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REFLEKTIME MBI INTEGRIMIN
ATLANTIK TË BALLKANIT

FAQE 5

Kjo ishte tema e Konferencës Nderkombëtare që u organizua
nga Këshilli Atlantik i
Shqipërisë, në bashkëpunim me Departamentin e Diplomacisë
Publike të NATO-s

SAGA E JAKOVAJVE
NË NJË LIBËR
DINJITOZ
Në Akademinë e
Shkencave u promovua
“Tuk Jakova, jeta dhe
vepra”
Nga Halil RAMA

FAQE 4

FAQE 7

Në Kuvendin e VI-të, OBVL shënoi një ndryshim cilësor në përbërjen dhe strukturën e saj organizuese e drejtuese

KUVENDI I VAZHDIMËSISË TË OBVL
DEKORIMI

OBVL, histori suksesi

JUSUF BRAHJA,
“KALORËS I URDHRIT TË
SKËNDERBEUT”

Gjeneral Rrahman PARLLAKU
Të nderuar pjesëmarrës në Kuvendin e VI-të të Organizatës të Bashkuar
tëVeteranëve të Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare!
Të nderuar të ftuar nga shoqatat
homologe!
Ky Kuvend, është i një rëndësie të
veçantë, për vetë momentin historik
në të cilin mbahet.
Ne mblidhemi në këtë Kuvend, pas
kapërcimit të krizave zgjedhore në
Shqipëri, Kosovë e Maqedoni, të bindur në progresin që do të sjellin zgjedhjet parlamentare në këto tre vende
të Rajonit tonë. Për këtë vlerësojmë
arritjen e kompromisit aq shumë të
kërkuar mes liderëve politikë si dhe
rolin e Faktorit Ndërkombëtar.
Ne brezi, që bëmë Luftën e Lavdishme Nacionalçlirimtare dhe ju
pasardhësit tanë të denjë, i gëzohemi
këtij kapërcimi epokal, pasi Organizata jonë, më shumë se kushdo tjetër
ka lujtur rol determinant për pajtimin
kombëtar, aq të domosdoshmëm.
Zonja dhe Zotërinj!
Organizata jonë, në këtë Kuvend,
po bën një ndryshim cilësor në përbërjen dhe strukturën e saj organizuese
e drejtuese. Megjithëse të vonuar, po
kurorëzojmë përfshirjen në organizatë të pasardhësve, të parashikuar
në Statutin tone, të miratuar që në
mbledhjen themeluese dhe në Kuvendin tonë të parë.
Duke bërë këtë ndryshim në strukturë e përbërje, mendojmë se gjallërojmë Organizatën, për të përmbushur
në vazhdim detyrat fisnike e historike të kujtimit të atyre që dhanë
jetën për çlirimin e Shqipërisë nga
pushtuesit nazifashistë dhe të atyre
që megjithëse bënë sakrifica sublime
në luftë, për fat të keq e pësuan nga
regjimi diktatorial.
VIJON NE FAQEN 3

FAQE 7
PËRSIATJE

Të urdhëroj të jetosh!

Dilaver Goxhaj

FAQE 4

HISTORIA

Kuvendi zgjodhi Forumet Drejtuese të Organizatës. Kryetar i OBVL
u rizgjodh gjeneral Rrahman Parllaku, nënkryetar u zgjodhën kolonel Myfit Guxholli dhe Znj.Mirjana Ohri; Sekretar i Përgjithshëm u
zgjodh Z.Halil Rama. Anëtarë Nderi të Komitetit Drejtues të OBVL
u zgjodhën Znj.Liri Belishova dhe zotërinjtë Osman Xhindoli e
Agim Faja
FAQE 3
Mendime për Botimin etnografik të autores Nazife RAMADANI

RITET ORIGJINALE
TË DASMËS NË
FSHATIN PUKË
E RRETHINËN E
QYTETIT PUKË

KULLA E “DEDAJ-VE” NË
BREBULLA TË PUKËS

Agim Dafku

FAQE 10
LIBRI

“PO ME FORTIFIKIMIN
Ç`PATËN”

Xhemal Meçi
Studiues, “Mjeshtër i Madh”
FAQE 8-9

SHPENDI TOPOLLAJ

FAQE 11
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KUVENDI

Rritet numri i anëtarësimeve. Qindra pasardhës të veteranëve bëhen pjesë e OBVL

KUVENDI I VAZHDIMËSISË TË OBVL
Nga KUJTIM BARA

K

uvendi i VI-të Kombëtar i
OBVL-së që i zhvilloi punimet më 28 Maji, në sallën e
madhe të Hotel “Monarc” në Tiranë,
me të drejtë mund të quhet Kuvendi i vazhdimësisë së kësaj organizate. Këtë e pohoi nënkryetari i OBVL,
kolonel Myfit Guxholli, që në hapje të
këtij Kuvendi. Pasi vlerësoi momentin historik në të cilin u mblodh ky
kuvend, Z.Guxholli përshëndeti të
gjithë pasardhësit, ish - ushtarakë
të FA të RSH në rezervë e lirim dhe
ish drejtues e luftëtarë të UÇK-së, të
pranishëm në këtë Kuvend.
“Kam kënaqësinë të pohoj se 23
vjet pas krijimit, organizata jonë
përmbush misionin e saj historik,
duke u shtuar me një kontigjent të
konsideruar pasardhësish. Pikërisht,
në praninë e themeluesve dhe të më
shumë se 30 pasardhësve, ish ushtarakë e përfaqësues të familjeve të
veteranëve e dëshmorëve të Luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare, kam
privilegjin të deklaroj të hapur Kuvendin e VI-të të OBVL”,- u shpreh nënkryetari i kësaj organizate, Z. Guxholli.
Pasi shprehu keqardhje për mungesën
e dhjetra ish bashkëthemeluesve të
organizatës tonë, të ndarë nga jeta, si
ish-nënkryetari Skënder Malindi, ish
Sekretari i Përgjithshëm Edip Ohri,
anëtarët e kryesisë: Syrja Tahiri, Tase
Çorri, Agim Dylgjeri, Qemal Gegollari,
etj, Z.Guxholli ftoi Kuvendin të mbajë
një minute heshtje në nderim të kujtimit të tyre.
Më pas, kryetari i OBVL, në raportin që mbajti në emër të kryesisë së
kësaj organizate, ndër të tjera tha se
“Duke bërë këtë ndryshim në strukturë e përbërje, mendojmë se gjallërojmë Organizatën, për të përmbushur
në vazhdim detyrat fisnike e historike
të kujtimit të atyre që dhanë jetën për
çlirimin e Shqipërisë nga pushtuesit
nazifashistë dhe të atyre që megjithëse bënë sakrifica sublime në luftë,
për fat të keq e pësuan nga regjimi
diktatorial”.
Gjeneral Parllaku – Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit bëri një bilanc
të arritjeve të OBVL, duke u ndalur

• Kuvendi zgjodhi Forumet Drejtuese të Organizatës. Kryetar i OBVL u rizgjodh gjeneral
Rrahman Parllaku, nënkryetar u zgjodhën kolonel Myfit Guxholli dhe Znj.Mirjana Ohri;
Sekretar i Përgjithshëm u zgjodh Z.Halil Rama. Anëtarë Nderi të Komitetit Drejtues të
OBVL u zgjodhën Znj.Liri Belishova dhe zotërinjtë Osman Xhindoli dhe Agim Faja

veçanërisht tek veprimtaritë përkujtimore në nderim të personaliteteve
të shquara, ish drejtues të njësiteve
partizane, të përkujtimit të datave e
ngjarjeve historike.
Kreu i OBVL ftoj anëtarët e kësaj
organizate që të vazhdojmë me brezat
e ardhshëm, të mbrojmë lavdinë e
asaj lufte heroike, ta ndihmojmë historinë të thotë të vërtetën.
Entuziazmin e pjesëmarrësve e
rriti veçanërisht bashkimi me OBVL-në i Shoqatës “Vullnetari i Lirisë”,
ku spikatën emrat e ish - lufëtarëve e
drejtuesve të njësive të UÇK-së: kolonel Dilaver Goxhaj, poetes Rajmonda Maleçka, ish-komandantit të qendrës stërvitore të UÇK-së në Helshan,
Maliq Doçi dhe Myftar Sfarca, i vetmi
kosovar nga Shqipëria që iu bashkua
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Delegarët dhe të ftuarit e këtij
Kuvendi mirëpritën me entuaziazëm
Raportin që mbajti gjeneral Parllaku, si dhe përshëndetjet e ngrohta
nga kol.Dilaver Goxhaj, gjeneral Astrit Jaupi – Kryetar i Shoqatës së
Aviatorëve shqiptarë dhe nga Enver
Ajdari-një nga ish ushtarakët e talentuar, pëfaqësues dintitoz i elitës
intelektuale të vendit.

Genci Ballanca: OBVL, forcë progresiste
Kryetari i Degës së OBVL, Durrës,
Z.Genci Ballanca vlerësoi rizgjedhjen
e gjeneral Parllakut në krye të kësaj
organizate si garanci për plotësimin e
misionit të saj historik. “Shpreh bindjen se nën drejtimin e Heroit të Popullit dhe Nderit të Kombit, Rrahman
Parllaku, OBVL do të jetë, si edhe
deri tani një forcë progresiste. Gjeneral Parllakut dhe Sekretarit të ri të
Përgjithshëm të OBVL, z.Halil Rama,
ju uroj suksese në emër të veteranëve
dhe pasardhësve tanë në qarkun e
Durrësit”,-shprehet z.Genci Ballanca.
KOMITETI I RI DREJTUES I OBVL
1. Rrahman Parllaku
2. Myfit Guxholli,
3. Mirjana Ohri
4. Halil Rama
5. Sotir Budina

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Sakip Cami
Dilaver Goxhaj
Isuf Imeraj
Shpendi Topollaji
Rajmonda Maleçka
Dhimitër Ndrenika
Enver Ajdari
Xhemal Meçi
Tatjana Parllaku
Trifon Llupo
Maliq Doçi
Natasha Tahiri
Kol Deda
Vangjel Kokeri
Alajdin Tabaku
Myftar Sfarca
Jorgji Terca
Genci Ballanca
Fluturak Vinçani
Ali Demushi

Mbresa la tek pjesëmarrësit dhe
interpretimi i një poezie për UÇK-në
nga poetja Rajmonda Maleçka.
Anëtari më i ri i forumeve dre-

jtuese të OBVL, Enver Ajdari prezantoi një Memorandum të nismëtarëve
të aksionit ndërkombëtar”Misioni
i Paqes dhe miqësisë” që synon
parandalimin e përshkallëzimit të
mëtejshëm të tensioneve në botë
në botë, të cilat kanë arritur në një
pikë kërcënuese.
Kuvendi miratoi më pas njëzëri
ndryshimet në Statutin e OBVL, të
prezantuara nga z.Halil Rama.
Në fund u zgjodhën Forumet Drejtuese të Organizatës. Kryetar i OBVL
u rizgjodh gjeneral Rrahman Parllaku,
nënkryetar u zgjodhën kolonel Myfit
Guxholli dhe Znj.Mirjana Ohri; Sekretar i Përgjithshëm u zgjodh Z.Halil
Rama. Kuvendi zgjodhi gjithashtu
Komitetin drejtues me 25 anëtarë.
Kuvendi i VI-të i OBVL miratoi
njëzëri edhe një rezoltutë.

REZOLUTË E KUVENDIT TË I
VI-të KOMBËTAR TË OBVL
Kuvendi i VI-të Kombëtar i OBVL që zhvilloi punimet në Tiranë më 28
Maj 2018 shënoi hapin historik të rritjes së kësaj organizate me qindra
pasardhës të veteranëve: ish ushtarakë në rezervë e në lirim, qytetarë
të lirë nga hapësira mbarëshqiptare që pranojnë programin dhe Statutin
e OBVL, të angazhuar për të mbrojtur dhe propogranduar vlerat e LANÇ,
të UÇK si dhe në tërësi vlerat patriotike-atdhetare të kombit shqiptar.
Në këtë Kuvend, OBVL-së iu bashkuan veteranë të UÇK-së, ish drejtues e pjesëmarrës aktivë në këtë luftë, të cilët u përfaqësuan edhe në
forumet drejtuese të organizatës.
Në situatën aktuale ku ndodhet vendi ynë, OBVL vlerëson marrëveshjen e arritur mes dy forcave kryesore politike, PS e PD dhe inkurajon
të gjtha subjektet pjesëmarrëse në garën elektorale të zgjedhjeve parlamentare të datës 25 Qershor për një fushatë të qytetëruar dhe që të
angazhohen për një proces zgjedhor të standardeve europiane.
OBVL i bën thirrje klasës politike shqiptare, që nëpërmjet zgjedhjeve të lira e të ndershme të realizojë misionin historik të plotësimit të
standardeve për çeljen e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në
Bashkimin Europian.
Kuvendi konkludoi që edhe në të ardhmen OBVL do të jetë:
ORGANIZATA QË VLERËSON LART KONTRIBUTIN E SHQUAR TË
POPULLIT SHQIPTAR NË LUFTËN E DYTË BOTËRORE,
• QË DËNON KRIMET E KOMUNIZMIT,
• QË MBËSHTETI FORT LUFTËN E DREJTË TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS DHE ÇËSHTJEN MBARËKOMBËTARE SHQIPTARE
Tiranë, më 28.05.2017.
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RAPORTI
Në Kuvendin e VI-të, OBVL shënoi një ndryshim cilësor në përbërjen dhe strukturën e saj organizuese e drejtuese

OBVL, histori suksesi
Gjeneral Rrahman PARLLAKU
(vijon nga fq.1)
Të vazhdojmë me brezat e ardhshëm, të mbrojmë lavdinë e asaj lufte
heroike, ta ndihmojmë historinë të
thotë të vërtetën.
Këto që thashë, i kemi në platformën e Programin e Organizatës.
Të dashur pasardhës!
Me pjesëmarrjen tuaj në Organizatën e Bashkuar të Veteranëve të LANÇ,
shpresoj dhe besoj se në vazhdimësi,
këto detyra do të zbatohen, pasi koha
bën të veten; brezi ynë po shkon drejt
shuarjes; kjo është e kuptueshme, pionieri i luftës, 13-vjeçari i atyre viteve
të zjarrta e të lavdishme, sot është 87
vjeç.
Ju faleminderit që ju përgjigjët ftesës tonë për të marrë pjesë në Organizatë, duke pranuar Programin dhe
Statutin tonë, për të çuar më përpara
trashëgiminë tonë të vyer, duke ruajtur dhe propoganduar vlerat e LANÇ;
vlerat atdhetare patriotike të popullit e
kombit tonë. Ky është një Mision Historik, që na nderon të gjithëve.
Historia 23 – vjeçare e Organizatës
tonëështë vërtetë një histori suksesi.
Një pjesë të punës e aktiviteteve të organizatës sonë i keni të dokumentara
në Librin “20 VJET OBVL”. Shumë
veteranë e familje të tyre e kanë marrë
këtë libër, po kanë mbetur ende ekzemplarë që mund t’i lexoni, ndërkohë që
e gjeni të botuar të plotë edhe në faqen
e organizatës tonë në internet. Aty do
të gjeni punën qëkanë bërë paraardhësit tuaj, për të përkujtuar e përjetësuar ngjarjet historike dhe sakrificat
që bëri brezi i rinisë sonë në Luftën
Nacionalçlirimtare. Në këtë libër, në
formën e një enciklopedie, janë figurat e shquara që drejtuan Luftën, si
dhe fatkeqësia që e gjeti popullin tonë
nën diktaturën e Enver Hoxhës, sidomos me goditjen që mori elita e kombit
dhe ata që drejtuan e komanduan në
luftën për çlirim.
Siç thashë, Organizata jonë gjatë
këtyre 23 viteve është përpjekur të
përkujtojëngjarjet historike të luftës
dhe të mbrojë me konsekuencë të vërtetat e saj, duke luftuar e denoncuar
publikisht shtrembërimine
fallsifikimin e historisë.
Kemi përkujtuar e propoganduar ngjarjete datat historike, veprimet
luftarake të njësive e reparteve. Këtë e
kemi bërë në mënyrë të vazhdueshme,
sipas një kalendari të veçantë, me
kohën, vendin e repartet pjesëmarrës.
Ky aktivitet gjindet i dokumentuar në
shtypin e shkruar, në emisionet radiotelevizive, në librat e shkruar me
kujtime nga veteranë, etj. Një vend
të veçantë në veprimtarinë tonë kanë
zënë mbledhjet përkujtimore, me
pjesëmarrje të gjerë të figurave historike kombëtare e në veçanti të atyre
që i vrau, burgosi e persekutoji diktatura. Këto veprimtari janë pasqyruar gjerësisht në mjetet e informimit
publik dhe plotësisht në gazetën tonë

“VETERANI”.
Organizata jonë, nëpërmjet drejtuesve e anëtarëve të saj u ka bërë një
pasqyrim të gjerë mediatik, në të gjitha
gazetat e radiotelevizionet, ngjarjeve
historike të luftës, kujtimit të heronjve
e dëshmorëve. Veçanërisht gazeta jonë
“Veterani” ka bërë një punë të madhe
në këtë drejtim dhe për këtë një meritë
të veçantë ka zoti Halil Rama, jo vetëm
si kryeredaktor i gazetës, por dhe me
lidhjet që ka krijuar me shtypin e drejtuesit e televizioneve për pasqyrimin
në to të veprimtarisë sonë. Por meritë
e Z.Rama është dhe krijimi i rrjetit të
bashkëpunetorëve të tij të ngushtë,
mes të cilëve mund të përmendim
zotërinjitë: Sakip Cami, Xhemal Meçi,
Shpendi Topollaj, Prof.Dr.Ana Lalaj,
Kol Deda, Kadri Tarelli, Murat Gecaj,
Dr.Leonidha Peppo, Zaim Sefa, etj.
Ne nuk varemi nga asnjë parti politike, por kjo nuk do të thotë se nuk
kemi mbajtur qëndrim kur kemi parë
se po cënohen të drejtate bashkëkombësave tanë, kudo që jetojnë. Këtë
e kemi bërë me deklarata zyrtare, në
shtyp dhe emisione e debate televizive.
Gazeta jonë pasqyron ngjarjet kryesore në Kosovë dhe të shqiptarëve
kudo që jetojnë. Shoqatës të Veteranëve të LANÇ të Kosovës i dërgojmë
një kontigjent gazetash për arkivin
dhe për anëtarët e kryesisë së saj.
Organizata e Bashkuar e Veteranëve të LANÇ, lidhjet me shtetin
i mban me Ministrinë e Mbrojtjes,
pasi organizatat e veteranëve, invalidëve e familjeve tëdëshmorëvekanë
mbështetje të drejtpërdrejtë nga ky
dikaster. Ne marrim pjesë në të gjitha
aktivitetet që kanë lidhje me zhvillimet
historike. Ministria na jep një subvencion nga buxheti i saj për të përballuar
shpenzimet e aktiviteteve tona dhe na
ka mbështetur edhe me mjete transporti për lëvizjet e gjata e të shumta
brenda dhe jashtë vendit. Marrëdhëniet tona janë korrekte dhe kemi patur
mirëkuptimin e mbështetjen e duhur
nga drejtuesit e ministrisë e të Shtabit
të Përgjithshëm.
Bashkëpunim të frytshëm kemi
patur dhe kemi me Shoqatën e Veteranëve të LANÇ të Kosovës. Dua të
veçoj këtu aktivitetet e përbashkëta që
organizuam në kuadrin e 70-vjetorit të

Konferencës së Bujanit, me dy sesione
shkencore në Prishtinë e Tiranë, ku
na nderuan me pjesëmarrjen e tyre dy
kryeparlamentarët, Ilir Meta e Jakup
Krasniqi, si dhe aktivitetet e shumta
në përkutim të 100-vjetorit të lindjes
të Fadil Hoxhës, në Tiranë e Gjakovë.
Organizata jonëështë anëtare e Federatës Botërore të Veteranëve të Luftës
prej Dhjetorit 2003. Si organizatë jemi
përfaqësuar në të gjitha kongreset e
kësaj Federate me të deleguarin tonë
Astrit Leka që banon në Zvicër, por
edhe me delegacione të organizatës.
Gjithësesi e kemi patur të pamundur
të plotësonim gjithë kuotën e anëtarësisë, por kemi patur mirëkuptim.
Aktivitetine fundit në kuadër të
Federatës e patëm para një viti në Zhabljak të Malit të Zi, në një koferencë
rajonale për luftën kundër terrorizmit,
ku na pritën e na vlerësuan në mënyrë
miqësore. Këtu u përkujtua fillimi i
luftës sidhe dita e çlirimit të zonës nga
italianët, e para nëish-Jugosllavi (siç
ka qenë Skrapari tek ne).
Bashkë me zotin Myfit Guxholli, para disa muajsh morëm pjesë në
përkujtim të betejës së Vukovarit, ku
kishin rënë dëshmorë 85 shqiptarë.
Si kryetar i OBVL unë u ftova dhe
mora pjesë në Kongresin e 6-të tëVeteranëve të LANÇ tëMalit të Zi. Ky kongres për ne qe një eksperiencë e mirë,
pasi 90 % e pjesëmarrësve në të ishin
pasardhës dhe i tillë u zgjodh edhe
kryetari i ri, me kombësi shqiptare.
Risi e këtij kongresi ishte pjesëmarrja në të e Presidentit dhe kryeministrit, e disa deputetëve e ministrave të
qeverisë tëMalit të Zi, çka tregonte se
kishte mbështetje të plotë nga shteti.
Tek ne është ndryshe, se nga moria e partive ka vlerësime të ndryshme
për luftën. Vetë qeveria socialiste, në
70-vjetorin e çlirimit nuk zhvilloj asnjë
aktivitet; organizatat e veteranëve nuk
u përfshinë në komisionin qeveritar,
siç kishte ndodhur me vitet tjerë jubilarë të kësaj lufte të lavdishme. Fondet
e caktuara për mirëmbajtjen e riparimin e varreve të dëshmorëve, përmendoreve e memorialeve të Luftës, u përdorën për koncertet e rinisë në Pezë.
Por duhet të pohojmë se aktiviteti
i Organizatës tonëështë vlerësuar nga
Presidenti i Republikës, duke na akor-

duar tituj nderi e dekorata për personalitete e drejtues të Organizatës.
Dhënia e Dektoratës së lartë “Nderi i
Kombit” për Dr.Ymer Dishnicën dhe
për mua, si dhe nderimi me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës” i Liri Belishovës, Edip Ohrit dhe Hamit Keçit,
për kontributin në luftë dhe qëndresën
dinjitoze ndaj regjimit komunist, ia
kanë rritur prestigjin Organizatës tonë
të Bashkuar tëVeteranëve të LANÇ.
Të nderuar pjesëmarrës nëKuvendin tonë të V-të,
Që në themelimin e saj para 23
vitesh, Organizata e Bashkuar e Veteranëve të LANÇl përcaktoi në dokumentat e saj themeluese, vazhdimësinë
nëpërmjet pasardhësve të veteranëve.
Në më shumë se dy dekada veprimtari
intensive, krahas themeluesve, ishveteranë të LANÇl, drejtues të spikatur të formacioneve partizane dhe më
vonë të ushtrisë shqiptare, si Dr.Ymer
Dishnica, Skënder Malindi, Edip Ohri,
Hamit Keçi, Tahir Voshtina, Shaban
Reçi, Liri Belishova, Myfit Guxholli,
Sotir Budina, Jorgji Terca, Genci Ballanca, Fluturak Vinçani, Isuf Imeraj
e dhjetra figura të tjera të shquara,
pasardhësit e tyre kanë qenë të pranishëm. Dhe jo vetëm si figurantë, apo
në sfond, por si pjesë vitale e kësaj organizate me një histori të lavdishme.
Jo vetëm përvoja shqiptare, por
edhe ajo botërore evidenton domosdoshmërinë e vijueshmërisë së aktivitetit të organizatave të veteranëve të
luftës. Është fakt që në veprimtaritë e
ndryshme me karakter politik, patriotik e social, gjithmonë ka qenë i dukshëm kontributi i madh dhe i përhershëm i veteranëve. Por gjithsesi është
e pamundur vijueshmëria e aktivitetit
të OBVL, pa e trashëguar traditën tek
më të rinjtë.
Para një viti, në korrik 2016, në një
Konferencë rajonale të organizatave të
veteranëve të vendeve të rajonit të Ballkanit, që u mbajt në Zabljak të Malit të
Zi, përveç, Prof. Dr.Ljubomir Sekuliq,
si organizator, spikatën edhe dhjetra
të rinj, si përfaqësues të organizatave
të veteranëve të Kroacisë, Sllovenisë,
Serbisë e Bosnje-Hercegovinës. Midis tyre edhe Presidenti i Federatës
Botërore të Veteranëve, norvegjezi Dan
Vigo Bergtun, i cili ishte rreth 40 vjeç.
Ajo që ra në sy në këtë event të
rëndësishëm ishte prania e shumë
pasardhësve të veteranëve. Nëse norvegjezi 40-vjeçar Dan Vigo Bergtun,
vinte si President i Federatës Botërore
të Veteranëve, kryetarja e Org.Veteranëve të Kroacisë ishte një e përafërt
me të në moshë, si bija e një gjenerali
kroat me emër. Të tillë ishin edhe përfaqësuesit e Serbisë e të Sllovenisë.
I solla këto shembuj për të evidentuar rolin që kanë pasardhësit edhe
për vijueshmërinë e OBVL-së. Edhe në
veprimtaritë e saj kanë qenë dhe janë
prezentë në vijimësi zonjat e nderuara Arlinda Keçi, Mirjana Ohri, Marjana Zegali, Natasha Tahiri, Bujana
Jakova, si dhe zotërinjtë Ilir Malindi,
Dashamir Tahiri e disa të tjerë, vajza
(Vijon ne faqen 12)
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OPINION

Reflektime mbi integrimin Atlantik të Ballkanit
Halil RAMA
“Reflektime mbi integrimin Atlantik
të Ballkanit”, - kjo ishte tema e Konferencës Nderkombëtare që u organizua
nga Këshilli Atlantik i Shqipërisë, në
bashkëpunim me Departamentin e Diplomacisë Publike të NATO-s dhe me
Institutin për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Kjo konferencë me përfaqësues
nga Shqipëria, Maqedonia, Kosova,
Bosnje-Hercegovina, Mali I Zi, Turqia,
Serbi, etj, u fokusua në disa aspekte te gjendjes së sotme të sigurisë në
rajon sidhe mbi rezultatet e Samitit
të NATO-s që u zhvillua këto ditë në
Bruksel, siç janë angazhimi më direkt
i Aleancës në luftë kundër terrorizmit
ndërkombëtar, krijimin e një organizmi të veçantë në NATO vetëm për
këtë qëllim dhe domosdoshmërinë që
çdo vend anëtar duhet t’i përmbahet
detyrimeve financiare dhe detyrimeve
të tjera sipas vendimeve të marra
bashkarisht.
Presidenti i Këshillit Atlantik të
Shqipërisë, Dr.Arian Starova, në
fjalën e hapjes theksoi rëndësinë që
merr aktualisht puna për njohjen më
shumë të Organizatës së Atlantikut të
Veriut nga ana e opinionit public dhe

sidomos nga ana e rinisë. Në këtë drejtim, Dr. Starova, veç aktiviteteve që
janë zhvilluar vitin që kaloi dhe këtë
vit, sidomos me universitetet në Tiranë
dhe Durrës, parashtroi edhe planet e
Këshillit Atlantik që, në bashkëpunim

me qeveritë vendore, universitetet, por
edhe me shkollat e mesme të organizojnë ekspozita të ndryshme fotografike,
biseda etj, mbi NATO-n dhe misionet e
saj. Në bashkëpunim edhe me Këshillat Atlantike të Kosovës, Maqedonisë,

PËRSIATJE

Të urdhëroj të jetosh!

Dilaver Goxhaj
Ndodh që në luftra të ndryshme, të
përsëriten heroizma të njëjtë, në kohë të
ndryshme, në vende të ndryshme dhe nga
njerëz të ndryshëm. Të tillë heroizma, sikundër do të tregoj më poshtë, lindin në
momentet kur konflikti në luftime arrin në
situatën më kulmore, ku gjasat tregojnë
se vdekja është e pamundur të shmanget.
Por, të tillë heroizma ndodhin kur komandantët dhe gjithë ata që komandohen prej
tyre e kanë parasysh përgjegjësinë dhe detyrën para formacionit, repartit, shoqërisë
dhe Atdheut. Drejtuesit e këtyre formacioneve, pa treguar as frikë e as paburrëri,
çdo hap dhe fjalë të tyre e konsiderojnë të
rëndësishme, nuk dyshonë për vendimin
që marrin dhe e çojnë atë deri në fund; nuk
lëkunden, duke stimuluar kështu të gjithë
të tjerët, por edhe veten.
-1Ngjarja e parë, që do të tregoj, ndodh
në dimrin e vitit 1941, në luftën kundër
nazistëve gjermanë, gjatë mbrojtjes së
Moskës, e cila tregohet në filmin “Kodra
Melehov”. Në këtë kodër është vendosur

një bateri artilerie kundër-tanke, e cila
ndodhej në drejtimin e goditjes kryesore të
divizionit tankist gjerman, tanket e të cilit
po afroheshin në formacion luftimi, duke
vjellë zjarr. Komandanti i baterisë, duke e
vlerësuar drejt situatën dhe përgjegjësinë
që ka ai dhe gjithë efektivi i baterisë, është
i vetëdijshëm se mund të vriten të gjithë.
Në këtë rast, kush do t’i tregonte popullit dhe historisë për atë qëndresë heroike
të tyre? Ndaj dhe komandanti urdhëron
të rreshtohet efektivi në një rresht. Pasi
rreshtohen, i pyet me rradhë se cili është
profesioni i secilit. Njëri prej tyre ndodhi që
ishte shkrimtar. Atëherë jep komandën:
“Gati-tu! Të gjithë jini ushtarë të atdheut!
Ju, shkrimtari, dilni nga rreshti tre hapa!”
Dhe pasi ushtari-shkrimtar del para rreshtit dhe kthehet me fytyrë nga shokët, komandani e urdhëron: “Të urdhëroj të jetosh dhe të shkruash heroizmin e këtyre
ushtarëve për mbrojtjen e kryeqtetit tonë!”
Dhe ushtari-shkrimtar e zbatoi urdhërin,
shkroi atë histori, e cila u ekranizua edhe
në film artistik.
-2Rasti i dytë ndodh tre vite më pas, në
muajin korrik 1944, edhe kjo në luftën
kundër nazistëve gjermanë, por në
Shqipëri. Këtë ngjarje na tregon vetë poeti Kolë Jakova, në një takim me rastin e
muajit të letërsisë, në vitin 1965. Dikush
nga ne skënderbegasit e pyeti se kur e
kish kompozuar këngën partizane “Dalngadalë po vjen behari”.
Dhe poeti tregon: “Në vitin 1943 familja jonë ndodhej e internuar në qytetin
e Tepelenës. Duhet të ketë qenë muaji
mars. Një ditë prej ditësh më thanë se më
kërkonte një djalosh lab, me tirqe e me
qylaf. E takova. Pasi u veçuam nga ata që
na shoqëronin, nxorri e më dha një letër
me shkrim dore, duke më thënë se ma
dërgonte Mustafa Matohiti (Hero i Popullit).
E shpalosa letrën dhe po e lexoja.
Më shkruante për betejën e Topanasë,
në qytetin e Vlorës, që kishte ndodhur
në tetorin e vitit 1942. Në fund të saj më

kërkonte që mundësishtë të thurja e kompozoja një këngë për ata heronj. I premtova
korjerit se do mundohesha dhe të vinte pas
një ose dy javësh. Por, sikundër e dini, bëri humor me ne skëndërbegasit poeti, bë me kenë shkodran të tana i ban. Edhe
unë fillimisht hartova tekstin, që ju tash
besoj se e dini të tanë. (Shpërtheu nga ne
një Pooo!, e madhe). Pasi e latova mirë e
mirë tekstin, një ditë me diell mora mandolinën dhe u ula mbi mur të kalasë dhe
fillova kompozimin e këngës. Puna po më
ecte mirë. Ndërkohë që unë i bija mandolinës dhe dielli po më ngrohte gjitnji e më
shumë, shoh nji gjarpën që del nga gurët
e murit dhe mbante kokën lart në drejtim
prej meje. U tremba, por nuk lëviza, dhe
vijova t’i bija madolinës sipas kompozimit.
Çuditërisht gjarpni nuk po lëvizte. E,
po, kompozimi kenka boll i mirë, thashë
me vete, sa i pëlqeu edhe gjarpnit. Pas do
ditësh erdhi korjeri dhe ndejti në shtëpinë
e nji të afërmi të tij. Bashkë me një bashkëmoshatar të tij këndonim çdo ditë së
bashku. Brenda javës mësuan ta këndonin shumë mirë. Por farkoi dhe aty nga fundi i javës bëhet një demonstratë në qytet
për bukë. Në atë demonstrim morën pjesë
edhe këta të dy. Për bela të dy ata djem i
kapi karabinieria, i arrestuan e i çuan në
burgun e Gjinokastrës. “A, ha, thashë me
vedi, më humbi kënga!” S’kisha kujt t’ia
mësoja tjetërkujt.
Kapitulloi Italia dhe ne u kthyem në
Shkodër. Vëlleznit më kishin dalë partizanë. Dola dhe unë partizan. Në korrik të
vitit 1944 mora edhe unë pjesë në çlirimin
e qytetit të Burrelit, nga Brigada e Pestë Sumuese. Pasi mbaroi lufta dhe manifestimi
me popullin e qytetit, partizanët po pushinin në periferi të qytetit. Kur një moment
dëgjoj këngën teme: “Dalngadalë po vjen
behari, / Dalngadalë po na vjen…”. Nuk
e përmbajta dot gëzimin. U ngrita në këmbë dhe thërrisja me të madhe: “Urraaa!
Kënga ime! Kënga ime!”. Partizanët që e
këndonin pushuan dhe më shihnin si të
(Vijon ne faqen 5)

Malit të Zi, do të synohet që këto veprimtari të shtrihen edhe në rajon,
duke krijuar grupe të përbashkëta
lektorësh.
Pjesmarrësit, veç arritjeve që ka përjetuar rajoni ballkanik, u ndalën edhe
në fenomenet dhe ngjarjet që tronditën
kohët e fundit seriozisht këtoarritje.
U theksua se Nacionalizmi i sëmurë
mund të shërbejë vetëm për mbijetesë
politike. Aplikimi me rigorozitet dhe
prioritet i politikave integruese, integrimi i plotë në NATO dhe BE¬ mund të
krijojë mundësi reale për një zhvillim
harmonic dhe pa kriza etnike e sociale
në rajon.
Në këtë kuadër rol pozitiv do të
luante edhe rifillimi i dialogut midis
Kosovës dhe Serbisë.
Të pranishmit reaguan me tone kritike për faktin se integrimi në strukturat euroatlantike, jo vetëm për vendin tonë, por edhe për ato të rajonit, po
ecën më ngadalë se sa janë mundësitë.
Nga njëra anë, BE dhe NATO kanë investuar burime të konsiderueshme në
këtë rajon dhe vazhdojnë të riafirmojnë angazhimin e tyre për zgjerim, nga
ana tjetër, vonesat që vihen remund të
sjellin pasoja të rënda negative politike, ekonomike, por edhe të sigurisë
për vendet e Ballkanit Perëndimor.
Është shumë e nevojshme që në
rajonin Ballkanik të mbizotërojë një
klimë më e forte besimi dhe respekti
reciprok. Vend i rëndësishëm iu kushtua bashkëpunimit sidomos midis të
rinjve të Ballkanit për të njohur dhe
respektuar vlerat, traditat dhe kulturën e vendeve fqinje.
Konferenca përshëndeti krijimin
dhe vënien në funksionim të Organizatës për Bashkëpunim të Rinisë Rajonale, në frymën e inciativës
së Kancelares Merkel për Ballkanin
Perëndimor. Drejtues të saj sollën në
conference përvojën e deritanishme
dhe planet për forcimin e saj në të ardhmen.
Konferenca theksoi rëndësinë që
merr sot forcimi i mëtejshëm i kapaciteteve ushtarake të NATO-s, përshëndeti dhe usolidarizua me hapat e fundit politike dhe ushtarake që Aleanca
ka marrë për të forcuar më shumë sigurinë në kufijtë e saj. Diskutantët në
fjalët e tyre theksuan nevojën që NATO
duhetn t’i përshtatet më mire situates
që është krijuar, sidomos luftës kundër
terroristëve ndërkombëtarë të të gjitha
ngjyrave, jo vetëm Brenda territorit
ku shtrihet NATO por edhe më gjerë.
Konferenca përshendeti antarësimin e
Malit të Zi në Aleancë dhe theksoi nevojën e vazhdimit të politikës së dyerve
të hapura në rajonin tonë.
Në fund të punimeve të konferencës Dr. Arian Starova, në cilësinë
e Presidentit të Keshillit Atlantik të
Shqipërisë i dorëzoi Z. Aleksandar Dedovic, President i Alfa Centar në Malin
e Zi, një letër falenderimi për punën e
palodhur në përhapjen e vlerave euroatlantike, jo vetem në Mal të Zi pore
dhe në rajon sidhe për kontributin e
çmuar në forcimin e miqësise midis
dyvendeve.
Në këtë konferencë merrnin pjesë
dhe drejtuesit e OBVL, gjeneral Rrahman Parllaku, kolonel Myfit Guxholli, si dhe anëtarët e kryesisë së kësaj
organizate Sotir Budina dhe Dhimitër
Ndrenika.
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DEKORIMI
Presidenti Nishani vlerëson me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës” Liri Belishovën, Edip Ohrin dhe Hamit Keçin

OBVL, organizata më e vlerësuar nga Kreu i Shtetit
Organizata e Bashkuar e Veteranëve të
LANÇ (OBVL) është ndër organizatat më
të vlerësuar nga kreu i Shtetit, këto katër
vitet e fundit. Përveç dy kryetarëve të kësaj
organizate, Dr.Ymer Dishnica dhe gjeneral Rrahman Parllaku që janë nderuar
me dekoraten “Nderi i Kombit”, më 8 maj
2017, Presidenti i RSH, Sh.T.Z Bujar Nishani vlerësoi drejtuesit e OBVL, Liri Belishovën, Hamit Keçin (pas vdekjes) si dhe
Edip Ohrin (pas vdekjes) me “Dekoratën e
Artë të Shqiponjës”) duke nderuar veprën
dhe kontributet e tyre të paharrueshme atdhetare në luftë për lirinë e vendit.
Në fjalën e rastit, Presidenti i Republikës falënderoi të pranishmit për praninë
e tyre: “në këtë ditë simbolike për botën e
lirë në respekt të përpjekjeve të jashtëzakonshme dhe sakrificave të mëdha të
mbarë njerëzimit për ndalimin e murtajës
së Nazi-Fashizmit si dhe në nderim të atyre
djemve e vajzave të vendeve e popujve të
lirë, të cilët nuk mund ta pranonin ideologjinë, praktikën, dhunën, krimet e fashizmit
e të nazizmit”.
“Sot është 8 Maji, kur Evropa Perëndimore kujton dhe nderon përpjekjet gjigande që u bënë gjatë Luftës së Dytë Botërore
kundër një të keqeje të madhe, një mizorie
të paimagjinueshme, e cila me shpejtësi
po tentonte të shtrinte jo vetëm ideologjinë dhe praktikat dhe modelin, por që u
rrek të projektonte një të ardhme të errët
për mbarë njerëzimin. Pushtimi nazi-fashist preku edhe trojet shqiptare, edhe popullin shqiptar ashtu siç preku edhe gjithë
atë pjesë të njerëzimit që vlerësonte maksimalisht rëndësinë e lirisë, pavarësisë e
të vetëvendosjes, edhe shqiptarët me vendosmëri nuk mund të qëndronin kurrsesi
pa reaguar me të njëjtin dimension, me të
njëjtën gatishmëri, pa bërë të njëjtat sakri-

fica si popujt e tjerë liridashës në mbarë
Evropën e në botë. Rreshtimi i Shqipërisë
e i shqiptarëve në Aleancën Antifashiste
është një nga momentet e rëndësishme të
historisë sonë. Shqiptarët, djem e vajza u
ngritën dhe u përballën me pushtuesin pa
dallim feje, krahine dhe ideje. Objektivi i
tyre i përbashkët ishte mbrojtja e trojeve të
pushtuara, ishte ruajtja e lirisë dhe e pavarësisë së vendit, ishte angazhimi për t’u
sakrifikuar për një Shqipëri, e cila në liri,
në demokraci do të zhvillohej e do të prosperohej, e cila brezave që do të vinin do t’u
jepte mundësinë të krijonin një shoqëri më
civile, më të kultivuar, më moderne, më të
zhvilluar e më të përparuar.” – theksoi Kreu
i Shtetit.
Duke përshkruar rrugëtimin e sakrificat e jashtëzakonshme për rezistencë,
mbijetesë, liri e pavarësi si komb përmes
lumenjsh gjaku të derdhur, Presidenti Nishani vuri në dukje se shqiptarët ia kishin
dalë mbanë “për të krijuar mundësinë e
ndërtimit të një të ardhmeje dinjitoze. Ndaj
edhe pushtimi nazi-fashist nuk mundej

kurrsesi që t’i linte shqiptarët pa reaguar,
pa u përballuar në mënyrë të pabarabartë
me fuqi të mëdha pushtuese të kohës, me
potenciale shumë herë më të vogla, por me
të njëjtin idealizëm, të njëjtat parime e me të
njëjtin vizion – atë drejt lirisë, drejt një të ardhmeje, e cila t’u përkiste shqiptarëve, por
edhe partneritetit, bashkëpunimit, hapësirës së lirisë e të komunikimit. Nuk ishin
të paktë ata djem e vajza që të frymëzuar
nga historia e vendit të tyre, të mësuar e të
mëkuar nga patriotizmi i familjeve të tyre,
por edhe të dashuruar me të drejtën, me
të vërtetën e me mundësinë e lirisë ditën të
ngrihen e t’i bëjnë ballë me mundësitë që
kishin përpjekjeve të forcave pushtuese.
Shqiptarët e asaj kohe nuk kishin mundësi dhe potenciale të mëdha ushtarake, por
kishin zemrën, kurajën, dashurinë për vendin e për Atdheun e mbi gjithçka kishin
besimin e madh tek ajo që do të vinte më
pas.”
“Sot, kur Evropa e lirë, e civilizuar, e
kulturës, e prosperitetit i nderon të gjitha
përpjekjet për të ndalur pushtimin e për
t’iu kundërvënë dhunës, për ta mposhtur
mizorinë e për të rikthyer lirinë e dinjitetin, shqiptarët kanë gjithë të drejtën dhe
krenarinë e tyre që edhe ata t’u bashkëngjiten këtyre vlerave të mëdha evropiane.” –
nënvizoi Presidenti Nishani.
Presidenti Nishani u shpreh se edhe
pse për një periudhë kohore shqiptarët përjetuan fatin e keq të izolimit dhe keqpërdorimit të sakrificave të mëdha, të gjakut
të derdhur, të misionit kur shqiptarët pa
dallim feje, krahine e ideje u ngritën për
të përballur e për të larguar pushtuesin, për të treguar se ky vend kishte zot,
dhe e ardhmja e këtij vendi kishte burra dhe gra trima e të mençur që do ta
bënin të ardhmen e tij, historia u tregua

Të urdhëroj të jetosh!
(Vijon nga faqja 4)
çmend; më kapin për krahësh e më çojnë
te komandanti brigadës, shoku Shefqet
Peçi, duke i thënë se ky partizani na u
çmend, ne këndojmë dhe ky thërret “kënga ime”. Komandanti, që më njihte, por që
nuk e dinte se unë isha edhe kompozitori
i asaj kënge, më përqafoi dhe pastaj u bë
serioz, duke më thënë: “Nga sot, të ndaloj
të marrësh pjesë në luftime! Ti duhet të jetosh që të shkruash e t’i këndosh heroizmit
partizan!”. Dhe ashtu u ba. Ndoshta edhe
do isha vrarë, por nuk më la komandanti
të vritesha.”, e mbylli përgjigjen e pyetjes,
shkrimtari ynë i madh Kolë Jakova.
-3Rasti i tretë, ka ndodhur në luftën

kundër fashistëve serbë, në natën e 5
marsit 1998, në kullat e Jasharajve, në
Prekaz të Drenicës, në Kosovë. Sikundër
dihet, këto kulla u rrethua nga ushtria
dhe policia serbe, përfshi dhe tanke,
ku u luftua në rrethim 36 orë rresht nga
gjithë burrat, gratë, djemtë dhe vajzat e
Jasharajve dhe që nuk u dorëzuan derisa
vriten të gjithë, 56 vetë, me përjashtim të
djalit të Ademit, Lulit dhe motra e vogël e
tij. Në mesnatën e rrethimit, gjyshi i Lulit,
babai i Adem Jasharit, Shaban Jashari,
e thërret nipin dhe i thotë: “Do të dalësh
patjetër nga rrethimi! Të shkosh te dajët
e tu dhe kur të mbaroi lufta jonë, do njoftosh Refatin në Gjermani se ne luftuam të
gjithë, burra e gra, e mos të kenë dert, pasi
serbi nuk mundi me prek me dorë askënd
prej nesh.” Dhe Luli doli nga rrethimi.

Dhe Baca Refat më tregon: “Kur na thirri Luli në telefon dhe na tha se përveç tij
dhe Besjanës të gjithë u vranë, unë e pyeta, nëse serbi mundi me na prek kënd nga
gratë dhe cucat; dhe ku Luli tregoi se Jo, e
harruam dhimbjen, ishim gati me ia marrë
këngës.”
Në të tilla raste urdhërmarrësi fillimisht
heziton, ngaqë për momentin nuk e kupton se edhe urdhëri i dhënë dhe detyra e
ngarkuar është pjesë e atij luftimi. Dhe kjo
ndodh ngaqë urdhërohet të mos luftojnë,
urdhërohet të bëjë atë që ai nuk dëshiron.
Por faktikisht, në të tilla raste, këta heronj shndërrohen në një urë që lidh ata, që
luftuan dhe u sakrifikuan për Atdheun, me
brezat pasardhës, të cilët u bëjnë homazh
këtyre qëndrimeve heroike.

e pamëshirshme. “Ne duhet të ndihemi
krenarë për përpjekjet e mëdha që u bënë
në atë kohë dhe duhet të përulemi me respekt para sakrificave të atyre djemve e
vajzave me ideale dhe parime të shenjta
për vendin e për lirinë e tij. Por sot kemi
një mision të shtuar e më të rëndësishëm
që këtë histori të mos e lëmë të manipulohet për qëllime individuale apo grupe
individësh qofshin këto të pushteteve
apo ideologjive. Ne kemi një mision që
të nderojmë përpjekjet, të përulemi para
atyre përpjekjeve, ta ruajmë fort kujtesën
e sakrificës të burrave dhe grave trima të
këtij vendi dhe njëkohësisht të mbrojmë
fort vizionin, objektivat, parimet, synimet
e atyre që vunë gjithçka në përballje me
pushtuesit që buronte e niste te liria, e
përfundonte pikërisht te dinjiteti, integriteti i individit pazgjidhshmërisht i lidhur
me atë të kombit dhe të shtetit.”
“Kemi pasur gjithmonë heronj dhe jemi
me fat. Ky vend ka pasur gjithmonë dëshmorë sa herë është kërkuar që të bëhet
sakrifica sublime. Dhe jemi të detyruar
të mos i harrojmë e t’i nderojmë ata. Ky
vend ka nevojë gjithmonë për zemër të
fortë, për mendje të mençur e për shpirtra
të mëdhenj e të hapur në mënyrë të tillë
që sakrificat e bëra ndër shekuj e në luftë
për çlirimin e vendit, për rezistencën antifashiste, e ato të bëra më pas në ruajtje të
dinjitetit e dimensionit të lirisë, në burgje,
në internime, në izolime – të gjitha këto
t’i konsiderojmë si përpjekje të pareshtura
në shërbim të një qëllimi madhor: të një
Shqipërie e të një nesërmeje më të mirë!
Brezit tonë sot i kërkohet të qëndrojë
fort në ruajtje të identitetit tonë kombëtar,
në trashëgiminë tonë kombëtare, kulturore dhe civilizuese në mënyrë që gjithçka kemi trashëguar si vlerë t’ua japim në
mënyrë po aq dinjitoze për ta përcjellë më
tej brezave të rinj. Në këtë ditë të kujtesës
evropiane për rezistencën antifashiste,
ndaj diktaturës, ndaj asaj të keqe të madhe, e cila po të kishte pasur sukses ndoshta bota sot do të vazhdonte të vuante ditë
të errëta e të paimagjinueshme, ne po
nderojmë heronjtë tanë, të cilët u nisën
në një përpjekje, në një përballje pa marrë
parasysh se cili do të ishte rreziku, por një
gjë e kishin të qartë – ata shkonin atje me
kurajë e me besim të plotë, sepse e dinin
që mbi ta ishte vendi, Atdheu, dhe kombi!” – u shpreh Kreu i Shtetit shqiptar.
Duke nënvizuar faktin se sa me fat
jemi që mes nesh kemi Liri Belishovën,
Presidenti Nishani theksoi se: “Shumë
prej atyre heronjve nuk janë më mes nesh
fizikisht, por unë jam i bindur se vendi i tyre
do të mbetet në piedestalin më të çmuar e
më të vlerësuar të përpjekjeve të historisë
sonë kombëtare.
Ata heronj sakrifikuan shumë jo
vetëm jetën, rininë, por sakrifikuan edhe
mundësitë për ta jetuar jetën në mënyrë
dinjitoze. Por dinjitetin e ruajtën në një
formë tjetër: me integritet të madh qytetar, me integritet civil e moral. Nuk i trembi
lufta, predhat dhe plumbat e pushtuesve.
Po aq shumë nuk u tronditën e nuk u
përkulën nga birucat e burgjeve të diktaturës ndaj besoj se gjithmonë këtë burra
e gra, të cilët patën kurajën, edhe fatin të
tregojnë se cili është dimensioni i një heroi,
i një shqiptari patriot, të mbeten po aq të
nderuar e të respektuar në historinë qindra
e mijëravjeçare që pritet të vijojë më tej për
Shqipërinë e shqiptarët përsa kohë të ekzistojë njerëzimi!”
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NDERIMI
Si President i ardhshëm, z.Meta u premtoi veteranëve të LANÇ se pas 24 korrikut do të jetë shumë pranë tyre

MIRËNJOHËS PËRJETË DËSHMORËVE TË LANÇ
Drejtuesit kryesorëv të OBVL,
kryetari Rrahman Parllaku, nënkryetari Myfit Guxholli, anëtarët e kryesisë Sotir Budina dhe Isuf Imeraj , më 5
Maji 2017 bënë homazhe te Varrezaat
e dëshmorëve të kombit, në kujtim të
të rënëvë për lirinë e atdheut. Pranë
Monumentit “Nënë Shqipëri”, gjeneral
Parllakun e ka përqafuar përzemërsisht Kryetari i Kuvendit, njëkohësisht
Presidenti i zgjedhur i Republikës së
Shqipërisë, z. Ilir Meta.
Në fillim, z. Meta vendosi një
kurorë me lule pranë monumentit
“Nënë Shqipëri”, në nderim të kujtimit
të dëshmorëve të rënë për lirinë e Atdheut.
Pas ceremonisë, Kryetari i Kuvendit mori pjesë edhe në drekën e organizuar me veteranët dhe familjarët
e dëshmorëve, ku merrnin pjesë dhe
kryeministri Edi Rama, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj dhe deputetë e personalitete të tjera të larta. Në fjalën e tij përshëndetëse Z.
Meta vlerësoi kontributin e jashtëzakonshëm të rinisë shqiptare përgjatë
Luftës së Dytë Botërore, që arriti të
ndryshojë pozitivisht të ardhmen e
vendit.
“Një nga themeluesit kryesorë të
Bashkimit Evropian ka thënë para se
të krijohej unioni, që jetojmë të gjithë
nën të njëjtin qiell, por nuk shohim të
njëjtin horizont. Kjo referencë është
aq kuptimplotë sa nuk ka se ku të
shkojë më mirë kur bëhet fjala për Qemal Stafën, për Margarita Tutulanin,
për Manush Alimanin e për shumë
e shumë nga heronjtë tanë, që bënë
sakrificën më sublime duke dhënë
jetën për lirinë e Shqipërisë”, u shpreh
z.Meta. Më tej ai vijoi: “Vërtetë edhe
sot e kësaj dite, po të shohësh historinë e Luftës Antifashiste Nacional
Çlirimtare do të habitesh se si këta të
rinj e shumë të tjerë lanë studimet në
Itali, në Francë, dhe në shumë vende
të tjera, dhe erdhën këtu në momentin
që vendi ishte i pushtuar duke nisur
një rezistencë të jashtëzakonshme, që
na bën shumë krenar sot e kësaj dite,
por jo vetëm kaq, falë të cilës ne kemi
ekzistencën e Shqipërisë si shtet, falë
pikërisht 29 nëntorit, fitimin e lirisë
dhe të pavarësisë, si Ismail Qemali
përsëri më 29 nëntor”,-tha kryeparlamentari Meta. Sipas tij, falë kësaj ne
sot kemi edhe një Shqipëri anëtare të
NATO-s, një Shqipëri kandidate për në
BE dhe me të gjitha mundësitë për të
ecur drejt hapjes së negociatave në një
të ardhme të afërt për anëtarësim.
“Sot e kësaj dite kur i kthehesh
historive të luftës dhe mendon se
si “Normalistët” e Elbasanit lanë
shkollën dhe të gjithë iu bashkuan
formacioneve partizane, apo kur kujton që shumica e drejtuesve më të
suksesshëm ishin nga Liceu i Korçës
e nga shumë institucione të tilla, që
ishin kthyer në një frymëzim për të
gjithë të rinjtë, për lirinë e vendit,
për çlirimin e tij, për progresin social, padyshim që nuk ke se si të mos
kesh një reflektim shumë të thellë
dhe mirënjohje të jashtëzakonshme
që pikërisht Shqipëria duke ecur nën
frymëzimin e tyre u çlirua. Dhe po të
kishte dëgjuar të tjerët të cilët thoshin
se këta ishin fëmijë dhe po merrnin

në qafë Shqipërinë, Shqipëria vërtet
nuk do të kishte arritur dot të siguronte ekzistencën e saj pas Luftës
Antifashiste Nacional Çlirimtare. Ne e
dimë shumë mirë dhe ju e dini më mirë
se sa unë, se edhe pse populli bëri aq
shumë sakrifica si rrallë ndonjë popull
tjetër, edhe pse u çlirua me forcat e tij,
pavarësisht nga ndihma dhe mbështet-

ja që pati nga aleatët anglo-amerikan,
përsëri betejat e Shqipërisë vazhduan
për njohjen e shtetit, për njohjen e
pavarësisë, pasi kishte fqinjë dhe qarqe që donin ta copëtonin Shqipërinë
duke e konsideruar si bashkëpunëtore
të “Boshtit”, tha Kryetari i Kuvendit.
Presidenti i zgjedhur i Republikës së
Shqipërisë, z. Ilir Meta pohoi se falë

atyre sakrificave, falë atyre provave
të padiskutueshme dhe të pakundërshtueshme, Shqipëria garantoi ekzistencën e saj dhe ne sot gëzojmë këtë
Shqipëri, që ka sfidat dhe vështirësitë
e saj, por përsëri është Shqipëria jonë,
është një Shqipëri që ka mundësi të
jashtëzakonshme për t’u bërë akoma
më e mirë falë punës dhe falë bashkëpunimit të të gjithëve.
Si President i ardhshëm, z.Meta u
premtoi veteranëve të LANÇ se pas
24 korrikut do të jetë shumë pranë
tyre, siç ka qenë gjithmonë si Kryetar
i Kuvendit pranë organizatës së veteranëve dhe gjithë organizatave të tjera
që kujtojnë Luftën Antifashiste Nacional Çlirimtare dhe pranë familjeve të
dëshmorëve të atdheut, pasi absolutisht që sakrificat e tyre na bëjnë thirrje
gjithmonë për përgjegjshmëri dhe për
bashkëpunim në emër të së ardhmes
së ndritur evropiane.
Në themel të kësaj të ardhme evropiane qëndron gjaku dhe sakrifica
e tyre ndaj ne do të jemi mirënjohës
përjetë dëshmorëve të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare dhe do të jemi
përjetë krenarë për këtë epope të lavdishme dhe të jashtëzakonshme që ata
e shkruan me gjakun e tyre.

EDHE PUKA PËRKUJTOI ME NDERIM ME DËSHMORËT
Është bërë traditë prej kohësh që të
përkujtohet me nderime 5 Maji-Dita e
Dëshmorëve të Atdheut.
Qyteti i Pukës gjallërohet që në orët
e mëngjesit. Nga ora 9-11, Qëndra
Kulturore e Bashkisë së Pukës japin
nëpërmjet qendrës së zërit emisionin
muziko-letrar kushtuar Dëshmorëve
të Atdheut, duke theksuar se dëshmori
i parë i rënë në luftë kundër forcave
ushtarake të Shefqet Turgut pashës
më 5 dhjetor 1912 është Mark Deda
i Berishës dhe në vazhdim, më 1915,
djemtë e tij Mëhill e Ndoc. Dëshmorët
e parë të Kryengritjes së Përgjithshme
më 1912 ranë Frrok Kolë Gjergji i Qerretit dhe Ndue Marku i Midhës etj.
Edhe Lufta Antifashiste Nacionalçlirimtare ka dëshmorët e saj, ndër të
cilët prin Nikollë Memë Çuku i Kryeziut, rënë qershor 1943.
Gjithashtu, periudha e tranzicionit
demokratik u përcoll me dëshmorë
të tjerë. I pari është Aleksandër Filipi, 1997, duke vazhduar me të tjerë si
Ismet Ukë Laçi, Petrit Guga, Allaman
Dervishi, Qazim Hyseni etj.

Më 5 maj, në orën 9.30, kryetari i
bashkisë Pukë, z. Gjon Gjonaj organizoi një pritje për familjarët e dëshmorëve. Kjo pritje ishte e para që organizonte bashkia e Pukës, gjatë së
cilës kryetari i saj u premtoi kujdesin për problemet që mund të kenë.
Gjithashtu ua përsëriti premtimin se
varrezat e dëshmorëve të Pukës do të
kthehen në normalitet, si dhe Muzeu
Historik i rrethit, ku pavioni kryesor
do të jetë pavioni i dëshmorëve të Atdheut, pastaj, si zakonisht, u bënë
homazhe dhe u vendosën kurora me
lule në varrezat e dëshmorëve të rre-

thit të Pukës dhe vizitë në pavijonin
e dëshmorëve të përgatitur enkas në
mjediset e Ekspozitës Etnokulturore
Pukë nga Alban Doçaj, Besnik Mehaj,
Skënder Furriku e Xhemal Meçi. Për
të paqyruar gjithë dëshmorët e rrethit,
ing, Kol Deda kishte përgatitur në një
poster me të gjithë emrat e tyre, pasi
kishte hulumtuar nëpër arkiva dhe në
Arkivin Qëndror të Shtetit në Tiranë.
Ceremoniali i Ditës së Dëshmorëve
u mbyll me vizita në familjet e dëshmorëve Ukë Laçi, Rasim Cina, Kol
Deda, Xhemal Meçi, Pal Filipi etj.
Idriz AHMETAJ-Studiues Pukë.
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PROMOVIMI

Në Akademinë e Shkencave u promovua “Tuk Jakova, jeta dhe vepra”

SAGA E JAKOVAJVE NË NJË LIBËR DINJITOZ
Nga Halil RAMA
Gjeneral Major Tuk Jakova, ndër
personalitetet kryesore shqiptare të
fillimshekullit të kaluar ishte padyshim ndër të parët që u ngrit me kurajo kundër ngrehinës totalitare. Më i
plotë, profili i këtij kolosi të mendimit e veprimit progresist vjen nëpërmjet librit “TUK JAKOVA, jeta dhe vepra”, të autorit Nikollë Kola. Ky libër
u promovua dje në praninë e qindra
personaliteteve të shquara të letrave,
në sallën e Akademisë së Shkencave,
mes të cilëve edhe ish-Presidenti i Republikës Alfred Moisiu, si dhe gjenerali 98-vjeçar Rrahman Parllaku, Hero i
Popullit dhe Nderi i Kombit.
Duke folur për këtë figurë tejet të
rëndësishme të viteve 40-50, që humbi jetën në rrethana të paqarta, Prof.
Dr.Anna Lalaj prezantoi një vështrim
kompleks, pavarësisht rreshtimit politik që ai zgjodhi. Më konkretisht Znj.
Lalaj, si një ndër njohëset më të spikatura të Historisë së LANÇ dhe figurave
qëndrore të saj, solli në vëmendjen e
pjesëmarrësve në këtë veprimtari promovuese, tre konstatime përcaktuese
për veprën dhe dimensionin e Tuk
Jakovës. Konstatimi i parë lidhet me
raportin e ish themeluesit të Lëvizjes
dhe të PKSH, Tuk Jakova me sistemin.
Në këtë këndvështrim, nga historiania e mirënjohur Lalaj, personaliteti i
Tuk Jakovës ka një shumëllojshmëri
detajesh. Ai ishte dhe mbeti idealist
dhe në raport me sistemin diktatorial, ndonëse u investua shpirtërisht në
këtë utopi, edhe iu kundërvu me guxim e kurajo atij sistemi dhe diktatorit
Hoxha.
Konstatimi i dytë ka të bëjë me
raportin e tij me të vërtetat. Tuk Jako-

va kritikoi hapur në të gjitha forumet
udheheqëse të kohës shtrembërimet
në historiografinë komuniste. Parë nga
një vështrim analitik, Prof.Dr.Lalaj
konkludon se Tuk Jakova nuk bënte
lëshime në të vërtetën dhe kurrësesi
nuk lejonte devijimin nga e vërteta.
Konstatimi i tretë, sipas Znj.Lalaj ka të bëjë me faktin e pakundërshtueshëm se rasti Jakova, bashkë me
Bedri Spahiun u shdrruan në referim
politik, pas kthesës së madhe në ish Bashkimin Sovjetik të viteve ’60-të.
Dhe së fundi, duke e parë në hapësirë dhe në kohë veprën dhe jetën e
këtij idealisti dhe reformisti të pashembullt, Prof.Dr.Lalaj u shpreh për
komunizmin si rrënues të komunitetit katolik dhe se Tuk Jakova u dënua
dhe vuajti mizorisht pikërisht pse ishte

përfaqësuesi moral i këtij komuniteti.
Po në këtë linjë u shpreh edhe redaktori i librit, Dr.Nezir Bata, sipas
të cilit autori Nikollë Loka, sjell lëndë
jetësore dhe dokumenta arkivore (edhe
nga arkivat ruse) që dëshmojnë se Tuk
Jakova ishte ndër të parët që kuptoj se
sistemi i diktaturës po bëhej autokrat.
Pikërisht nisur nga këto fakte, Tuk Jakova ju kundërvu asaj ngrehine totalitare, duke e konsideruar udhëheqjen
komuniste të paaftë për të ndërtuar
shtet demokratik. Sipas redaktorit,
Bata, libri, në 452 faqet e tij na tregon
se kush ishte në të vërtetë dhe se kush
nuk mund të ishte Tuk Jakova. Ai u
dënua me 20 vjet dhe nuk doli i gjallë
nga burgu, pikërisht pse mbronte dhe
përfaqësonte idealet kombëtare.
Më pas, Prof.Dr.Zaho Golemi
referoi për profilin e Tuk Jakovës, si
udhëheqës i formacioneve partizane.
Ai tha se libri “Tuk Jakova, jeta dhe
vepra” është një autopsi e plagëve të
gjysëmshekulllit që shkoi dhe si i tillë,
ai është një punim me vlera të spikatura për shkencën e historiografisë.
Familja e njohur shkodrane Jakova
pati shtatë partizanë në Luftën Antifashiste, ndër të cilët Tuku u bë komisar i Njësive më të mëdha, siç qenë
Brigada dhe Divizioni i Parë, duke drejtuar mijëra luftëtarë të lirisë, përkrah
komandantëve Mehmet Shehu e Dali
Ndreu. Si i tillë gjeneral major Tuk Jakova, Akademinë Ushtarake e kreu në
zjarrin e Luftës për liri.
Në tërësinë e tij, kjo vepër monumentale na jep në detaje rrugëtimin e
këtij idealisti etilar që nisi nga një rrugicë e Shkodrës, deri drejtues kryesor
i formacioneve të mëdha partizane.
Mbështetur në një bibliografi shumë të
pasur, që nga Arkivi Qëndror i Shtetit,

Arkivi i Institutit të Historisë, arkivat
e Ministrisë të Forcave të Armatosura,
Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe
asaj të Punëve të Brendëshme, etj, autori i mirënjohur Nikollë Loka arrin të
zberthejë dhe paraqesë një tablo interesante të veprimtarisë së Tuk Jakovës, si përfaqësues të qeverisë për
qarkun e Shkodrës, si themelues të
Lëvizjes Sindikale në Shqipërinë e Re e
deri Kryetar i Asamblesë Kushtetuese,
11 janar-14 Mars 1946. Me dokumenta autentikë jepet kontributi i T.
Jakovës në mbrojtje të Shqipërisë në
arenën ndërkombëtare, si kryetar i
Misionit Shqiptar të OKB-së. Interes
të veçantë për lexuesin paraqesin artikujt: “Veprimtaria diplomatike e delegacionit shqiptar të drejtuar nga Tuk
Jakova”, si dhe : “Noli-Jakova, debati
publik dhe nevoja për një këndvështrim të ri”.
Nga ky libër del fare qartë vizioni
dhe largpamësia e Tuk Jakovës, i cili
ngre me kurajo në Organizamat Ndërkombëtare problemin çam.
Folësit në promovimin e djeshëm evidentuan gjithashtu kapitujt e librit që
kanë të bëjnë me rolin e Tuk Jakovës si
deputet, ministër dhe zëvendëskryeministër, por dhe me luftën politike
kundër tij, që çoi në sagën e pashembullt të Jakovajve, ku padyshim ndër
më të rëndat vdekja misterioze e tij
në burg, në kapitullin: Likujdimet pa
gjyq, metodë djallëzore e diktaturës”.
Për jetën dhe veprën e Tuk jakovës
foli edhe gjeneral Rrahman Parllaku.
Meritë për këtë botim me vlera të
spikatura studimore e shkencore,
përveç autorit Nikollë Loka, ka padyshim Familja Jakova, pasi botimi u
realizua me interesimin, përkujdesjen
dhe financimin e saj.

Presidenti i Republikës dekoron luftëtarin e orëve të para gjatë Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare

JUSUF BRAHJA, “KALORËS I
URDHRIT TË SKËNDERBEUT”
Presidenti i Republikës, Bujar Nishani i akordoi
Jusuf Brahjes (pas vdekjes) Titullin “Kalorës i Urdhrit
të Skënderbeut” me motivacionin: “Për figurën e tij si
luftëtar i orëve të para gjatë Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, për kontributin e gjatë si specialist
metalurg i dalluar në disa fonderi të uzinave shqiptare, si dhe për kontributin e dhënë si futbollist dhe
trajner pranë ekipit ‘Dajti’”.
Dekorata e lartë me nr. dekreti 10344, datë
19.05.2017 iu dha Jusuf Selim Brahjes, i cili ka lindur në Sauk të Tiranës në 31.12.1919 në një familje
të madhe autoktone tiranase, me tradita të njohura
patriotike, arsimdashëse, nacionaliste dhe atdhetare.
Gjyshi i tij ishte atdhetari i shquar Ramazan Brahja, i njohur si personalitet i nderuar i Tiranës dhe i dekoruar nga ish-Presidenti Sali Berisha në vitin 1995
me medaljen “Patriot i Pavarësisë”.
Edhe babai i tij, Selim Brahja ka qenë një klerik i
shquar, i diplomuar në Stamboll për teologji islame.
Ai kontribuoi me pasurinë, dijen dhe jetën e tij për
liri dhe pavarësi kombëtare. Ishte anëtar i Komitetit
të ngritjes së flamurit në Tiranë më 26 Nentor 1912.
Si arsimdashës hapi shkollën e parë shqipe në Sauk
në 1916. Mori pjesë si delegat përfaqësues i nacionalistëve të Tiranës në Konferencën e Mukjes më 1-2
gusht 1943.

Jusufi, djali i tretë nga gjashtë djemtë e Selim
Brahjes, si pinjoll i kësaj familje patriotike u ushqye
me vlera liridashëse e kombëtare. Që në moshë të
re, ndërsa vazhdonte studimet në gjimnazin “Sami
Frasheri” , iu bashkua lëvizjes antifashiste në vitin
1942 dhe ishte një nga veprimtarët më të shquar të
njësiteve guerrile të para të Tiranës të drejtuarë nga
shokët e miqtë e tij, Beqir Balluku, Myslym Keta dhe
Adnan Qatipi. Më pas, del partisan në Çetën e Pezës
dhe me krijimin e Brigadës së 22-të sulmuese, më 18
Shtator 1944 në Peze, ai rreshtohet në këtë formacion
luftarak.
Shtëpia e tij e madhe dy katëshe në Sauk ishte
bazë e luftës për furnizime me ushqime dhe strehimin
e partizanëve të plagosur që shkonin për mjekim në
spitalin e Tiranes. Gjatë luftimeve për çlirimin e Tiranës në tetor 1944, shtëpia e Brahjave u dogj nga
nazistet gjermanë dhe u rrënuan plotësisht orenditë,
bletët e bagëtitë bashkë me dy shtëpi të tjera fqinje.
Pas çlirimit të vendit Jusufi dha shembullin e tij në
disa aksione kombëtare.
Jusufi dallohej edhe në aktivitetet sportive si futbollist i talentuar dhe kapiten i ekipit “Dajti” të Tiranës dhe më vonë trajner i skuadres sëfutbollit ne
Sauk. Ai ka qenë pjesëmarrës edhe në shumë Spartakiada Kombëtare.

Ai ishte dhe mbetet nderi i Tiranës dhe i kombit
të tij.
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Mendime për Botimin etnografik të autores Nazife RAMADANI

RITET ORIGJINALE TË
DASMËS NË FSHATIN
PUKË E RRETHINËN E
QYTETIT PUKË
por kur kaloi edhe para u quajt pështjellak, kanac
rrotull). Pjesa më e vjetër e veshjes kabashishte ishte
fundi i bërë me material leshi, me pala shumë të vogla
dhe vishej sipër këmishës duke mbuluar vetëm pjesën
e mbrapme që nga beli deri në pulpë të këmbës.
Për të bërë kanacin përdoreshin dy fletë pëlhure të
leshtë të endura në vegjë me katër lisa (liq), me gjatësi:
3 m dhe gjerësi 30 cm, të cilat qepeshin me dorë me
njëra-tjetrën. Puna më e lodhshme ishte përgatitja e
palave (turrimi duke i hedhur ujë sa më të ngrohtë).
Për këtë në çdo 2 cm pëlhurë kthehej një palë dhe
përshkohej me gjilpërë me penj nga kreu deri në fund.
Mbasi përfundonte përshkimi, pëlhura e mbledhur
nga qepja, thahej, ngjyrosej me bojë të kuqe në kafe
dhe lihej për një kohë të gjatë të thahej në hije. Më pas
i hiqeshin fijet e qepjes së palëve dhe kështu, kanaci ishte gati të përdorej, pa iu prishur palat derisa të
grisej. .
Në fillim kanaci rrotull ishte me ngjyrë të kuqe e pa
zbukurime. Në fillim shekullin XX ai filloi të përshkohej tejpërtej me fije teli larë në ar apo argjend, të cilat
formonin rombe të ndritshme. Për t’i dhënë shkëlqim
kanacit, hera-herës zbukurohej edhe me xixa e me
rruaza shumëngjyrëshe. Gjithë ky sfond mbyllej përfund me një shirit të punuar me grep, me fije mëndafshi, me ngjyrë të bardhë.
Studiuesi Xh. Meçi, (“Mjeshtër i Madh”) jep këtë
shpjegim për emrin e kanacit:
“Kanaci është një pështjellak i përgatitur në vegjë,
i ngjeshur më pas duke formuar palë që nuk i prishen
kurrë. Kanaci ngjyhej i kuq (të kuqen në Pukë e quajnë kanë ), e cila nxirrej prej një lloji lmyshku e quajtur kanë, që mvesh ndisa gurë të zinj. Si mblidhej ky
lmyshkkanë, hidhej në ujë të ngrohtë, duke e përzier
derisa lëshohej ngjyra e kuqe. Prandaj ka marrë emrin
kanac”. (MEÇI Xh. KABASHI, Puka që në lashtësi -2,
Tiranë, 2008, fq.24)

Xhemal Meçi
Studiues, “Mjeshtër i Madh”
“Dasma, - shprehej Autorja, Nazife Ramadani-: ishte
rituali, ku binte lodra dhe kërcehej vallja, ku nuk mungonin asnjëherë lojërat popullore dhe zbatoheshin me
përpikëri ritualet e ndryshme të rrënjosura në shekuj.
Pikërisht në këtë mjedis, u linda, u shkollova, u rrita,
jetova e punova edhe unë, tani muzikante në QKFP
(Qendra Kulturore e Fëmijëve Pukë).
Dasma si një nga ngjarjet më të rëndësishme në
jetën e njeriut jam përpjekur që ta përshkruaj sa më qartë, konkrete e thjesht këtë ngjarje, me qëllim që brezat e
ardhshëm t’i njohin e t’ i ruajnë traditat e mira të popullit
tonë. Në sajë të përvojës dhe pasionit, i hyra këtij punimi
për traditën e dasmës pukase ( fshatrat Pukë, Zezë dhe
Lajthizë). Për ta paraqitur këtë material sa më cilësor,
përveç njohurive dhe përvojës sime, studiova e u konsultova me materiale të ndryshme të fushës popullore
folklorike, që kanë qenë dhe mbeten pasioni i jetës sime,
që më ka shoqëruar që në fëmijëri, në rini dhe sot, të
mëkuara qysh herët në odat e thjeshta malësore, ku
këndohej dhe dëgjohej kënga folklorike epike dhe lirike,
në mjediset etnografike të kohës.
Materiali studimor, siç e shihni në botimin tim të
parë, është i ndarë në tri pjesë:
Në pjesën e parë janë përshkruar veshjet popullore
të këtij mjedisi, të cilat, si të themi, janë “yndyra” e
dasmës, që si kyesore për nusën kanë veshjen kabashishte;
Çka bie në sy vazhdimisht dhe janë të pranishme në
dasmat tona, paraqitur në këtë botim, janë veglat muzikore popullore të kësaj zone;
Pjesa e tretë e punimit është paraqitja me hollësi e
traditës së zhvillimit të dasmës si te dhëndri dhe te nusja.
Për ta bërë më të kuptueshëm e praktike, pothuajse
të gjithë elementët e veshjes dhe veglat muzikore, në
librin e sapobotuar, janë ilustruar me foto si dhe me tekste këngësh, tek ne.

3.VESHA E BURRAVE
Veshja e burrave në të gjithë trevën e Pukës është
pothuajse e njëjtë. Meqë ndryshimet midis rrethinave
janë të vogla, po shqyrtojmë vetëm kostumin e burrave
të rrethinës së Pukës.

1.KUSHTET HISTORIKO-SHOQËRORE E
GJEOGRAFIKE
Krahina e Pukës shtrihet në qendër të Shqipërisë
Veriore. Kufizohet: nga veriu me Hasin e Kukësin; nga
jugu e juglindja me Mirditën; nga jugperëndimi me Lezhën dhe në perëndim me Shkodrën. Brenda këtyre
kufijve mbizotëron një reliev mjaft i thyer malor me
lartësi mesatare 787 m mbi nivelin e detit. Krahina e
Pukës ka qenë e banuar që në lashtësi nga ilirët dhe
pasardhësit e tyre, arbërit e Delmacës. Banorët më të
hershëm të Pukës nga e kanë prejardhjen pukasit ka
qenë fisi ilir i PIRUSTËVE.
Prof. E.Çabej emrin e Pukës e shpjegon me emërtimin latin Publica Via= Udhë Pukë, për shkak të
rrugës që përshkonte PUKËN përmes, duke lidhur
BREGDETIN ADRIATIK me DARDANINË e Danubin
Jugor deri në ODESA.

I.VESHJET POPULLORE
1.Veshjet dhe evoluimi i tyre
Në fund të shek. XIX dhe XX këtu janë prodhuar
dhe veshur këto kostume popullore si për gra dhe për
burra. Veshjet e përditshme dhe ato të punës dolën
shpejt nga përdorimi, ndërsa ato ceremoniale, të cilat
bartin vlera artistike, u ruajtën për një kohë më të
gjatë, u bënë pjesë e pandarë e pajës së nuses.
Relievi malor klima e ashpër, zhvillimi i bujqësisë
dhe i blegtorisë bënë që pjesët kryesore të veshjeve
të jenë prej leshi. Kjo edhe për arsye se lënda e parë
gjendej më lehtë në mjedisin ekzistues dhe kishte një
kosto më të ulët.

2. PUKA SI KRAHINË ETNOGRAFIKE
Si çdo krahinë tjetër etnografike e vendit tonë, edhe
krahina etnografike e Pukës u formua në kushte të
caktuara historike, hapësinore e kohore, brenda të
cilave pati dallime e ndërlidhje krahinore e ndërkrahinore.
Uniteti etnografik i Pukës është i shprehur në veshjet tradicionale, ndërtimet e banesave, në krijimet letrare gojore e muzikore, në vallet, doket e në mënyrën
e jetesës dhe në të folmen e përbashkët të Pukës.
Nga pikëpamja kostumologjike, Puka ndahet në tri
rrethina kostumologjike, përkatësisht: Vesha Pukore,
(pellgu i Gominës, gratë katolike), Kabashisht( gratë
myslimane të fshatrave të Pukës) dhe Pultake (Brigjet
e Drinit) dhe vesha e grave të Komanit.

A.VESHA E GRAVE
Vesha e grave të këtij grupimi bën pjesë në tipin
e veshes me pështjellëse. Çdo pjesë e veçantë e kësaj
veshjeje është e punuar prej leshi. Ndër elementët më
të vjetër të kësaj veshjeje është këmisha prej lini e më
vonë prej bezeje. Këmisha ka kaluar disa faza zhvillimi, që kanë pasuar njëra-tjetrën dhe që kanë bashkëjetuar. Forma më e vjetër është xhupeta (këmisha
e lehtë me një prerje mjaft të thjeshtë dhe forma më e
zhvilluar është këmisha e shkurtër me dy palë mëngë
në veshen e nuseve).
Vesha kabashisht e grave myslimane
Kanaci Kabashisht. Me qenë se ky ishte i veçantë
dhe përdorej fillimisht vetëm në veshen e Kabashit,
(ndryshe së pari quhet edhe pështjellak gjysmëkanac,

Vesha me këmishë të gjatë, ngjeshur për trup
Pjesa më e rëndësishme e kësaj veshe, që i ka dhënë
edhe emrin, është këmisha e gjatë prej leshi, më vonë
liri deri te faqelli pa ngjyrë, natyrore. Këmisha e leshtë
është mbajtur deri në fund të shekullit XIX. Kjo bëhej
prej një flete pëlhure të leshtë para e prapa me një shtesë nën sqetull e me mëngë të shkurtra. Këtë formë ajo
e ruajti derisa u fut në përdorim pëlhura e pambuktë.
Këmisha prej pëlhure pambuku bëhej më e gjerë duke
i shtuar kinda anash. Këmisha e pambuktë kishte
mëngë të gjera e të gjata deri tek nyja e dorës. Bashkë me këmishën janë veshur edhe tlinat( mbathjet e
gjata) të lita e më vonë të leshta, me prerjen e mbathjeve të gjata të zakonshme. Mbi këmishë lidhej brezi i
leshtë, i punuar në vegjë (zakonisht afro 5-6 m i gjatë)
. Në pjesën e sipërme mbahej një jelek i zakonshëm
shajaku i zbukuruar me gajtana të zezë. Në këmbë
mbatheshin çorapet e leshta të shkurtra dhe opingat
me lëkurë lope. Në shumë raste çorapët qëndiseshin.
Në kokë ngjeshej kësula pak e ngritur , por e rrafshët
e ngjashme me kësulën e Lekë Dukagjinit, siç del në
gravurat e shek XIX. Kjo ishte veshja e përditshme për
stinën e ngrohtë. Kësula gjatë dimrit rrethohej mbi
ballë e veshë me shami të kuqe.
Veshja me tirq dhe guna e xhamadani i kuq
Tirqit ishin prej shajaku të bardhë të endur në vegjë me dy lisa (liq). Prerjen dhe qepjen e tyre e bënin
disa gra të specializuara. Bëhej nga katër pjesë: balli
i shkekut, balli i kofshëve, prapanica ( bytheci ) dhe
paranica. Para se të fillonte qepja, përgatiteshin gajtanët, duke i qepur së bashku 14-16 fije. Fillimisht
bënin shkekat (në vend të xhepit), ku veç fijeve të
bashkuara, zbukuroheshin me një përdredhcë gajta-
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ajo bindej. Për këtë gjë, shkuesi e kishte për detyrim
moral të lavdëronte djalin dhe familjen e tij, por edhe
te familja e djalit lavdëronte familjen e vajzës dhe vetë
vajzën. Ndonjëherë ndodhte që shkuesi edhe t‘i shtonte, t’i lavdëronte familjet pa i merituar ato epitete,
vetëm e vetëm për ta kryer punën e shkuesisë, apo
pajtimin e familjeve për t’u miqësuar. Shpesh ndodhte
që shkuesit familja e djalit i premtonte edhe çmime të
majme parash e peshqesh, vetëm e vetëm për ta kryer
fejesën e djalit me vajzën që dëshironin. Ndodhte që
shkuesi të dilte edhe qesharak nga lëvdatat e familjes
së djalit dhe vetë djalit apo anasjelltas, familjen e vajzës apo vajzën.

nash në formë gërsheti nga brenda dhe forma lulesh
jashtë linjës kryesore. Rëndësi i kushtohej edhe këmbëzave, mbi shputat e të cilave vendoseshin në formë
vezake dy shirita me 14-16 fije, ndryshe nga tirqit e
Mirditës dhe të Shkodrës. Bashkimi i pjesëve të prera bëhej njëherësh duke i përshtatur edhe shiritat e
gjerë të përgatitur me gajtanë leshi të zi. Guna kishte
formën e xhaketës së mëvonshme, por me krahë të
shkurtër e të gjërë. Ishte prej shajaku leshi. Mbi krahë
kishte kacurretën, copa e gjatë deri te shpatullat.
Xhamadani i kuq ishte me krahë, i zbukuruar me
qëndisma. Përdorej për raste ceremoniale. Xhamadani
i zakonshëm përdorej pa krahë i thjeshtë, i leshtë, por
më vonë prej pelhure. Vesha e burrave me tirq, kësulë
dhe xhamadan të kuq deri në vitet ’30 të shek. XX disa
trima kanë vënë 1-2 kësula njëra mbi tjetrën me largësi
1-2 cm.
II. VEGLAT MUZIKORE
Instrumentet muzikore tradicionale janë një nga
pasuritë e rralla të kulturës pikase krejtësisht shqiptare. Mjeshtëria e punimit të veglave muzikore përbën
një zeje të veçantë, në zejtarinë shqiptare. Punimi i
instrumenteve muzikor fillimisht bëhej vetë, nga çdo
familje me mjete rrethanore si p.sh. me gjethe, me
barëra, me bimë të ndryshme, me brirë, me lëkurë
kafshësh , me gurë, me hekur etj. Në gjysmën e dytë
të shek. XIX dhe fillim të shek.XX, filluan të hapen
dyqanet e para të punimit të veglave muzikore. Zanafilla e veglave muzikore fillon me lahutën, instrument
kordofon me një tel, me të cilën malësorët shoqëruan këngët epike të Ciklit të Kreshnikëve, të cilat kanë
pasë shumë përhapje në krahinën e Pukës.
Nëpër kullota me bagëti barinjtë kalonin kohën
nën tingujt e ngrohtë të fyellit e të bilbilit, të cilët kanë
pasë një përdorim shumë të hershëm dhe lidheshin kryesisht me jetën baritore. Malësorët këngët dhe
vallet i shoqëruan gjithashtu me tingujt e ëmbël të
çiftelisë. Tradita e përdorimit të këtyre instrumenteve
muzikorë. Veglat në dasma ishin kryesisht lahuta,
çiftelia, sharkia (më vonë) tupani ose lodra dhe dajrja
(defi).
III. DASMA
Dasma kalonte nëpër tri faza:
1. Martesa e djalit, dasma. Ndërsa martesa e
vajzës është quajtur në të folmen e Pukës FE, sepse
në shtëpinë e prindërve të vajzës nuk krijonin atmosferë dasme si për djalin. Kryesor në dasmë ishte veshja
kombëtare, sidomos e grave, që karakterizohet nga një
veshje origjinale që nga shamia e kuqe ose e verdhë
atllas me thekë, sipas ngjyrës së shamisë, kapuçi me
rruaza e pare për nuset e kishin bistekë të stolisur
bukur me rruaza, vendoseshin bishtalecat e flokëve.
Fazat e riteve të origjinalit të dasmës të qytetit
të hershëm të Pukës dhe lagjeve përreth
Fejesa e djalitDasmës i paraprinte FEJESA e djalit
me vajzën, në të kaluarën kryhej me shkues, ndërmjetës. Fejesa bëhej me mirëkuptimin e familjeve të djalit dhe të vajzës. Kërkesën për fejesë e bënte ana e djalit.
Gjithmonë fejesat kishin parasysh që të ndodhnin në
mes familjeve të njohura për virtyte. të një fisi tjetër.
Për arritjen e marrëveshjes së familjeve, shkuesit i
duhej të shkonte disa herë te familja e vajzës, derisa

Fejesa e vajzës
Posa arrihej pëlqimi dhe pajtimi i familjeve, shkuesi, vetëm apo me ndonjë person të afërm të familjes
së djalit, shkonin te familja e vajzës për ta “pre fjalën”
e vajzës ose pëlqimin për fejesë, pëlqimin e familjes së
vajzës. Me rastin e shkuarjes së shkuesit, familja e vajzës, përgatiste një darkë për shkuesin me shoqëruesit
e tij.
Pasi hanin darkë, shkuesi i drejtohej të zotit të
shtëpisë, që zakonisht ishte i ati i vajzës:
(O filani!) ta kemi mësy për me na e dhanë
çat çikë për djalin e filanit. Dhe niste të fliste mirë për
djalin dhe familjen e tij brez pas brezi.
I zoti i shtëpisë apo i ati i vajzës, pasi i falënderonte
shkuesin me të tijtë për begeninë, nuk ia jepte menjëherë fjalën. Të nesërmen, kur pinin kafen e mëngjesit
dhe kryefamiljari e gjykonte se nuk kishte për të pyetur njeri, u thoshte se ishte dakord dhe u caktonte
një ditë jo më shumë se një javë kur do të vinin njerëzit
e afërt të djalit për të sjellë “shejin” ( rizë dhe unazë).
Kur ai e gjykonte se do të pyeste të afërmit e tij, sidomos dajën e vajzës siç ishte zakoni, i caktonte një afat
dy-tre ditor për të marrë përgjigjen përfundimtare.
Pas ”dhënies së fjalës”, nga familja e djalit organizohej çuarja “e shejit”. Pasi binin dakord të dy familjet
nga ana e djalit shkonte babai i shoqëruar nga dy ose
tre të afërm. Tek shtëpia e vajzës përgatitej darka dhe
për të marrë pjesë në të ftoheshin të afërmit e familjes,
bija, nipa, mbesa etj. Pasi hanin darkë, babai i djalit
thoshte se kishte sjellë “shejin”. “Sheji” përbëhej nga
një rizë, shami mëndafshi, dhe një unazë model i Delmaces, të cilat ia dorëzonte nënës së vajzës, duke i
thënë:
-Për hair! T’i gëzoftë!
Këto fjalë i thoshin të gjithë të pranishmit, si ata të
djalit dhe të vajzës.
Nëna e vajzës i merrte këto dhe i ruante në arkën
e saj dhe ia dorëzonte së bijës ditën kur vishej nuse.
Në “shejin” e nuses që sillnin njerëzit e djalit,
përveç rizës dhe unazës, kishte zakonisht veshje dhe
një shumë parash. Këto i nxirrte nga dujqit njëra nga
gratë e shtëpisë së vajzës dhe i tregonte për t’i parë të
gjithë dhe njëkohësisht thoshte me zë emrin e veshjes
ose dhuratës. Pas kësaj, i ati i vajzës shtronte kushtet
që do të plotësonte familja e djalit, që kishin të bënin
sidomos me pajën, siç ishin veshjet, rrobat e fjetjes etj.
Vetëm pasi mbaronin të gjitha këto, të gjithë të pranishmëve u sillej nga një kafe. Kur e mbaronin, secili
uronte “Për hair!”. I ati i dhëndrit linte në tabaka nj
monedhë ose bankënotë parash.
Për përgatitjen e pajës punonte vetë nusja dhe të
afërmet e saj, gjithnjë sipas përcaktimit që kishin bërë
më parë. Këto ishin kryesisht punime prej leshi si
çorape etj.
Pak ditë para dasmës të dy palët bënin “Shtegun
e Shkodrës” për të blerë ato gjëra që nevojiteshin të
veshmbathjes dhe të fjetjes që nuk mund t’i përgatitshin vetë.
Vetëm kur çohej “sheji” dhe piheshin kafet si vajza,
si djali quheshin të fejuar. Dasma e vajzës bëhej ditën
e mërkurë ose të shtunë. Ishte traditë që vajza të mos
ishte në dijeni për ditën e martesës, me qëllim që ajo
të mos dëshpërohej se po ndahej përgjithmonë nga
prindërit dhe familja. Pasi gratë e shtëpisë kishin bërë
gati çdo gjë tjetër për ceremonin e martesës, gratë e
shtëpisë mblidhen dhe bisedojnë se kush do t’i thotë
vajzës për ditën e dasmës. Vajza, përpara se të ngrihej
në mëngjes e të vazhdonte punët e ditës, një grua e
shtëpisë e thërriste pranë dhe i thoshtet: “Eja e ngrihu, se je e zënë dhe nuk do të dalësh përjashta, sepse
nesër a pasnesër shkon nuse”.
Vajza futej në dhomë dhe fillon të qante. Ishte turp
të mos qante në dhomë Një grua e shtëpisë,zakonisht
e ditur, që quhej për rastin “veshatarja”, merrej me
stolisjen e nuses. Ardhja e të ftuarve, sidomos bijave,
dajave, xhaxhallarëve e nipave dhe mbesave shënonte
fillimin e dasmës së vajzës (fesë). Vendoseshin burrat
veç dhe gratë veç. Në dasmën e djalit ose të vajzës janë
luajtur edhe valle të kënduara që luheshin nga 4-6
gra. Ja teksti i një valleje të kënduar:
(strofa I)
“Ani, kce moj Mire (dy herë)/Ani gjanë
e gjanë-e,/Ani qashtu bafsh-o/ Dhe për djalin tand-e !
(Strofa II) Ani, kce, moj Gjyl-l-l-e / Ani gjan- e gjan-e,/
Ani qashtu bafsh-o / edhe për vllaun tand-e! (Kështu
vazhdon, duke përmendur edhe dajën e nipin).
(Strofa III) Kceni, more kceni-i/O të gjithë sa jeni/Se
këtë çikën tonë/Si flori e kemi.
(Strofa IV) Ani kush mos kceftë,/ Ani kush mos kndoftë/5 herë burri/Ani iu martoftë!

Edhe burrat luajnë valle, këngë e lojëra sipas traditës, por kryesisht te djali.
Gratë nxjerrin njëra-tjetrën për ta kërcyer këtë valle
derisa të krijohet një grup valltaresh me ritet origjinale
të dasmës me lëvizje të këmbëve dhe duarve duke u
bashkuar nga 1-8 gra.
Burrat nëpër sofra këndojnë këngë të ndryshme
të shoqëruara me një çifteli, lodër, sidomos në darkë
vonë këndohet “kënga e filxhanit”, duke krijuar humor
tek të pranishmit, pastaj, pas darke, fillojnë lojërat
popullore, si “bizzz!”, apo“ban Usta, si ban baba!”.
Ishte traditë te myslimanët që ditën e enjte të zhvillohej ceremonia e dhënies të vajzës (nuses) nga
shtëpia e babait. Nusja e veshur me rroba origjinale
kombëtare, që nga shamia e kokës e deri tek këpucët,
me duvak të kuq në krye, çohej nga dhoma e vet në
dhomën e grave për të realizuar faljen (përqafimin) me
pjesëtarët e familjes, e shoqëruar nga një grua, që i
thoshte po takohej me nënën, babanë, motrën, vëllain,
tezet, nuset e xhaxhallarëve, komshinjtë me të cilët vajza ishte rritur. Në këto çaste vajza ndahej e përmalluar duke qarë me të madhe.
Një grup grash, ndërkohë, këndojnë ”këngën e
largimit” nga familja për të jetuar përgjithmonë në një
familje tjetër, në atë të burrit.
Kënga e Vajzës (e çikës)
“Qaj, moj çikë, qaj me mall!/Se kanë ardhë krushqit për me t’marrë./Qaj, moj çikë, me kryet në grusht,/
Se kanë ardhë me t’marrë këta krushq./Qaj, moj çikë,
o n’der’ të shpisë,/Se t’kanë lanë lojnat e çiknisë” etj.
Në këtë çast vajza është duke qarë dhe kënga nuk
pusho, krushqve dikush ua bënë “Për har, mor!” Krushqit jua kthejn :” Har paqi, mor e në dasmat tuaja!
Përgatitjet për dasmë te dhëndrri
Kur familja e djalit kishte kryer detyrimet e saj
ndaj familjes së vajzës sidomos për përgatitjen e pajës dhe të tjerat, i zoti i shtëpisë, apo babai i dhëndrit
me shkuesin apo një shoqërues, shkonte në familjen
e vajzës, ku me këtë rast organizohej një darkë dhe i
parashtronte babait të vajzës dhe të tijve se ata ishin
gati dhe duhej të “ndanin ditën”, që nënkuptonte ditën
e dasmës.
Kur familja e vajzës vërente se familja e djalit i
kishte plotësuar kërkesat e saj dhe vajza tashmë ishte
rritur dhe ishte gati për t’u bërë nuse “dahej dita” e
dasmës (tek vajza Feja). Dita e dasmës caktohej 7-9
javë përpara.
Me marrëveshjen e familjes së djalit dhe të vajzës për ditën e vades së dasmës, nisnin përgatitjet për
dasmë në të dy familjet, por familja e djalit duhej të
përgatitej më tepër, sepse në dasmë duhej ftuar mysafirë të shumtë nga miqësia, farefisi, fqinjët, shokët e
djalit, shokët e të zotit të dasmës, bijat e familjes së
gjerë, e kështu me radhë.
Përpara, gjatë përgatitjeve, përveç që hyhej borxh,
shitej ndonjë kafshë për të ardhur deri te mjetet, që i
duheshin për dasmë të zotit të familjes së djalit.
Merreshin masat për të bluar e gatuar bukë për
dasmë; ndërkohë caktohej drejtuesi i dasmës që ishte
një i afërm i familjes, kafexhiu, akshia (kuzhinieri).
Bile, gjatë sezonit të vjeshtës, e sidomos të dimrit, druvarët shkonin për dru, për t’i ngrohur dhomat e dasmorëve. Gratë e fshatit çonin si kontribut në familjen e
dhëndrit nga një barrë dru.
Koha e dasmës në Pukë
Dasmat pukjane bëheshin të enjten për ata të
besimit mysliman apo të dielën për besimin katolik.
Zakonisht dasmat zhvilloheshin në kohën e vjeshtës,
pasi edhe mundësitë ekonomike ishin më të mira dhe
bagëtitë që do të thereshin për mish- më të majme. Pra
dasma ndodhte dhe shtrihej për disa ditë si në familjen e djalit, ashtu edhe feja në familjen e vajzës.
Dita e marrjes së nuses-shkuarja e krushqve
Në Pukë, kaherë në traditën popullore, bëhen me
daulle, ndërsa te gratë ato bëheshin me dajre. Madje,
familjet e pasura në ditën e marrjes së nuses organizonin tubime dhe gazmende popullore, në pritje të
ardhjes së nuses dhe krushqëve.
Krushqit do të renditeshin duke filluar nga krushku i parë që ishte si rregull një shoq dhe pas tij vinte
daja i dhëndrit; ”një shoq-një mik” e kështu me radhë.
Në fund ishte i zoti i shtëpisë me kalë për dore. Numri
krushqve ishte gjithnjë një më shumë se kishin caktuar kur kishin ndarë ditën. Ky numër ishte gjithnjë tek:
7, 9, 11, 13 a 15. Nisja e krushqve bëhej e shoqëruar
me këngë dhe qitej pushkë.
Ardhja e nuses në shtëpinë e dhëndrit.
Kur nusja hynte në oborr, caktohej një djalë i vogël
që i vihej asaj në prehër, ku djali i vogël qante me të
madhe dhe nusja i dhuronte një palë çorape të stolisura bukur.
Nusja qëndron në këmbë, bën temena dy-tri herë
dhe nga gratë këndohen këngë për nusen, vjehrrën,
vjehrrin, dhëndrin etj:
“Nusja jonë në oborr”: “Nusja jonë n’oborr-e,/Karajfil n’shatorr-e./Nusja jonë në der-e,/Karajfil me er-e./
Nusja jonë në shpi-e,/Karajfil n’saksi-e./Nusja jonë
n’çardak-e,/Karajfil zambak-e.
Gratë largoheshin dhe përcjellësit e fusnin nusen në
dhomën e saj. Sipas zakonit, dhëndri nuk dukej në ato
çaste, sepse nuk ka qenë traditë që dhëndri të shkonte për të marrë nusen. Kur përcjellësit gjendeshin në
(Vijon ne faqen 10)
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HISTORIA
Atdhetarë të paepur të kësaj kulle vigane në zemër të Shqiptarisë e kishin të ndezur flakën e pashuar të atdhedashurisë

KULLA E “DEDAJ-VE” NË BREBULLA TË PUKËS
Agim Dafku
Duke lexuar historinë e “Kullës Dedajve në Malësinë e Pukës”, të bijve që rriti
edukoi dhe trimëroi kjo “Kullë” , në të gjithë
harkun kohor të periudhës së Rilindjes
sonë Kombëtare deri në ditët tona tregohet
qartë sa i madh është kontributi atdhetar,
përkushtimi i gjithanshëm brez pas brezi që
ka dhënë kjo “Kullë”, ku jetuan nga i pari i
saj Mark Deda e deri trashëgimtarët më të
rinj të ditëvë tona , ku me punën e veprimtarinë e tyre ruajnë dhe çojnë përpara Kulla e “Dedaj-ve”, Brebulla, Berishë, Pukë ku
me urtësi e zgjuarsi edukuan cilësitë më të

Belshine, Brebulla Puke

Kulla Mark Dedës

mira të të parëve të tyre. U ndjeva mirë kur
lexova dhe u thellova në historinë e këtyre
burrave të lavdishëm, kur lexova historitë
e tyre si pjesmarrës dhe kontribues në ngjarjet më të rëndësishme të historisë sonë
kombëtare e lokale dhe në këtë kontekst
nuk kishte mundësi t’i shmangem memories historike të herozimave e ngjarjeve të
zonës time të Topojanit, Kukësit.
Luftëtarët trima për identitetin Kombëtar, më së shumti kanë vepruar në male,
në zonat e maleve të Pukës, Mirditës etj.....
duke kanë dhënë ndihmesë të veçantë në

mbrojtjen e tërësisë tokësorë të vendit, ata i
dhanë forcën fizike veprës që frymëzuan rilindasit tanë. Pa kombinimin e penës, pushkës dhe diplomacisë nuk mund të arrihej
të konfigurohej ky shtet shqiptar që kemi
sot dhe ai i Kosovës. Ja pra këto u bënë
shtysë për dëshmorët e atdheut që vunë
gurët e rëndë në themelet e kombit e shtetit
shqiptar.
Një varg dëshmorësh, atdhetarë të
paepur të kësaj kulle vigane në zemër të
Shqiptarisë që kishin të ndezur flakën e
pashuar të atdhedashurisë dhe që e përcollën djalë pas djali brenda vetes dhe tek të
tjerët mbetën në altarin e kombit tonë modeli më i mirë frymëzues për rininë e sotme
që aftësitë e tyre t’i vënë në shërbim të një
Shqipërie bashkëkohore evropiane.
Patriotëve të tillë të dalë nga populli i
thjeshtë i zonave kaq të thella malore u takon nderi dhe lavdia për djersën dhe gjakun
e derdhur në mbrojtje të tërësisë tokësore
të Atdheut, ndaj e kemi detyrim të reflektojmë, t’i kujtojmë, t’ju thurim këngë sepse
kështu forcohet identiteti ynë kombëtar.
Në këtë shkrim modest u bazova në li-

bra dhe botime me autorë: Xhemal Meçi
(Studiues-”Mjeshtër i Madh”), Ton Zmajli
(Studiues-Poet), Nuredin Lushaj (Studiues-Publicist).
Kullës “’Dedaj-ve” në Berishë të Pukës
Plaku i maleve del në derë,
Ç’ashtë kjo zhurmë, Ç’ashtë kjo poterë ?!
Kulla e Dedës tuj qendrue,
Hordhitë osmane e kanë rrethue,
Luftë e madhe ka fillue.
Ndoc Mark Deda të madhe thërret,
Bini trima osman Sulltanit,
Veç për hatër të vatanit,
I moshuari prap del n’derë.
Prap kjo zhurmë, prap kjo poterë ?!
Nuk është zhurmë, s’është gjëmim motit,
Për burrat trima “Nderi i Kombit”,
E kanë kallë me flakë të barotit,
Si dikur trimat e Kastriotit.

RITET ORIGJINALE TË DASMËS NË FSHATIN PUKË E
RRETHINËN E QYTETIT PUKË
(Vijon nga faqja 9)
shtëpinë e dhëndrit, pushonte ahengu.
Përcjellësit gostiteshin me petulla me
mjaltë dhe kishte raste që ata hanin
edhe drekë ose darkë, sipas largësisë
që kishin për t’u kthyer. Me largimin e
përcjellësve nga shtëpia e mikut dhëndri hyn në odë, i hiqte duvakun nuses, merr një petull që e lyen në mjaltë,
të cilën e hante përgjysmë me nusen.
Pas kësaj, dhëndri del menjëherë përjashta. Tashmë ndërronte atmosfera,
sepse binte lodra dhe gratë këndonin
e kërcenin. Në çastin kur vinte nusja
gratë këndonin këngën
“Mirë se vjen kunata jonë”:
“Mirë se vjen kunata jonë,/Mirë se
vjen në sarajin tonë!/Saraj le e saraj
gjete./Se ktu gjen nji tufë me pata./Mos
kujto se kto jan pata,/Se kto jan zonjat
kunata./Se ktu gjen nji tufë me desh,/
Ata jan zotnitë kunet./Mos kujto se se
ata jan biba,/Ata jan mbesa e nipa”.
Ose kënga tjetër që i këndohet
nuses “Mori lulja e frashnit t’bardhë”:
“-Mori lulja e frashnit t’bardhë,/A t
‘tha nana: “Udhambarë”?/-Udhambarë
nana m’ka thanë,
Lot për faqe ia kam lan/-Mori lulja e
frashnit t’bardhë/A t’tha baba: “Udhambarë”?
(Përmenden vëllai, motra etj.)
Paja e nuses
Pasi nusja ka pushuar pak, nga një
grua e shtëpisë ftohen gratë për të parë
pajën që ka sjellë nusja. Mblidhen gratë
dhe një grua që caktohej për të treguar
pajën, fliste me të madhe:”Hajdeni gra,
se do të shohim pajën e nuses!”
Paja e nuses ka qenë palosur në një
arkë të bërë me dru, pak e madhe dhe
e stolisur shumë bukur me ornamente.
E gjithë arka është e mbuluar me një
mbulesë të bukur. Në fillim është treguar
dhurata, peshqeshi i vjehrrit, për shembull, një këmishë, çorape, këllëf jastek
gjumi, etj. Të gjitha këto kanë qenë të
qepura bukur njëra me tjetrën. Vjehrra,
motrat, tezet, hallat, dajat, nipat, mbesat, lodërtarit një palë çorape leshi deleje i jepej dhuratë nga nusja. Gjithashtu,
të gjithë këtyre iu respektoheshin edhe
fëmijët me nga një peshqesh. Peshqeshi
i fundit është ai i dhëndrit. Dhëndri
kishte peshqeshet më të bukur nga të
gjithë pjesëtarët e tjerë. Gratë hidhnin
lekë sa kishin mundësi në pajën e nuses. Gruaja që tregonte rrobat thoshte
10-fishin e shumës të pareve, që hidh-

nin: (filani) dha “10-mijë lekë!” prandaj
mbet shprehja “ me u njeh si paret e
nusës”. Dikush uronte: “ Ia shtoftë Zoti!”
Atmosfera e dasmës vazhdon me
këngë valle e lojëra popullore. Nga ana e
grave nuk pushojnë së kënduari këngët
për nusen, si:
“Mori nuse, çfarë na prune?/-Kam
pru paj-o, për gjith katund”.
ka qenë traditë se në qoftë se nusja kishte ndonjë të fisit të vet të afërm
në atë lagje, ishte e detyruar t’i dërgonte
peshqesh, si shenjë respekti për njeriun
e fisit të vet.
Këngë për vjehrrin, vjehrrën e
dhëndrin:
“Vjehrri i jem, â si zotni,/E kam
veshë-o, si djalë të ri,
Se m’ka ble pajë e stoli,/Se m’ka ba
nuse për djal të tij”.
“Kënga e Nuses”: “Nusja e mirë,/
Vjehrra e keqe/Do t’i hedhim /Tri palë
leqe,/T’i thejë kambët/N’shkallë të
keqe”!
“Kënga e dhëndrit” “Burri jem asht
djal për shpi,/E kam vesh-o me flori-e/
Se m’ka marrë nuse flori-e,/Me prit
miq, me prit bij-e”.
I këndohej dhëndrit edhe në darkë
kur hynte tek nusja:
“Dhëndërr-o, shtylla e shpisë,/Hiqi teshat e beqarisë,/
Se beqar s’të thonë ma kurr,/Po gjithmonë ty të thonë i martuem”.
këngë këndohej pas gjithë atmosferës së dasmës mbas darke, kur dhëndri bëhej gati për të hyrë tek nusja. hyn
në “gjerdek” te nusja.
Pasi hahet darka, ftohet dhëndri në
dhomën e nusës.
Dikur disa burra e gjuanin me këpucë, shuplaka pas koke etj. Pas këtyre
“shakave” dhëndrin shtyhej nga të afërmit drejt derës së dhomës së nuses, ku
ai hynte.
Nusja te kroni
Të nesërmen nusja ngrihej herët,
fshinte oborrin, ndizte zjarrin dhe e veshur me rrobat e nusërisë, e shoqëruar
nga një djalë 6-7 vjeç që i printe, shkonte te kroni,ku mbushte ujë. Nusja i dhuronte djalit pak pa arritur tek kroni një
kokërr mollë. Në këpucët e zeza djali
gjente edhe një 5-lekëshe të kohës. Kur
shkon tek kroni, nusja mbushte ujë dhe
kthehej së bashku me djalin që e shoqëron. Sapo kthehej nusja u hidhte ujë
krushqve për të larë duart e sytë. Derdhja e ujit nuk duhet të ndërpritej derisa të mbarohej i gjith uji sa kishte ena,

prandaj njerëzit shpejtojnë të lahen me
këtë ujë që u hedh nusja. Kur nusja me
djalin ktheheshin për në shtëpi, gratë
këndonin në shenjë gëzimi:
“Lumt-e na n’ket ditë të sodit/ i msoj
nusja rrugt e kronit!”:
“Lumt-e na n‘ ditë të sodit, (dy herë)/
Na pru nusja ujët e kronit / Lumt-e na
në ditë të sodit (dy herë)/Na i mësoi nusja rrugët e kronit./ Lahuni e shpëlahuni
pa merak (dy herë)/Se m’ keni nuse për
konak”.
Pasi kanë larë duart e fytyrën të
gjithë, dasma është mbyllur dhe njerëzit
zakonisht ktheheshin në shtëpitë e veta.
Po kishte raste që dasmorët mbaheshin
edhe për drekë, bile deri në dy-tri ditë.
Më pas për nusen dhe gjithë familjen fillonte jeta e përditshme.
Promovimi i librit që u bë këto ditë
qe një aktivitet festiv kulturor. Moderatori Fran Vukaj prezantoi auditorin , ku
kishte mjaft të ftuar nga familja, kolegë
e kolege të autores, si dhe studiues dhe
krijues nga tërë rrethi i Pukës. Kryetari
i Bashkisë Pukë, Z. Gjon Gjonaj krahas
urimeve, theksoi se ”Ky botim me vlerë
për Pukën dhe ndoshta edhe më gjerë,
shënon fillimin e botimeve shkencore
prej një autoreje, që hyn në vazhdën
e autorëve pukas, deri tani të gjinisë
mashkullore. Kurse Nazifja hap serin e
botimeve të një autoreje të gjinisë tjetër,
prandaj ka me pasë përkrahjen tonë si
bashki”. Studiuesi Idriz Ahmetaj referoi
për vlerat etnologjike dhe gjuhësore të
këtij botimi të veçantë në vargun e botimeve studimore për Pukën e më gjerë.
me interes dhe emocional qe përshëndetja e të vëllait të Nazifes, Muhamet Sh.
Rexhës, i cili tha: “ Nuk na gëzon botimi i këtij libri, që po vlerësohet sot, sa
gjendja e saj e mirë shëndetësore sot e
motrës, pas asaj sëmundjeje të rëndë që
kaloi para disa kohësh. Prandaj bashkë
me ju të gjithë para së gjithash i urojmë
shëndet të plotë dhe suksese me botime
të tjera.”Edhe drejtori i QKFP në përshëndetjen drejtuar autores, e cila është
shumë e përkushtuar në punë, duke
theksuar se“Kjo arritje e Nazifes vjen
pas një pune të gjatë të suksesshme në
QKF, ku DASMËN e ka vënë në skenë
me fëmijtë tonë të talentuar, e shfaqur
dhe e mirëpritur në disa shkolla të
Bashkisë Pukë.” Autorja si falënderoi
të ftuarit, dhuroi shumë ekzemplarë të
këtij botimi, të mirëpritur e të duartrokitur me entuziazëm prej auditorit.

Në kujtim të zotit
Hasan Kaca
I shtrenjti Gjysh,
Plot një vit mungesë në vatrën tonë
familjare, dhe kjo vetëm fizike sepse në
zemrat dhe mendjet tona je dhe do jesh
gjithmonë! Të kemi pranë me këshillat,
bisedat e gjata, historitë e pafundme,
ku secila prej tyre ishte një mësim i
çmuar që do na shoqëroi kudo. Imazhi
dhe karakteri yt prej gjyshi është skalitur thellë tek ne dhe s’ka ditë që të
të mos kujtojmë për zemërbardhësinë,
kokëfortësinë e krenarinë e një personi të fisëm, me plot miq e shokë ,me
plot ngjarje të jetuara e të treguara aq
bukur, si nga goja e gjyshit.
Na mungojnë fundjavat ku mblidheshim rreth teje. Na mungon prania
jote në cdo ditëlindje tonën, përkëdheljet, urimet me fjalë të mençura, puthjet
në ballë.
Të rritesh me gjyshërit je e lumtur,
e llastuar, e thjeshtë e bekuar, por të
kesh një Gjysh si ti është privilegj dhe
përgjegjësi e madhe për ta mbajtur e
ruajtur emrin e kujtimin tënd, ashtu siç
është vështirë të rendisësh fjalët për të
të përshkruar.
Je heroi ynë që jetoi duke na frymëzuar me sinqeritet, dashuri, drejtesi
e përkushtim.
Para një viti, në gazetën “Veterani” u
botua një faqe special për jetën dhe veprën tuaj të ndritur, gjyashi ynë Hasan
Kaca.
Sot dhe gjithë jeten jam krenare për
emrin që më ke vendosur, krenare për
ty, per të qënët gjak i gjakut tënd!! Jeton
brenda nesh (djemve, vajzave, nipërve,
mbesave e shumë e shumë të njohurve)
me kujtimet e mbresat e pafundme!
I paharruar kujtimi yt, gjyshi ynë i
shtrenjtë!
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LIBRI

Nga veprimtaria në Shkodër, ku u promovua libri i Dr.Hysen Qendro

“PO ME FORTIFIKIMIN Ç`PATËN”
SHPENDI TOPOLLAJ

N

dofta nuk ka vend më
domethënës sesa ky që keni
zgjedhur ju, për të promovuar librin e shokut tonë dr. shk.
Hysen Qendro për fortifikimin. Juve
si ish ushtarakë, pa tjetër që u kujtohen fjalët elokuente të Napoleon
Bonapartit, drejtuar ushtarëve të tij
para betejës në Egjipt: “Djema! Që
lart këtyre piramidave dyzet shekuj
na vështrojnë!” Duke i perifrazuar
ato, edhe unë pa frikë mund të pohoj se ja vlen të diskutosh rreth një
problemi të tillë, nën gjykimin dhe
vështrimin hijerëndë të kalasë së
Rozafatit, një qendër e fortifikuar që
historiani latin nga Padova Tit Livi e
quante “vendi më i fortë i labeatëve”
dhe që historiani ynë Marin Barleti
e vlerësonte si “roja, syri, forca e të
gjithë mbretërisë, dera e detit Jon
dhe e Adriatikut, mbrojtja e Italisë
dhe e të gjithë të krishterëve.” Falë
këtij fortifikimi, dështoi me turp edhe
përpjekja e parë e komandant Sulejmanit, pashait të Rumelisë, i cili e
rrethoi Shkodrën në Maj të 1474, pra
para 543vjetësh dhe iku pa lavdi nga
trimëria e një grushti shkodranësh
të prirë nga Andon Loredani, ashtu
sikurse ky fortifikim ua ruajti nderin dhe krenarinë edhe në betejat e
mëpastajme. Në shekuj historie, ne
e kemi provuar avantazhin që të jep
fortifikimi i vendit, sidomos kur ky
vend është i vogël, dhe populli që banon në të është gjithashtu i vogël dhe
paqësor. Por edhe zhvillimet e pafund
të luftrave në botë e kanë vërtetuar
rëndësinë e padiskutueshme të fortifikimit. Ai do të mbesë përjetësisht
i domosdoshëm, për të mos thënë se
me sofistikimin e armatimeve, roli i
tij do të jetë gjithnjë në rritje. Lufta
e Dytë Botërore e vërtetoi fare qartë
këtë, jo vetëm me pozicionet e hapura nga lopata këmbsore apo ajo xheniere, por edhe nga ndërtime tepër të
kushtueshme të mbi e nëndheshme
me beton arme të markave më të larta.
Këto mësime dhe kjo përvojë, referuar
koniukturave politike që sundonin aso
kohe, por edhe duke u mbështetur në
traditën tonë, u pa e arsyeshme që të
planifikoheshin dhe zbatoheshin edhe
nga ushtria e populli ynë. Ne vërtetë
nuk kishim potencialet e shteteve të
fuqishme si Gjermania, Franca, Suedia apo Bashkimi Sovjetik që përballuan një fortifikim të pashembullt,
por shpirti luftarak dhe dëshira për ta
mbrojtur lirinë e atdheut tonë, bënë që
me një mobilizim të pashoq të ngremë
brenda një kohe relativisht të shkurtër,
një sistem fortifikimi dinjitoz, i cili nga
kushdo që ka haber nga arti ushtarak,
nuk ka sesi të mos respektohet. Por
ajo që e ka shqetësuar autorin Hysen
Qendro është pikërisht ai shqetësim
që kemi të gjithë ne kuadrot e ushtrisë
të atyre viteve: përse me ndërrimin e
sistemit, ngriti kokë gjithë ai mllef e
stigmatë edhe për fortifikimin e vendit.
E përse duhej përbuzur e shkatërruar
gjithçka kishim bërë me aq mund e aq
sakrifica? Në rastin e librit të Hysenit për Vaterlonë e fortifikimit, vlen të

sjellim në vëmendje citatin e Balzakut
se “Rrënimet lejnë pas kujtime të vërteta dhe të pamohueshme.” Tani që
jemi kaq pranë një kishe aq të njohur,
pikërisht për këtë, m`u kujtua edhe
mua shprehja e romakëve të kohës së
Papa Urbanit të VIII, Mafeo Barberini, nga veprimi i të cilit për heqjen e
llamarinave të bronxëta nga Panteoni, për të bërë kolonat e rrëfimit në
Shën Pjetër, lindi thënia: “atë që nuk
e bënë barbarët, e bënë barberinët”.
Si mund të tregohej gjithë ai brutalitet
nga vetë ne shqiptarët, gjithë ajo egërsi e përçmim ndaj përpjekjeve, djersës
e deri gjakut të gjithë atyre djemve që
nuk kursyen as jetën e tyre të re për
t`i ndërtuar ato objekte që do të mbronin jetët e vëllezërve e motrave të tyre.
Secili nga ne ka kujtimet e veta nga ajo
punë kolosale plot mundime e privacione, por unë dua vetëm të kujtoj në
shenjë homazhi, ata oficerë dhe ushtarë të reparteve të Burrelit që hynë
në tunel për të shpëtuar shokët, të
ndërgjegjshëm se nuk do dilnin vetë të
gjallë nga gazi helmues.
Ja kjo e revolton Hysen Qendron
si një kuadër i vjetër i ushtrisë dhe si
shqiptar i përgjegjshëm. Atij i pikon në
zemër dhe i dhemb shpirti kur sheh se si
janë trajtuar fortifikimet tona dhe gati gati harron që po flet për probleme ushtarake, kur i duhet të shpalosë ndjenjat
e tij të sinqerta dhe i kthehet letërsisë,
ku krijon dialogje të paqena, por kuptimplota, midis objektit të fortifikuar të
Morenës dhe kështjellës së Vasiliqisë që
ai e quan “nusja e Pashait mbi kalë” apo
midis malit të Baba “Tomorrit” dhe atij
të Shpiragut. Për të qenë sa më bindës,
Hyseni përshkruan eksperimentet e
bëra, bën llogari krahasuese me kalibra topash, dendësi municionesh apo
rezistencë betoni dhe ilustron me shembuj nga jeta, pa lënë mënjanë interesimin e atyre personaliteteve që e kishin
mbi supe përgjegjësinë e fortifikimit. Si
shumë të tjerë, kam shërbyer gjatë në
ushtri dhe jam dëshmitar, për të mos
thënë dhe drejtues i shumë e shumë
stërvitjeve treguese. Më kanë mbetur
në mendje stërvitjet me temë “Toga apo
kompania e këmbsorisë në mbrojtej

në sistem tunel” apo ajo e vitit 1972
me batalioni artmitralier në mbrojtje
natën, po në rajon tepër të fortifikuar
që u zhvillua në Bishtin e Pallës, ku
erdhi për ta parë e gjithë udhëheqja e
vendit dhe e ushtrisë. Në planin moral,
kushdo që e mori pjesë në të apo e pa,
krijoi bindjen e palëkundur se vështirë
të shkelte këmbë armiku në atë qilim
zjarri të qëndisur nga plumbat e predhat gjurmëlënëse. Hyseni shkruan
thjeshtë dhe kuptueshëm, pa pasur
pretendimin që të tregojë sesa di. Ai
hyn në llogjikën e gjërave, analizon
fenomenin dhe ngre zërin për ndryshim mentaliteti dhe dëshirë e përpjekje për të shpëtuar ç`mund të shpëtohet dhe të vihet ajo në efiçencë.
Teksa lexoja librin e Hysen Qendros,
m`u kujtua fati i trishtë i spitalit të
kohës së veçantë në Durrës. Është një
mrekulli inxhinierike, për të cilin nuk
është kujtuar kush sesa i ka kushtuar shtetit dhe sa mund të na shërbejë në rast nevoje. Se Hyseni i mëshon
të vërtetës së pakundërshtueshme që
askush nuk mund të na garantojë se
paqja do mbisundojë në jetë të jetëve,
pasi ushtritë e atyre që na duan dhe
atyre që nuk na duan, nuk i komandon nënë Tereza, por politikanë dhe
gjeneralë shpesh kapriçiozë e tekanjozë ndaj problemeve të mbartura.
Shumë saktë e ka parashtruar këtë
Bjernsoni që thotë: “Lufta nuk evitohet në qoftë se nuk evitohen mendimet
për luftën.” Por hajde dhe shkulua nga
koka këto mendime ca trumykurve që
na rrethojë. Shpesh, Hyseni detyrohet
të dalë nga tema, pasi gjërat janë të
lidhura organikisht.
Kështu, ai edhe pse e përshëndet
pranimin në NATO, nuk rri dot pa
theksuar faktin e kalimit në ekstremin
tjetër: shpartallimin e ushtrisë, asgjësimin e armatimit dhe municioneve,
shkatërrimin e reparteve ushtarake,
të sistemit të ndërlidhjes, etj. në një
kohë që fqinjët tanë oreksmëdhenj,
armatosen dhe këndojnë këngë gjatë
paradave, ku çirren se do të lidhin këpucët me zorrët e shqiptarëve. Sidoqë këta qyqarë harrojnë se shqiptarët
edhe kur ishin pa shtet u grumbul-

luan mbi njëqind vjet më parë, këtu
ku jemi mbledhur ne, nga e gjithë
Shqipëria dhe u dhanë një mësim si
malazezëve ashtu edhe serbëve dhe në
provokacionet e Gushtit dëshmuan se
kish ikur koha kur ndaj nesh mund të
silleshin si dëshironin. Po a ka vend
edhe për vrejtje në këtë libër? Natyrisht që ka, dhe me besimin se Hyseni
me kulturën dhe edukatën e tij nuk do
të më keqkuptojë, po i rendis disa prej
tyre. Nisur nga pasioni, ka ndodhur të
humbasë sensin e masës dhe të bjerë
në kurthin e përsëritjes. E folura me
slloganet e njohura, por tani të dala
mode, duhej shmangur.
Kjo e metë çon në mbivlerësimin e
mundësive tona, duke krijuar idenë e
pabazuar, se ne mund të fitonim edhe
mbi një koalicion armiqsh, qofshin
këto edhe superfuqi. Autori, nisur nga
një bindje subjektive, mendoj, bën një
vrejtje se në periudhën kur ministër i
mbrojtjes qe Beqir Balluku, fortifikimi
ishte nënvleftësuar dhe kjo u ndreq,
sapo i tillë u emërua Mehmet Shehu.
Nisur edhe nga sa thuhet në librin e
tij të mëparshëm kushtuar këtij burri shteti, për të ashtuquajturin grup
të gjeneralëve, pra “puçistët” e famshëm që u fshinë me fshesën e hekurt
së bashku me familjet e tyre, duket
se autori ende është jo dhe aq i bindur në pafajsinë absolute të tyre dhe
se ata ishin viktima të padyshimta të
voluntarizmit enverian, ku ka dhe M.
Shehu rolin e tij negativ.
Beqir Balluku me shokë, do i
hynin fortifikimit të vendit, jo kur t`u
mbushej mendja atyre, por kur Këshilli i Mbrojtjes të vendoste. Dhe e fundit:
kapitulli “Fortifikimi në luftrat e kaluara” mund të ishte vendosur në krye të
librit. Sidoqoftë, edhe pse vetë i dituri
dhe i urti dr. Hysen Qendro thotë se “E
kam për nder dhe krenari që kam qenë
pjestar i Ushtrisë Popullore Shqiptare”,
pas përgëzimit që i duhet dhënë për
hartimin e këtij libri interesant dhe me
vlera, i duhet kujtuar se kuadro të kësaj
ushtrie ne ndihemi edhe sot e kësaj dite,
deri sa të kemi frymë, pasi mbrojtjen e
Atdheut ne e kemi pasur dhe e kemi të
shenjtë.
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FOTOREPORTAZH

OBVL, histori suksesi
(Vijon nga faqja 3)
e djem të themeluesve e drejtuesve të
OBVL-së. Por tashmë, që prindërit sa
vijnë e largohen në moshë, është koha
që ato të marrin përgjegjësi konkrete
në organizimin dhe drejtimin e veprimtarive të kësaj organizate. Për më
tepër, kur si pjesë vitale e saj janë
bërë herë pas here edhe ikona të artit
e kulturës sonë kombëtare, si artistet
e popullit Tinka Kurti, Margarita Xhepa, Rajmonda Bulku, nga pasadhësit
e drejtpërdrejtë kërkohet një angazhim
më i madh, që ata të trashëgojnë Organizatën e Bashkuar të Veteranëve të
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare
të popullit shqiptar (OBVL), historia e
së cilës është me të vërtetë një hisori
suksesi.
OBVL njihet tashmë si organizata
që vlerëson lart kontributin e shquar
të popullit shqiptar në Luftën e Dytë
Botërore, që dënon krimet e komunizmit, që mbështeti fort Luftën e
drejtë të UÇK dhe në tërësi çështjen
mbarëkombëtare shqiptare. Këto vlera
janë përqafuar e propoganduar nga
pasardhësit e denjë të veteranëve, si
ish ushtaraku Isa Tare – Mjeshtër i
Madh, nga gazetari e shkrimtari i njohur Sakip Cami (ish ushtarak), nga
historiani, studjuesi e publicisti Nikolla Sudar,por janë dhjetra të tjerë, ish
ushtarakë të devotshëm, të mirëpritur
në radhët e strukturat e OBVL. Ata
duhet të ndjekin shembullin e pasardhësve të denjë në degët e OBVL të
rretheve Durrës, Kukës e Pukë, respektivisht të piktorëve të mirënjohur
Agim Faja e Alajdin Tabaku si dhe
të studjuesit me emër, shkrimtarit të
përmasave mbarëkombëtare Xhemal
Meçi.
Me prurjet e reja në organizatën
tonë, si pasardhës, duke na u bashkuar edhe veteranë të UÇK-së, si
Dilaver Goxhaj, Rajmonda Maleçka
etj, shpreh bindjen për një të ardhme
të sigurtë të OBVL.
Nëse organizata jonë nderohet e respektohet dhe i dëgjohet fjala kudo, jo
vetëm në Shqipëri, por edhe në Prishtinë, Gjakovë e Prizren, apo edhe në veprimtari promovuese, siç ndodhi kohët
e fundit në promovimet e librave të ish
ushtarakëve Kujtim Boriçi e Demir
Rusi, është koha që ata pa asnjë mëdyshje të bëhen pjesë e kësaj organizate.
Ish ushtarakë të shquar, të pranishëm
në këto promovime, si gjeneral Dilaver
Laçi, Ismail Shulku, Sokol Agolli e të
tjerë do të ishin trashëgimia e vyer e
kësaj organizate, anëtare e Federatës
Botërore të Veteranëve. Ata kanë se
ç’të mësojnë nga bilanci i pasur i veprimtarive, jo vetëm produktive, por
edhe cilësore të OBVL, të fokusuara
në konferenca shkencore e sesione jubilare, por dhe në botime produktive e
cilësore.
Duke përfunduar shpreh bindjen
për një ardhme të sigurtë të OBVL-së.
Faleminderit.
Raport i mbajtur në kuvendin e VI-të të
OBVL - Tiranë, më 28.05.2017.

