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KOSOVA NË 9 - VJETORIN E
SHPALLJES SË PAVARËSISË

N

ë Bruksel ka përfunduar
pa ndonjë vendim konkret
takimi i udhëheqësve më të
lartë të Kosovës dhe Serbisë, i thirrur
me ftesë të shefes së politikës së
jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini.
Përmes një deklarate me shkrim,
Mogherini falënderoi të dyja palët për,
siç tha, takimin konstruktiv.
“Ato kanë diskutuar zhvillimet e
ditëve të fundit, janë pajtuar për të lënë
prapa tensionet dhe për t’u përqendruar në punën përpara”.
“Unë kam theksuar se përparimi
në normalizimin e marrëdhënieve
Kosovë-Serbi është thelbësor për
Kosovën dhe Serbinë, për Bashkimin
Evropian dhe për rajonin e Ballkanit
Perëndimor në tërësi”, tha mes tjerash Mogherini. Presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi, tha se Beogradit i është
bërë e qartë se Kosova do të veprojë si
shtet i pavarur dhe sovran.
“Shpresoj që pas këtij takimi, Serbia do të qetësohet dhe do të ulë agjendën e vet nacionaliste në raport me
Kosovën dhe pretendimin për cenimin
e sovranitetit dhe integritetit territorial
të Kosovës.
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Në një vjetorin e vdekjes, në Prishtinë u
perkujtua emri dhe vepra e kolosit, veteranit
të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare,
politikanit dhe ekonomistit ndër më të sukseshëm të Kosovës, Veli Deva.
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NEGOCIATAT
Presidenti Thaçi: Kosova e siguron BE-në se do t’i zbatojë rezultatet e dialogut

Sovraniteti i Kosovës, i panegociueshëm
“Përparimi në normalizimin e
marrëdhënieve Kosovë-Serbi është
thelbësor për Kosovën dhe Serbinë,
për Bashkimin Evropian dhe për
rajonin e Ballkanit Perëndimor në
tërësi”, tha mes tjerash Mogherini

K

osova e siguron Bashkimin
Evropian se do t’i respektojë
të gjitha rezultatet e dialogut
politik me Serbinë, ka thënë presidenti
Hashim Thaçi.
Këto komente, Thaçi i ka bërë pas
kthimit nga Brukseli, ku të martën më
24 Janar 2017 është zhvilluar takimi
i lehtësuar nga Përfaqësuesja e lartë e
Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, mes delegacioneve nga Kosova dhe
Serbia në nivel të presidentëve dhe
kryeministrave.
“E siguroj zonjën Mogherini se
Kosova do t’i respektojë marrëveshjet
dhe zotimet e dialogut”, ka thënë Thaçi
gjatë një konference për gazetarë.
Ai tha se situatat e krijuara pas
një periudhe të gjatë të ndërprerjes
së dialogut në nivelin politik ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë, e “posaçërisht
pas veprimeve dhe retorikës së fundit

nacionaliste serbe, kanë ndikuar që
takimi i fundit të jetë i vështirë dhe i
rëndë”.

Në Bruksel palët janë
angazhuar të ulin tensionet
Në Bruksel ka përfunduar pa
ndonjë vendim konkret takimi i udhëheqësve më të lartë të Kosovës dhe
Serbisë, i thirrur me ftesë të shefes
së politikës së jashtme të Bashkimit
Evropian, Federica Mogherini.
Përmes një deklarate me shkrim,
Mogherini falënderoi të dyja palët
për, siç tha, takimin konstruktiv.
“Ato kanë diskutuar zhvillimet
e ditëve të fundit, janë pajtuar për
të lënë prapa tensionet dhe për t’u
përqendruar në punën përpara”.
“Unë kam theksuar se përparimi
në normalizimin e marrëdhënieve
Kosovë-Serbi është thelbësor për
Kosovën dhe Serbinë, për Bashkimin
Evropian dhe për rajonin e Ballkanit
Perëndimor në tërësi”, tha mes tjerash Mogherini. Presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi, tha se Beogradit i
është bërë e qartë se Kosova do të veprojë si shtet i pavarur dhe sovran.
“Shpresoj që pas këtij takimi, Serbia do të qetësohet dhe do të ulë agjendën e vet nacionaliste në raport
me Kosovën dhe pretendimin për
cenimin e sovranitetit dhe integritetit
territorial të Kosovës. Kosova është
shtet sovran dhe i pavarur dhe do të
ishte mirë që Serbia ta njohë sa më
parë që të jetë e mundur”, tha Thaçi.
Ai tha se me BE-në janë hapur të
gjitha çështjet, përfshirë edhe fletarrestimet e Serbisë, ndërsa i bëri thirrje Beogradit që të mos manipulojë
me serbët e Kosovës.
“Kemi insistuar që Bashkimi Evropian të jetë i qartë dhe i vendosur
në presionin e vet ndaj Beogradit”,
tha Thaçi.
Thaçi përsëri theksoi se muri në
veri të Mitrovicës, i ngritur nga au-

toritetet lokale atje, duhet të rrënohet dhe se Serbia duhet të zhbëjë
strukturat e saj në veri të Kosovës.
Kryeministri i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, tha se takimi i 24 janarit
ka qenë ndër më të vështirët dhe se
ka pajtim për të vazhduar një seri
takimesh në nivel të lartë.
“Do të bëjmë përpjekje që të gjithë
të lëshojmë topin dhe të sillemi me
pëgjegjësi”, tha Vuçiq.
Takimi, në të cilin kanë marrë
pjesë kryeministrat e Kosovës dhe
Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar
Vuçiq, dhe presidentët e dy vendeve,
Hashim Thaçi dhe Tomisllav Nikolliq,
është thirrur si një përpjekje e BE-së
për t’i ulur tensionet midis dy palëve.
Më 14 janar, Kosova ka ndaluar
një tren të nisur nga Beogradi, të hyjë
në territorin e saj. Treni, me mbishrimin “Kosova është Serbi” dhe simbole kishtare mesjetare, është parë si
provokim në Prishtinë.
Thaçi ka thënë se synim i Serbisë,
përmes këtij treni, ka qenë të aneksojë veriun e Kosovës.
Sipas Nikolliqit, me ndalimin e
trenit, Kosova ka treguar se dëshiron
luftë me Serbinë.
Marrëdhëniet midis Kosovës dhe
Serbisë kanë nisur të tendosen qysh
në fillim të janariti, kur ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj,
është ndaluar në Francë, në bazë
të një urdhërarresti nga Serbia. Kjo
e fundit e akuzon Haradinajn për
krime lufte.
Edhe Beogradi, edhe Prishtina
synojnë të anëtarësohen në Bashkimin Evropian dhe normalizimi i
marrëdhënieve është kusht për përparimin e tyre.

“Por, ne jemi liderë shtetëror dhe
jemi të përkushtuar për paqe e stabilitet dhe angazhohemi për marrëdhënie
të mira”, është shprehur Thaçi.
Qëllimi kryesor i takimit të fundit
në Bruksel, sipas tij, ishte ulja e tensioneve dhe shmangia nga provokimet.
Por, ai tha se duhet të punohet shumë
për normalizimin e raporteve ndër
shtetërore. “Kemi kërkuar nga Serbia
që t’i ndalë veprimet provokuese që si
qëllim kanë destabilizimin e situatës
në Kosovë. Mendoj se kishte mirëkuptim mes palëve që të ulen tensionet
dhe t’i përkushtohemi dialogut me seriozitet të madh”, ka thënë Thaçi.
Të dyja palët, ka nënvizuar ai, janë
pajtuar se dialogu nuk ka alternativë.
“Dakordimi tjetër është gatishmëria
që të vazhdohet dialogu në nivelin e
lartë politik, për çka jemi të gatshëm
të japim kontributin maksimal’, tha
presidenti i Kosovës.
Ai ka ripërsëritur se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tani duhet të
hyjë në fazën finale.
“Shpresoj që me ndihmën e ndërmjetësueses do të arrijmë marrëvesh-

je për normalizimin e marrëdhënieve
dhe krijimin e një situate të paqes
e sigurisë”, tha Thaçi. Sipas tij, një
“marrëveshje e tillë do të ishte garanci
për paqen e stabilitetin në rajon, por
edhe për perspektivën euro-atlantike”.
Kosova, ka thënë presidenti Thaçi
është përkushtuar për paqe e siguri
si dhe për bashkëpunim në Ballkanin
Perëndimor.
“Dua të potencoj që Kosova thërret
për paqe e stabilitet, fqinjësi të mirë e
vlera euro-atlantike”, është shprehur
ai. akimi i datës 24 janar ishte i pari
në nivel të lartë pas një periudhe njëvjeçare.
Ndërkaq, ishte hera e dytë që në
takim morën pjesë edhe presidentët.
Në vitin 2013, ish-presidentja e
Kosovës, Atifete Jahjaga, ishte takuar
në Bruksel me homologun serb, Nikolliq. Po atë vit, Kosova dhe Serbia
kanë arritur marrëveshjen e parë për
normalizimin e marrëdhënieve. Të
dyja palët kanë thënë se kanë marrë
atë që kanë dashur nga marrëveshja,
porse zbatimi i pikave të saj lë për të
dëshiruar.

Operacioni në Detin Egje, kthehet
kontigjenti i parë i Forcës Detare
Në Bazën Detare Pashaliman Vlorë u zhvillua ceremonia e kthimit të 21 efektivave të Forcës Detare, pjesëmarrës në operacionin “Sea Guardian”, në Detin
Egje. Në ceremoninë e organizuar me këtë rast ishin të pranishëm zëvendësministri i Mbrojtjes Petro Koçi, zëvendësshefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA, gjeneral brigade Dedë Prenga, komandantë të Forcave dhe familjarë të efektivave
pjesëmarrës në operacionin “Sea Guardian”.
Në fjalën e tij komandanti i Forcës Detare gjeneralmajor Ylber Dogjani falenderoi dhe shprehu mirënjohjen për shërbimin dhe profesionalizmin që efektivat
e kontingjentit të parë treguan gjatë kohës së qëndrimit në zonën e operacionit.
Ndërsa zëvendësministri i Mbrojtjes z. Perto Koçi në fjalën e tij tha ndër të
tjera: “Ishte një mision i suksesshëm, i cili tregoi dhe njëherë profesionalizmin e
detarëve tanë, kurajon, përkushtimin dhe disiplinën e lartë. Tregoi edhe njëherë
që Shqipëria është një vend dinjitoz anëtar i NATO-s”.
Duke iu përgjigjur interesit të mediave, komandanti i anijes Oriku kapiten i
rangut të tretë Ilir Boçi, foli për rolin e ekuipazhit shqiptar në këtë mision dhe
vështirësitë e hasura atje “ Detyra kryesore ka qenë patrullim, menaxhim i
ujërave, sigurim i trafikut të lirë, raportim i flukseve migratore dhe bashkëveprim i rojeve bregdetare turke-greke dhe njësitë e NATO-s që ndodheshin në rajon
sepse jemi ndodhur disa njësi në të njëtën kohë në rajone të caktuara për përballimin e këtij fluksi”.

Shkurt 2017; Nr. 2(343)

VETERANI

3

PAVARËSIA

Ky përvjetor e gjen shtetin më të ri në Ballkan me një pozitë më të konsoliduar në rajonin e Ballkanit

KOSOVA NË 9 - VJETORIN E
SHPALLJES SË PAVARËSISË
•
Shpallja e pavarësisë
së Kosovës më 17 shkurt
2008, ishte kurorëzimi i
një rrugëtimi të dhimbshëm
lotësh e gjaku për popullsinë
shqiptare atje. Për vite me
radhë, deri në qershor të
1999-ës, shqiptarët vuajtën
pasojat e spastrimit etnik
nga ushtria e Millosheviçit.
Pas përfundimit të luftës dhe
vendosjes së trupave ndërkombëtare në Kosovë, në nëntor
2005 nisi zyrtarisht procesi
për statusin përfundimtar
Kosova, më 17 shkurt feston 9
vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Ky
përvjetor e gjen shtetin më të ri në
Ballkan me një pozitë më të konsoliduar në rajonin e Ballkanit, ndërsa
vendi është në një proces bisedimesh
me Serbinë. Kosova, ndërsa njihet
ndërkombëtarisht prej 106 nga 193
shtete anëtare të OKB-së dhe 23 vende
të Bashkimit Europian, me Brukselin,

Kapitulli i fundit
i dialogut deri në
njohje reciproke
Kosova dhe Serbia po hapin kapitullin e fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore, ka thënë për Radion
Evropa e Lirë, presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi.
“Mendoj që përfundimisht ka ardhur koha që të hapet kapitulli i fundit
i dialogut ndërmjet shtetit të Kosovës
dhe të Serbisë, kapitulli i normalizimit të marrëdhënieve ndërshtetërore,
që nënkupton një normalizim në rrafshin politik, të sigurisë, ekonomik,
të integrimeve rajonale dhe euro-atlantike, gjithmonë mbi vlerat dhe
bazat e perspektivës evropiane të dy
shteteve”, ka thënë presidenti Thaçi.
Presidenti Thaçi ka theksuar se
zgjidhja më e mirë e mundshme do të
ishte njohja nga Serbia për Kosovën,
gjë që do të nënkuptonte përmbylljen
e këtij procesi të rëndësishëm të dialogut.
Ndërtimi i një muri Mitrovicë të
veriut, fletë-arrestet e Serbisë për
ish-komandantët dhe ushtarët e
UÇK-së, si dhe treni i nisur nga
Beogradi për në Mitrovicën e veriut,
javëve të fundit kanë tensionuar situatën e përgjithshme, e cila është
përcjellë me retorikë të ashpër nga
autoritetet e të dyja vendeve, duke i
acaruar marrëdhëniet edhe ashtu tejet të brishta ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë.

qeveria Mustafa është në negociata
për të marrë dritën e gjelbër për liberalizimin e vizave. Shpalljes së pavarësisë i ka paraprirë një proces i gjatë që

nga viti 1989 e më herët, ku popullata
shqiptare nuk i është bindur regjimit
të ish-Jugosllavisë. Nën represionin e
vazhdueshëm të policisë dhe ushtrisë

serbe filluan të dalin grupet e para të
armatosura dhe më 28 nëntor 1997 në
Llaushë të Drenicës u formua ushtria
çlirimtare e Kosovës. Në vitin 1998 filluan sulmet e policisë mbi fshatrat ku
qëndronte UÇK-ja për tu zgjeruar edhe
në gjithë territorin e Kosovës. Në mars
të vitit 1999 NATO filloi sulmet ajrore
mbi Serbinë pas Marrëveshjes së Rambujesë, e nënshkruar vetëm nga pala
kosovare.
Gjatë luftës u vranë mbi 12 mijë
shqiptarë, shumë u plagosën, më
shumë se një milion njerëz u burgosën, ndërsa u dogjën shumë shtëpi
dhe shkolla. Një muaj pas sulmeve të
vitit 1999 Serbia pranoi kapitullimin.
Për të gjetur një zgjidhje për statusin
e Kosovës OKB angazhoi ish presidentin finlandez Martti Ahtisaari, i cili
hartoi dokumentin e njohur si “Plani
Ahtisari”, që parashikonte shpalljen
e pavarësisë nën mbikëqyrjen e ndërkombëtareve, rol të cilin e mori misioni
EULEX. Pas këtij hapi, Kosova shpall
pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008.
Po në këtë vit ajo u bë me kushtetutë
ndërsa një vit më vonë u formua forca
e sigurisë së Kosovës.

Rruga e Kosoves drejt Pavaresise
Shpallja e pavarësisë së Kosovës më
17 shkurt 2008, ishte kurorëzimi i një
rrugëtimi të dhimbshëm lotësh e gjaku
për popullsinë shqiptare atje. Për vite me
radhë, deri në qershor të 1999-ës, shqiptarët vuajtën pasojat e spastrimit etnik
nga ushtria e Millosheviçit. Pas përfundimit të luftës dhe vendosjes së trupave
ndërkombëtare në Kosovë, në nëntor
2005 nisi zyrtarisht procesi për statusin
përfundimtar.
Prej 13 qershorit të vitit 1999, kur
forcat serbe u detyruan të largoheshin nga Kosova, ky vend administrohej
nga misioni i Organizatës së Kombeve
të Bashkuara UNMIK dhe institucionet
demokratike të Kosovës: Kuvendi, Presidenti dhe qeveria. Edhe pse Serbia nuk
kishte kontroll mbi Kosovën, në rezolutën
12 44 të Këshillit të Sigurimit, disa herë
përmendej se Kosova është protektorat i

OKB-së, por juridikisht pjesë e Republikës
Federale të Jugosllavisë. Më 2 shkurt 2007
i dërguari special për statusin e Kosovës,
Martti Ahtisaari, dorëzoi propozimin e tij
në Prishtinë dhe Beograd, për pavarësinë
e kushtëzuar të Kosovës, hap që çoi drejt
krijimit të shtetit të pavarur. Pasi u mbajtën
disa raunde bisedimesh, Kosova u shpall e
pavarur më 17 shkurt 2008.
Zyra Civile Ndërkombëtare mori përsipër mbikëqyrjen e zbatimit të pavarësisë.
Pak ditë më vonë, një grup vendesh që
njohën pavarësinë e saj themeluan Grupin
Drejtues që do të mbikëqyrte shtetin e ri.
Plani i Ahtisaarit nuk u zbatua kurrë në veriun e banuar me shumicë serbe, ku nuk
njihen dhe nuk pranohen institucionet e
shtetit të Kosovës.
Plani parashikonte krijimin e një komune të re në veriun e Mitrovicës, që nuk
është zbatuar deri më tani. Më 9 dhjetor

2008, vendin e UNMIK e zuri misioni europian për sundimin e ligjit EULEX. Më
22 korrik 2010, Gjykata Ndërkombëtare
e Drejtësisë konfirmoi përmes mendimit
këshillëdhënës se pavarësia e Kosovës
nuk ka shkelur asnjë nen të Ligjit Ndërkombëtar. Nga marsi i vitit 2011, Prishtina dhe
Beogradi kanë nisur bisedimet në Bruksel
për një seri çështjesh. Këto bisedime teknike u pasuan nga ato në nivel kryeministrash, me mbajtjen e katër raundeve të dialogut mes Thaçit e Daçiç, si dhe një takimi
mes presidentëve Jahjaga e Nikoliç.
Përmbyllja e pavarësisë së mbikëqyrur
më 10 shtator 2012, shihet si një mundësi
për shtyrjen më tej të hapave për integrimin e Kosovës. Sfida më e afërt për shtetin
e ri është heqja e vizave, por kryesorja
mbetet aspirata për hyrjen në NATO dhe
integrimin në BE. Zyrtarisht, deri më sot,
Kosovën e kanë njohur 106 shtete.

Deputeti i vetëm shqiptar në Parlamentin serb, Fatmir Hasani:

Treni ishte provokim, Lugina e Preshevës të përfshihet në bisedime
Deputeti i vetëm shqiptar i Parlamentit të Serbisë, Fatmir Hasani, ka
theksuar se shpreson që çështja e Luginës së Preshevës do të futet si
pjesë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.
Hasani në emisionin “Info Box” të RTV Dukagjini, ka thënë se treni
i nisur nga Beogradi për në Mitrovicë, ka qenë provokim i palës serbe,
për arsye se, sipas tij, nuk ka ardhur si pasojë e një marrëveshje ndërshtetërore. “Kemi dhënë deklarata për mediat në Beograd, ku kemi vlerësuar se ky tren është dashur të niset me marrëveshje ndërshtetërore,
pa ikona dhe pa transparente…”, ka theksuar Hasani.Ai më tutje ka
thënë se ai si deputet është më i padëshiruari në Parlamentin e Serbisë, i cili përbëhet nga gjithsej 250 deputetë. Hasani ka thënë se ai si
deputet do ta ngriste çështjen e bashkimit të Luginës së Preshevës me
Kosovën, vetëm në rast se sipas tij, kjo ide i propozohet nga institucionet
e Kosovës dhe Shqipërisë.
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Luftëtarët e saj përbënin një bashkim monolit që e thyenin e shpartallonin armikun kudo

73 vjetori - Brigada e Pestë, histori
suksesesh të njëpasnjëshme
Nga Rrahman PARLLAKU*

Brigada e Pestë u krijua në pragun
e festës së 31 vjetorit të pavarësisë së
Shqipërisë. Luftëtarët e Brigadës, si gjithë
luftëtarët antifashistë e përkujtuan këtë
ditë me krismat e armëve kundër okupatorëve nazistë-gjermanë që kishin
zëvendësuar fashistët italianë.
Brigada e filloi jetën si njësi e organizuar më 28 Nëntor ‘’43, e komanduar
nga Heroi i Popullit Abaz Shehu, i cili
ishte një nga dëshmorët e parë të saj. Që
në krijimin e saj, fillimisht me tre batalione, Brigada e Pestë Sulmuese u përfshi
menjëherë në luftë kundër zaptuesit nazist gjerman e bashkëpunëtorëve të tij,
duke përballuar një operacion që ndërmorën okupatorët në krahinat e Vlorës,
me qëllim që të godisnin forcat e grumbulluara për krijimin e Brigadës, por ato në
krijim e sipër e thyen operacionin armik.
U shtuan radhët me luftëtarë të rinj dhe
më 20 janar 1944 Brigada u rrjeshtua në
Bramish të Tërbaçit për përurimin e saj.
Në përbërje kishte pesë batalione me afro
1000 luftëtarë, me komandant Shefqet
Peçin e komisar Hysni Kapon; e organizuar dhe e gatshme për të përballuar
beteja të vështira, por edhe për të korrur
fitore të lavdishme. Trimat që e përbënin
atë fillimisht, ishin kryesisht nga qarku i
Vlorës, por më vonë nga lëvizja nga qarku i Vlorës, në të u përfshinë me qindra
e qindra luftëtarë nga Leskoviku e deri
nga Kukësi e Kosova. Në përbërjen e saj
pati luftëtarë, dëshmorë e heronj nga e
gjithë Shqipëria, madje nga i gjithë kom-

• Me çlirimin e Rrafshit të Dukagjinit e Kosovës, forcat e Brigadës
së Pestë bashkë me ato të Brigadës së Tretë dhanë një kontribut
të rëndësishëm, jo vetëm për çlirimin e popullit të Kosovës, por
dhe në përfshirjen sa më gjerë të tij në Luftën Antifashiste, duke
patur të drejtën të kërkojë zbatimin e vendimeve të Konferencës
së Bujanit për vetëvendosje.
• Me trimëri e sjellje shembullore partizanët e Brigadës së Pestë fituan dashurinë e admirimin e popullit kosovar; shumë të rinj kosovarë
hyjnë vullnetarisht në radhët e Brigadës duke e dyfishuar efektivin e
saj dhe ata luftuan me trimëri në Sanxhak
• Gjatë rrugës së saj luftarake brigada ka zhvilluar shumë beteja
ushtarake, ajo ka korrur fitore të lavdishme, por edhe humbjet kanë
qenë të ndjeshme. Nga radhët e luftëtarëve të saj kanë dhënë jetën
350 dëshmorë e qindra të tjerë janë plagosur e gjymtuar. Në mes
dëshmorëve janë hëronjtë dhe heroinat: Abaz Shehu, Dervish Hekali, Kastriot Muço, Zaho Koka, Zonja Çurre, Laze Nuro, Llambro
Andoni, Hysen Çino e Nimete Progonati
bi. Luftëtarët e saj përbënin një bashkim
monolit që e thyenin e shpartallonin armikun kudo.
Në ditën e inagurimit, ende pa u prishur rrjeshtimi i saj, komandantët e
batalioneve morën detyrat luftarake për

të përballuar ofensivën e madhe që ndërmorën gjermanët në dimrin e 1943-1944
kundër Ushtrisë Nacionalçlirimtare për
asgjësimine saj.
Urdhëri i luftimeve që lëshoi Shtabi i
Brigadës i vendoste forcat në këtë mënyrë:

HOMAZH

RESUL BEDO, “biografi i 28 mijë dëshmorëve”
Halil RAMA
Më 9 janar 2017 ndërroi jetë në
moshën 91-vjeçare shkrimtari dhe
publicisti i njohur Resul Bedo.
Resul Bedo është një nga intelektualët dhe autorët që ja kushtoi jetën e tij
krijuese Luftës Antifashiste Nacional
Çlirimtare. Ai është autori i përmbledhjes për gjithë dëshmorët e LANÇ,
“Yje të Pashuar”, një nga botimet
më serioze për 28 mijë dëshmorët e
luftës.
Ky botim, por edhe dhjetëra libra
dhe mijëra artikuj të tjerë letrarë dhe
studimorë bënë që Bedo të njihej si
“biografi i 28 mijë dëshmorëve”. Krijimtaria e tij numëron rreth 120 ve-

pra, mes të cilëve; romane, novela,
vëllime me tregime.
Resul Bedo nuk është vetëm biografi të dëshmorëve, por edhe një
prej pjesëmarrësve aktiv në Luftën
Nacional Çlirimtare. Ai lindi në vitin
1926 në fshatin Fushëbardhë të Gjirokastrës. Në moshën 15-vjeçare,
ishte nga të parët që u rreshtua në
çetën “Çerçiz Topulli”, më pas në
batalionin “Asim Zeneli” dhe më vonë
në Brigadën e 6 Sulmuese. Gjatë luftës
mori pjesë dhe në betejat në Jugosllavi. Ndërsa pas çlirimit të vendit do të
ishte nga ushtarakët që morën pjesë
në përballjet me Greqinë gjatë provokacioneve në kufi, më vitin 1948.
Krijimtarinë e tij e nisi që në moshë

të re në botimet e shtabeve të ushtrisë,
për tu bërë më pas një nga autorët më
të spikatur të historisë së luftës dhe
heronjve të saj.
Ceremonia e varrimit të shkrimtarit
dhe veteranit Resul Bedo u zhvillua
më 10 janar 2017 në varrezat e Tufinës në Tiranë.
Disa nga librat e Resul Bedos
“Yje të pashuar”
“Çlirimi i Shkodrës”
“Gjurmë të ndezura”
“100 episode partizane”
“Në zemër të maleve”
“Shtegtim I largët”
“Divizioni vi “sulmues” në fletët e
një ditari”

batalionet e dytë e të katërt mbeteshin për
mbrojtjen e krahinave të Vlorës, batalioni i tretë në mbrojtje të Bregdetit, kurse
batalionet e parë e të pestë në mbrojtje të
Kurveleshit të Sipërm nga Kaparieli deri
në Salari, ku vepronte bashkë me ta edhe
batalioni “Perlat Rexhepi”. Luftimet u zhvilluan në kushte tepër të vështira të dimrit të ashpër përballë një armiku shumë
superior në forca e sidomos në teknikë
luftarake. Krahinat ku vepronin forcat e
brigadës ishin të djegura e të shkatërruara nga armiku. Mungonte edhe buka për
vetë popullin, mbasi kur kishte ai kishim
edhe ne. Por partizanët i përballuan këto
vështirësi dhe i kaluan dhimbjet e humbjeve të rënda që kishin pësuar. Ata u
riorganizuan shpejt dhe me mësymje i
shpartalluan forcat armike, çliruan krahinat e Kurveleshit, Kudhësit, Treblovës,
Mesaplikut etj. Pas çlirimit të këtyre krahinave, brigada jo vetëm i shtoi radhët e
saj me partizanë të rinj, por edhe u organizua e u kompatësua efektivi i saj. Forcat
e brigadës për asnjë ditë nuk i rreshtën
luftimet duke mbrojtur zonat e çliruara e
goditur armikun kudo deri edhe brenda
në qytetin e Vlorës. Në një nga këto luftime ra heroikisht zëvendëskomandanti i
brigadës, Heroi i Popullit, Dervish Hekali.
Luftimet, sakrificat dhe heroizmat e partizanëve të Brigadës së Pestë do i kujtojë gjithmonë populli i qarkut të Vlorës, jo
vetëm për faktin se në radhët e saj kishte
djalin ose vajzën pjesa më e madhe familjeve vlonjate, por edhe pse i kishte strehuar e ushqyer vet duke ndarë me ta
kafshatën e bukës së fëmijëve; u kishte
mjekuar plagët, por edhe kishte qenë
dëshmitar e pjesëmarrës në shumë luftime përkrah tyre; se me dhënien e alarmit të rrezikut ngriheshin burra e gra të
fshatit e luftonin përkrah partizanëve e
në ndihmë të tyre. Kush nga ne nuk e ka
parë e ndier këtë solidaritet e përkrahje
të popullit heroik të Vlorës dhe që nuk
mund të harrojmë kurrë.
Në fillim të prillit 1944, brigada mori
urdhër për të kaluar në zonën e Gjirokastrës dhe për t’u vënë në mbrojtje të zhvillimit të punimeve të Kongresit të Përmetit,
në sektorin e Tre Urave deri në Barmash
të Kolonjës. Pas Kongresit të Përmetit, e
inkuadruar në Divizionin e Parë, mori
urdhër për të kaluar në Shqipërinë e
Mesme e të Veriut. Gjatë rrugës për kalimin në Veri, Brigada mori pjesë në luftimet për thyerjen e operacionit armik të
Qershorit. Luftime të ashpra deri trup me
trup zhvilluan partizanët e kësaj brigade
me forcat naziste në Qafën e Gjarpërit,
Shëmberdhenjë, Qafë Dardhë etj, duke i
shkaktuar armikut qindra të vrarë.
Me kalimin në Shqipërinë e Veriut zhvilloi luftime të ashpra për çlirimin e Matit
e Dibrës kundër forcave naziste e bashkëpunëtorëve të tyre. Veçanërisht të ashpra qenë luftimet në krahinën e Kurdarisë
e Macukullit në rrethin e Matit, luftimet
për çlirimin e Dibrës e Peshkopisë, në Sinjë e Fushë Alie kundër forcave naziste e
(Vijon ne faqen 5)
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Nderim e kujtim, për një veteran

RESUL BEDO, VËLLIM ME
JETËSHKRIME TË DËSHMORËVE...
nga Prof.Murat Gecaj
publicist e studiues
Veterani e shkrimtari Resul Bedo, me
origjinë nga Gjirokastra, gjatë jetës së
tij, sidomos në dhjetëvjeçarët e fundit,
iu përkushtua shkrimeve e botimeve të
ndryshme. Temë e rëndësishme e tyre
ishin lufta për çlrimin e Atdheut, jeta
e heronjëve e dëshmorrëve etj. Ai mori
pjesë aktve në luftimet e zhvilluara, në
Shqipëri e Kosovë, por dhe deri thellë
në Jugosllavi, në përbërje të Brigadës së
6-të Sulmuese. Në ato vite, ai ishte dhe
bashkë më vëllain tonë të madh, Xhemë
Pjetrush Gecaj, me të cilin mbajti lidhje
të ngushta, deri sa ky u nda nga jeta, në
vitin 1990. Për këtë, Resuli ka shkruar
dhe në librat e tij.
Me këtë rast, u shprehim ngushëllimet tona familjarëve e të afërmve, miqëve
e dashamirëve dhe bashkëluftëtarëve të
tij. Kujtimi dhe vepra e Resul Bedos do
të mbeten gjatë në kujtesëën e brezave.
Në nderim e kujtim të tij, më poshtë
po ribotojmë një shkrim të disa viteve
më parë, publikuar në faqet e gazetës
“Mësuesi”, ku unë shërbeva për një
kohë të gjatë.
•••
Para pak ditësh, në redaksinë e
gazetës sonë “Mësuesi”,
veterani e
shkrimtari Resul Bedo solli dy botime
të reja: Vëllimin me jetëshkrimin e dëshmorëve, të titulluar “Yje të pashuar”-VII
dhe romanin “Latifea”. Në këtë të fundit,
ngjarjet zhvillohen në Bosnje. Flitet aty
me frymëzim për jetën e Latife Çukgjinikasit, e cila sakrifikoi vetëveten për t’u
shërbyer të plagosurve, shokëve të saj

të llogoreve.
Ndërsa në librin e parë, autori nënvizon idenë se jeta dhe vepra e dëshmorëve
janë të paharruara për brezat. Këtë e
ilustron bukur me fjalët e Qemal Stafës:
“O Heronj! O martirë të Shqipërisë! Ju
gjithmonë jeni pranë nesh. Emrat e kujtimet tuaja janë të pavdekshme. Historia, me shkronja të arta, do të përshkruajë heroizmin tuaj. Dhe çdo ditë do të
gjunjëzohemi para kujtimit tuaj”.
Kombi, që nderon dëshmorët,
nderon vetëveten. Ndër përmendoret
për ta, është dhe seria e librave “Yje

të pashuar”. Në librin e përgatitur nga
shkrimtari R. Bedo, flitet për jetën e
dhjetëra dëshmorëve. Ata janë nga krahina të ndryshme të Shqipërisë. Disa
prej tyre janë vëllezër ose të afërm të
një gjaku. Binjakë ishin Akile e Polo Bezhani, vëllezër ishin Jaha e Saliko Braja, Reshit e Muharrem Çollaku, Idriz e
Reiz Bajo, Nexhat e Musa Agolli, Zenel
e Shemzi Baboçi, Haxhi e Veliko Beqiri. Aty njihemi me këshilltarët e Hekalit
apo trimat e rrëllë Mamdi Mëzezi, Nikolla Tupe, Ferid Xhajko e Hamid Shijaku,
Midhi Kostani, Kiço Greço, Muhamet

Gjollesha e Tofik Çanga; me malësorin
Haxhi Avdyli, dy Heroinat Bule Naipi e
Persefoni Kokëdhima dhe Foto Berberi...
Gjashtë dëshmorë ishin nga familja
Demaj... E përbashkëta e tyre ishte:
Shokë të pandarë, të një ideali.
Ja, për lirinë dhe demokracinë e vërtetë e dhanë jetën e tyre të re edhe mjaft
mësues të paharruar. Ndër ta, ishte
dhe Kristaq Capo, nga Berati. Shërbeu
ai me përkushtim në Korçë e Përmet
dhe u brengos në zemër nga jeta e mjerë
e njerëzve të thjeshtë. Prandaj rroku
armët e luftoi për lirinë. Por e vranë
fashistët. Ëndrrën rinore ua prenë në
mes armiqtë edhe mësuesve: Seit Demiri, Margarita Tutulani, Ajet Xhindole,
Frosina Plaku, Hanko Gjata...
Por nuk e kursyen jetën e tyre të re as
nxënësit. Kështu, autori flet me krenari
për trimërinë e djaloshit 14-vjeçar Ali
Spahiu, për dëshmorin 15-vjeçar Thimjo Bllaci e të tjerë. Për ata autori ka
lënë një vend të posaçëm në libër, kur
flet për afër 30 “shqiponjat e vogla”, që
lanë librat e fletoret dhe luftuan deri sa
ranë dëshmorë. Me mjaft interes janë
dhe letrat e dorëshkrimet e dëshmorëve,
që autori i vendos nga fundi i këtij libri,
si dhe tekstet e këngëve kushtuar Heronjëve: Qemal Stafa, Mine Peza, Emin
Duraku, “Dëshmorëve të Shkodrës” etj.
Ashtu siç shprehet dhe autori Resul
Bedo, është detyrë atdhetare mbledhja e çdo kujtimi ose dokumenti, si dhe
shkrimet e botimet për jetën e dëshmorëve tanë. Libri në fjalë, ashtu si dhe
të tjerët të kësaj natyre, u shërben mësuesve tanë për leximet jashtë klase
dhe në veprimtaritë e ndryshme për
edukimin atdhetar.
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mercenare të kriminelit Halil Alia, xhandarëve e bashibozukëve me të cilët mjaftë
nga partizanët i kishin provuar armët në
luftime me ta në maline Tragjasit, Gumenicës e në Gjorm në janar 1943. Në
të gjitha luftimet e zhvilluara partizanët
e brigadës treguan vendosmëri e trimëri
të rrallë në luftime dhe përballimin e situatave shumë të vështira nga Vlora deri
në Kukës, që ishin edhe luftimet e fundit
brenda kufijve shtetërorë e që përfunduan me çlirimine krahinës së Lumës
dhe mbajtjen nën kontroll të rrugës
Kukës-Prizren.
Brigada zhvilloi luftime të ashpra me
forcat naziste dhe xhnadramërinë e Xhafer Devës, mercenarët që kishin kryer
masakrën e 4 shkurtit në Tiranë e krime
të tjera, për çlirimin e Gjakovës dhe Prizrenit e krahinave të tjera të Kosovës.
Veçanërisht të ashpra qenë luftimet
për çlirimin e Gjakovës. Me çlirimin e
Rrafshit të Dukagjinit e Kosovës, forcat
e Brigadës së Pestë bashkë me ato të
Brigadës së Tretë dhanë një kontribut të
rëndësishëm, jo vetëm për çlirimin e popullit të Kosovës, por dhe në përfshirjen
sa më gjerë të tij në Luftën Antifashiste,

duke patur të drejtën të kërkojë zbatimin
e vendimeve të Konferencës së Bujanit
për vetëvendosje.
Me trimëri e sjellje shembullore partizanët e Brigadës së Pestë fituan dashurinë
e admirimin e popullit kosovar; shumë
të rinj kosovarë hyjnë vullnetarisht në
radhët e Brigadës duke e dyfishuar efektivin e saj dhe ata luftuan me trimëri në
Sanxhak.
Mbas luftimeve në Kosovë Brigada e
Pestë S bashkë me atë të Tretë dhe 25të u inkuadruan në Divizionin e V-të që
pata nderin ta komandoj në luftimet në
tokat e ish Jugosllavisë. Sa u gëzova që
pas një periudhe 7 mujore do isha bashkë
me shokët e mi e do të ndanim së bashku vuajtjet dhe sakrificat që kërkon lufta;
hidhërimet kur të vriten shokët, po dhe
gëzimet që të jep fitorja.
Shumë nga shokët kishin rënë heroikisht duke luftuar, mjaftë të tjerë ishin
ngritur në përgjegjësi dhe kishin shkuar
me detyra në reparte të tjera, por shumicën i kisha aty e për mua ishte kënaqësi.
Brigada në Sanxhak vepronte në kondita
shumë të vështira, luftohej në terren krejt
malor në një dimër shumë të ashpër, në
një tokë të shkretuar nga gjermanët. Ishte

lluks kur sigurohej patatja për të ngopur
barkun. Nga ana tjetër gjermanët kishin
ndërtuar një mbrojtje pozicionale dhe që
mbroheshin me këmbëngulje për të siguruar rrugët e tërheqjes nga Mali i Zi, gjatë
luginës së lumit Lini dhe në Veri për të
siguruar tërheqjen e trupave nëpërmjet
nyjes hekurudhore tepër të rëndësishme
të Vishegradit.
Luftimet e zhvilluara për afro dy muaj
në Sanxhak kanë qenë të ashpra dhe na
është dashur të parballojmë vështirësi të
mëdha. Veçanërisht të vështira qenë luftimet për marrjen e nyjeve të fortifikuara
të Jadovnikut, Bitovikut, Mileshevdolit
etj, duke çliruar bashkë me forcat e tjera
të Divizionit të V-të qytetet Sjenu, Pripolje,
Priboj etj. Po edhe në këto luftime efektivi i Brigadës korri fitore duke treguar
edhe njëherë trimëri e vendosmëri të admirueshme. Gjaku i derdhur në Sanxhak
ishte kontributi që jepte ushtria jonë në
kuadrin e luftës antifashiste botërore; jo
vetëm në çlirimin e popujve të ish Jugosllavisë, por edhe në fitoren e bllokut
antifashist ndaj fuqive fashiste, mbasi
angazhimi i forcave gjermane në luftime
me divizionet tona nuk e lejoi komandën
gjermane ta përdorte armatën e kundër

frontit të dytë.
Gjatë rrugës së saj luftarake brigada
ka zhvilluar shumë beteja ushtarake, ajo
ka korrur fitore të lavdishme, por edhe
humbjet kanë qenë të ndjeshme. Nga
radhët e luftëtarëve të saj kanë dhënë
jetën 350 dëshmorë e qindra të tjerë janë
plagosur e gjymtuar. Në mes dëshmorëve
janë hëronjtë dhe heroinat: Abaz Shehu, Dervish Hekali, Kastriot Muço, Zaho
Koka, Zonja Çurre, Laze Nuro, Llambro
Andoni, Hysen Çino e Nimete Progonati.
Është detyra jonë që traditat luftarake
të Brigadës së Pestë heroike t’ua transmetojmë brezave të ardhshëm, se ato bëjnë pjesë në thesarin brilant të traditave
shekullore të të parëve tanë. Kjo edhe
për faktin se mosha mesatare e efektivit
të Brigadës së Pestë ka qenë lule e rinisë
nga 15-22 vjeç. Ata luftuan e ranë për
një ideal të lartë, për lirinë e pavarësinë e
Shqipërisë, për lirinë e popullit të tyre, për
një Shqipëri demokratike, me ato ideale që
përcaktoi konferenca e Pezës. Po fatkeqësisht ne luftëtarët jemi zhgënjyer, se diktatura enveriane nuk u qëndroi besnike
idealave për të cilat luftuam e për të cilat
ranë shokët tanë. Sepse ajo e katandisi
vendin tonë në më të varfërin e Europës.
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VELI DEVA, KOLOSI I KTHESAVE
HISTORIKE NË KOSOVË
Nga Bashkim Hisari

N

ë një vjetorin e vdekjes,
në Prishtinë u perkujtua
emri dhe vepra e kolosit, veteranit të Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare, politikanit dhe
ekonomistit ndër më të sukseshëm
të Kosovës, Veli Deva.
Në mbledhjen përkujtimore që
organizoi Shoqata e Veteranëve të
LANÇ-së e Kosovës, folën: kryetari i
veteranëv të LANÇ të Kosovës, Zija
Mulhaxha, ish lideri politik, avokati Azem Vllasi dhe bashkëpuntori i
ngushtë shumëvjeçar i Veli Devës,
Burhan Kavaja.
Veli Deva është i lindur në Gjakovë më 1924. Shkollimin fillor dhe
të mesëm e kreu ne Shqipëri, studimet e larta politike në Beograd,
ndërsa studimet e larta ekonomike
në Shkup.Ishte sekretar organizativ i Komitetit të rretheve në Gjakovë, Drenicë dhe Pejë. Instruktor i Komitetit krahinor të PKJ për
Kosovë. Anëtar i KQ të LKS dhe
Komitetit Qendror të LKJ. Kryetar i
Komitetit krahinor të LK të Kosovës.
Anëtar i Kryesisë së ish Jugosllavisë dhe drejtor i Përgjithshëm e
shumëvjeçar i Kombinatit “Trepça”
në Mitrovicë.
Veli Deva qysh në moshën e re u
kyq në radhët e Luftes Antifashiste.
Ideali i tij ishte liria e Kosovës dhe
popullit shqiptar. Ka marrë pjesë në
të gjitha aksione kundër regjimit.
Aktivitetin politik filloi në Shkodër
dhe Kavajë. Në qytetin e Kavajës
bashkë me Emin Durakun shpërndanin pamfleta kundër regjimit të
atëhershëm fashist në Shqipri. Për
shkak të punës revolucionare, Veli
Deva shumë herë ishte i burgosur.
Në vitin 1939. pas trazirave në liceun e Shkodrës gjatë festimeve të
Ditës së pavarësisë më 28 nëntor,
emri i tij u gjend në listën e liceistëve të Shkodrës të përjashtuar
nga shkolla me urdhër të ministrit

Ernes Koliqi. Masat e marra nga
qeveria shqiptare nën pushtimin
fashist ishin shumë të ashpëra. Veli
Devën bashk me shokët nga Kosova të cilët në Shqipri kishin ardhur
për të mësuar në gjuhën amtare
shqipe si: Mazllum Këpuskën, Xhevdet Hamzën, Qamil Nixhën, Ymer
Pulën etj. kishin larguar nga liceu i

Shkodrës. Konzullata jugosllave në
Shkodër ata i trajtonte si pjestarë
të Lëvizjes irredentiste shqiptare që
dëshironin bashkimin kombëtar dhe
nuk lejohej të këthehen në Kosovë.
Prej
dokumenteve
zyrtare-telegramet e këmbyera mes prefektit të
Shkodrës Lele Koçi me ministrin e
Brendshëm Maliq Bushati dhe me
prefektin e Tiranës Zejnel Prodani
dëshmohet se pas kësaj ngjarjeje qeveria e atëhershme shqiptare,
Veli Devën bashkë me Fadil Hoxhën
kishin burgos përkohësisht në burgun e Tiranës.
Gjatë Luftës së Dytë Botrore,
Veli Deva duke u reshtua drejtë
me grupacionin e antifashishtëve
Shkodran në radhët e të cilëve dominonte fruma liridashëse, aspiratat
dhe vullneti për liri. Ishte në ballë
të Lëvizjës për çlirimin nacional dhe
social të vendit dhe u angazhohej
për ndryshimin e regjimit shoqëroro
politik dhe të kufijve të padrejta që
kishin imponuar Fuqit e Mëdha dhe
kërkonte bashkimin e Kosovës me
Shqiprin.
Në vitet e para pas Luftës së
Dytë Botërore, Kosova ishte një
provincë e thjesht e Serbisë, e zhytur në varfëri dhe prapambneturi
të përgjithëshme, me pak njerëzë
të shkolluar e shumë analfabetë,
pa ekonomi, pa zhvillim dhe infra-

strukturë, me identitet të ngulfatur
të shqiptarëve që jetonin nën një
regjim represiv policor, me shumë
kufizime dhe pengesa në zhvillim.
Në kët realitet të Kosovës brenda Jugosllavisë socialiste, që nuk
ishte zgjidhja por ishte fati historik i shqiptarëve, Veli Deva, sikur edhe shokët më të afërt të tij
Fadil Hoxha, Xhavit Nimani, Ilijaz
Kurteshi, Mahmut Bakalli etj., dha
krejt që kishte mundësi për zhvillimin e Kosovës, duke afirmuar dhe
zbatuar atë që ishte në interes të
progresit dhe zhvillimit të përgjithshëm të të gjithë qytetarëve të
Kosovës. Në kohën e këthesave pas
“Plenumit të Brioneve” dhe largimit
të Rankoviqit, Veli Deva si timonier
i politikës kosovare me guxim, me
qëndrime dhe parime të forta, të paluhatshëme dhe besnikëri la gjurmë të thella. Në mënyrë të duhur
shfrytëzoi klimën e krijuar dhe
hapi perspektiva të reja për ndryshime esenciale. Punoi për barazinë
e shqiptarëve dhe afirmimin kombëtar duke u angazhuar për zhvllimin e gjithëmbarshëm të Kosovës
sidomos në fushën e arsimit në
gjuhën shqipe, kulturës, shëndetësis, diplomacis, dhe mediave. Kontribut të veçantë dha në formimin e
realizimin e Autonomisë së Kosovës
si dhe në themelimin e Universitetit të Prishtinë që ndikuan në
ndryshimin e strukturës të punësuarëve në favor të shqiptarëve. Në
atë kohë filloi edhe procesi i zhvillimit të hovshëm ekonomik. Kosova
gradualisht nisi të pavarsohet nga
Srbia. P
ër herë të parë Kosova përfaqsonte interesat e veta në federatë e jo
përmes Serbisë. Proceset pozitive
që nisën në kohën e Veli Devës nuk
u ndalën. Avancimi i statusit të
Kosovës që filloi në atë kohë u finalizua me Kushtetutën e vitit 1974.
kur Kosova fitoi kompetencat gati si
republikat dhe u bë element konstituiv i Federatës Jugosllave.
Më vitin 1971. Veli Deva mori
udhëheqjen e sistemit më të rëndësishëm
industrial-ekonomik
të
Kosovës- “Trepçën”, që ishte forca
motorike e zhvillimit të vendit. Në
krye të këtij gjikanti, Veli Deva bëri
një revolucion të vërtet. Kishte merita të veçanta për organizimin dhe
ngritjen e kapaciteteve prodhuese
me përpunimin e metaleve me ngjyra siç kanë qenë ato në Mitrovicë-Fabrika e Starter Baterive dhe
ndërmarrja Trepça- Komerc, në Prizren-Famipa, në Skenderaj-Fabrika
e Municionit, në Pejë-Fabrika e Baterive industriale, në Gjakovë-Fabrika Metaliku, në Gjilanë-Fabrika e
Baterive etj. në të cilat u punësuan
mbi 22.000 punëtor.
Veli Deva ishte personalitet me
tipare të ralla: i guximshëm, i fjalës,
me qëndrime dhe parime të forta, i
paluhatshëm, besnik, la gjurmë të
thella dhe si i tillë ka vend të merituar në historin e re të Kosovës.
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Kryesia e Shoqatës të Veteranëve të LANÇ të Kosovës dënon aktet e dëmtimit të varrezave e shtatoreve

LANÇ e popullit të Kosovës nuk mund të njolloset
Kryesia e Shoqatës të Veteranëve të
Luftës Nacional-Çlirimtare të Kosovës
(LANÇ), dënon përpjekjet e fundit të individëve për njollosjen e Luftës Nacional-Çlirimtare të Kosovës .
Kryesia vlerson se dukuritë që po
shfaqen kohëve të fundit, siç janë
rrënimet dhe dëmtimet e shtatoreve, plakave përkujtimore, prishjet e
varrezave, heqja dhe ndërrimi i emrave të dëshmorëve dhe heronjëve të
popullit nga emërtimet e rrugëve dhe
institucioneve publike, mohimet dhe
damkosjet aspak të drejta të vlerave
dhe kontributit të tyre për liri, janë
fyese dhe të dëmshme për popullin dhe shtetin e ri të Republikës së
Kosovës.
Kërkesat e fundit që t’i ndërrohet
emri i palestrit sportiv “Sezai Surroi”
në Prizren është shembulli më eklatantë i kësaj dukuri e me çfar tentohet të shtrembrohet historia dhe të
humbet karakteri dhe kontributi i
dëshmorëve që dhanë jetën për lirinë
e popullit tonë. Populli shqiptarë iu
bashkua luftës së Bllokut Antifashist
dhe rezistoi kundër fashizmit dhe na-

zismit përkrah Aleancës së madhe të
popujve që ngadhënjyen ndaj Boshtit
të Nazi-fashizmit.
Deri nga mbarimi i Luftës së Dytë
Botrore, rreth 50.000 luftartëtarë
nga Kosova luftuan krah në krah me

luftëtarët antifashistë të Shqipërisë
dhe të botës tjetër përparimtare. Ndër
ta ishte edhe mësuesi i ri Sezai Surroi
të cilin në vitin 1944, fashistët gjermanë e varën bashkë me 6 shokë të
tjerë në qendër të Prizrenit. Pjesa më

e madhe e qytetarëve të Prizrenit dhe
Kosovës me vite respektojnë dhe me
krenari nderojnë emrin dhe veprën
e Sezai Surroit. Kontributi i tij sikur
i të gjithë veteranëve të LANÇ, ishin
shumë të rëndësishme për përpjekjet e popullit tonë për pavarësi dhe
shtetin e lirë të Kosovës. Veteranët
e LANÇ-së në momente kyçe të historisë së vendit u përcaktuan drejt
dhe i dhanë përkrahje Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe luftës së drejtë
për çlirimin dhe ndërtimin e shtetit të
Kosovës.
Historia ka nxjerrë në pah dhe
ka vlerësuar pozitivisht dhe të dobishme Luftën Nacional-Çlirimtare në
atë periudhë të historisë së Kosovës
dhe të kombit tonë. Ndaj, Kryesia e
veteranëve të LANÇ –së, kërkon me
ngulm dhe pa asnjë lëkundje të çmohet drejt rëndësia e LANÇ-së si një
faqe e lavdishme e të së shkuarës, si
ideal për të ardhmën dhe të refuzohen
dhe kundërshtohen me vendoshmëri
të gjitha tentativat për njollosjen dhe
abuzimin e dëshmorëve dhe të vlerave
të LANÇ-së .

se nuk ka arsye pët tu ulur në një
tryezë të përbashkët bisedimesh në
momentin që ata nuk e pranojnë pavarësinë e vendit. Ndërsa për arres-

timin e tij më 4 janar në Francë, ai
komentoi se akuza e Serbisë është
e padrejtë dhe përbën abuzim i të
drejtave të njeriut.

Rajoni

Ramush Haradinaj: Dialogu mund të vijojë
nëse Serbia njeh pavarësinë e Kosovës
Lideri i Aleancës për Ardhmërinë
e Kosovës, Ramush Haradinaj në
një intervistë për agjencinë franceze
të lajmeve AFP u shpreh se dialogu mes dy vendeve do të vazhdojë vetëm kur Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës.
Në një intervistë për agjencinë
franceze të lajmeve AFP, Ramush
Haradinaj. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i cili ndodhet
në Strasburg, u shpreh se dialogu
me Serbinë mund të vazhdojë vetëm
nëse kjo e fundit e njeh pavarësinë
e Kosovës. Ish kryeministri, aktu-

alisht në liri me kusht, theksoi se
Prishtina po tregon inferioritet dhe
servilizëm ndaj Beogradit. Ai shtoi
se duhet të kundërshtohet vazhdimi i dialogut mes të dy palëve,
derisa Serbia të njohë pavarësinë
e Kosovës. Haradinaj u shpreh se
është për të ardhur keq që “Prishtina prezantohet në një pozicion inferior dhe të përulur në Beograd”,
duke shtuar se Kosovës i mungojnë
njerëzit e gatshëm për tu përballur. Haradinaj tha se është kundër
vazhdimit të dialogut mes të Prishtinës dhe Beogradit duke arsyetuar

“Vatra” përkujton 100 -vjetorin e lindjes së Musine Kokalarit
Organizata e Gruas The Ëomen’s
Organization “Hope & Peace” me
mbështetjen e Federatës Panshqiptare “Vatra” do të organizojë Sesionin
Përkujtimor me rastin e 100 Vjetorit
të lindjes së Heroinës tonë kombëtare
Musine Kokalari. Takimi në përkujtim
të jetës dhe veprës së Martires shqiptare Musine Kokalari do të mbahet
në Selinë e “Vatrës” në adresën 2437
Souther BLV. Bronx, NY 10458, më
datë 11 shkurt 2017, ora 11.30Am.
Musine Kokalari lindi më 10 shkurt
të vitit 1917, në Adanë, të Turqisë.
Në vitin 1921, familja e saj kthehet në Shqipëri dhe vendoset në Gjirokastër, ku Musineja kreu shkollën
fillore. Nëntë vjet më vonë, familja Kokalari vendoset në Tiranë.
Në vitin 1937, Musineja mbaroi
shkollën e mesme “Nëna Mbretëreshë”
dhe më pas shkoi për studime në Universitetin e Romës, në Itali, të cilin e
mbaroi shkëlqyeshëm në vitin 1941.

Ajo botoi librin e saj të parë “Seç më
thotë nëna plakë” në vitin 1939.
Ishte viti 1943, kur Musine Kokalari
së bashku dhe me disa shokë të tjerë
formuan Partinë Socialdemokrate.
Një vit më vonë, me përpjekjen e saj,
doli numri i parë i gazetës “Zëri i Lirisë”. Në vitin 1944, botoi librin e saj
të dytë “Rreth vatrës”, ndërsa më 12
nëntor të po këtij viti u pushkatuan
vëllezërit e saj, Muntaz e Vesim Kokalari. Katër ditë më vonë e arrestuan
dhe Musinenë, të cilën e mbajtën 17
ditë në burg.
Në janar të vitit 1945, u botua libri
i tretë i Musine Kokalarit “Sa u tund
jeta”.
Më 23 janar të vitit 1946, ajo u arrestua për së dyti nga forcat e Mbrojtjes së Popullit e gjyqi e dënoi me 20
vjet heqje lirie.
Në vitin 1961, e nxjerrin nga burgu
dhe e internuan në Rrëshen, ku dhe
doli në pension me gjysmë page.

Në vitin 1981, sëmuret nga sëmundja e kancerit, që dy vjet më pas do ta
largonte përgjithmonë nga jeta. Dhjetë
vjet më vonë, pra në vitin 1993, Presidenti i Republikës i dha pas vdekjes
medaljen “Martir i Demokracisë”.
“Për shëndetin tim nuk i drejtohem
kujt, aq më pak atij që kishte në dorë
të më lehtësonte dënimin”. Kështu
shkruante Musineja vetëm pak kohë
para se të vdiste, duke lënë të kuptohej
se “ai” nuk ishte veçse Enver Hoxha, i
cili u kujdes deri në fund për dënimin
e saj. E konsideruar si kundërshtare e
regjimit komunist, ajo u dënua me 20
vjet burg dhe më pas u internua për
22 të tjerë në Rrëshen, ku vdiq në vitin
1983, nga kanceri. Bashkëkohësit
tregojnë se nuk iu dha mundësia as
të kurohej në spitalin onkologjik. Vdiq
e vetme dhe u varros nga varrmihësit.
Kur e zhvarrosën vite më vonë, u pa se
duart e saj ishin të lidhura me tela me
gjemba.
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Kryeministrja britanike flet në SHBA
për Kosovën: Kujdes me Putinin
Përkushtimi britanik për ruajtjen e paqes edhe në
Kosovë është një nga arsyet pse kryeministrja britanike, Theresa May mendon që vendi i saj mund të
krenohet në përballjen me sfidat e sigurisë.
“Kjo është arsyeja pse Britania është vend udhëheqës, krahas Shteteve të Bashkuara, i koalicionit
që punon me sukses për mundjen e Daeshit (grupit
Shteti Islamik), arsyeja pse ne jemi pajtuar që të
dërgojmë 800 trupa në Estoni dhe Poloni si pjesë të
pranisë së shtuar të NATO-s në Evropën lindore…
dhe arsyeja pse ne e kemi shtuar përkushtimin tonë
në operacionet paqeruajtëse në Kosovë, Sudanin Jugor dhe Somali”, ka thënë May derisa iu drejtohej me
fjalim ligjvënësve republikanë në Filadelfia të SHBAsë.
Presidenti i ri amerikan, Donald Trump ka shqetësuar disa vende evropiane kur deklaroj se NATO
është e “vjetëruar”, ndërsa ka kritikuar ashpër vendet anëtare të saj që nuk e kanë plotësuar kushtin e
investimit të 2 % të Bruto Prodhimit Vendor në sektorin e mbrojtjes. Kësaj deklarate duket se i bënte
jehonë edhe shefja e qeverisë britanike.
“Ditët kur Britania dhe Amerika kanë intervenuar në vendet sovrane në përpjekje për t’i ribërë
ato sipas mënyrës tonë, kanë përfunduar. Por, ne
s’mund të përballojmë që të qëndrojmë pa reaguar
kur kërcënimi është real, dhe kur është në interesin
tonë të intervenojmë”, ka thënë May.
May tha se kritikat për vendet e NATO-s qëndrojnë, por vlerësoi se liritë e siguruara nga SHBA dhe
Britania për Evropën lindore, duhet mbrojtur.
“Ne nuk duhet të rrezikojmë liritë që presidenti Reagan dhe ish kryeministrja britanike Margaret
Thatcher ia kanë sjellur Evropës Lindore duke e
pranuar pretendimin e presidentit rus Putin se tani

ajo pjesë është zona e tij e ndikimit”, ka thënë shefja
e qeverisë britanike.
Gjatë fjalimit të saj që disa herë është ndërprerë
nga duatrokitjet entuziaste të republikanëve amerikanë, shefja e qeverisë britanike ka kaluar jo pak
kohë duke këshilluar ata sidomos në raport me
Rusinë.
“Kur është fjala për Rusinë, shpesh është punë
e mençur të kujtosh shembullin e presidentit Ronald Reagan, i cili gjatë negociatave me liderin sovjetik, Mikhail Gorbachev, i është përmbajtur fjalës
së urtë, “beso, por verifiko”, ka thënë kryeministrja
britanike.
“Me presidentin Putin, këshilla ime është “angazhohuni, por keni kujdes”, ka thënë May.

Presidenti i ri amerikan, Donald Trump ka thënë
se ai dëshiron bashkëpunim më të madh me Rusinë
në çështje si lufta kundër terrorizmit dhe çështjen
e Sirisë, duke sugjeruar se ai mund të heqë sanksionet që administrata e Obamës ia ka vendosur
Moskës si reagim ndaj aneksimit të Krimesë.
May megjithatë ka shtuar se nuk “ka asgjë të paevitueshme në konfliktin në mes të Rusisë dhe perëndimit, por ka paralajmëruar se po aq lehtë mund të
kthehemi në ditët e Luftës së Ftohtë.
“Por, ne duhet të angazhohemi me Rusinë nga një
pozicion i fuqisë, dhe ne duhet të ndërtojmë marrëdhëniet, sistemet dhe proceset që e bëjnë bashkëpunimin më të mundshëm se sa konfliktin”, ka
thënë ajo.

Eksperti i spiunazhit: Daullet e luftës po bien në Kosovë e Bosnjë
John Schindler, ekspert i sigurisë, ish-analist i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë [NSA] dhe ekspert në fushën
e spiunimit e terrorizmit, në një shkrim për Observer, ka
paralajmëruar se një luftë e re në Ballkan mund të fillojë.
Ai ka përmendur si shkak situatën e brishtë në Bosnjë e
Hercegovinë dhe Kosovë.
“Në dekadën e fundit të luftërave nëpër vende të
ndryshme që prej sulmeve të 11 shtatorit, është e lehtë
të harrojmë se sa spiunë, ushtarë dhe diplomatë perëndimorë, shpenzuan kohë në vitet ’90 për të shpëtuar
Ballkanin nga vetvetja”,- shkruan Schindler, transmeton
“Koha.net”.
“Pas shpërbërjes së Jugosllavisë në vitin 1991 me
dhunë dhe luftë, i ra hise NATO-s, në krye me Shtetet e
Bashkuara, që të zgjidh katrahurën e shëmtuar. Tani, një
gjeneratë më vonë, zgjidhjet e përkohshme të Ëashingtonit për Ballkanin kanë filluar të copëtohen dhe një luftë
mund të nisë në rajonin më të destabilizuar të Europës”,shton ai.
Me Bosnjën të fundosur në korrupsion dhe krim, duke
mos përmendur edhe problemet serioze me ekstremizmin
islamik, ajo po shembet politikisht, ekonomikisht dhe si
shoqëri. Në fund të vitit 1995, presidenti i atëhershëm
amerikan, Bill Clinton në Dayton të Ohios nënshkroi një
marrëveshje për të mbajtur të bashkuar Bosnjën e përfshirë në luftë civile, por kjo marrëveshje nuk ishte menduar si afatgjate.
“Bosnja ende është me sistemin e Daytonit, me Sarajevën e dobët dhe me fuqizimin e dy etnive; Federatës
myslimane dhe Republika Srpskas. Kjo marrëveshje e
çuditshme nuk e kënaq asnjërën palë. Fuqi më e madhe
i është dhënë myslimanëve, pak për serbët dhe kroatët
po ankohen që nuk kanë etninë e tyre. Tani lidershipi i
Republika Srpskas, po kërcënon që të tërhiqet nga marrëveshja e Daytonit. Presidenti i kësaj republike, Milorad
Dodik nuk po fsheh nacionalizmin e tij”,- shkruan ish-oficeri ushtarak, Schindler.
Sipas Schindlerit, situatë më e keqe është në Kosovë.

Ai shkruan se tensionet në Kosovë janë rritur me provokimet e shpeshta të Beogradit.
“Serbia po kërkon aneksimin e veriut të Kosovës që përbëhet me shumicë serbe. Serbia së fundmi për në Kosovë
nisi një tren me sloganin “Kosova është Serbi” në 21 gjuhë.
Këtë, shqiptarët e panë si provokim. Fatmirësisht, treni u
ndal para se të mbërrinte në Kosovë”,- shkruan ai.
“Presidenti i Serbisë, një nacionalist i madh, kërcënoi
me dërgim të ushtrisë në Kosovë nëse serbët atje keqtrajtohen. Kjo gjë do të rifillonte luftën ndëretnike që NATO-ja
e ndali me bomba në vitin 1999”.
Schindler shkruan se liderët politikë të Kosovës, si
kundërpërgjigje ndaj veprimeve të Beogradit, ishte kërkesa ndaj Bashkimit Europian që të qetësojë Beogradin para
se gjërat të dalin jashtë kontrollit, derisa shumë shqiptarë
flasin për ringjalljen e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, forcë
që rezultoi e suksesshme gjatë luftës në Kosovë. Ky shtet
nuk ka ushtri, ka vetëm një forcë paraushtarake , por çdo
tentim i shqiptarëve për riarmatosje do të ngjallte sjellje të
këqija nga Serbia.
“Këtu nuk vlen të përmendet edhe shkuarja e shumë
shqiptarëve në Shtetin Islamik në Irak dhe Siri. Disa veteranë xhihadistë po kthehen në shtëpi. Në Kosovë ka edhe
shumë shqiptarë të armatosur që po synojnë luftën”,shkruan eksperti i spiunimit dhe terrorizmit.
Përfshirja e Putinit mes Serbisë, Bosnjës dhe Kosovës,
sipas Schindlerit, ka filluar para dy vjetësh kur ideologjinë
e tij për solidaritetin me ortodoksinë sllave kundër Perëndimit e përqafuan shumë serbë, shumë prej tyre në Bosnjë.
“Moska ka përkrahur Dodikun politikisht dhe financiarisht për kundërshtimin e tij ndaj sistemit të Daytonit”,
shkruan ai.
“Përfshirja e Rusisë në Serbi është edhe më brengosëse. Nuk është koincidencë që treni provokues që u nis
për në Kosovë, ishte prodhuar në Rusi, transmeton Koha.
net. Prezenca e inteligjencës ruse është jashtëzakonisht

e madhe dhe ka krijuar një bazë në jug të këtij shteti me
qëllim që të monitorojë aktivitetet e Perëndimit në regjion”,shton ai.
Shqetësimi më i madh i Schindlerit tani për tani është
kërcënimi i Ballkanit me lojërat klandestine të Kremlinit, të
cilat ai e quan “Luftë Speciale”. Schindler shkruan se rusët
përmes spiunimit, përmbysjeve, propagandës dhe terrorizmit synon destabilizimin e tërë Ballkanit.
“Në nëntor, operativët e lidhur me inteligjencën ruse
tentuan grusht-shtet në Mal të Zi, shtet i cili po kërkon
anëtarësimin në NATO. Ajo çfarë do Putini në Ballkan
është e arritshme. Të krijojë kaos politik që do të shpërqendronte Perëndimin. Ai do të jetë fort i lumtur nëse do të
niseshin luftërat lokale”,- shkruan Schindler.
“Putini, si shumë rusë, e sheh intervenimin e Perëndimit në Bosnjë dhe Kosovë si sulm ndaj botës ortodokse
sllave dhe planifikon hakmarrje”.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët evropianë vazhdimisht kanë bërë thirrje për qetësim të Europës
Juglindore para se problemet e tyre të dalin jashtë kontrollit dhe se dhuna do të rikthehej në këtë rajon me shumë
probleme.
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Holokausti/ 75 familje shqiptare mes “Të drejtëve midis Kombeve”

Presidenti dekoron familjet që shpëtuan hebrenjtë
në Shqipëri gjatë Luftës së Dytë Botërore
Presidenti, Bujar Nishani, dekoroi më 27 Janar
2017 disa familje shqiptare që strehuan hebrenjtë
gjatë luftës së Dytë Botërore.
Në fjalën e tij në ceremoninë e organizuar me këtë
rast, Nishani kërkoi që kjo ditë të marrë vendin e
merituar në histori.
“Sot me rastin e Ditës Botërore të Kujtesës së Holokaustit jemi mbledhur së bashku për të kujtuar
nderuar dhe vlerësuar në emër të shtetit modern ata
shqiptarë të cilët vunë veten dhe familjet e tyre në
rrezik vetëm e vetëm për të shpëtuar qoftë dhe një
jetë të vetme njerëzore. Si do të kishte qenë bota sot
sikur të gjithë do të kishin vepruar ashtu sikur shumica e shqiptarëve?!”, tha Nishani.
Në të njëjtën kohë, edhe ministria e Jashtme në
bashkëpunim me Këshillin e Evropës dhe Bashkinë
e Tiranës, organizuan disa aktivitete me rastin e
Ditës Ndërkombëtare të Përkujtimit të Holokaustit.
Për të nderuar të gjithë ata qytetarë shqiptarë që
rrezikuan jetën e tyre në shpëtimin e hebrenjve, u
përuruan lulishtja “Të Drejtët midis Kombeve”. 75
familje shqiptare janë renditur mes “Të drejtëve midis Kombeve” në Qendrën Ndërkombëtare të Përkujtimit të Holokaustit.
Ministri Bushati dhe Ambasadori i Izraelit në
Tiranë, gjatë inaugurimit të parkut, vunë në dukje
gjestin fisnik të shqiptarëve në shpëtimin e hebrenjve gjate ditëve të errëta të Luftës së II-të Botërore.

OPINION

Realiteti në Luginën e Preshevës në vitin 2017

Nga Lendita Jashari*
Çfarë pret Lugina e Preshevës nga viti 2017- Pak gjë!
Realisht çfarë do duhej të priste, është shumë më
shumë! Problemet e Luginës së Preshevës, janë ekzistenciale, si askund në Europë! Fillimisht problemet e
Kosovës Lindore, janë nga: statusi politik i saj, pasuar
nga problemet politike, të sigurisë, arsimore, drejtësi-gjyqësi, ekonomike, historiko-kulturore, etj
Marrëveshja e Paqës së Konçulit e vitit 2001, premtonte zgjedhjen e statusit politik të Luginës së Preshevës
përmes dialogut- edhe pas 16 vitesh asgjë nuk ka!
Derisa minoriteti i serbëve të Kosovës, në përqindje të
parëndësishme, sipas konventave dhe protokoleve Europiane dhe Ndërkombtare, nuk u garantohet asnjë e drejtë
më shumë sesa minoriteteve tjera, privilegjohen dhe u
garantohen shumë më shumë të drejta sesa çdo pakice
tjetër në Europë! Sikur të zgjedhej statusi politik i Luginës së Preshevës, të gjitha problemet e më pasme do
zgjedheshin automatikisht!
Problemet politike, pas çështjes së statusit politik,
kruciale për ne Shqipëtarët e Luginës së Preshevës,
radhiten një varg si: mospërfaqësimi real në nivel lokal
e veçmas në nivel qendrorë( edhe pse çdonjëri Shqiptarë

i Luginës jemi për Bashkim me Kosovën! Përfaqësimi
në nivel lokal bëhet nga klane politike që kanë interes më
shumë vetëpunësimin dhe punësimin nepotik e politik
sesa interesin e qytetarve që përfaqësojnë, derisa në nivel qendror përfaqësohemi nga “Rrahman Morinët” e Luginës. Për fat të mirë në Iliridë, bashkimi i partive politke
Shqiptare ka ndodhur tashmë, e njejta gjë do duhej apliku edhe në Luginë); implikimi i Serbisë në përzgjedhjen
e politikanve Shqiptarë dhe në politik-bërjen e tyre( në të
gjitha zgjedhjet lokale dhe republikane, shteti serbë, ka
influence dhe përkrah madje në ca raste edhe më hapur
parti të caktuara politike); nepotizmi dhe korrupsioni( në
vazhdimsi është sinonim i partive politike dhe politikanve
të Luginës së Preshevës, kjo duket që i intereson edhe Serbisë për të dëmtu kauzën Kombtare të Shqiptarve të Luginës së Preshevës); heshtja e politikës së terrorit të Serbisë dhe për zgjedhjen e statusit politik të Luginës( si në
nivelin lokal e mos të flasim më për ata pak politikan që
vetëquhen Shqiptar në nivelin republikan, që më shumë
dëmshëm ndikuan duke heshtur, fshehur, minimizu terrorin e shtetit kolonialist të Serbisë kundër Luginës, për
më keq pos fjalimeve nëpër fushata politike patriotike-patetike e hipokrite zgjedhjen e statusit politik të Luginës e
harruan); mos krijimi i Qëndrimit të Bashkuar Kombtar të
Shqiptarve të Luginës, përball Serbisë dhe drejt zgjedhjes
së Statusit politik të Luginës( detyrë të cilën do duhej ta
bënte Këshilli Kombtar Shqiptar)! etj.
Problemet në siguri, si: bastisje dhe kontrolle si formë
e terrorit shtetror; vrasje politike dhe vrasje fëmijësh; tentim-vrasje dhe vrasje të disa ish-pjestarve të UÇPMB-së;
marrja në biseda informative dhe përndjekja sidomos e
disa ish-pjestarve të UÇPMB-së; djegëje të shtëpive të disa
ish-pjestarve të UÇPMB-së; përzgjedhja e multiçetnikve
nga Serbia dhe njerëz të Serbisë, e që nuk i shërbejnë aspak interesit të qytetarve Shqiptar( të ashtuquajtur polic
multietnik); prezenca enorme e forcave militare e paramilitare të Serbisë e veçmas edhe të atyre që janë të
dyshuara për krime lufte kundër Shqiptarve; inskenime
aktesh kriminale dhe terroriste( minave); ndalimi i lëvizjeve të qytatarve nëpër vendbanime, nën arsyetimin e
zonave kufitare; dëbimi-spastrimi etnik në forma edhe më

perfide e ca herë edhe me brutalitet; dirigjimin e grupeve
huligane( që realisht ishin pjestarë të xhandarmërisë), për
të vandalizu pronat dhe shtëpit e Shqiptarve; etj
Problemet në arsim, të mediatizuara sidomos: çështja
e abetareve dhe e librave të ardhur nga Kosova; çështja e diplomave të Republikës së Kosovës; çështja e mësimit-besimit fetar në shkollë( që më shumë shtyhet nga
Serbia); politizimi i personelit mësimor dhe përzgjedhja
në bazë preferencash e referencash politike; mos lejimi i
hapjes së Universitetit të pavarur të Luginës; etj
Problemet në drejtësi-gjyqësi: arrestime burgosje dhe
dënime politike si formë e terrorit shtetror; arrestime kinse
për krime lufte të ish-pjestarve të UÇK-së; heqje nga regjistrat civil të qytetarve Shqiptar të Luginës; mohimi i gjuhës
shqipe në institucionet e shtetit kolonial të Serbisë dhe
në komunikimet me to; përfaqësimi joreal në prokurori
dhe gjyqësi; bartja e gjykatës themelore nga Presheva,
për në Vrajë; drejtësia selektive-kriminale siç ishte edhe
në kohën e Millosheviqit; etj
Problemet në ekonomike, janë: varfëria enorme;
mungesa e çdo mbështetje financiare( edhe pse shumica
e Shqiptarve as nuk do e pranonin!); pengesat në kufi
me Maqedoni dhe Kosovë; ngulfatja me produkte kryesisht bujqësore dhe blegtoriale nga pjesët tjera të Serbisë;
pengimi i çdo iniciative për hapje ndërmarrjesh-fabrikash
nga banorët lokal; tarifa të larta doganore për eksport
dhe import; etj Problemet historiko-kulturore: ndalimi
i përdorimit të Flamurit Kombtar dhe i festimit të festave kombtare; tentimi për tjetërsim kombtar dhe fetar të
Shqiptarve të Luginës me forma dhe ndërhyrje perfide të
Serbisë; heqja e simboleve kombtare dhe bustit të luftës
së UÇPMB-së; etj Këto mbeten edhe për vitin 2017, problemet reale, të Shqiptarve të Luginës së Preshevës, që i
trashëguam që nga kohët e vjetra, kur filloi pushtimi i
kësaj treve nga armiqë të ndryshëm, të cilët vetëm u ndërruan- por asgjë s’dalluan mes vete. Këto probleme do na
shoqërojnë derisa nuk e zgjedhim njëherë e përgjithmonë
Statusin politikë të Luginës!
*absolvente në fakultetin juridik të Universitetit të
Prishtinës
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Viti 1929/ Fan Noli në median franceze:

Tragjedi në tri akte ndaj
shqiptarëve në Jugosllavi dhe Greqi

Nga Aurenc Bebja*

R

evista mujore franceze “Le
Cris des Peuples”, 4 marsin e vitit 1929, ka botuar
shkrimin e Fan Nolit, i cili gjendet
në faqen n°18.
Serbët dhe grekët po ushtronin
metoda barbare shpronësimi, dëbimi dhe asgjesimi ndaj bashkatdhetarëve tanë, të cilët, për arsye të
politikave makiavelike, fatkeqësisht
u gjendën jashtë kufijve zyrtarë të
Shqipërisë. Në vijim, analiza alarmuese e Fan Nolit përreth kësaj situate :
“Diktatura jugosllave peshon
rëndë mbi të gjithë popujt e nënshtruar nga militaristët serbë. Ajo
është shtypëse për shqiptarët e
Kosovës dhe viseve të tjera shqiptare
të Ulqinit, Tivarit, Hotit, Grudës,
Plavës, Gucisë dhe Dibrës, të aneksuara me radhë në vitin 1880, 1912,
1919 dhe 1924 nga Serbia.
Bëhet fjalë për afërsisht një milion banorë të privuar nga të drejtat më bazike. As edhe një shkollë
e vetme shqiptare për këtë popullatë kompakte që e kalon numrin e
asaj të Shqipërisë së pavarur e të
gjymtuar nga Traktatet. Asnjë shoqatë, madje as për bamirësi, nuk
është lejuar për ta. Asnjë anëtar
nuk i përfaqësonte në Skupshtinën
(Kuvendi Serb) e shpërbërë.
Udhëheqësi i tyre, Ferhat Draga, u dënua me njëzet vite burg
për kryerjen e krimit në lidhje me
shpalljen e rikandidimit të tij për t’u
rizgjedhur në zgjedhjet e fundit parlamentare. Kolegu i tij, ish-deputeti
“Nisam Xhafurri (Gjafuri)”, u vra pabesisht në vitin 1927, për të njëjtën
arsye. Rivali i tyre, Jusuf Ahmeti, u
vra kohëve të fundit, për arsye se
guxoi të zgjidhej anëtar i këshillit
bashkiak të qytetit të Prishtinës.

Kështu hiqen qafe liderët problematikë. I vrasin në mes të ditës
dhe në mes të qyteteve. Vrasësit
janë anëtarë famëkeqe të bandave
fashiste të cilat terrorizojnë këta rajone që nga luftërat ballkanike nën
kujdesin e qeverisë së Beogradit.
* * *
Disa të shtëna me revole mjaftojnë për udhëheqësit. Sa për banorët,
ata ekzekutohen me mitraloz ose
detyrohen të emigrojnë për t’u lënë
vendin pushtuesve fashistë serbë.
Në këtë lloj mënyre “serbizohen”
sistematikisht të gjitha rajonet
shqiptare et sidomos ato të ndodhura afër kufirit shqiptaro – jugosllav ose përgjatë hekurudhave.
Dhjetëra mijëra të pafatë janë të detyruar të shkojnë jashtë vendit në
këtë mënyrë çdo vit.
Më e keqja është se asnjë shtet
nuk dëshiron t’i marrë këta refugjatë. Turqia është e mbushur plot,
Shqipëria është e varfër për t’u ofruar atyre një shtëpi të re, ndërsa
vendet e tjera janë të mbyllura ndaj
këtij lloj migrimi masiv. Kështu,
kohët e fundit, një grup prej tre mijë
të këtyre emigrantëve, pasi u endën

nëpër gadishullin e Ballkanit – nga
toka – për muaj e muaj, u detyruan
gjithashtu të lëvizin edhe nëpërmjet detit…; Nuk i lejonin të zbarkonin në asnjë port. Disa të mbijetur
të këtij udhëtimi u vendosën në
Shqipëri. Të tjerët vdiqën nga uria,
i ftohti, lodhja dhe nga sëmundjet e
marra gjatë rrugëve.
Po fati i shqiptarëve të krahinës
së Çamërisë (Epiri i Jugut), e aneksuar nga Greqia, e cila nuk është
ndryshe (nga shembulli Jugosllav). Kjo është vetëm një përsëritje e të njëjtës tragjedi me tri akte :
Shpronësim, dëbim, asgjësim.
* * *
Unë kam folur më sipër për një
milion shqiptarë në Jugosllavi. Sipas jugosllavëve, atje tani ka vetëm
700 000 ! Mos vallë i kanë hequr
qafe 300 000 ? Dhe sa kohë do u
duhet për të eliminuar ata që kanë
mbetur ? Ata (jugosllavët) do të veprojnë shpejt kësaj here dhe pa formalitete të panevojshme. Dhe kjo do
të jetë lavdia më e madhe e “Dorës
së Bardhë Panserbe » !
Në mes të Europës po përsëritet
një tragjedi po aq e përgjakshme sa

ajo e armenëve në Azinë e Vogël.
Por tragjedia armene ndodhi gjatë
Luftës së Parë Botërore, kur ishte
e vështirë të ishe human, ndërsa
tragjedia shqiptare në Jugosllavi
ndodh para syve tanë në kohë paqeje, kur është e vështirë të imagjinohet se mund të jemi aq mizor.
Pra, kancelaritë evropiane,
të cilat janë të vetëdijshme për
këtë çështje, nuk janë shqetësuar fare. Me sa duket, tonet e zbutura nuk janë në modë… Në Azinë
e Vogël, bëhej fjalë për krishterë
që u shfarosën nga muhamedanët
turq. Në Jugosllavi dhe Greqi, bëhet
fjalë për muhamedanë shqiptarë të
shfarosur nga krishterët serbë dhe
grekë. Ky është ndryshimi. Dhe
kjo shpjegon në një farë mase indinjatën e djeshme dhe apatinë e
sotme. A jemi ende në mesjetë ?
E gjitha kjo e ka një shpjegim :
vrasësit e armenëve ishin turqit,
armiqtë e Luftës së Madhe ; vrasësit
e shqiptarëve janë serbët dhe grekët,
aleatët e Luftës së Madhe.
Gjithçka
u
lejohet
aleatëve
fisnikë. Por atëherë, a jemi ende në
luftë ? Fatkeqësisht, po. Vetëm naivët besojnë se kemi bërë paqen e
Versajës !
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Holokausti mbetet njëra nga tragjeditë më të mëdha të kohës moderne

Kosova nderon dhe kujton viktimat e Holokaustit
Holokausti përkujtohet në çdo 27
janar, në ditën kur forcat sovjetike
e çliruan kampin Aushvic-Birkenau në vitin 1945. Vlerësohet se
afro 1.5 milionë hebrenj evropianë
janë vrarë përgjatë Holokaustit, së
bashku me 4.5 milionë hebrenj të
tjerë, përfshirë meshkuj dhe gra
Në kuadrin e Ditës ndërkombëtare
të Holokaustit, në Kosovë është mbajtur akademi në ndërim të viktimave të
Holokaustit.
Përfaqësues të Institucioneve të
Kosovës, ambasadorë të akredituar në
Kosovë dhe përfaqësues të shoqatave
shqiptaro hebraike pjesëmarrës në
këtë akademi kanë kujtuar viktimat
e Holokaustit. Kryetari i Kuvendit të
Kosovës Kadri Veseli ka thënë se në
këtë ditë ndihet krenarë për gjithë ata
bashkëkombës që në momentet më të
rënda gjatë Luftës së Dytë Botërore i
kanë ofruar mbështetje dhe strehim

hebrenjve. “Përvjetori i Holokaustit
një histori shumë e rëndë. Askush
më mirë dhe qartë se edhe vetë populli jonë nuk e përjeton këtë histori pavarësisht se ka ndodhur mbi 72

Ushtarët me “shqiponjë”, mediat
greke: Fajtore është Çamëria

vite më herët, por në popullin shqiptarë pothuajse dy dekada me herët që
i jemi nënshtruar të njëjtit realitet”,
ka thënë Veseli. Gjatë Luftës së Dytë
Botërore, shumë shqiptarë në Kosovë

strehuan dhe mbrojtën hebrenj.
Ruzhdi Shkodra kryetar i Organizatës shqiptaro hebraike ka thënë se
Kosova përgjatë viteve shënon Ditën
ndërkombëtare të Holokaustit
“Sot e gjitha bota demokratike organizon ditën ndërkombëtare të kujtesës, kjo ngjarje qytetarët e Kosovës i
gjen ballë hapur dhe krenar me familjet që strehuan dhe mbrojtën hebrenj”,
ka thënë Shkodra.
Holokausti përkujtohet në çdo 27
janar, në ditën kur forcat sovjetike e
çliruan kampin Aushvic-Birkenau në
vitin 1945.
Vlerësohet se afro 1.5 milionë hebrenj evropianë janë vrarë përgjatë
Holokaustit, së bashku me 4.5 milionë
hebrenj të tjerë, përfshirë meshkuj
dhe gra. Holokausti mbetet njëra nga
tragjeditë më të mëdha të kohës moderne dhe megjithëse njihet botërisht,
në vete ngërthen edhe miliona tragjedi
personale dhe rrëfime të patreguara.

Idrizi mesazh Greqisë, bën
shqiponjën në Turqi

P

as fotove që tronditën Greqinë,
ku disa ushtarë grekë me
origjinë shqiptare, kanë bërë
shqiponjën dykrenare me duar, mediet greke kanë gjetur “fajtorin” për këtë
veprim.
Sipas medieve greke, fajtore për këtë
është propaganda e çështjes Çame,
që sipas tyre ka ndikuar tek rekrutët
shqiptarë, që të shfaqen me simbolin
kombëtar të shqiponjës.
Kjo ide e grekëve ka përfshirë një
sërë gazetash të tyre, të cilat me gjuhë
të ashpër kanë drejtuar gishtin drejt
fajtorit imagjinar: Çamërinë.
Fotoja e ushtarëve me origjinë
shqiptare solli një reagim të ashpër
nga Athina zyrtare që paralajmëroi
marrjen e masave të menjëhershme
dhe dënimin e ashpër të ushtarëve

Edhe ushtarët shqiptarë në Zvicër
fotografohen duke bërë shqiponjen

Kryetari i PDIU-së, Shpëtim Idrizi me disa drejtues të Shoqatës
“Çamëria” në Turqi duke bërë
shqiponjën

D

uket se simboli i shqiponjës
është bërë një shqetësimi
shumë i madh për grekët.
Pas disa rekrutëve në ushtrinë greke me origjinë shqiptare, që bënë shqiponjën, shumë personazhe të tjera në
Shqipëri kanë filluar të solidarizohen
me ta.
Gjesti i tyre pati reagime të forta, ku
ministri greke i mbrojtjes u shpreh se
ata do të marrin dënim shembullor për

këtë veprim që kanë bërë, duke mos
përjashtuar edhe dënimin me burg të
tyre.
Por, kryetari i PDIU-së, Shpëtim Idrizi, bashkë me disa drejtues të Shoqatës “Çamëria” në Izmir të Turqisë,
janë shfaqur në një fotografi me duart
e kryqëzuara si simboli i shqiponjës.
Ende nuk ka reagim për Idrizin, por
duke njohur përplasjen që ai ka me
autoritet greke nuk do të jetë e largët
dita kur do të vijë edhe ‘ndëshkimi’ për
të. Më të veçantë gjestin që ka bërë Idrizi e bën vendi, pikërisht në Turqi, ku
njihen shumë mirë marrëdhëniet mes
Greqi dhe Turqisë

Ushtarët shqiptarë në Maqedoni bëjnë shqiponjën
Një fotografi e postuar në rrjetin social Facebook, ka tronditur edhe opinionin zviceran. Mediat i tremben idesë
nëse në ushtri duhet të rekrutojnë të
rinj të nacionaliteteve të tjera. Në foto
shfaqen nëntë ushtarë shqiptarë nga
Kosova, mes të cilëve është edhe instruktori. Ata kanë me duar kanë bërë
shenjën simbol të shqiponjës të flamurit tonë kombëtarë, transmeton “Zgjo-

hu Shqiptar”. Duke parë këta ushtarë
zviceranë por me shpirt shqiptar, nëse
Shqipëria do hynte në luftë me Zvicrën (gjasat janë 0, por teorikisht), a
do ishin besnikë ndaj Zvicrës? “Bild”
dhe “Observatori Zviceran”e kanë konsideruar një fyerje të kombit zviceran
dhe një shkelje të betimit ushtarak,
pasi ushtarakët shqiptarë mbajnë të
veshur uniformën zvicerane.

Puna e shqiponjës duket se është
bërë më virale se gripi i muajve të fundit.
Tashmë janë ushtarët shqiptarë
që shërbejnë në Ushtrinë e Maqedonisë që nuk kanë duruar dot pa bërë
shpalljen e simbolit të kombit të tyre.
A do të kërkojë edhe nga Maqedonia dënimin e ushtarëve “rebelë” ministri nacionalist i Greqisë, Panos Kammenos?

Ku i dihet, megjithëse me Shkupin
është i irrituar për punën e emrit.
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LIBRI
Autori, Abdullai, sjell një kopje të librit nga Detroiti, dhuratë për Bibliotekën Kombëtare

Antishqiptarizmi dhe aspiratat
sllave ndaj trojeve shqiptare
Kushtetuta e vitit 1921,
shtetin e ri e përcakton si
monarki kushtetuese parlamentare.
Me fitoren që korrën
popujt sllavo-jugor (jugosllavë) gjatë Luftës së Dytë
Botërore (kuptohet edhe me
pjesëmarrjen e iliroshqiptarëve) patën mundësinë që
prapë të krijojnë një shtet
të ri jugosllav në trojet ilire. Themelet e këtij shteti
u vunë më 29 Nëntor 1943,
dhe, në dallim prej të parit,
rregullimi shoqëror është
federative, me orientim socialist. Gjatë gjithë periudhës kohore të ekzistencës së
këtij shteti sllavo-jugor me
emrin Jugosllavi, pati mosmarrëveshje në fushën politike dhe në atë ekonomike,
efektet negative të të cilave
u ndjenë dukshëm veçanërisht në Kosovë, të cilës
vetëm me Kushtetutrën e
vitit 1974 iu dha Statusi i
Krahinës Autonome.
Menjëherë pas Luftës së

HALIL RAMA

N

ë një libër voluminoz prej
730 faqesh, me shkrime
profesionale – shkencore,
të Profesorit të gjeografisë Fejzulla
Abdullai, botuar në Detriot në vitin
2016, pohohet dhe argumentohet
shkencërisht antishqiptarizmi dhe
aspiratat sllave ndaj trojeve shqiptare e të tjera.
Për shkak të sasisë dhe karakterit
të materialit, libri është ndarë në dy
pjesë dhe gjashtë kapituj. Në pjesën
e parë të ndarë në dy kapituj, janë
përfshirë shtetet sllave dhe qëndrimi
i popujve sllavë ndaj shqiptarëve
dhe trojeve shqiptare me interes të
posaçëm strategjik.
Shkrimet e ndryshme me karakter të përgjithshëm ose analiza, janë
përmbledhur në pjesëne dytë.
Rëndësia e këtij botimi konsiston
në faktin se ai u vjen në ndihmë të
gjithë atyre që merren me punë profesionale shkencore, të cilët mund
të gjejnë aty informacionet e nevojshme.
Në këtë kontekst, fillimisht bëhet
fjalë për krijimin e disa shteteve sllave dhe pastaj për krijimin e shtetit
të përbashkët sllav në trojet ilire, që
më vonë u quajt me një emër, Jugosllavi dhe, që në kuadër të këtij shteti, përveç popujve sllavë, u përfshinë
edhe popujt e tjerë që u gjendën
brenda kufijve të tij.
Parë në vështrimin kronologjik, në
këtë libër gjejmë “dyndjet sllave në
Ballkan; krijimin e shteteve të vegjël
sllave dhe aspiratat për zgjerim territorial, si dhe lindjen e idesë për krijimin e një shteti të përbashkët sllav.
Refereuar historianit anglez Noel
Malkolm, autori hedh dritë rreth disfatave të shtetit serb në mesjetë dhe
okupimeve suksesive gjatë shekullit
XIX dhe XX, duke u zgjeruar gjer në
luginën e Vardarit në Jug.
Brenda këtyre okupimeve, Kosova
zë hapësirën më të madhe kohore,
ku serbët qëndruan në të më tepër
se 250 vjet, gjer në okupimin Osman
në shekullin e XV. Madje, autori, jo
pa qëllim perifrazon Noel Malkolm,
i cili si një ndër njohësit më të mirë
të historisë së Ballkanit pranon se
kishat dhe manastiret orthodokse
serbe janë të ndërtuara në mesjetë,
por sipas tij, nuk ekziston një vazhdimësi ndërmjet Serbisë së Mesjetës
dhe asaj të sotme.
Për faktin se Kosova nga forcat serbe u zaptua për së dyti herë në vitin
1912, duke mos patur një kontinuitet
në zaptimin e saj, autori Abdullai,
konkludon se nuk është e arsyeshme
që serbët këtë vend ta quajnë “djep i
Sërbisë”, ose “Serbia e vjetër”. Këtë e
pohon edhe N.Malkolm, sipas të cilit,
me këtë emër Kosova për herë të parë

paraqitet në një hartë të Principatës
Serbe të vitit 1846.
Mbi bazën e këtyre referencave,
gjeografi Fejzulla Abdullai, si autor i
disa punimeve shkencore dhe profesionale të botuara në revistat e njohura “Flaka e Vëllazërimit”, “Birlik”,
“Johona” etj, argumenton më së miri
se si nën maskën e jugosllavizmit lindi ideja për Serbinë e Madhe.
JUGOSLLAVIA LINDI NË TROJET ILIRE, JO NË ATO SLLAVE
Autori i gjashtë librave (pesë prej
të cilëve në gjuhën shqipe dhe një
në atë maqedone) sjell fakte të pakundërshtueshme për bashkimin e
sllavëve në një shtet të përbashkët
pas Luftës së Parë Botërore, jo në
trojet e ndokujt tjetër por në ato të
ilirëve autoktonë të paraardhësve të
shqiptarëve.
“Shteti revolucionar i sllovenëve,
kroatëve dhe serbëve, siç e quanin
nismëtarët e bashkimit sllav, i hapi
rrugën mbretërisë së serbëve, kroatëve dhe sllovenëve të shpallin shtetin e përbashkët më 1 dhjetor 1918,
por kuptohet, të sunduar nga Beogradi nën udhëheqjen e familjes së
Karagjorgjeviçëve”,-shkruan
autori
Abdullai )fq.19 e librit). Dhe siç dihet nga historia, ky shtet i posaformuar u njoh pas 6 muajsh në Versajë
nga Fuqitë e Mëdha, më 28 qershor
1919. Kombet e tjerë, siç ishin maqedonët nuk njiheshin si komb më
vete, por serbë. Myslimanët në Bosnjë u njohën vetëm si etnitet i veçantë
fetar, ndërsa shqiptarët që qenë me
një numër mjaftë të madh, u injoruan krejtësisht.

Dytë Botërore klanet shoviniste serbe aktivizuan projektet e viteve ’30
të shekullit XX për spastrimet entike
në vend. Parë nga ky këndvështrim,
bazuar dhe në fakte historike, autori Abdullai konkludon se “Intenca
kryesore e tyre ka qenë shfarrosja
definitive e shqiptarëve nga trojet e
tyre shekullore”. Gjithsesi ai na njeh
me faktin se sllavët e rajonit të Ballkanit ku jetonin ilirët (paraardhësit e
shqiptarëve) krijuan dy herë shtetin
e tyre, duke i ngulitur shqiptarët në
pjesën jugperëndimore të Ballkanit
Perëndimor. Po ashtu evidentohet

në libër shpërngulja më e madhe e
shqiptarëve në drejtim të Turqisë në
vitet ’50-të të shekullit të kaluar.
PËRMASAT E ANTISHQIPTARIZMIT NË KOHËN E SHPËRBËRJES SË JUGOSLLAVISË
Vitet ‘’90-të shekullit të kaluar qenë vendimtare për republikat,
por jo edhe për krahinat që ishin në
përbërjen e Serbisë. Në këtë periudhë kohore kur u shpërbë definitivisht Federata Jugosllave, kemi edhe
genocidin më të pashembullt serb,
sidomos ndaj popullsisë shqiptare në
Kosovë.
Lufta që u shkaktua në truallin
Kosovar, në fillim nuk qe frontale,
kjo nga fakti se Kosovës shqiptare, si
krahinë e okupuar, të drejtat politike
i qenë suprimuar nga regjimi fashist
millosheviçian, por më pas ato morën
përmasa të gjera me zgjerimin dhe
organizimin e UÇK-së…dhe pas dëbimit masiv të kosovarëve nga trojet
e tyre etnike kemi ndërhyrjen e NATO-së, që solli edhe rënien e sistemit
diktatorial të Beogradit dhe krijimin
e shtetit të ri të Kosovës. Definitivisht, më 17 shkurt të vitit
2008 Kosova u shpall shtet i
pavarur e sovran dhe sot këtë
shtet e kanë njohur mbi 50
vende të botës.
Në periudhat e mëvonshme
kohore, autori analizon edhe
orvajtjet e Serbisë për të përvetësuar trojet shqiptare edhe
me luftë diplomatike.
Gjithsesi në tërë analizën e
tij, autori arrin në dhjetë përfundime, ndër të cilat “Shpërbërja e Jugosllavisë së fundit
nuk solli largimin e sllavëve
nga trojet ilire, por tani të
përçarë, po ashtu në trojet
e njeta ilire krijuan shtetet
e veçanta të tyre”. Sipas autorit Abdullai – ish professor
I gjeografisë në Manastir,
“Trojet shqiptare shtrihen
në Ballkanin Jugperëndimor me një pozitë gjeografike
dhe gjeostrategjike të lakmueshme për popujt e tjere.
Ndaj popujt sllavë të ardhur
nga stepat ruse kurdoherë
kanë synuar që t’i okupjnë”.
Më tej, të një rëndësie të veçantë
janë konstatimet mbi pozitën aktuale
gjeopolitike të Serbisë, në kërkim të
rrugëve natyrore që do t’i mundësonin asaj dalje në det, apo dhe për
luftën diplomatike serbe për realizimin e politikës ekspansioniste.
Kjo edhe për faktin se Serbia mbetet
e angazhuar në një luftë të ashpër
diplomatike, edhe tani kur Kosova
është shtet Sovran dhe i pavarur,
duke dashur të tregohet para faktorit
ndërkombëtar se është vend stabilizues në Ballkan.

