se familja e tij kishte 
lidhje me Toplanë, (se  Prenda Miraj, bijë 
Toplane ishte nëna e Jakut, e babës së 
tij). Kështu, kur hyri ushtria serbe bre-

gut të Drinit, duke kaluar edhe nëpër 
Dushman e Toplanë, Jaku bashkë me 
të vëllan e gruas, Shanës, Prendush Col-
in e Midhës kaluan Drinin dhe u bash-
kuan me forcat e djelmnisë së Toplanës 
në ndjekje të  forcave serbe deri përballë  
Komanit. Sapo Kolë Biba me vullnetarët 
e vet ua nisi pushkën, Jaku me Prendu-
shin e miqtë e vet pasuan sulmin nga 
prapa krahëve derisa u shpartallua ajo 
pjesë e ushtrisë serbe, që kishte arritur 
deri aty. Kur Jaku e Prendush Coli panë 
se Kola  ra i  plagosur, u sulen dhe e 
ndihmuan të ngrihej. Megjithëse, Kola 
mezi mbahej nga dhëmbjet e plagës, u 
thotë si me shaka: “Cili prej jush ma dau 
kafen përgjysë? 

Pali, duke ia  mbajtë krahun, iu 
përgjegj me të qeshur : “Ne ishim aty, 
se deshëm që atë “kafe” ta pishim së 
bashku për fi toren mbi shkjaun.” Kaq 
u dashtë që Palin ta akuzonte regjimi 
komunist mbas lufte si përkrahës i  Kol 
Bibë Mirakës. Kështu, si ate, si familjen 
e tij i përfshin në ” luftën e klasave” deri 
në vitin 1991, kur  u përmbys sistemi 
komunist,por pasojat Pal Jaku po  .i ndi-
en deri më sot.

Të dhëna interesante për këtë Luftë 
me serb, organizimin dhe dështimin e 
saj, dhe pse kishte përkrahjen e poli-
tikës angleze me ofi cerët e vet, që ishin 
ngarkur për ta ndihmuar  në prill 1941 
ndërhyrjen Jugosllave në Shqipërinë e 
Veriut, prill,1941. 

Dëshmitë do t’i gjejmë sidomos në 
librin “Një anglez në Shqipëri. Tiranë, 
2006, f.117 – 150). Ofi cerët anglezë, 
që  kishin përgatitë xhandarmërinë 

(Vijon ne faqen 7)
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Gjen.Brig ® Astrit Jaupi

Më 20 mars iu dha lamtumira e 
fundit nënkolonelit Sadik Punavia. 
Bashkeshorti, babai, miku dhe shoku 
ynë i nderuar te i respektuar Sadik, 
ndahet parakohe, e ne me hidhërim e 
dëshpërim të thellë shprehim fjalët më 
të përzemerta.

Nëmkolonel Sadiku lindi  07.10.1941 
në fshatin Mallunxe të Burrelit ku u rrit 
dhe edukua në një familje patriotike, 
atdhetare dhe derë shumë e njohur 
e Punavive. Mbaroi shkollën shtatëv-
jeçare dhe në Tiranë në vitet 1956-1960 
kreu  Shkollen e Mesme Ushtarake 
“Skënderbej” me rezultate te larta.                                                                                                                                           
    Në vitin 1960-1961 shkon për stu-
dime në ish – Bashkimi Sovjetik në 
Shkollën e Lartë Ushtarake në degen e 
Artilerisë K\Ajrore, por nderpreu stu-
dimet për arsyen e ndërprejes të mar-
rëdhënieve diplomatike midis dy ven-
deve.

Fillon studimet në Universitetin e 
Tiranës dhe në vitet 1963 – 1966 kreu 
diplomohet për teknik aeroplani në 
Shkollën e Aviacionit në Vlorë.                                                                                                             

Nga 23 gushti 1966 titullohet ofi cer 
dhe emërohet me detyrë teknik aero-
plani në skuadriljen Mig-17 Rinas, 
pastaj teknik aeroplani Mig-19 deri 19
69.                                                                                                               

Në vitin 1969-1970  kryen special-
izim me grupin e parë teknik për aero-
planin modern Mig-21 në RP të Kinës 
dhe në vitn 1971 emërohet në skuadrilje 
Mig-21, teknik aeroplani e në vitin 1973 
merr detyrën e teknikut të katërshes.                                                                                                                                       

shqiptare gjatë sundimit të Mbretit Zog 
tërhoqën në këtë politikë fi gura të rëndë-
sishme shqiptare,si: Abaz Kupin, Xhe-
mal Herrin etj. në Kosovë u mbështetën 
te  familja KRYEZIU: Gani, Hasan e 
Seit KRYEZIU me ndikim në shqiptarët 
e Kosovës, sidomos te krenët e vendit,-
si edhe në Malësinë e Gjakovës për të 
siguruar vullnetarë shqiptarë, që nëpër 
Shqipërinë e Veriut ta paraqisin hapjen 
e udhës  ushtrisë jugosllave si luftë e 
përbashkët me aleatët Anglo-Amerikan, 
që donin ta godisnin ushtrinë Italiane në 
kryeqendren e Veriut, në Shkodër, me 
qëllim që të pengohej sulmi italofashist 
mbi Jugosllavi nëpërmes Kosovës, Malit  
të Zi e gjetkë. 

Kështu në Britani u krijua SOE, ( 
EKzekutivi i Operacioneve Speciale), 
shtabi i një organizate të re. “Unë  ( 
Dayrell Oakley-Hill   ) takova kolonelin  
Xhulian Emëri, që kishte fi lluar të mer-
rte kontakt me shqiptarët me qëllim që të 
nxitej rezistenca kundër pushtimit fash-
ist… në Gjakovë “me Gani Beg KRYE-
ZIU jetonte miku im i vjetër Abaz KUPI 
nga Kruja, ish-majori i xhandarmërisë 
dhe heroi i rezistencës fi llestare kundër 
pushtimit fashist,…Ata ishin në lidh-
je me shumë nga prijësit e Shqipërisë 

LUFTA KUNDËR USHTRISË JUGOSLLAVE NË VERI, PRILL 1941

SADIK PUNAVIA - ushtaraku, 
babai dhe shoku më i mirë             

          Në vitin 1975 emërohet shef i fur-
nizimit materjal teknik në Regjimentin 
e Gjadrit, detyrë që e kreu deri në vitin 
1989 dhe nga korriku 1989 deri Korr-
ik 1992 kryen detyrën e shefi t të per-
sonelit të Regjimentit Gjadë, mga ku 
del ne pension si ushtarak në rezervë.                                                                                                                 

Ai të gjitha detyrat i realizoi me 
sukses e rezultate të larta me një 
profesionalizëm e disiplinë të lartë si 
teknike dhe ushtarake. Dallohej për 
kërkues të llogarisë e rritjes së dijeve 
teorike e praktike të teknikës luftarake 
por ai ishte dhe një sportist i veçantë,  
sidomos në basketboll, duke e nderuar 
skuadriljen e aviacionit në spartakia-
dat ushtarake.                                                                                                               

Ishte një organizator i aktiviteteve 

artistike e kulturore në repart por dhe 
ato shoqërore.                                                

I dashur me shokët, vartësit e epro-
rët, një njeri i rrallë në shoqëri, familje 
dhe në lagjet ku ka banuar

Për arritjet e rezultatet e 
tij  ai është nderuar me deko-
rata ushtarake dhe ka marre 
shumë çertifi kata e fl etë lavdërimi.                                                                                                                                       
    Martohet me Zj.Bahrije, bijë e 
familjes së dëgjuar “Parllaku”, një çift 
shembullor që edukuan e rritën dy 
djem të shkëlqyer në edukatë, mësime, 
shoqëri e punë.                                                                            

Sadiku dallohej për zgjuarsi, ma-
turi, i ëmbël, modest e shumë gjakf-
tohtë ku diti të kalojë dhe çaste e vite 
të vështira si ato të viteve 1974.                                                                                                                                     

Ne ndahemi parakohe me të, por 
i premtojmë se ai do jetë në zemrat e 
kujtesat tona  si ushtaraku, babai dhe 
shoku më i mirë.

I perjetshem jeta dhe vepra e tij!

*Kryetar i Shoqatës të “Avia-
torëve të Shqipërisë”

Verilindore, ky ndikim i Ganiut ishte i 
konsiderueshëm, si fi gura udhëheqëse 
shqiptare në Kosovë, që fama e KUPIT 
e bëri pastaj të mirëpritur në pothuajse 
çdo zonë të Malësisë. 

Koloneli Hill tregon sesi kërkuan  ar-
matim, të cilin e solli nga Athina, por nuk 
mundën ta sillte në Gjakovë për ta futur 
në Veri të Shqipërisë, se fi lloi  bobardimi 
(gjerman) i Beogradit (6 prill 1941). 

Në Shkup mori vesh  se trupat jugosl-
lave ishin futur në Veri të Shqipërisë. “ 
Por jugosllavët duhet ta kishin ditur 
se do të armiqësoheshin me popullin 
shqiptar, gjë që në të vërtetë  edhe që 
pikërisht ndodhi. prania e tyre, që krijoi 

atë armiqësi me të cilën ne u ndeshëm 
në Veriperëndim të maleve Veriore dhe 
që na hoqi të gjitha shanset për të pa-
sur sukses atje, - shprehet koloneli Hill 
në kujtimet e tij (f.139)… Para agimit të 
7 prillit1941 fi lluam të zbrisnim posh-
të dhe Ganiu na tha se tani ishim në 
Shqipëri…Pasi zbardhi dita vura re që 
patrulla të përparuara jugosllave ishin 
paralel me ne në anën tjetër të qafës 
së gjerë. Ishim në rrugën e Tropojës…
Pas pak të shtëna armësh u dëgjuan 
para….Zjarri pushoi dhe shpejt pamë 
shtëpitë e Tropojës… E gjeta Ganiun, që 
kishte zënë në godinën e nënprefekturës 
bashkë me pajimet tona të shkarkuara. 

Pastaj Ganiu më ftoi të futem në zyrën 
kryesore. 

Aty ishin mbledhur, përveç Kupit 
dhe Seitit, shumë nga prijësit e zonës 
veriore. dhe ai kishte fi lluar bisedimet 
me ta…(por ) donte që unë t’ i takoja 
ata si provë materiale –si përfaqësuesi i 
Britanisë – me qëllim që ta shihnin që 
nuk po vepronte me mendjen e tij, por 
kish mbështetjen Britanike moralisht e 
materialisht.” Mandej ofi ceri anglez Hill 
vazhdon të përshkruaj këtë aksion ush-
tarak jugollav në Malësinë e Veriut, të 
përkrahur prej tyre.Si kaluan Krasniqen 
mbi qafën shkëmbore të Kolshit dhe 
nëpër Nikaj, Salcë dhe kalojnë Qafën e 
Agrit, ku në fshatin Vuksanaj, Shalë,  
patëm surprizën e parë, se Vuksanaj 
ishte braktisur, si edhe tërë Shala dhe 
Shoshi. Këta katolikë kishin frikë nga 
sllavët…”po të mos kishte pasur trupa 
jugosllave në marshim andej, këto fsha-
tarë nuk do të ishin larguar.”

 Koloneli Hill u bind se një aleancë e 
malësorëve verior me trupat jugosllave 
ishte pothuajse e pamundur se shk-
jau (sllavët) i kishin prerë në besë e u 
kishin vrarë Dedë Gjo’ Lulin, Mehmet 
Shpendin , Isa Boletinin me grupin e tij, 
duke vrarë , plaçkitur e djegur shtëpitë 
e malësorëve, sidomos gjatë Luftës Ball-
kanike dhe Luftës së Parë Botërore etj. 

(Vijon nga faqja 6)
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MASAKRA E 65 CIVILËVE 
SHQIPTAR NË FSHATIN FORTESË

Në prag të sulmeve ajrore të NA-
TO-s mbi caqet serbe, rreth 2.800 
banorë të fshatit Fortesë që shtrihet 
më pak se 10 km largë nga Rahoveci, 
bashkë edhe me disa banorë të fsha-
trave të rajonit, ishin nën rrethim të 
plotë. Jo larg fshatit në rrugën magjis-
trale Prizren-Gjakovë ishin rreshtuar 
forcat të shumta serbe me makiner-
it e tyre  luftarake. Ata kishin edhe 
pikat kontrrolluese në katër anët e 
fshatit, kurse snajperistët kishin zënë 
pozicionet mbi kapanonetë për grurë 
aty pran mbi fshatin Xerxe. Fushata 
bombarduese e forcave të NATO-së 
tek banorët e Fortesës kishte ngjallë 
gëzimin dhe shpresën për liri. Mirëpo, 
gëzimi dhe shpresa i tyre nuk zgjati 
shumë. Të nesërmën në orët e para të 
mëngjesit fi llon drama më e tmershme 
për ta. Forcat serbe me artileri të 
rëndë granatojnë fshatin nga drejtimi i 
rrugës magjistrale dhe kodra e quajtur 
“Kodra e Dushkajes”që shtrihet mbi 
fshatin Xerxe si dhe nga rruga krye-
sore për në Rahovec. Banorët, ndër ta 
edhe mysafi rët e huaj janë përpjekur 
të largohen nga fshati në drejtime 
të ndryshme. Shumica kanë marrë 
rrugën në drejtim të fshatit të afërt 
Celinë, kurse pjesa tjetër në drejtim të 
fshatit Rogovë . Një numër i tyre nuk 
kanë mundër të ikin. Pas ndërprerjës 
së granatimeve ata që kanë gjetë streh 
në “Kodrën e Dushkajës” nga aty kanë 
pa se si pjestarët të forcave  krimina-
le serbe, fi llimisht kanë rrethakuar e 
pastaj me tanke dhe “pincgauera”janë 
futur në fshat dhe  kanë fi lluar bastis-
jet shtëpi për shtëpi duke mos lën ob-
jekt pa plaçkitur, djegur dhe shkatru-
ar çdo gjë që kishin përpara. Drama e 
tmerrshme ka vazhduar me ndjekjën 
e banorët të Fortesës, kryesisht të ple-
qëve, grave dhe fëmijve që kanë kërku 
vendstrehim të sigurët nëpër fusha e 
kodra që shtrihen rrotull fshatit.  Pa-
sojat e aktiviteteve kriminale serbe të 
asaj dite ishin të tmerrshme. Atë ditë 
në 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 fëmi-
jë të moshën nën 10 vjeç dhe 2 inval-
id. Prej 350 shtëpive sa kishte fshati 
Fortesë vetem 12 shtëpi nuk ishin dje-
gur.

Në akt-padin e vitit 1999 të Gjykatës 
Ndërkombëtare për Krimet e Luftës në 
ish-Jugosllavi kundër Sllobodan Mil-
losheviçit etj, veq tjerash shkruan:

“Më ose rreth datës 25 mars 1999, 
trupa të RFJ dhe Serbisë sulmuan 
fshatin Bellaçerkë (komuna e Ra-
hovecit). Shumë nga banorët e Fortesës 
u larguan nga fshati n ë drejtim të një 
përroi aty pranë dhe gjetën strehë nën 
urën e një hekurudhe. Teksa fshatarë 
të tjerë po i afroheshin urës, një pa-
trullë e policisë serbe hapi zjarr mbi ta 
dhe vrau 12 persona, duke përfshirë 
10 gra e fëmijë. Pas kësaj, policët i 
urdhëruan fshatarët që kishin mbe-
tur të dilnin nga shtrati i përroit dhe 
në këtë kohë, ata do të ndanin bur-

Ditari për luftën në Kosovë 1998-1999

Kujtesa për krime të tmerrshme 
rat nga gratë dhe të miturit. Policët i 
urdhëruan të zhvishen dhe më pas i 
grabitën sistematikisht nga gjithë sen-
det e vyera. Gratë dhe fëmijët u urd-
hëruan të largoheshin. Doktori i fsha-
tit u përpoq të fl iste me komandantin 
e policëve, por ai u qëllua dhe u vra në 
vend, ashtu si dhe nipi i tij. Burrat e 
tjerë u urdhëruan të ktheheshin mbra-
psh, në shtratin e përroit. Pasi burrat 
iu bindën këtij urdhëri, policët hapën 
zjarr mbi ta, duke vrarë afërsisht 65 
shqiptarë kosovarë”

Banor i Fortesës, bujku 37 vjeçar 
Fatmir Zhuniqi, menjëherë pas grana-
timeve,  kishte parë  pjestarët e forcave 
serbe kur përmes rrugës kryesore 
janë futur në fshat “mbi 100 ushtar e 
polic serb u futun në fshat me tanke e 
“pinzgauera”. Kishin të veshur unifor-
ma  kamufl azhi të dominuara me ng-
jyrë të bimëve barishtore. Disa bash-
këfshatar pohonin se ne mesin e tyre 
ka pasur edhe serb lokal nga  Rahove-
ci, Hoça e Madhe dhe Zoqishte, dekla-
ro Fatmiri në intervistën që zhvillova 
me te më 24 mars 2000.  

Banorët e Fortesës  kanë pasur 
vështirësi të identifi konin kriminelët 
serb. Megjithëatë ata  besonin se në 
saje të kontakteve që kanë pasur me 
serbët lokal,  kanë vërrejtur se forcat 
serbe, “paramilitarë”, si e quanin ata, 
në radhët e veta kishin disa serbë që 
dinin të fl asin shqip kurse serbishtën 
fl itshën pak më ndryshe, me një ak-
cent karakteristik të folurit të njohur 
në komunën e Rahovecit që është e ng-
jashme me gjuhën bullgare dhe maqe-
donase, për ç’arsye konkludonin se ka 
pasur edhe serbë lokal. 

KRIMINELËT SERB NUK KURS-
ENIN ASGJË, PLAÇKITNIN, SHKA-
TRONIN OBJEKTET FETARE DHE 
VRITNIN KAFSHËT SHTËPIAKE

Fatmiri tregon se forcat serbe fi l-
limisht kanë plaçkitë dhe demolu-
ar shtëpin e Latif Tetovcit në hyrje të 
fshatit ku deri në fi llimi i fushatës së 
NATO-së ka qenë  punktin e kontrol-
lues. Ai tha se serbët shtënë me armë 
dhe nuk kanë lënë vend në fshat pa 
kontrolluar dhe shkatruar. Banorët 
kanë  menduar se nuk do të sulmo-
hen, por kur kanë parë se tanket janë 
afruar xhamis së fshatit janë balla-
faquar e parë të zitë e luftës. “Shka-
tronin  çdo gjë që kishin përpara, 
gjuanin me armë zjarri edhe mbi  kaf-
shët shtëpiake. Tërë fshati e rrethi-
na u mbullua me tymë të zi që dilte 
prej shtëpive të djegura.” Fatmiri me 
një grup të bashkëvendasëve në panik 
janë larguar shpejt nga  rreziku që i 
kanosej. Ata janë drejtuar kah përroi 
i  Bellajës, në ç’drejtim kanë ikur edhe 
familjarët e tij, mirëpo aty afër kanë 
pa forcat serbe të cilët kishin zën robë 
një grup të banorëve dhe kanë ven-
dos të largohen shpejt në drejtim të 
kundërt, dhe kanë gjetë streh jo fortë 
largë fshatit në një breg të lartë me 
pjerrësi e quajtur “Mali i vogël”. Bash-
kë me një grup tjetër të fshatarëve të 
cilët aty janë strehuar për t’u mbrojtur 
nga rrezikur me shqetësimi të thellë, 
me dhimbje dhe me lotë në sy  kanë 
vështruar krimet që bëheshin bash-
këfshatarëve të tyre që gjendeshin  në 
anën e pashtme të fshatit dhe iknin 
në drejtime të ndryshme.  “ Diku rreth 
orës 09,00 dëgjuam disa herë të shtë-
na rafal. Nga frika vendosëm të ikim 

në fshatin Nagac. Më vonë kuptuam 
se kriminelët serb te përroi i Bellajës 
kanë ekzekutuar 58 civil bashkëven-
das tonë” tregoi Fatmiri. 

RRËTHIMI RRËQETHËS I MBI-
JETUARIT TË MASAKËRËS SABRI 

POPAJ

Në Tribunalin e Hagës, për ma-
sakrën në fshatin Fortesë ka dëshmuar 
fermeri nga Fortesa, Sabri Popaj. Me 
25 mars 1999., para syve të tij, forcat 
serbe ia kanë ekzekutuar të dy djemtë, 
që kanë qenë të moshës së mitur, 
Shendetin 18 dhe  Agoni 14 vjeç. Në 
atë masakër kanë vrarë edhe vëllëzërit 
Nazmiun dhe Nesimin, pastaj dy 
djemtë e vëllait dhe shumë kushërinj 
e fqinj të tij. Me ndihmën e dy baskëf-
shatarëve Sabriu i ka varrosur natën 
djemtë e vet, të vëllanë, nipat e tij, 
edhe të gjitha kufomat e tjera të asaj 
masakre.

Rrëfi mi i Sabriut është mbase më 
rrëqethës të luftës së vitit 1999. në 
Kosovë.  Ai në intervistën që  zhvillo-
va me te  më 14. prill 2000., tregoi se 
tërë atë tragjedi e ka vrojtuar  fshehtë 
nga një kanal, afro dyqindë metra larg, 
ku ishte fshehur, që të mos e pësonte 
edhe vetë. 

Atë ditë, zhurmëria e madhe e 
tankeve dhe të shtënat të pandrëprera 
me armë Sabriun kishin zhgjuar nga 
gjumi herët në mëngjez. Me kuresht-
je kishte dal jashtë shtëpie për të parë 
se çfarë po ndodhë. Ka parë masën 
e njerëzve që iknin me vrap në drej-
time të ndryshme kurse pran xhamisë 
së fshatit 3-4 tanke dhe shumë forca 
serbe. Me shpejtësi këthehet në shtë-
pi me mbledh familjen për të ikur nga 
rreziku. Në atë moment, në oborrin 
e katër shtëpive të familjës Popaj, të 
dy vëllëzërëve dhe të prindërëve dhe 
të tij,  grumbullohen më shumë se 80 
persona në mesin e të cilëve edhe Latif 
Fetoshi me 38 anëtarë dhe Halim Po-
paj  me 18 anëtarë të familjes pastaj 
edhe  Qamil Zhuniqi dhe  Xhemajli 
Spahiu mysafi r nga fshati Opterushë 
me familjarët e tyre. Në të njejtën kohë 
ai ka vërrejt se tanket po shkojnë në 
drejtim të fshatit Celinë dhe duke 
menduar se rreziku ka kalua hamen-
det largimit nga shtëpia. Mirëpo, pas 
pak minutash tanket të përcjellura me 
forcat serbe janë paraqitur prap duke 
vazhduar operacionin shfarosës me të 
shtëna, dhe duke  vër zjarr dhe  bër 
shkrumb e hi shumicën e shtëpive në 

fshat. Ata kanë qenë të detyruar të 
largohen nga shtëpia dhe kanë marrë 
rrugën  në drejtim të lumit Drini Bard-
hë përtej rrugës magjistrale. Në mo-
mentin kur Sabriu përpiqet të ndihmoj 
fëmijëve dhe familjarëve të Xhemajlit 
të kalojnë përroin e Bellajës për t’u 
bashkamgjitur banorëve që kishin 
gjetë streh nën një urë të hegurudhës, 
shohin  paramilitarët serb që vinin në 
drejtimin e tyre. Sabriu  në shpejtësi 
ik dhe hyn  në një golle të kanalit të 
sistimit të ujitjës “Radonjiq” jo më larg 
se 200 metra nga përroi i Bellajës.

“E pash, ishin 12 paramilitar, 
ndoshta edhe më shumë. Ishin të ve-
shur  me uniforma ushtarake ngjyrë 
mavi, dhe të gjelbër. Erdhën nga dre-
jtimi i rrugës ku kalon hekurudha.
Grumbulluan burra, gra e fëmi dhe e 
prunën në brigjet e përroit disa me-
tra larg ku isha i fshehur.Dëgjova kur 
urdhruan familjarëve Zhuniqi dhe 
Spahiu të dilnin nga shtrati i përroit në 
një lëndinë dhe fjalin “Ku e keni tash 
NATO-në të ju shpëtoi” , “ju jeni ter-
rorista” dhe menjëherë pasoi shkrepje 
automatikesh. Me këtë rast u vranë 
5 antarë të familjës Zhuniqi:Çlirimi, 
Lumturija, Dhurata, Dardanja dhe  
Dardani  dhe  7 të  familjës  Spahiu: 
Xhemajliu, Qamilja, Fiqirija, Ilirija-
na, Marigona, Labinoti dhe  Lirimi. 
Shpëtoi vetëm një fëmi 2 vjeçare”. 
Tregoi Sabriu i cili mbijetoi kët ma-
sakër. 

Pastaj paramilitarët që sipas 
dëshimtarëve Sabri dhe Resmije Popaj 
, Fatmir e Sefer Zhuniqi,  kishin shami 
koke të bardha, qëllonin mbi grupet 
tjera që ishin të fshehur për rreth, por 
askush nuk ishte plagos. Gjithë ishim 
të shtrir përtoke. Atyre u  ipet urdhëri 
i prerë që me duart lart të dilnin e të 
rreshtohen aty pran brigjeve të për-
roit me shkurre. Mbi 55 burra ndahen 
prej grave dhe fëmijve. Paramilitarët 
kërkojnë prej tyre të zhvisheshin. Këtë 
kërkesë dëshimtarët nga Fortesa shp-
jegonin si një përpjekje për  t’i posh-
tëruar në sytë e grave dhë fëmijëve të 
tyre ose prisnin të gjenin uniforma të 
UÇK-së nën petkat civile. Duke plaçki-
tur paratë dhe çdo gjë të vlefshme, 
në xhepin e një të riu 13 vjeçar gjejnë 
një fi shek pushke. Fshatarët, para-
militarëve kishin sqaruar se djaloshi 
fi shekun ka gjetur rrugës. Ata kishin 
pyetur të pranishmit a është e vërtet. 
Daja e djalit e vërteton. Atë e  skajo-
jnë  dhe menjëherë pastaj  dëgjohen të 
shtënat e armëve automatike që kanë 
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zgjatë pak minuta. Burrat  detyrohen 
të vishen dhe të rreshtohen të kapur 
dorë për dore në drejtim të përroit me 
fytyre nga muri i bodrumit aty pran 
urës te hekurrudha. Duke u drejtuar 
fshatarëve me gjeste kërcnuese dhe me 
një retorikë plotë urrejtje komandan-
ti serb kishte thënë  “Ju jeni terrostë. 
Dorzoni armët” dhe  jep urdhërin të 
vriten të gjithë me pushkë automatike. 
Dëshimtari Sabri Popaj kështu përsh-
kroi komandantin serb:

“ishte një burrë me shtat mesa-
tar, kishte një nofull dhe goje disi te 
shtremberuar, rreth 35 vjeç i veshur 
me uniformë kamufl azhi në ngjyrë të 
gjelbërt me tre yje në spaleta. Ai shtiu 
mbi vëllaun tim Dr. Nesim Popaj i cili 
u përpoq të negoconte me te duke lu-
tur të kursente jetën fshatarëve, duke 
thën se nuk janë pjestarë të UÇK-së e 
as terroristë por janë qytetarë të pafa-
jshëm që dëshirojnë të jetojnë në paqë. 
Mirëpo, Nesimi u vra në sytë e gruas 
dhe tre fëmijëve të tij.  Forcat serbe 
aty vran  dy djemtë e mi  të moshës 
së mitur Shëndetin dhe Agonin,  vël-
laun tjetër Nazmiun,  djalin e vëllaut 
Albanin, djemtë e axhës Sedatin, Irf-
anin, Saitin, Murselin me fëmijtë e tyre 
Belulin, Ethemin dhe Kreshnik si  dhe 
shumë kushërinj e fqinj, burra, pleq, 
gra e fëmijë nga fshati jonë”

Sabriu  tregoi se  tërë atë tragje-
di e ka vrojtuar nga gollja e pyllëzuar 
afër përroit diku dyqind metra larg, ku 
ishte fshehur. Kur ka pa se forcat ser-
be janë larguar ka dal prej gollës dhe  
ka pa njerëz të vdekur rreth e rrotull 
edhe disa që ishin të plagosur por që 
kanë vdek më vonë. Përveç trupave të 
dyzet burrave të vrarë te përroi, në një 
fushë rreth njëqin metra më largë ka 
pa edhe kufomat e shtatë pleqve nga 
Fortesa. Në mesin e viktimave kanë 
qenë edhe  hoxha e fshatit Hajrrullah 
Begaj dhe Sheh Hysni Zhuniqi, Medi 
Popaj, Agim Zhuniqi etj.

Meqë nuk ka pasur siguri, Sabriu 
ik në pyllin afër kodrës e quajtur 
“Bri” ku ndodhej pojata e Mullaaba-
zëve nga Rahoveci. Nga atje me dyrbi 
vështron se çfar po ndodhë në fshatin 
e tij.      “...e pash kur forcat serbe 
vran dhe pastaj dogjën shtëpin bashkë 
me pronarët-bashkëshortët Musa dhe 
Zyra Morina. Poashtu e vran dhe dog-
jën edhe shtëpin e Muhamet Zhuniqit, 
invalid pa një këmbë në karrocë i cili 
nuk kishte arrit të ikte”.

Ai tregoi se si në netët në vijim, fi lli-
misht krejtësisht i vetmuar, më vonë i 
ndihmuar nga dy bashkëfshatarë, Sait 
Popaj dhe Nait  Fetoshi, ka varrosur 
natën djemtë e vet, vëllëzërit dhe nipat 
e tij, si edhe të gjitha kufomat e tjera 
të asaj masakre. Tregoi edhe se si tërë 
natën hapte varre e i varroste kufomat,  
hynte nëpër shtëpitë e mbetura pa 
banore e duke marrë atje batanije, që 
t’i mbështillte të vdekurit me to, meqë 
nuk kishte qefi n. Që të ruhej identiteti 
e viktimave, ai kishte mbledh shishe të 
plastikës dhe në to kishte fut emrat e 
të varrosurëve. 

NË MASAKRËN E FORTESËS 
KANË MARRË PJESË EDHE SER-

BËT LOKAL

Sabriu nuk ka mundur  të identi-
fi koi ndonjërin prej atyre që kanë krye 
këtë krim, sepse ka qenë largë, por prej 
djalit të axhës Faim Popaj i cili ishte 
njeri prej atyre që i shpëtuan masakrën 

që nuk harrohen

te përroi i Bellajës kishte dëgjuar se e 
njeh dy nga policët që kryen vrasjet. 
“Ata ishin Zlatko Božanić, djali i Boško 
Božanići’it, nga fshati Opterushë ko-
muna e Rahovecit, kurse tjetëri Dejani 
nga Xerxe”. 

Forcat serbe më 25. mars Resmi-
je Zhuniqit kishin vra 5 antarë të 
familjes, babën Shemsedinin, vëllaun 
Muharremin, gjyshin Bilalin, axhën 
Muhametin dhe djalin e axhës Reshi-
tin. Ajo ka qenë në grupin me bash-
këfshatarëve kur gratë dhe fëmijt kanë 
nda prej burrave te përroi i Bellajës 
ku pastaj është kry masakëra. Resmi-
ja më 15. tetor 1999 në intervistën që 
zhvillova me te,  deklaroi se në grupin 
e paramilitarëve serb, që supozon se 
kanë ekzekutuar të afërmit dha bash-
këfshatarët e saj ka pasur serbë lokal 
dhe Rus. 

“ ... na pyetën a ka mes nesh UÇK-a., 
kërkuan armë dhe na plaçkitën. Postaj 
neve grat dhe fëmijt lejuan të ikim. Në 
mesin e tyre ishte Saša Čuković, mil-
ic nga fshati Hoqa e Madhe (Velika 
Hoca), komuna e Rahovecit dhe Nena-
di, mniemrin nuk e di por e di që ka 
punuar në Kombinatin bujqësor në 
Rahovec. Aty ka pasur edhe Rus të 
cilët kemi dallu në bazë të gjuhës që 
fl itnin”., precizoi Resmija. 

Dramën më të tmerrshme për 
banorët e Fortesës kishte përjetuar 
edhe  vozitësi i autobusit, i mbijetuari i 
masakrës, Isuf Zhuniqi. Edhe ai tregoi 
se pjesëtarët të forcave speciale të pol-
icisë dhe njësive paraushtarake serbe, 
në fshatin Fortesë kishin hyrë më 25 
mars, diku pas orës 3 të mëngjesit. 
Sipas dëshmis së  tij dhënë autorit 
më 12 korrik 1999., ata kanë qenë të 
veshur me uniforma ushtarake ng-
jyrë blu dhe të gjelbër, një pjesë e tyre 
kanë qenë të maskuar, ndërsa shumi-
ca kanë pasur të lidhur në krah nga 
një shirit të bardhë, shenja në mëngë 
dhe helmeta si te gjelberta. Ai kishte 
vërejt se të gjithë kanë qenë të arma-
tosur me pushkë automatike dhe me 
thika të gjata në këllefat të lidhur per 
brez, kurse disa edhe revole në këllefe 
revolesh të ngjeshur në brez.  Një grup 
prej rreth 20 paramilitarë Isufi   kishte 
pa në afërsi të shtëpis së tij në qendër 
të fshatit Fortesë ku jetonte me famil-
jen dhe prindërit. Ai kishte punuar 
në Zvicër ku ka fi tuar pak para dhe 
kishte regjistruar fi rmën “Jupa-Rei-
sen”. Kishte ble dy autobusa me të 
cilat barte udhtarët në relacionin Priz-
ren-Gjakovë dhe Prizren-Rahovec. Në 
grupin e serbëve para shtëpisë tij Isufi  
kishte arrit të njoh njërin prej tyre. 

“Atë e kam pa disa herë me uni-

formën e policisë serbe te punkti në 
udhëkryqin e fshatit Xerxe dhe në 
punktin e udhëkryqit të Rahovecit në 
rrugën për në Malishevë. Ai herë pas 
here vozitej me autobusin tim dhe kam 
dëgjuar se quhej Nenad, por mbiemrin 
e tij nuk e di”. 

EKZEKUTIMI I FSHATARËVE TE 
PËRROI I BELLAJËS

Isufi  i cili mbijetoi masakërën te 
përroi i Bellajës në intervistën që zh-
villove me te , tha se në çastet kur ka 
fi llu fushata histerike e shkatrimeve 
dhe vrasjeve në fshatin e tij ka pas fat 
të madhë. Ai atë ditë kur ka dëgju të 
shtënatë nga armët automatike dhe 
ka pa fl akën që u kishte dalë shtëpive 
që ishin shumë afër shtëpisë së tij, ka 
mbledhë të gjithë anëtarët e familjës 
dhe është larguar nga shtëpia drejtë 
shtratit të përroit të Bellajës ku mund 
të fshiheshim nga sulmuesit. Aty ta-
kohet me një numër të bashkëfsha-
tarëve. Mirëpo, ai tregoi se krismat e 
armëve dhe të shpërthimeve vinin nga 
të gjitha anët. Të gjithë të tmerruar dhe 
friksuarkar tentojnë të ikin në drejtim 
të fshatiti Rogovë. Arrijnë te ura e hek-
urrullës që kalon pëmbi përrue dhe st-
reohen nën urë ku qendrojnë disa ore. 
Rreth orës 09.30 drejt tyre vijnë 16 
policë serb. Në ato çaste Isufi  ka vër-
rejtë nje grup prej 13 fshatarëve nga 
dy familje që ecnin nëpër shtratin e 
përroit. Policet që kishin qenë mbrapa 
ketij grupi rreth 50 metra larg, hapin 
zjarrë nga armë në drejtimin e tyre.

Në bisedën  e zhvilluara Isufi  tregoi 
se me atë rastë janë vrarë 12 veta:”ësht 

vrar kushëriri i im Çlirim Zhuniqi dhe 
gruaje e tij, bija e tyre Dardanja 8 
vjeçare i biri  Dardani  6 vjeç dhe te 
gjithë anetarët e familjes së Xhemali 
Spahiut nga shati Opterushë, më vonë 
kam kuptuar se vetëm djali 2 vjeçar 
i Çlirimit kishte shpëtuar këtij ekze-
kutimi”.

20 MINUTA NË UJË NËN TRUPAT 
E VIKTIMAVE I SHTRIRË SI I 

VDEKUR

Pas këtij krimi të gjithë policët nda-
hen ne dy grupe, dhe marrin pozicione 
për qitje në të dy anët e përroit. Njëri 
prej  policëve në gjuhën shqipe urd-
hëron të shkonin drejt tyre. Isufi  ka 
verrejt se ai polic i jepte të gjitha urd-
hërat dhe fl iste shqip por kishte dal-
lu se ishte serb. Ai kishte urdhëruar 
secili t’i ngrisin duart lartë pas kokës 
dhe të dilnim nga përroi nën urën e 
hekurudhës. Pastaj kishte urdhëru-
ar burrave të zhvisheshin. Ata kishin 
shky Isufi t pasaportën, letërnjoftimin 
dha ja kishin marrë 1.200 marka gjer-
mane nga xhaketa e tij. Ai kishta pa 
se të njejta gjëra po ndodhnin të gjithë 
bashkëfshatarëve. Pastaj komandanti 
kishte urdhëruar grave dhe fëmijëve të 
largohen dhe të ndiqnin hekurrudhën 
në drejtim të Xerxës kurse burrave 
të rreshtohen në grup dhe të afrohen  
bregut e të futeshim në përrua. Kur 
rreth 65 vetë afrohen ne përrua, ko-
mandanti jep urdhër te hapej zjarr. Te 
gjithe policet pastaj gjuajnë me armë 
automatike.

 “U qëllova në krah dhe u rrëzova. 
bashkëvendasit e mi që ishin qëlluar 
po rrëzoheshin mbi mua. Rrija shtri-
re pa lëvizur dhe shtiresha si i vdekr. 
Nga frika as frym nuk guxoja të mar-
rë si duhet. Të shtenat vazhduan disa 
minuta. Kur u ndalën të shtenat, di-
isa policë zbritën në përrua. I dëgjo-
va  duke thenë: “Ky ende po merrka 
fi yme”, per te dëgjuar me pas të shtëna 
të vetme. Pas nja 20 minutash i shtrirë 
si i vdekur, vura re se çdo gje kishte 
rënë në heshtje. Kur u ngrita rreth 
meje, pashe shumë njerëz që ishin 
vrarë dhe që  kishin pësuar lëndime 
të tmerrshme nga të shtenat e armëve. 
Rrotull kishte shumë gjak. Viktimat 
ishin me kafka të hapur pa gjymtyrë, 
pa dorë,të gjithë  ishin grumbull si vik-
timet të vërarë grumbullë në kampet 
gjermane që kam pa nëpër fi lma. ...”. 
(deklerata e cituar)

Pastaj Isufi  kishte arrit disi të shkoj 
deri te fshati i afërm Xexe ku ka marrë 
ndihmën e parë dhe është bashkuar 
me familjen. Në ndër kohë të gjitë fsha-
tarët e mbijetuar janë plaçkitur dhe 
dëbuar për në Shqipëri. Isuf Zhuniqi 
ishte dëshmitar në procesin e gjykim-
it ndaj Milosheviqit në Hagë në vitin 
2002. Ai vdiq në shkurt të vitit 2004. 
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Me gëzim më duhet të pohoj në 
këtë ditë të shënuar, që edhe 
pse ka kaluar rreth njëçerek 

shekulli qyshkurse ne krijuam shoqa-
tën tonë “Skënderbegasi” me nismën 
dhe përpjekjet e pareshtura dhe të 
mençura të kryetarit dr. Mikado Sha-
kohoxhës, tek shoh në fytyrat tuaja atë 
harenë e përhershme të atyre viteve të 
paharruara dhe plot gjallëri, sikur çv-
lerësohet ajo thënia e Lihtenbergut se 
“Asgjë nuk na plak më shumë se men-
dimi se po plakemi”. Dhe tipik në këtë 
rini të përherëshme tonën, mendoj se 
është dhe poeti e dramaturgu i mirën-
johur, dhe i dalë nga gjiri i shkollës tonë 
të dashur, Bashkim Kozeli i cili sapo 
ka mbushur 75 vjet. Duke kremtuar 
thjeshtë dhe përzemërsisht ditëlindjen e 
tij, jam i bindur se kemi nderuar secilin 
nga ne, pasi çdo nxënës i asaj shkolle 
me vlerat e tij njerëzore, intelektuale dhe 
atdhetare e meriton njësoj këtë nderim. 
Dhe ta them qysh në fi llim: më erdhi keq 
që teksa kërkoja në enciklopedinë “Te-
atri dhe kinematografi a shqiptare”, vura 
re se atje mungonte shprehja se Bash-
kimi ka kryer studimet në shkollën e 
mesme ushtarake “Skënderbej”. E thek-
soj këtë moment, pasi shkolla jonë ishte 
veç të tjerash edhe vatra nga ku dolën 
një pafundësi poetësh, shkrimtarësh, 
kritikësh dhe dramaturgësh si Minush 
Jero me shokë të cilët sëbashku dhanë 
një kontribut të jashtëzakonshëm në 
ecurinë e kulturës shqiptare në përg-
jithsi dhe në atë të letrave në veçanti. 
Personalisht ndiej detyrimin që kam 
ndaj Bashkim Kozelit jo vetëm si skën-
derbegas, si koleg shkrimtar, por edhe 
si kolonjar që jam. Se ai, sikurse e dini, 
rrjedh nga një familje e shquar nga ai 
fshat për të cilin, pasi shpreh simpatinë 
për babanë e tij Dervishin, fl et me aq ad-
mirim luftëtari i lirisë Mihal Grameno në 
librin e tij “Kryengritja shqiptare”.Bash-
kimi ka lindur në Ersekë në vitin 1942 
dhe më pas familja për nevojat e veta 
çvendoset në Taç. Nuk dua të zgjatem 
dhe as të mburrem me bukuritë, patri-
otizmin dhe qytetërimin e Kolonjës, por 
nuk rri dot pa kujtuar që t`i hidhni një 
sy albumit të porsa botuar të Dhimitër 
Vangjelit me fotografi  të para njëqind 
vjetëve. Sa për kontributin e babait të 
tij si pjesëmarrës në çetën e Bajo Top-
ullit dhe Sali Butkës apo si përhapës 
të librave shqipe, fl asin në shkrimet e 
tyre edhe Hysen Butka e Sabri Godo. 
Në vazhdim, gjatë luftës Na - Çl nga kjo 
familje, bazë e lëvizjes, me shtatë djem e 
pesë vajza, tre vëllezër dolën partizanë, 
tre u bënë ofi cerë dhe dy studiuan në 
shkollën “Skënderbej”. Si kreu në Tiranë 

Shkrimtari skënderbegas që trajtoi më miri tema ku spikaste heroizmi i popullit tonë dhe i ushtrisë së saj

Për Bashkim Kozelin dhe veprën e tij në 75 vjetorin e lindjes
• Ardhja e demokracisë, i krijoi 
mundësinë e kryerjes së detyrave të 
rëndësishme, ku duke mbajtur gradën 
e kolonelit, i besohet drejtimi i një Dre-
jtorie në Ministrinë e Mbrojtjes, për tetë 
vjet me radhë dhe ndërkohë boton librat 
“Ju prezantohet Shqipëria” në dy gjuhë, 
“Edukimi Qytetar dhe Etika në Forcat e 
Armatosura”, “Ditari i ofi cerit” dhe poezi

arsimin shtatë vjeçar te “11 Janari”, 
Bashkimi në vitin 1957 nisi studimet 
në shkollën “Skënderbej”. Ai qysh kur 
kishte qenë ende fëmijë kishte guxuar 
të shkruante poezi, madje t`ia jepte për 
t`i parë vetë Nonda Bulkës të cilit i mbeti 
përherë mirënjohës, por në këtë shkollë, 
me mësuese letërsie si Sadete Kasa, gje-
ti një mjedis mjaft inkurajues. Rezulta-
tet e larta në mësime dhe kondicioni i 
shkëlqyer fi zik i dhanë mundësinë që të 
dërgohej për të kryer studimet e larta për 
pilot në ish Bashkimin Sovjetik, në ven-
din e Çullkovskit dhe Çkallovit, ëndërr 
kjo e çdo skënderbegasi aso kohe. Por, 
në kulmin e lumturisë, si mbaroi vitin e 
parë në Rostov mbi Don, teksa hidhet me 
parashutë, pëson një dëmtim në gju dhe 
kthehet në Atdhe, ku vazhdon studimet 
pranë Stacionit Qendror të Sinoptikës 
dhe titullohet ofi cer. Nis punën si shef 
stacioni meteorologjik dhe pedagog në 
shkollën e Aviacionit. Por nuk i ndahej 
shpirti nga dëshira për të shkruar dhe 
si boton edhe librin e parë me poezi “Në 
qiellin e Atdheut”, kalon në sektorin e 
kulturës, fi llimisht si drejtues i shtëpisë 
së ofi cerëve në Vlorë e pastaj shef i kul-
turës së atij Korpusi. Tani lidhjet e tij 
me shkrimtarë dhe artistë ishin shumë 
më të shpeshta; aktivizohej në pallatin e 
Kulturës, shpesh edhe duke deklamuar 
poezi, ku edhe i zë syri një bukuroshe 
16 vjeçare e cila ihumbet për ca kohë, 
gjersa rasti bën punën e vet dhe e ta-
kon përsëri. Vajza quhej Gjenovefa, nuk 
ishte shenjtorja mbrojtëse e Parisit, por 
një vajzë e thjeshtë dhe shumë e bukur, 
prindërit e së cilës, duke gjykuar se qe 
ende e parritur nuk deshën t`ia jepnin, 
gjersa Heroi i Popullit Lym Keta që ndod-
hej me shërbim në atë qytet, kokërisur 
siç ishte, i sugjeroi ta rrëmbente, në të 
kundërtën çfarë kolonjari ishte.

Dhe ajo vajzë e brishtë u bë bash-
këshorte e denjë e tij që i qëndroi pranë 
në çdo situatë, duke u bërë njëkohë-
sisht herë Talia e herë Melpomeni mi-
tologjik. Me atë hov dhe entuziazëm që 
të jep dashuria, Bashkimi provon me 
sukses të shkruajë dramat “Shokët” 
dhe “Sinjali i kuq” të cilat inskenohen 
nga disa teatro të Shqipërisë dhe për të 
cilën ish skënderbegasi Razi Brahimi, 
tani kritik me emër, do të shkruante: “…
ashtu siç pasqyrohen në një pikë vese 
të gjitha ngjyrat e ylberit, ashtu pasqy-
rohen me anën e kësaj vepre ndeshjet 
dramatike dhe virtytet e popullit tonë. 
“Drama, kjo gjini e rëndësishme e letër-
sisë, që mbështetet vetëm te dialoget e 
dy personazheve dhe ku përjashtohet 
fjala e autorit, ka vështirësitë e veta, por 
edhe përballet që nga antikiteti grek me 
dilemën e formuluar nga La Bryjeri i cili 
kur krahasonte krijimtarinë e klasikut 

Zhan Rasin që tek “Andromaka” i ven-
dos ngjarjet në Butrintin tonë, me atë të 
Pjer Korneit, thosh se i pari “ka paraqi-
tur njerëzit siç janë”, ndërsa i dyti “siç 
duhet të jenë”. Por në Shqipërinë e asaj 
kohe, me norma letrare të përcaktuara 
rreptësisht, nuk qe e lehtë të kapërceje 
atë rrethin legjendar të Gaj Popiliusit. 

Bashkimi i respektoi deri më një 
kërkesat e ngurta të të ashtuquajturit 
realizëm socialist, u kap pas temave që 
i kërkonte momenti politik, ku spikaste 
heroizmi i popullit tonë dhe i ushtrisë së 
saj, por pikërisht kur kishte dalë në pro-
fesion të lirë, goditja e pamerituar që ju 
bë vëllait të tij Begatorit, e futi në telashe 
të mëdha. Drama “Si u kalitëm”, aq e 
realizuar sipas prof. Josif  Papagjonit u 
anullua. Nga dikur ajror, e kthejnë në 
kundrajror, si komandant togepikave të 
hapjes nëpër fshatra. 

I dëshpëruar edhe për fatin zinxhir 
të vëllezërve të tjerë, edhe pse kujtonte 
se dikush kishte thënë “Kij kujdes mos 
përfundosh në rrotën e fatit të tjetërku-
jt”, ai i ndodhur majë një shkëmbi, duke 
medituar zymtësisht, ndërsa i vërtitej 
në kokë ulërima shekspiriane e shpir-
tit “Të rrosh a të mos rrosh”, sheh disa 
gra kooperativiste që kishin ardhur për 
të punuar nga ana e anës, në piskun e 
diellit dhe megjithatë këndonin. Po unë 
- mendoi - a kam të drejtë të ankohem, 
kur ato me gjithë këto vuajtje i gëzohen 
jetës?Dhe ju kujtua Isokrati, nga i cili 
diku kishte lexuar: “Gjykoi si njerëz të 
ditur ata, që nuk tmerrohen nga ndry-
shimet e jetës, por që dinë t`i kalojnë fat-
keqësitë dhe lumturinë me urtësi.”Ditën 
stërvit ushtarët dhe natën shkruan e 
shkruan, gjersa një ditë shkon në Ti-
ranë dhe takon artistët e shquar Kadri 
Roshi, Pjetër Gjoka e Lazër Filipi të cilët 
duke qenë po aq të mrekullueshëm si 
në skenë edhe në jetë, jo vetëm i lex-
ojnë dhe i pëlqejë dramat që u dha, 
por dhe shkojnë në Vlorë te sekretari i 
Komitetit të Partisë të cilin e bindën se 
ai duhej kthyer pas shtatë vjetësh dhe 
i duhej dhënë e drejta e krijimtarisë së 
lirë. Vetë ata vunë në skenë si regjisorë 
dhe aktorë, fi llimisht “Lidhur si fi shekë 
gjerdani”, pjesë që u mirëprit bujshëm, 
e më pas vazhdon me “Pyesni malet”, 
“Troket historia”, “Komandanti i bater-
isë”, “Zgjimi”, komedia “Buzëqeshjet e 
një mbrëmjeje”. 

Tani, jo vetëm ju kthye buzëqesh-
je dhe atij, por dhe tërhoqi vëmendjen 
e kritikës së specializuar. Duke i rrit-
ur kërkesat ndaj vetes, angazhohetnë 
skenarë fi lmash si “Në emër të lirisë” 
dhe “Pas takimit të fundit”. Ardhja e 
demokracisë, i krijoi mundësinë e kry-
erjes së detyrave të rëndësishme, ku 
duke mbajtur gradën e kolonelit, i beso-

het drejtimi i një Drejtorie në Ministrinë 
e Mbrojtjes, për tetë vjet me radhë dhe 
ndërkohë boton librat “Ju prezanto-
het Shqipëria” në dy gjuhë, “Edukimi 
Qytetar dhe Etika në Forcat e Arma-
tosura”, “Ditari i ofi cerit” dhe poezi. 
Pas daljes në pension në vitin 2000, 
duke respektuar sentencën e Gëtes 
se “Jeta pa punë është pleqëri e para-
kohëshme”, vazhdon të shkruaj me të 
njëjtin vrull dhe boton dramat “I ar-
ratisuri në Europë”, “Lufta vret, paqja 
fal”, “Ju përgjërohem”, “Vajza e gjen-
eralit”, etj. derisa në vitin 2008 u re-
alizua fi lmin me dhjetë seri “Dhimbja 
e dashurisë”, me skenar të tij dhe me 
regji të të mrekullueshmit Ylli Pepo. 

Kësaj kohe i përket vënia në skenë 
nga teatri “Bylis” i komedisë “Si rruar 
qethur”. Nuk vonuan dhe vlerësimet për 
të: Është dekoruar me urdhrin “Naim 
Frashëri” i argjendë, në vitin 2009 
Qendra Kombëtare e Kinematografi së i 
akordoi çmimin e parë për fi lmin artistik 
“Pleqtë e hashashit” dhe MTKRS në 100 
vjetorin e Nënë Terezës për dramën “Kur 
nënë Tereza ishte Gonxhe”, vënë skenë 
nga trupa e teatrit “Migjeni” të Shko-
drës, i dha gjithashtu vendin e parë. 
Çmimin e Madh në konkursin mbarë-
kombëtar të Ministrisë së Kulturës e fi toi 
me dramën “Ëndrra e Ismail Qemalit”, 
ku dallon pena e një krijuesi me përvojë 
dhe kulturë të lartë. Ashtu sikurse ka 
qenë në të vërtetë Plaku i Vlorës, ashtu 
na e jep edhe Bashkimi në këtë dramë, 
e cila ka tingëllim të fuqishëm aktual. 
Ja se ç`i thotë Ismail Qemali mësuesit 
të dikurshëm: “Ju vetë na keni mësuar 
se Demokracia e vërtetë do të vijë jo nga 
dhuna, por nga mirëkuptimi… E mbaj 
mend mirë me sa zjarr e dhimbje na 
shpjegonit madhështinë e Francës, që 
mbolli lirinë, por që u shëmtua nga ter-
rori jakobin me fi lozofi në: “Ji vëllai im, 
se përndryshe të vrava!”  

Bashkimi sapo ka mbaruar së shkru-
ari të tjerë skenarë dhe të tjera do të na 
sjellë. Hegeli 200 vjet më parë vërente 
se “Njeriu s`është kurrgjë tjetër, veçse 
një varg i veprave të veta” dhe veprat 
e mikut tonë skënderbegas, jo vetëm 
që janë të pafund, por dhe me vlera të 
mëdha sipas parimit të Bertold Brehtit 
që shkojnë përmes mendimit te zemra 
e shikuesit, vlera që i bëjnë nder edhe 
vetë shkollës prej nga ai doli dhe të cilës 
ai ikëndoi me aq krenari: Guxim na dhe 
mbi shkumë e valë/ E gjakun Kastriot 
në dej… / Andaj për jetë të qofshim falë 
/ O shkollë e dashur “Skënderbej!”
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MOZAIK

Trifon  Llupo

Në kuadër të 21 vjetorit të themelim-
it të saj, Organizata e Ushtarakëve në 
Rezervë dhe në Pension, në datën 24 
Mars organizoi dhe zhvilloi garat e qitjes 
me pistoletë në Poligonin e Qitjes të Min-
istrisë Mbrojtjes, në Babru.

Në këto gara qitje morën pjesë katër 
ekipe. Ekipi i Shoqatës së Qitësave Veter-
anë të Ushtrisë, kryesohej nga Sekretari 
i Përgjithshëm, z. Gani Kajtazi. Në gji-
rin e kësaj Shoqate militojnë edhe emra 
të shquar të Qitjes Sportive Shqiptare si 
Mjeshtri i Sportit,  Kristo Robo, i cili ka 
marë edhe medalje  në  kampionatet eu-
ropiane duke ngritur Flamurin tonë Kom-
bëtar.  Ekipi i Shoqatës së Ushtarakëve 
në Rezervë dhe në Pension,  i kryesuar 
nga Koloneli në Pension, z. Enver Aj-
dari; Ekipi i Organizatës të Bashkuar të 
Veteranëve të Luftës Nacionalçlirimtare 
të Popullit Shqiptar(OBVL) si dhe Ekipi i 
të Rinjve të Shoqatës së Ushtarakëve në 
Rezervë dhe në Pension, i kryesuar nga 
Majori në Rezervë z. Faik Belba.

Nisja e Ekipeve për në Poligonin e 
Qitjes u bë nga Ministria e Mbrojtjes me 
Minibus-in e vënë në dispozicion nga 
Ministria e Mbrojtjes. Në orën 09:30 ek-

Dr.Leonidha PEPPO

Megjithëse muaji mars është pran-
verë, derisa ka dëborë, për skiatorët 
vazhdon sezoni dimëror. Shfrytëzimi i 
këtij sezoni për rrëshqitje me ski na jep 
përshtypjen dhe realisht na duket që 
jemi në dimër dhe psikologjikisht na 
mobilizon për të shfrytëzuar maximal-
isht skijimin e mrekullueshëm që të 
jep ndjesi, shpejtësi, qëndrueshmëri, 
kënaqësitë përhapur në të gjithë 
botën. Ky sport i bukur dhe i shtrenjtë 
mbledh njerëz të moshave  dhe profe-
sionev etë ndryshme, që nga mjekë ak-
torë student nxënës, fi zikantë, inxhin-
ier, profesorë të fushave të ndryshme 
duke dhënë larmi kulturash, duke e 
bërë shumë entuziastë qëndrimin në 
pista të ndrsyhme, hotele e restoran-
te. Biseda tepër interesante të sfer-
ave të ndryshme me miq dhe vëllezër 
kosovarë, maqedonas, francezë etj. U 
shtyra për të shkruar nga kampio-
nati i skive të zhvilluar në Dardhë të 
Korçës, tek pista e mrekulleshme në 
Bigël ku të gjithë me plat të drejtë e 
quajnë pista e Maqos (Thoma Tasho) 
e cila përmbush të gjitha kriteret 
për masivitet por edhe për rrëshqitje 
cilësore siç janë të përfshira edhe ga-
rat. Ka pjerrësinë e duhur dhe gjatësi 
për gara kombëtare por edhe mbarë-

Ekipi i Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të Luftës Nacionalçlirimtare zuri vendin e parë

OBVL, në garat e Qitjes me pistoletë

ipet mbrritën në Poligonin e Qitjes dhe 
fi lloi organizimi për zhvillimin e Garave 
të Qitjes duke u marë të gjitha masat e 
Sigurimit të Poligonit për zhvillimin e 
qitjes me pistoletë, me vendosjen e fl a-
murëve në vijën e zjarrit, me vendosjen 

e vrojtuesit në Kullën e Vrojtimit të Poli-
gonit etj. Pastaj nën drejtimin e Drejtuesit 
të Qitjes ndrresat sipas radhës zhvilluan 
qitjen me pistoletë.

Në përfundim të Garave të Qitjes u bë 
edhe ndarja e Fletëve të Nderit dhe vler-

simi i qitësave më të mirë, ku qitësi më 
i mire që u shpall dhe u nderua më Flet 
Nderi, ishte Veterani Pasardhës, Majori 
në Pension z. Miço Llupo, anëtar i Ekipit 
të Organizatës  Bashkuar të Veteranëve të 
Luftës(OBVL). Gjithashtu u nderuan me 
Flet Nderi edhe disa pjesmarrës të tjerë 
nga Ekipet e tjera, pjesmarrës në këto 
Gara Qitjeje. Nga organizatorët e kësaj 
Gare Qitjeje, SHURP, në përfundim u 
nderua me Flet Nderi për pjesmarrje dhe 
zënie të vendit të parë, Organizatës Bash-
kuar të Veteranëve të Luftës (OBVL).

Në garat në Dardhë, edhe skiatorë të Francës nga Shkolla Cushonel 165, ku drejtori quhej Lionel Cemereli 

Ski në Mars…
kombëtare siç janë zhvilluar edhe më 
pare. Kësaj rradhe, pra në muajin 
mars ishin edhe skiatorë të Francës 
nga Shkolla Cushonel 1659 ku drejto-
ri quhej Lionel Cemereli etj.

Kjo garë e transmetuar edhe në TV  
erdhi pas një gare së bashku shqip-
tarësh midis dy kufi jve në Brad të 
komunës Drogadh të Kosovës, nga 
ku kalon rruga pa hyrë në Prizren 
që e njohin të gjithë. Kjo pistë që ju 
shtua Kosovës ka shumë ndihmë 
edhe për ne shqiptarët këtej kufi rit 
për larmi vëndesh skijave siç është 
edhe Brezovica, Kolashina në Mal 
të Zi, Mavrova dhe Kodra e Diellit e 
mrekullueshme në Maqedoni. Gara e 
përbashkët e organizuar nga Federate 
e skive e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë  
u zhvillua krejtësisht nën kujdesin e 
kosovarëve. Dhe standardet qenë po-
thuajse si ato që kemi parë edhe në 
garat ndërkombëtare me rrjeta mba-
jtëse, ruajtëse që të ndihmojnë nqs 
rrëzohesh apo matjet elektronike që 
nuk lënë hamëndësime për rezulata-
tin e garës.

Asgjë nga këto nuk mungoi në ga-
rat e Shqipërisë në Bigëll – Dardhë të 
Korçës, pistën e Maqos. Garuesit u 
shfaqën pasionantë dhe të palodhur si 
në biznesin privat edhe në rregullimin 
e pistës. Në fakt janë tre pista të lidhu-

ra me njëra-tjetrën por edhe në pjerrë-
si të ndryshme që jep mundësinë të zg-
jedhin ku ndjehen më të sigurtë duke 
pasur natyrisht edhe kënaqësinë më të 
madhe. Duhet kujtuar me respekt se 
Maqo ka qënë ndër sportistët, në gjur-
më të të cilit ranë edhe tre fëmijët e tij 
por edhe shoqet e miqtë e tyre korcarë, 
tiranas, voskopojarë, pukjanë, kuk-
sianë, si dhe trajnerët e Kosovës Bujar 
Turjaku e Kushtrim Deva.

Nisiativa të tillë me shpenzime ki-
jimi që vetëm ai i di, duke vendosur 
edhe lift dhe borë artifi ciale dhe trak-
tor në rregullimin e pistave kanë sjellë 
mundim dhe kokëçarje të shumta por 

edhe sukses të populluar shumë këto 
vitet e fundit.

Në garën e Dardhës të përshkruar 
me hollësi më lart kish pjesmarrës nga 
Puka ku Përparim Laçi duke mposhtur 
edhe dhimbjen e madhe që i ndodhi në 
familje u dëshmua si ngjitës malesh 
deri në Himalaje, mori ekipin  dhe erd-
hi në gara.  Po ashtu Kukësi, Tetova, 
Maqedonia, Kosova dhe në drejtimin 
e francezëve duke vendosur fl amujtë 
sipas kritereve botërore dhe gjithash-
tu matës elektronik të kohëve që zh-
villohen garat. Garat patën jehonë në 
media dhe sigurisht në vendet që ato 
përfaqësonin të tilla, me synimin që 
ky sport me masivitetin dhe sigurisht 
rritjen e cilësisë dhe garave të mbijeto-
jë e zhvillohet. 

Për statistikë të garave për femra 
doli e para Paula Taka, për fëmijë të 
gjitha vendet e para i arritën koso-
varët, për të rritur fi toi një  djalë nga 
Tetova, Jusuf Avduli. 

Shoqata “Rrëshqitja dhe natyra” 
shtroi drekë për të përshëndetur, ku 
entuziazmi arriti me kërcime dhe val-
le. Për tu përmendur janë edhe Parid 
Doshi dhe Erald e Risnan Përllakunga 
Tirana me stilim dhe fotot e tyre.  
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PROMOVIMI

PUBLICISTI DHE POETI DEMIR RUSI PROMOVON DY LIBRA ME MESAZHE AKTUALE

Dhimbja për djemtë kufomëprishur të
mbetur deteve, në dy botime dinjitoze

Nga HALIL RAMA

Promovimi i dy librave të shkrimtarit 
dhe publicistit të njohur, Demir Rusi, 
në mjediset piktoreske të resortit “Mer-
lin Park” u shndrrua në një manifes-
tim të shkëlqyer kulturor. Jo vetëm për 
praninë e qindra intelektualëve, poetë, 
prozatorë, publicistë e personalitete të 
shquara të fushave të ndryshme: gjen-
eralë, kolonelë, juristë e mjekë, por dhe 
për mesazhet aktuale që përcolli kjo ve-
primtari promovuese.

I moderuar me mjeshtri dhe profe-
sionalizëm të rrallë nga gazetari i tal-
entuar, Defrim Methasani, ky promov-
im është ngulitur thellë në memorien e 
qindra pjesëmarrësve. Si rrallë herë, pa 
ndonjë skenar paraprak, ai do t’ia jepte 
fi llimisht fjalën redaktorit Namik Selma-
ni – gazetar dhe shkrimtar i njohur për 
të bërë një prezantim të shkurtër të dy 
librave mjaftë cilësorë të kolegut Rusi.

Nëse në librin e parë me titullin 
sinjifi kativ “Djali që bleu vdekjen”, si-
pas recensentit Selmani, “Mbetet në 
gjithë sipërfaqen shkronjore dhimbja, 
mbetet drama, mbeten viktimat dhe 
fajtorët e një tragjedie që quhet kurbet 
i paligjshëm. Mbetet emocioni i rrëfi m-
it…”, për vëllimin poetik “Ura e fjalës”, 
në pozicionin e redaktorit, ai pohon se 
“Poezia e Demir Rusit është trashëgimia 
e bukur që mund të gjesh në gjuhën 
shqipe”.

Në të njejtën linjë e vlerësoi krijim-
tarinë produktive e cilësore të Demir 
Rusit edhe shkrimtari e publicist H. 
Rama, duke evidentuar kulturën e lartë 
gjuhësore, në ditaret, përshkrimet e 
poezitë e tij.

Për profi lin e veçantë krijues të 
D.Rusit foli më pas Dr.Hajri Mandri, 
poet, publicist e studjues i mirëfi lltë.

Dhe ai që la mbresa te të gjithë 
pjesëmarrësit qe padyshim Gjener-
al Rrahman Parllaku - Heroi i Popullit 
dhe Nderi i Kombit. I ftuar për të mar-
rë fjalën pas një prezantimi dinjitoz që 
i bëri moderatori Methasani, gjenerali 
legjendë në kufi rin e dy kohërave, kur e 
ndajnë më pak se tre javë nga ditëlindja 
e 98-të, u ndoq me interes të jashtëza-
konshëm, jo vetëm për freskinë e men-
dimit që e shpalosi si rrallëkush, por 
edhe për mesazhet që përcolli. Si një 
enciklopedi e gjallë që mbart peshën e 
98 viteve jetë, pikërisht në kohën kur 
duket haptazi se ka humbur disi in-
teresimi i brezit të ri për librin, duke 
rendur pas rrjeteve sociale, Parllaku do 
të evidentonte domosdoshmërinë e rik-

• Gjenerali legjendë në kufi -
rin e dy kohëve, 98-vjeçari 
Rrahman Parllaku - Heroi i 
Popullit dhe Nderi i Kombit, 
u ndoq me interest ë veçantë 
nga pjesëmarrësit e shumtë 
në promovimin e dy librave 
të ish ushtarakut, publicistit 
dhe poetit të njohur

• Autori është mjaftë bindës 
në konkluzionin për ekzis-
tencën e të gjitha mundësive 
që Italia dhe Shqipëria të 
kthehen në sombole të vërte-
ta miqësie e solidariteti

thimit tek libri. Midis të tjerash ai tha se 
janë dashuria për librin, e pandarë që 
nga fëmijëria e deri në këtë moshë, por 
edhe angazhimi për të lënë të shkruara 
si trashëgimi për brezat gjithë historinë 
e tij të lavdishme, të kohës kur drejtonte 
njësitë më të mëdha partizane dhe më 
vonë ato të ushtrisë shqiptare, si dhe 
kujtimet për shokët, që kanë ndikuar 
dhe ndikojnë në profi lin e tij të admirue-
shëm intelektual e njerëzor.

Më pas, dy botimet dinjitoze të Demir 
Rusit u vlerësuan nga përfqësues të 
“Mendimit pozitiv”, që kishin ardhur 
nga Prizreni e Gjakova, por dhe nga 
personaliteti i shquar i jurisprudencës, 
Fehmi Abdiu, nga gjenerali në pension 
Ismail Shulku e nga disa miq e shokë 
të autorit. Një përshëndetje miqësore 
i drejtoi atij edhe kreu i Shoqatës At-
dhetare-Kulturore “Bulqiza”, z. Bash-
kim Lami, ndërkohë që me vëmendje të 
veçantë u ndoq nga pjesëmarrësit edhe 
përshëndetja e vëllait të autorit, avokatit 
të mirënjohur Baftjar Rusi.

Vlerësime inkurajuese për autorin 
bënë edhe Dr.Nazmi Koçi si dhe miqtë 
e bashkepunetorët e tij të ngushtë, ish 
ushtaraku Sokol Agolli dhe muzikologu 
i shquar Xhelil Ymeri. Ata evidentuan 
veçanerisht vlerat e Familjes arsim-
dashëse e atdhetare RUSI, të brujtura e 
transmetuara me dashuri nga brezi në 
brez, për vite, dekada e shekuj të tërë.

E përbashkëta e këtyre vlerësimeve 
konsiston në dobinë më të madhe të 
rrëfi meve brilante te libri “Djali që bleu 
vdekjen”, rrëfi me këto që mund të kthe-
hen në një vlerë letrare në një novelë, 
në një roman, në një fi lm, në një dramë 
a një cikël me poezi. Dhe “të latuara” 
mjeshtërisht në fazën e ribotimti nga 
redaktori Selmani, këto rrëfi me marrin 
vlera shumëdimensionale. Kjo për fak-
tin se Demir Rusi prezantohet si vëzh-
gues i mprehtë i realitetit shqiptar dhe 

atij italian. Në këtë botim produktiv dhe 
cilësor rrëfehet intelektuali që përjetoi 
strese të fuqishëm shkatërrues, por që 
nuk u tundua nga grishja për veprime 
aventurore në fushën e kontrabandës 
mafi oze…,rrëfehet intelektuali i mirë-
fi lltë që kishte shërbyer me devotshmëri 
si ofi cer dhe si publicist ushtarak e si 
kryeredaktor i gazetës “Minatori”, të ci-
lin koha e gjykoi së mbrapshti, duke e 
dëbuar nga puna me motive krejt ab-
surde dhe pa asnjë mbështetje, as juri-
dike dhe as logjike. 

Duke përshkruar si askush tjetër 
emigranët që i janë lënë rastësisë, të je-
tojnë ku të mundin e si të mundin, të 
fi tuar apo të humbur, të gjallë apo të 
vdekur, pa një mbrojtje juridike siç e 
kërkojnë Kartat Ndërkombëtare, D.Rusi 
shpreh njëherazi dhimbjen për djemtë e 
mbetur deteve, kufomëprishur, ushqim 
për peshqit!. Ndjeshmëria e mërgimtarit 
shprehet qartësisht sidomos në rrëfi min 
për hollësitë e asaj nate pus të zezë në 
Grykën e Otrantos.

Në librin “Djali që bleu vdekjen”, (si 
edhe në vëllimin poetik) autori dallohet 
dhe për gjuhën e pasur në përshkrimin 
e personazheve dhe sidomos të miqësisë 
së tij me profesorin e nderuar italian, 
Xhovani Karbone. Pikërisht kur shpreh 
admirimin, respektin e mirënjohjën për 
këtë personalitet të shquar italian, teksa 
ai e takon me një nga miqtë e tij që kishte 
shërbyer në Shqipëri gjatë luftës së la-
vdishme nacionalçlirimtare, evidenton 
edhe kontributin e partizanëve të batali-
onit “Antonio Gramshi” dhe veçanërisht 
heroizmin e Tercilio Kardinalit. Dashuri 
të pakufi shme shpreh autori sidomos 
për nënat që janë njësoj në gjithë botën, 
që një emër dhe një zemër kanë.

Duke lexuar më vëmendje librin e 
D.Rusit “Djali që bleu vdekjen”, edhe 
më pesimisti gjen forca për t’u bërë opti-
mist, pasi përvoja e tij jetësore na mëson 
se “njeriu duhet të bëhet i fortë dhe t’u 
bëjë sfi dë vështirësive që i dalin përpa-
ra; duhet të jetë optimist nëse dëshiron 
t’i mposhtë pengesat…Edhe kur është 
keq, njeriu nuk duhet t’i nënshtrohet së 
keqes….”. Ndërkohë autori është mjaftë 
bindës në konkluzionin për ekzistencën 
e të gjitha mundësive që Italia dhe 
Shqipëria të kthehen në sombole të vër-
teta miqësie e solidariteti.


