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KUJT I INTERESON 
SHEMBJA E KULLËS 

SË PREK CALIT ?!
Sakip CAMI

Gjeneral Rrahman Parllaku, ish 
komandant i Divizionit të V të Ushtrisë 
shqiptare që luftoi në viset shqiptare 
në Kosovë dhe në Ish Jugosllavi, në 
librin e tij Kosova e lirë, ëndrra e jetës 
sime, tregon se si partizanët kosovarë 
u shkëputën nga Divizioni “Skënder-
beg” dhe nga forcat gjermane dhe 
u bashkuan me forcat partizane të 
Shqipërisë të Divizionit të V dhe luftu-
an së bashku kundër pushtuesve.

Të shumtë  janë historianët shqip-
tarë që analizojnë luftën antifashiste 
nacional çlirimtare, të shumta janëed-
he  debatet për luftën antifashiste 
të Shqipërisë, le ti lëmë historianët 
të qetë të bëjnë analizat historike pa 
presione, sepse tashmë kanë kaluar 
mbi 70 vjet dhe është koha që gjërat 
të dalin në dritë me emrin e tyre. Dhe 
që të ndodhë kjo, duhet që analiza 
të bëhet sipas kohës dhe vendit që 
ndodhën këto ngjarje dhe jo me mend-
jen e sotme dhe interesat  politike dhe 
ekonomike të pasuesve të tyre.

•	Presidenti	Meta	si	dhe	dhjetra	bashkëluftëtarë,	të	rinj	e	të	
reja,	të	njohur	e	të	panjohur,	shtërngojnë	duart	dhe	përshën-
deten përzemërsisht me legjendën e qëndresës gjatë LANÇ 
e	në	burgjet	e	diktaturës,	gjeneralin	98	vjeçar	Rr.Parllaku,	i	
cili si një enciklopedi e gjallë rrëfen ngjarje dhe episode nga 
Lufta e lavdishme Nacionalçlirimtare 
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HISTORIA
Me rastin e 74-vjetorit të krijimit të Brigadës së III-të Sulmuese

Populli ynë gjatë gjithë his-
torisë së tij, ka përkujtuar 
dhe festuar me madhështi ng-

jarjet historike, që tregojnë heroizmin 
dhe vitalitetin e kombit tonë. I tillë 
është edhe përkujtimi dhe kremtimi i 
përvjetorit të 74-të të Brigadës së III-
të Sulmuese. E krijuar më 9 Tetor të 
vitit 1943, në fshatin Arbanë të zonës 
luftarake të Pezës, kjo njësi relativisht 
e madhe për kohën kishte në përbër-
je të saj partizanë të çetës së Pezës, të 
batalioneve “Dajti” e “Ishmi”, intelek-
tualë, të rinj, që erdhën nga qyteti i 
Tiranës, të gjithë me përvojë dhe të ka-
litur në betejat e ashpra luftarake me 
okupatorin , i cili synim kryesor kishte 
likujdimin e forcave partizane në kra-
hinën e Pezës dhe në zonat rrethore të 
Tiranës.

UDHËHEQJA E BRIGADËS 
BËRI ORGANIZIMIN E SHPE-

JTË TË FORCAVE DHE MJETEVE 
LUFTARAKE

Udhëheqja e brigadës bëri orga-
nizimin e shpejtë të forcave dhe mjeteve 
luftarake, caktoi detyrat e njësive më 
të vogla, sqaroi situatën politike dhe 
luftarake, dhe menjëherë ra në ndesh-

Dilaver Goxhaj

Ishte 13 prilli 1999. Forcat e 
Brigadës 123 të UÇK-së, pasi kaluan vi-
jën Bllacë-Banjë, u dolën  në shpinë të 
forcave serbe, filluan të bënin pastrim-
in e rajonit të Pagarushës nga forcat e 
ndryshme serbe, të cilat kishin filluar 
e po digjnin fshatrat me radhë.  Pop-
ullsia e asaj zone ishte zhvendosur sa 
në malet e Cërnalevës, një pjesë në atë 
të Berishës si dhe në malin e Zatriçit. 
Luftëtari 50 vjeçar Zymer Arifaj bash-
kë me Osman Fondaj, të dy efektivë të 
batalionit të tretë të Br123, kur mbritën 
në fshatin Semetisht gjetën disa kufoma 
civilësh të vrarë, të cilët edhe i njohën. 
Një prej atyre kufomave isht ajo e Enver 
B. Bytyçit nga fshati Peçan. Pasi bënë 

Brigada e sukseseve të shumta
•	Heroizmi	luftarak,	

trimëria deri në përleshje 
me	armikun,	dashuria	
deri në vdekje mes par-
tizanëve ishin cilësitë e 
vyera	të	efektivit.	Në	luf-
time dhanë jetën shumë 
partizanë e patrizane të 
kësaj	brigade	si	“Her-
oina	e	Popullit”	Ylbere	
Bylikbashi,	komisari	
Birçe	Sinomati,	dësh-
morët	Kapo	Ademi,	Koz-
ma	Papa,	Sali	Ymeri,	Ali	
Dervishi	e	shumë	të	tjerë.

je ballore me armikun në zonën e Pezës 
dhe në pikat më strategjike në periferi 
të Tiranës. Rruga luftarake e saj është 
e gjatë dhe aksionet e saj janë me të 
vërtetë herokike.

Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë 
Nacionalçlirimtare i ngarkoi detyra 
të rëndësishme dhe shumë të vështi-
ra. Rrugën e saj, brigada e vazhdoi në 
zonën e Dajtit.

Forcat pushtuese, të alarmuara për 
aksionet dhe dëmtimet e mëdha që 
pësonin nga partizanët e Brigadës së 
III-të Sulmuese, organizuan dhe i bënë 
prita e rezistencë të madhe, sidomos 
gjatë kalimit për në Çermenikë e në të 
gjithë zonën e Elbasanit, ku i shkaktoi 
armikut humbje në njerëz dhe paisje 
lufte. Në kushtet e një dimri shumë të 
egër, me kufizime shumë të mëdha në 
veshëmbathje, armatime e ushqime 
(që të gjitha këto i rrëmbeheshin armi-
kut, por edhe nga populli ndihmohej e 
furnizohej) mundi t’i plotësojë me suk-
ses detyrat shumë të vështira kundër 
një armiku shumë të madh në forca e 
mjete luftarake.

Një nga aksionet e suksesshme ka 
qenë mbajtja nën goditje dhe ndër-
prerja e herë pas herëshme e rrugës 
Elbasan-Tiranë, gjë që pengonte dhe 

bënte të dështonin veprimet  e godit-
jet e armikut, që e kishte të domos-
doshme lëvizjen në Jug e në veri të 
vendit. Vetë komandanti i batalionit 
gjerman, kapiteni Llokman, në ku-
jtimet e tij thekson: “Luftimet e  Ar-
banës kanë qenë më të ashprat që 
kam kaluar në Ballkan, që janë zhvil-
luar deri në përleshje ballore. U futëm 
në një kazan values nga i cili nuk dil-
nim dot, por falë perëndimit të diellit, 
errësira na shpëtoi nga asgjësimi”, se 
“nuk po luftonim me partizanë, por me 
një ushtri të përgaditur mirë”.

do të pushkatoheshin.
Brigada mori detyrë që në përbërje 

të Divizionit të I-rë Sulmues, me luftime 
të marshonte në drejtim të Verilindjes, 
Tiranë-Martanesh-Peshkopi-Kukës-Has 
dhe për në Malësinë e Gjakovës, nëpër 
një terren shumë ët thyer e malor, duke 
kaluar Drinin e Zi e Drinin e Bardhë, në 
një dimër të ashpër.

Në bashkëpunim me Brigadën e V-të 
Sulmuese, luftime të ashpra kemi zhvil-
luar në zonën e Peshkopisë e të Kukësit.

Me çlirimin e Tropojës në Tetor, luf-
time shumë të ashpra e të përgjakshme 
janë zhvilluar në zonën e Junikut në 
Kosovë, për çlirimin e Rrafshit të Duk-
agjinit, të qytetit të Gjakovës e të Pejës.

Detyrat luftarake i kemi vazhduar në 
drejtim të Malit të Zi e deri në Sanxhak 
të ish Jugosllavisë.

Heroizmi luftarak, trimëria deri në 
përleshje me armikun, dashuria deri në 
vdekje mes partizanëve ishin cilësitë e 
vyera të efektivit.

Në luftime dhanë jetën shumë par-
tizanë e patrizane të kësaj brigade si 
“Heroina e Popullit” Ylbere Bylikbashi, 
komisari Birçe Sinomati, dëshmorët 
Kapo Ademi, Kozma Papa, Sali Ymeri, 
Ali Dervishi e shumë të tjerë.

Në Dhjetor të vitit 1945, brigada kthe-
het në Atdhe duke plotësuar detyrat për 
çlirimin e Atdheut, gjithashtu edhe në 
ndihmë të popujve të ish-Jugosllavisë, 
udhëheqja e së cilës asnjëherë nuk i 
vlerësoi veprimet luftarake të briga-
dave e divizioneve tona partizane, pa 
ndihmën e të cilave do të vështirësohej 
çlirimi i jugosllavisë. Përkundrazi, ud-

MË 17 TETOR, NJËSI TË 
BRIGADËS GODITËN ME TOP NGA 
KODRAT E SAUKUT ASAMBLENË 

KUISLINGE

Më 17 tetor, njësi të Brigadës goditën 
me top nga kodrat e Saukut Asamblenë 
Kuislinge dhe zhvilluan aksione të tjera 
edhe në qytetin e Tiranës. Marshimi 
luftarak vazhdoi në zonën e Skraparit 
dhe Përmetit. Gjatë luftimeve që u zhvil-
luan në Sukën e Përmetit, të drejtuara 
nga “Heroi i Popullit” Myslim Keta, iu 
shkaktua armikut një humbje e madhe 
dhe u bë e mundur të shpëtohet jeta e 
17 fshatarëve, që ishin të zënë robër e që 

hëheqja e Beogradit, për gjysmë shek-
ulli, shfrytëzoi dhe keqtrajtoi barabar-
isht popullin shqiptar të Kosovës, duke 
kaluar deri në genocid dhe asgjësimin 
fizik të tij.

Falë rezistencës kosovare, ndihmës 
politike, diplomatike e deri me ndë-
rhyrjen ushtarake të NATO-s dhe 
mbështetjes së madhe të shtetit e të pop-
ullit Shqiptar, Kosova arriti pavarësinë e 
shumëkërkuar.

(Sipas kujtimeve 
të Shaban Reçit , ish kuadër i 

Brigadës së II-të S dhe ish kryetar i 
Degës OBVL Tiranë)

Ndodh edhe kështu në luftë
varrosjen e të vrarëve të atij fshati Se-
metisht, kufomën e Enverit vendosën ta 
çonin në fshatin e vet, në Peçan, i cili 
ishte edhe fshati i tyre. Për këtë arsye, 
vendosën që varrimin e tij ta bënin të 
nesërmen.

Me të aguar dita e re filluan kontrol-
lin e fshatit. Në të dalë të tij dëgjuan 
zëra njerëzish, dhe pas pak u bindën 
se flisnin serbisht. Ishin ushtarë serbë.  
Për të mos u ndeshur me ata, futen në 
oborrin e shtëpisë përballë. Për dreq, në 
oborrin e asaj shtëpie u përballën me 
disa ushtarë serbë. Të dy palët shtangën 
duke parë njëri-tjetrin. Serbët reaguan 
më shpejtë, vrapuan tek armët. Osma-
ni, i cili e kishte armën duke e mbaj-

(Vijon ne faqen 11)
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JUBILARE
Mirënjohje për të gjithë ata përfaqësues që lanë dallimet politike dhe idetë e ndryshme dhe u 

bashkuan për një qëllim të përbashkët dhe madhor për çlirimin e vendit nga pushtuesi

•	 Presidenti	Meta	si	dhe	dhjetra	bash-
këluftëtarë, të rinj e të reja, të njo-
hur e të panjohur, shtërngojnë duart 
dhe përshëndeten përzemërsisht me 
legjendën e qëndresës gjatë LANÇ e 
në burgjet e diktaturës, gjeneralin 
98	vjeçar	Rr.Parllaku,	i	cili	si	një	en-
ciklopedi	e	gjallë	rrëfen	ngjarje	dhe	
episode nga Lufta e lavdishme Na-
cionalçlirimtare

Plot 75 vjet me parë, në fshatin Pezë 
të Tiranës, ndodhi kthesa e madhe e his-
torisë politike. Në 16 shtato 1942 u mbajt 
konferenca e Pezës ku forcat e ndryshme 
politike u bashkuan në Luftën e lav-
dishme Nacional çlirimtare kundër ok-
upatorit nazifashist.

Në këtë përvjetor, Presidenti i Repub-
likës, Z.Ilir Meta, kryetari i OBVL-së, gjen-
eral-lejtënant Rrahman Parllaku, Hero 
i Popullit dhe Nderi i Kombit, deputete, 
drejtues te pushtetit vendor, familjarë 
të veteranëve të LANÇ bënë homazhe në 

4 tetor 1944  -U formua në Bicaj të Lumës Brigada e XXIV-të S. e U.N.Çl.SH.
4 tetor 1937  - Ka rënë në Spanjë Heroi i Popullit Asim Vokshi, komandanti 

i batalionit të III i Brigadës Internacionaliste “Garibaldi”.
9 tetor 1943  - U formua në Pezë Brigada e III-të S. e UNÇlSh
7 tetor 1942   - Ra heroikisht duke lufuar në rrethim me fashistët, koman-

danti i njësiteve guerile të Tiranës, Heroi i Popullit Vojo Kushi, bash-
kë me shokët e tij Xhorxh Martini dhe Sadik Stavaleci, në shtëpinë e 
qytetares Ije Farka.

10 tetor 1943  - U formua Batalioni i Pezës.
10 tetor 1943 - U formua Batalioni “Antonio Gramshi” i përbërë prej 170 

vullnetarësh proletarë italianë. Nga ky batalion ranë dëshmorë 15 par-
tizanë, kurse 24 të tjerë u plagosën.

10 tetor 1944  - U formua Divizioni i III-të S. i U.N.Çl.SH., i përbërë nga 
Brigada 12-të, 14-të dhe e 19-të S.

11 tetor 1925  - Lindi në Tiranë Heroi i Popullit Myslim Keta.
11 tetor 1944  - U çlirua qyteti i Sarandës prej Brigadës 12-të e 14-të S.
13 tetor 1944  - Brigada e III-të dhe e V-të Sulmuese të U.N.Çl.SH. kaluan 

kufirin për çlirimin e Kosovës nga pushtuesit fashistë.  
15 tetor 1944  - U çlirua qyteti i Vlorës prej partizanëve të Brigadës 12-të 

Sumuese.
16 tetor 1944  - U formua në Lozhan të Korçës Brigada e IX-të Sulmuese e 

U.N.Çl.SH., prej batalionev “Fuat Babani”, “Reshit Çollaku”, “Skënder 
Çaçi”, “Tomorri” dhe “Hakmarrja”.

17 tetor 1944  - U çlirua qyteti i Kuçovës prej Brigadës VIII dhe XVI Sul-
muese.

18 tetor 1943  - U qëllua me top pallati ku ishte mbledhur Asambleja Kuis-
linge, që do të legalizonte pushtimin e ri të Shqipërisë nga nazistët 
gjermanë, e cila shënon edhe ditën e armës së Artilerisë së Ushtrisë 
Shqiptare. 

20 tetor 1942  - U formua çeta e Kolonjës.
20 tetor 1944 -U bë mbledhja e II-të e Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar.
24 tetor 1944 - U çlirua qyteti I Korçës.
28 tetor 1940   - Italia fashiste sulmoi Greqinë.
28 tetor 1941  - Demonstratë e madhe antifashite në Tiranë.

Famijarët dhe të afërmit, bash-
këluftëtarët dhe bashkëpunëtorët i kanë 
uruar 93-vjetorin e lindjes Z.Fluturak 
A.Vinçani. Në një atmosferë festive ata 
kanë vlerësuar kontributin e kryetarit të 
degës së OBVL, Korçë, i cili ka punuar 
dhe punon me përkushtim maksimal 
për përmbushjen e detyrave dhe mis-
ionit të kësaj organizate.

Z.Fluturak A.Vinçani lindi në fshatin 
Vinçan të rrethit të Korçës në shtator 
1924. Ai rrjedh nga një familje me tra-
dita të shquara patriotike. Emri i babait 
të tij ndodhet në muzeun e fashatit dhe 
në muzeun e qytetit të Korçës si patriot 
i Rilindjes. Fluturaku që në moshën 14-
15 vjeç ka qenë anëtar i shoqërisë sport-
ive të fshatit Vinçan dhe në fillim të vitit 
1942 u fut në aktivin e rinisë antifash-
iste. Gjatë luftës NCÇl ishte partizan në 
brigadat e IV dhe XV- të ku u shqua për 
trimëri dhe besnikëri. Ai është plagosur 

SHQIPËRIA NË ALEANCËN 
MË TË MADHE TË LIRISË

Varrezat e Dëshmoreve dhe para memo-
rialit të patriotit Myslym Peza. Bashkë 
me gjeneral Parllakun, në këtë fesët jubi-

lare të 75-vjetorit të Konferencës së Pezës 
ishin edhe nënkryetarët e OBVL, kol.My-
fit Guxholli e Mirjana Ohri dhe Sekretari 
i Përgjithshëm i kësaj organizate, av.msc 
Halil Rama.

Presidenti Meta si dhe dhjetra bash-
këluftëtarë, të rinj e të reja, të njohur e 
të panjohur shtërnogjnë duart dhe për-
shëndeten përzemërsisht me legjendën e 
qëndresës gjatë LANÇ e në burgjet e dik-
taturës, gjeneralin 98 vjeçar Rr.Parllaku, i 
cili si një enciklopedi e gjallë rrëfen ngjarje 
dhe episode nga Lufta e lavdishme Nacio-
nalçlirimtare.

“Është një kënaqësi e jashtëza-

konshme për mua të marr pjesë në 
këtë përvjetor kaq të rëndësishëm, në 
75-vjetorin e Konferencës së Pezës, ngjarje 
e jashtëzakonshme e cila hodhi themelet 
e Luftës Antifashiste Nacional-Çlirimtare 
dhe e cila bashkoi forcat më pozitive, 
më patriotike të Shqipërisë në një front 
të vetëm antifashist, që më pas përgatiti 
29 nëntorin e vitit 1944. Ndaj, jemi këtu 
për të shprehur mirënjohjen më të thellë 
për të gjithë ata përfaqësues që lanë dal-
limet politike dhe idetë e ndryshme dhe 
u bashkuan këtu në Pezë për një qëllim 
të përbashkët dhe madhor për çlirimin 
e vendit nga pushtuesi. Jemi këtu për të 
shprehur mirënjohjen edhe ndaj popullit 
të Pezës dhe ndaj patriotit të jashtëzakon-
shëm Myslym Pezës, i cili falë patriotizmit 
të tij, burrërisë së tij, besës së tij, ndihmoi 
që të bashkoheshin këtu forcat më patrio-
tike të kohës, nacionalistët, antifashistët, 
komunistët me një platformë të vetme 
dhe një platformë të përbashkët:,-thske-
oi Presidenti Meta gjatë fjalës së rastit në 
ceremoninë festive në Pezë. Kreu i shtetit 
tha se Peza e pagoi shtrenjtë Konferencën 
që u mblodh këtu. Kjo sipas tij për fak-
tin se Peza u gjakos dhe u dogj si asnjë 
krahinë tjetër në Shqipëri sepse ajo sfidoi 
pushtuesin pikërisht nën hundët e tij. Ajo 
i hodhi themelet e bashkimit të luftës për 
liri pikërisht kaq pranë kryeqytetit të ven-
dit dhe mesazhi i saj u shpërnda anem-
banë Shqipërisë në një kohë shumë të 

Kronikë e ngjarjeve të rëndësishme 
historike për muajin Tetor

DITËLINDJA
Veteranët e Korçës urojnë Fluturak 
A.Vinçanin në 93-vjetorin e lindjes

gjatë luftimeve kundër armikut në Arzë 
të Devollit.

Mbas luftës shërbeu në radhët e 
ushtrisë si oficer në Shkodër e Gjiro-
kastër, por më pas u godit rëndë nga 
regjimi komunist. Me pretekstin se nuk 
kritikoi reformën në ushtri, bashkë me 
disa shokë të tjerë u dënua 8 vjet për 
agjitacion e propagandë.

Mbas daljes nga burgu ka punuar në 
bujqësi dhe me trimufin e demokracisë 
ka kontribur për OBVL-në për të përku-
jtuar luftën dhe heronjtë e dëshmorët e 
saj.

Megjithëse në moshë të thyer, kur 
sapo ka mbushur 93 vjeç, ka energji të 
pashtershme të cilat i ka vënë në funk-
sion të atdheut. 

Famijarët dhe të afërmit, bash-
këluftëtarët dhe bashkëpunëtorët i uro-
jnë jetë të gjatë, mbarësi në familje dhe 
në shoqëri.

(Vijon ne faqen 8)
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Në vitet 1920-1940, pogra-
decarët lundronin përmes 
liqenit, për në Ohër e Strugë 

dhe merrnin mallra që andej me trag-
etin “Ylli i bardhë”. Trageti, në pronësi 
të Nevruz Pasho Guxhollit transpor-
tonte misër e grurë, çimento, dërrasa 
e materiale të tjera ndërtimi. Kur sapo 
ishte fuqizuar ekonomikisht, Famil-
ja Guxholli, më 1930 kishte blerë në 
Greqi një fabrikë mielli e cila siguron-
te miell për qytetin e rrethin e Pogra-
decit, por edhe për Korçën, Bilishtin e 
Ersekën. Në koherencë me realitetin 
e atyre viteve, Nevruz Pasho Guxholli 
ishte aksioner edhe në shoqërinë pri-
vate të sjelljes së dritës elektrike në 
qytetin e Pogradecit. Dhe jo vetëm kaq, 
por si një nga biznesmenët e njohur, 
krahas fuqizimit ekonomik të Familjes 
kishte filluar të merrej edhe me poli-
tikën provincialE të kohës. Ai ishte 
marrë me tregti e njëkohësisht kishte 
qenë edhe këshilltar në administratën 
vendore qysh në vitin 1923. 

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, kjo 
familje, si dhe gjithë fisi Guxholli e 
kundërshtuan pushtimin e atdheut. 
Për veprimtari patriotike dhe për qën-
drimin e tij kundër okupatorit fash-
ist, Nevruzi burgoset në Korçë në vitin 
1943. Pas kapitullimit të Italisë fash-
iste arratiset nga burgu së bashku 
me shokët e tij dhe me armë në dorë i 
bashkëngjitet Lëvizjes Nacionalçlirim-
tare, ndërkohë që djemtë e tij, Bexheti, 
Qemali, Arefiu dhe Myfiti, si partizanë 
u rreshtuan në krah të Ushtrisë Nacio-
nalçlirimtare. 

U burgosën si antifashistë tre 
vëllezërit, të cilët kishin lënë shkollën 
dhe ishin lidhur me Luftën Antifash-
iste Nacionalçlirimtare. Në Luftën An-
tifashiste, qysh në fillimet e saj u përf-
shi e gjithë familja Guxholli, ndërsa 
me armë në dorë luftuan tre djemtë e 
kësaj familje.

Është i njohur aktiviteti i tyre: Bex-
heti që në Maj 1943 me çetën e Mokrës 
e batalionin “Reshit Çollaku”; Myfiti si 
kuadër në Brigadën e IV-t S; Qemali 
në qytet me grupet antifashiste dhe 
Arefiu i vogël, korrier me partizanët e 
Mokrës. Por gjithsesi, edhe kjo famil-
je që shkriu pasurinë për luftën, do të 
përballej me represionin e pushtetit 
komunist. 

Pas çlirimit, Nevruzi ishte anëtar i të 
parit këshill vendor në Pogradec, ndër-
kohë që prej vitit 1946 -1947, burgoset 
për mospagimin e tatim-fitimit.

Do të rehabilitoheshin disi më 
vonë, kur falë intelektit, zgjuarsisë dhe 
përkushtimit ndaj atdheut do të dilnin 
katër oficerë nga kjo familje: Bexheti 
e djali, Iliri; Myfiti e djali, Artan Gux-
holli..

Më 15 gusht Ing.Bexhet Guxholli 
ka 90-vjetorin e ditëlindjes. Ish akade-
misti dhe shkencëtari ushtarak është i 
njohur për kontributin e tij gjatë Luftës 
Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe në 
themelimin e katedrës së xhenios të 
Akademisë Ushtarake. Në memorien 
e bashkëkohësve ai është ngulitur si 
intelektuali atdhetar dhe me karakter-
in e tij burrëror. Në kufinjtë e njohjes 
të artit ushtarak ai ka lënë gjurmë të 
thella ndër breza. Gjatë gjithë jetës 
së tij dëshmoi aspiratat e atdhetarit 
të flaktë, ndërkohë që karakterizohej 
nga thjeshtësia, e gërshetuar kjo me 
ndershmërinë dhe vendosmërinë për 
të përfaqësuar me dinjitet uniformën 
ushtarake.

Ish nxënës të tij, por edhe ush-
tarakë që kanë bashkëpunuar dhe e 
kanë njohur nga afër Bexhet Guxhol-
lin, e vlerësojnë atë si kuadrin e devot-
shëm e intelektualin erudit, si krenar-
ia e ushtrisë tonë kombëtare. Kjo edhe 
për faktin se ai la një krijimtari të pa-
sur dhe luajti rol të rëndësishëm si 
pedagog për 35 vite, si shef cikli dhe 
shef katedre i xhenios. Kishte një hor-
izont të gjerë intelektual, një botë të 
brendshme të pasur dhe një mendje të 
shëndoshë.

Dimensioni njerëzor dhe vepra si 
pedagog e vendosin Bexhet Guxhollin 
ndër kuadrot e inxhinierisë ushtarake 
më në zë të vendit. Ai i përkiste pady-
shim traditës morale që e trashëgonte 
nga një familje e dëgjuar për vepra at-
dhedashurie.

Studenti me rezultate të larta në 
Akademinë Ushtarake “Kujbishev” 

Ing.Bexhet Guxholli lindi në qyte-
tin e Pogradecit, më 15 gusht të vi-
tit 1927, në një familje me tradita të 

Si e mohoi pushteti komunist kontributin e Familjes dhe rolin e tre vëllezërve 

GUXHOLLI, FAMILJA POGRADECARE 
•	Në	Luftën	Antifashiste,	
qysh	në	fillimet	e	saj	u	
përfshi e gjithë famil-
ja	Guxholli,	ndërsa	me	
armë në dorë luftuan tre 
djemtë e kësaj familje

•	Pas	çlirimit,	Nevruz	
Pasho	Guxholli	ishte	
anëtar i të parit këshill 
vendor	në	Pogradec,	
ndërkohë që prej vitit 
1946	-1947,	burgoset	
për mospagimin e ta-
tim-fitimit.	Ai	ishte	
marrë me tregti e një-
kohësisht kishte qenë 
edhe këshilltar në ad-
ministratën vendore 
qysh	në	vitin	1923

Dimensioni njerëzor dhe vepra 
shkencore e Ing. Bexhet Guxhollit

vjetra patriotike. I ati, Nevruz Pasho 
Guxholli, ishte marrë me tregti e një-
kohësisht kishte qenë edhe këshilltar 
në administratën vendore qysh në 
vitin 1923. Bexhet Guxholli, shkollën 
fillore e përfundoi në Pogradec, kurse 

shkollën e mesme, në Korçë, të cilën e 
la përgjysmë për shkak të pjesëmarrjes 
në Luftën Antifashiste Nacionalçlirim-
tare. Në kohën që LANÇ mori përmasa 
të mëdha, Bexheti do të ishte koman-
dant batalioni në Brigadën e XV-të të 
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të burgosur si antifashistë

ME TRAGET QË NË VITIN 1920

UANÇl, ku mori pjesë në të gjitha luf-
timet e kësaj brigade, deri në çlirimin 
e plotë të Shqipërisë.

Pas çlirimit, me Urdhër të Min-
istrisë së Mbrojtjes, duke vlerësuar 
afëtësitë e tij organizuese, përkush-
timin, pjekurinë, ndershmërinë dhe 
trimërinë, dëshirën e madhe për dije 
e kulturë, dërgohet për studime në 
Shkollën e lartë të Xhenios në Saint 
Petersburg, ish-Bashkimi Sovjetik. 
I përkushtuar maksimalisht ndaj 
studimit diplomohet me rezultate të 
shkëlqyera dhe me çeljen e Akademisë 
Ushtarake Shqiptare emërohet shef i 
katedrës së xhenios.

Në vitin 1952, Bexheti emërohet 
pedagog i parë dhe më vonë shef i ciklit 
të xhenios në Shkollën e Bashkuar të 
Oficerëve, Tiranë.

Në vitin 1954 dërgohet për studime 
të larta në Akademinë Ushtarake “Ku-
jbishev” në Moskë ku mbaroi shkëlqye-
shëm dhe emri i tij është shkruar në 
Muzeun e kësaj Akademie. Pas kthim-
it në atdhe, në vitin 1959 dhe hapjes 
së Akademisë Ushtarake të Shtabit të 
Përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare, 
Bexhet Guxholli emërohet Shef i Kat-
edrës së Xhenios. Kjo katedër e insti-
tucionit më të lartë arsimor ushtarak 
të Ushtrisë Shqiptare, nën drejtimin e 
Bexhet Guxhollit, u vu mbi baza bash-
këkohore dhe shkencore. 

Kolonel inxhiner Bexhet Guxhol-
li shkëlqente edhe nën trysninë e 
sistemit të diktaturës

Por edhe ky kuadër me përgatitje 
të lartë që shërbente me kompetencë e 
profesionalizëm do të ndjente trysninë 
e sistemit të diktaturës. Kolonel inx-
hiner Bexhet Guxholli, shpesh u godit 
dhe nuk u vlerësua për bindjet dhe 
idealet e tij, sepse asnjëherë nuk u la 
të shpaloste dijet dhe aftësitë profesio-
nale e shkencore jashtë katër mureve 
të Shkollës së Bashkuar dhe Akade-
misë së Shtabit të Përgjithshëm, sepse 
e pengonte garancia politike, si pinjoll 
i një familje të pasur e me tradita at-
dhetare.

Gjithsesi, duke mos u nënshtruar 
para diktateve dhe në mospajtim me 
dogmat e kohës, Bexhet Guxholli do të 
shquhej për individualitetin dhe hor-
izontin e gjerë kulturor e arsimor. Ai 
qëndroi në pozitat e luftës kundër me-
diokritetit dhe shabllonizmit.

Puna me plot përkushtim, jo vetëm 
e Bexhetit, por e të gjithë katedrës që ai 
drejtonte, për hartimin e programeve 
dhe planeve mësimore, leksioneve dhe 
metodikave, dispencave, rregulloreve 
xheniere për ushtrinë, përgatitjen e 
mjaftë sesioneve shkencore bashkë-
kohore, të lidhura ngushtë këto me 
historinë dhe përvojën luftarake të 
popullit tonë në shekuj në këtë fushë; 
historinë botërore dhe atë të Luftës së 
Dytë botërore, përvojën e Luftës tonë 
Nacionalçlirimtare etj, e rritën au-
toritetin shkëncor të kësaj katedre, 
veçanërisht në fushën e artit ushtarak 
shqiptar.

Brenda këtij suksesi është pady-
shim roli determinant i Bexhet Gux-
hollit, i njohur edhe si autor i librit 
“Sigurimi xhenier shqiptar”. 

MYFITI, 
USHTARAKU TJETËR 

I FAMILJES QË 
U SHKOLLUA NË 

LENINGRAD

Jubileu i 80-të i ditëlindjes të nënk-
ryetarit të OBVL, kolonel Myfit Gux-
holli (5 qershor 2010), vërtetë kaloi pa 
shumë bujë, por ai do të mbetet gjatë 
në kujtesën e të pranishmëve në atë 
drekë që familja e tij kishte organizuar 
në një lokal të mrekullueshëm. 

Një takim i paharruar miqsh, 
shokësh, bashkëluftëtarësh e bash-
këpunëtorësh, ndryshe nga përvjetorët 
klishe në salla akademike. Urime të 
përzemërta mori Myfiti nga kryetari i 
OBVL Rrahman Parllaku, gjeneral-le-
jtnant në pension – Hero i Popullit, 
nga Sekretari i Përgjithshëm i OBVL 
Edip Ohri, nga kryetari i OUPL Dhim-
itër Ndrenika, nga kreu i Degës OBVL 
Tiranë Jorgji Terca si dhe nga dhjetra 
miq e shokë, të afërm e familjarë të tij.

Larg solemnitetit, gjeneral Parl-
laku vlerësoi kontributin e shquar që 
Myfit Guxholli ka dhënë gjatë Luftës 
Nacionalçlirimtare e pas çlirimit për 
forcimin dhe modernizimin e Ushtrisë 
Shqiptare si dhe gjatë këtyre viteve për 
konsolidimin e Organizatës të Bash-
kuar të Veteranëve të Luftës Antifash-
iste Nacionalçlirimtare. 

KUSH ËSHTË MYFIT 
GUXHOLLI?

Ka lindur në Pogradec më 7 qershor 
1930. Ishte vetëm 9 vjec, kur iu bash-
kua lëvizjes së rinisë pogradecare që 
kërkonte armë për të shkuar në Durrës 
që të luftonin kundër pushtimit fashist 
të vendit. Po ashtu, pas një viti, nga ur-
rejtja për inxhinierin Italian që ishte ma-
jor i Simit dhe që punonte në minierën 
e kromit “Guri i Kuq”, e qëllon atë më 
një gur në bel. Myfiti i shpëtoi arrestimit 
pasi e fshehu rinia pogradecare ndërm-
jet protestuesve.

Shkollën fillore e kreu në vendlindje 
dhe më pas studjoi për dy vjet në Li-
ceun e Korçës.

Myfiti rrjedh nga një familje e pasur 
atdhetare dhe patriotike. Gjatë okupim-
it nazi-fashist të vendit familja e tij u 
përfshi e tëra në luftën kundër okupa-
torit, madje babai i tij u burgos për akti-
vitet antifashist.

Myfiti, megjithëse në moshe fare i ri, 
që në shkurt 1944 u rreshtua në radhët 
e ushtrisë partizane në Brigadën e IV-
të Sulmuese, si kuadër i kësaj brigade.

Mbas çlirimit të vendit nga pushtue-
si nazifashist, me hapjen e Shkollës 
“Skënderbej” mbaron me rezultate të 
mira dy vite mësimore të kësaj shkolle 
dhe më pas mbaroi Shkollën e Lartë të 
Topografisë Ushtarake në Leningrad 
(ish Bashkimi Sovjetik”. Pas diplomim-
it u emërua në Degën e Topografisë 
në Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë. 
Krahas detyrës së tij funksionale ai 
vazhdoi studimet dhe në Fakultetin e 
Inxhinierisë të Universitetit të Tiranës, 
në mbarim të të cilave u titullua “In-
xhnier topograf”. Ai ka kryer detyra të 
rëndësishme në Ushtri. Pasi u gradua 
N/toger u emërua kryetopograf, më 
vonë shef seksioni dhe N/kryetar Dege 
të Topografisë pranë Shtabit të Përgjith-
shëm të Ushtrisë Shqiptare.

Gjatë viteve 1952-1961 ka marrë 
pjesë në organizimin, projektimin dhe 
zbatimin në terren të të gjitha pun-
imeve topogjeodezike për sigurimin 
topografik të Ushtrisë në të gjithë teri-
torin e Shqipërisë. Është bashkëautor, 
së bashku me specialistët e huaj në 
projektimin e zbatimin në praktikë në 
terren të triangulacionit shtetëror (ar-
shiva IGU/1954).

Nga viti 1961 deri në 1985 shërbeu 
në Shkollën e Bashkuar të Oficerëve 
(sot Akademia “Skënderbej”) si ped-
agog, shef cikli dhe shef i katedrës 
së topografisë, me gradë major. Gjatë 
kohës së mësimdhënjes dhe drejtimit të 
katedrës në Shkollën e Lartë të Bash-
kuar të Oficerëve Ing.Myfit Guxholli ka 
një aktivitet të pasur shkencor e peda-
gogjik.

VEPRIMTARIA 
KRIJUESE E 

SHKENCORE E  
ING.MYFIT GUXHOLLIT

Ka përgatitur cikle të plota të lek-
sioneve ushtarake në gjeodezinë e 
lartë, në gjeodezinë inxhinierike si dhe 
leksionet e gjeografisë ushtarake për 
Akademinë e Mbrojtjes dhe atë “Skën-

derbej”. Në vitin 1986 boton tekstin 
mësimor  “Gjeodezia” të përshtatur 
për studentët e specialitetit topograf 
në Akademinë “Skënderbej”, por dhe 
për studentë të tjerë të specialiteteve 
të ndryshme që studjojnë në këtë Aka-
demi gjeodezinë, si xhenjo etj. Po ashtu 
ai është bashkëautor i hartave të ter-
itorit shqiptar  të shkallëve 1 : 25000 
– 1: 50000 (projektet në IGU Tiranë).

Ing.Myfit Guxholli është autor i dh-
jetra artikujve shkencorë, ndërkohë që 
ka përgatitur Rregullore të ndryshme 
dhe ka mbajtur referate e kumtesa 
cilësore në disa simpoziume e konferen-
ca shkencore. Duke vlerësuar aktivite-
tin e pasur të tij në vitin 1973 Katedra 
e Topografisë e Akademisë Ushtarake 
“Skënderbej” propozoi që Ing.Myfit Gux-
hollit t’i jepej titulli “docent”, por pas 
ngjarjeve të atyre viteve të “stuhishme” 
propozimi i asaj katedre u pezullua.

VLERAT DHE 
VIRTYTET MORALE 

TË NËNKRYETARIT TË 
OBVL

Mbi të gjitha Ing.Myfit Guxhol-
li (kolonel në pension) shquhet për 
karakterin e  tij burrëror, potencialin 
intelektual dhe vlerat e larta morale. 
Në çdo moment të jetës së tij e ka 
karakterizuar thjeshtësia dhe korrek-
tesa në marrëdhënjet me shoqërinë, 
kolegët, eprorët e familjarët. Si i tillë 
gëzon respekt dhe reputacion të padi-
skutueshëm në rrethet shoqërore e qa-
rqet intelektuale të vendit.

Me ndryshimin e sistemit komunist, 
Myfiti familjarisht përfshihet në proceset 
demokratike duke dhënë një kontribut 
të shquar në fitoren e demokracisë. Ai 
ka qenë një nga organizatorët e krijim-
it të Organizatës të Bashkuar të Vet-
eranëve të Luftës (OBVL) dhe për kon-
tributin e tij është zgjedhur zv/kryetar 
i kësaj organizate ku vazhdon të punojë 
me përkushtim për edukimin patrio-
tik të brezave. Për të gjitha këto merita 
kryesia e OBVL i ka propozuar këshillit 
të Bashkisë që ta shpallë atë “Qytetar 
nderi të Pogradecit”.

(Marrë nga libri 
“NË PANTEONIN E VLERAVE”)
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KUR	LUHEJ	PËR	KUPËN	“SAMI	BUSHATI”

Nga Halil RAMA

Para tre dekadash banorët e Lagjes 
Nr.10 të Tiranës do t’u gëzoheshin dh-
jetëra terreneve sportive, ku mund të 
kalonin kohën e lirë dhe të ushtronin 
talentin e tyre në sporte të ndryshme. 
Krijimi, mirëmbajtja dhe aplikimi suk-
sesshëm i “shumë sporteve” në to ishin 
meritë kryesore e një emri të spika-
tur, pinjoll i Bushatllinjve të dëgjuar të 
Shkodrës.

Falë pasionit të madh për sportet 
dhe kalitjen fizike, Sami Bushati, i sapo 
liruar nga ushtria si i “padëshiruari” i 
nomenklaturës, do të angazhohej vull-
netarisht në zhvillimin e sporteve dhe 
kalitjen e brezit të ri në lagjen ku ba-
nonte, duke vazhduar kështu punën 
shembullore që kishte bërë me ushtarët 
në formacionet që kishte drejtuar. Vetë 
Samiut ky pasion i kishte lindur që në 
moshë fare të re, atëherë kur si partizan 
do ti duhej të përballej me sfidat e luftës 
si dhe me vështirësitë e skajshme të ter-
renit tepër të thyer të Alpeve shqiptare. 
Qëndrueshmërinë e tij për të mos u 
përkulur para askujt dhe asgjëje ai do ta 
kaliste më tej në akademinë ushtarake 
në ish-Bashkimin Sovjetik si dhe gjatë 
aktivitetit së tij si ushtarak. Që nga ajo 
kohë dhe deri në fund të jetës ai do të 
bënte çdo ditë pa përjashtim gjimnastikë 
dhe do të lahej dimër verë vetëm me ujë 
të ftohtë. Samiu, plot pasion dhe pa për-
fillur lodhjen, shpenzonte të gjitha orët e 
ditës në terrenet sportive. Ishin vitet ’70 
dhe ’80 kur veprimtaria e Samiut rreza-
toi në tërë vendin. Jo pak ndikoi në pop-
ullaritetin e tij pikërisht karakteri i Sa-
miut, sa i hekurt dhe luftarak, aq edhe 
i dashur dhe plot humor e batuta. Si të 
tillë e njohën dhe do ta kujtojnë gjith-
monë shokët e LANÇ, bashkëluftëtarët 
antifashistë e bashkëpunëtorët e tij në 
njësi, reparte e në Akademinë Ushtar-
ake, por edhe të rinjtë dhe shumë spor-
tistë të mirënjohur të qytetit të Tiranës, 
të cilëve me përkushtim u rrënjosi pa-
sionin për sportin dhe kalitjen fizike. 
Pikërisht pse pati një rrezatim të tillë, 
për së gjalli të tij qe organizuar madje 
edhe një kupë sportive me emrin “Sami 
Bushati”. Nuk u përkrah, nuk i krijuan 
një kusht më tepër, nuk i thanë se çfarë 
të bënte, nuk ia zgjeruan fushën e vep-
rimtarisë, por ai prapë ja arriti. E krijoi 
mjedisin e veprimtarisë së tij në lagjen 
e tij, madje duke u bërë i famshëm. 
Njëri nga bashkëkohësit e tij, kolonel 
Myfit Guxholli, nënkryetar i OBVL, kur 
kanë kaluar 15 vjet nga ikja e Samiut 
në botën e përtejme, duke e kujtu-
ar me respekt dhe admirim të veçantë 
shprehet se: “Nuk mund të gjesh në 
gjithë Tiranën dhe ndoshta as në gjithë 
Shqipërinë një njeri si Sami Bushati, 
që t’ia arrinte asisoji të tërhiqte rininë 
nga kotësia dhe ta drejtonte për në fus-
hat sportive, ta mblidhte, ta bashkonte 
në idenë e madhe të edukimit sportiv 
jashtë shkollës”. Kjo edhe për faktin se 
askush nuk mund të harrojë Lagjen 10 
të Tiranës, veprimtaritë e pashlyeshme, 
për organizimin e të cilave Sami Busha-
ti shpenzonte gjithë orët e ditës, nga 
mëngjesi e deri në mbrëmje. Ndeshjet 
e futbollit dhe aktivitetet tjera sportive 
që ai organizonte karakterizoheshin nga 
njëra anë nga disiplina e hekurt dhe nga 
ana tjetër nga karakteri aq zbavitës, saqë 

15 vjet pa personalitetin e shquar 
shkodran, pinjoll i denjë i Bushatllinjve

ishin bërë magneti i banorëve të lagjes. 
Ndërkohë ai ishte edhe një prind shem-
bullor për të tre fëmijët e tij të shtrenjtë, 
të cilët përveç të tjerave i drejtoi dhe i 
formoi edhe për te sporti. Kështu nga 
familja e tij do të dilnin dy futbollistë të 
talentuar, i biri, Iliri, dhe nipi, Mirgeni, 
të cilët në vazhdim të traditës së Samiut 
sot punojnë si trajnerë në akademinë e 
futbollit Partizani. 

Pasionant, kërkues i madh, organi-
zator i pazëvendësueshëm, i sakrifikuar 
deri në shterim, ai gjallëroi për vite të 
tëra një pjesë të kryeqytetit me veprim-
tari të shkëlqyera që qenë një shembull 
kombëtar. Deri aty madje, sa mbi 30 
sportistë të shquar të Shqipërisë dolën 
prej asaj që bashkëkohësit e konsidero-
nin si “shkolla sportive e Sami Busha-
tit”.

SHEMBULL I JASHTËZAKON-
SHËM SAKRIFICE DHE VETËMO-

HIMI QYTETAR E ATDHETAR
Sami Shefqet Bushati ishte një nga 

bijtë e nderuar të qytetit të Shkodrës. 
Intelektuali dhe ushtaraku i përmasave 
shumëdimensionale, që u nda nga jeta 
15 vjet më parë (më 12 shtator 2002), 
kishte lindur në vitin në vitin 1926 në 
një familje atdhetare. Siç shkruan në 
kujtimet e tij, gjeneral-lejtnant (në pen-
sion) Rrahman Parllaku – Hero i Popul-
lit dhe Nderi i kombit, “Sami Bushati ka 
qenë familjarisht i lidhur ngushtë me 
LANÇ. I ati, Shefqeti, e ëma, Sanija, vël-
lai Sytkiu, vetë Samiu si dhe vëllai më 
i vogël, Ismeti, morën pjesë në luftën 
për liri. Prindërit e Samiut qysh në orët 
e para u vunë në shërbim të LANÇ. 
Shtëpia e tyre u bë një ndër bazat krye-
sore të qytetit të Shkodrës derisa u zap-
tua nga gjermanët, të cilët e përdorën 
atë si komandaturë dhe kur braktisën 
qytetin e hodhën në erë.

Bir i një prej familjeve më fisni-
ke të Shkodrës e të Shqipërisë, asaj 
të Bushatllinjve, Samiu qe një prej 
bartësve më të respektuar të karakteris-
tikave të shquara të këtij fisi të madh, siç 
ishin dhe janë: burrëria, fisnikëria, hu-
manizmi dhe atdhetaria! Që 15-vjeçar, 
ai u bashkua me lëvizjen për çlirim 
nga pushtuesi, sepse Shqipërinë e pati 
amanet shekullor të paraardhësve. I 
frymëzuar prej prindërve të tij dhe vël-

lait të madh, Sytkiut, rroku pushkën 
për lirinë. E thirrën Alpet e thepisura të 
Shqipërisë, të cilave iu blatoi trimërinë 
dhe sakrificat e papërshkrueshme deri 
në vetëmohim për lirinë e Atdheut.

Gjatë vitit 1942 e deri në mesin e vitit 
1943, që në moshën 16-vjeçare Samiu 
qe aktivizuar në qytet si ndërlidhës mid-
is bazave ilegale. Në qershor 1943 ai u 
rreshtua në radhët partizane. Fillimisht 
në përbërjen e një njësiti ai përshkoi Za-
drimën dhe përmes rreziqesh të shum-
ta arriti deri në fshatrat më të thella të 
Malësisë së Lezhës. Pastaj u inkuadrua 
ne batalionin “Perlat Rexhepi”. Në nëntor 
1943 ky batalion me urdhër nga lart e 
“braktis” qarkun e Shkodrës dhe shteg-
ton në drejtim të Malësisë së Gjakovës 
(Tropojë), duke përshkuar rrugë malore 
e shtigje te panjohura. Vështirësitë që 
kapërcyen partizanët nuk përshkruhen. 
Samiu edhe pse në moshë të njomë 
nuk u dha për asnjë çast. Në një varg 
luftimesh ku mori pjesë (Plavë e Guci, 
deri në rrugën Kukës - Prizren e gjetkë), 
Samiu qëndroi sypatrembur. Pas çlir-
imit mbaroi studimet në ish-Bashkimin 
Sovjetik dhe pas kthimit që andej, shër-
beu me përkushtim si oficer në radhët e 
Ushtrisë”. 

Studioi artin ushtarak në Rusi men-
jëherë pas Luftës së Dytë Botërore, kur 
ende nuk ishte shuar afshi i heroizmit 
evropian kundër nazizmit, pjesë e të cilit 
ishte edhe i riu shqiptar Sami Bushati. 
U kthye që andej si ushtarak i formuar, 
duke u bërë një figurë e paharrueshme 
kudo që punoi qysh në vitet e para. 
Kërkues, i papërkulur, edukator i 
shkëlqyer i rinisë, njeri që nuk e njohu 
lodhjen falë fizikut të tij të papërkulur, 
ai drejtonte vetëm me shembullin per-
sonal, duke u bërë një figurë emblem-
atike. Bashkëkohësit e kujtojnë Sami 
Bushatin si një njeri të rrallë, jeta e të 
cilit përkufizohet vetëm si një shembull i 
jashtëzakonshëm sakrifice dhe vetëmo-
himi qytetar e atdhetar.

SI PINJOLL I BUSHATLLINJVE 
NUK E NJIHTE FRIKËN PARA NDER-

IT DHE FISNIKËRISË
Duke artikuluar rrjedhshëm atë që 

historiografia shqiptare akoma nuk 
mund ta belbëzojë dot, publicisti Mark 
Bregu, i njohur si dashnor shembullor 

i fjalës së lirë dhe avokat i së vërtetës, 
para 15 viteve do të nxirrte në dritë ak-
tin e guximshëm të njërit prej Bushat-
llinjve të Shkodrës në mbrojtje të din-
jitetit qytetar. Në një artikull të datës 
26 mars 2002, në kuadër të një replike 
për mbivlerësimin sipas tij të figurave të 
pashallarëve, publicisti Bregu e vlerëson 
Samiun si figura më e lartë e Bushat-
llinjve: “… nëse ky “shtab” vuan nga kri-
za e figurave, jam gati t’ju rekomandoj 
një Bushatlli që nderon jo vetëm Shko-
drën, por mbarë Shqipërinë, dhe që për 
fat të mirë edhe sot jeton. Ju rekoman-
doj ushtarakun e hekurt e qytetarin trim 
Sami Bushati. Përveç veprimtarisë së tij 
si ushtarak i rangut të lartë, emrin e tij 
e nderon në veçanti akti i guximshëm në 
mbrojtjen e dinjitetit të tij qytetar, kur 
fyerjes që kërkoi t’i bënte një Komisar i 
Korpusit, Samiu, me një goditje të fuq-
ishme iu përgjigj duke i hedhur kapelen 
në tokë dhe duke i “shkundë” spaletat. 
Ky burrë ngriti lart dinjitetin e Bushatlli-
jve pa marrë parasysh pasojat”, shkru-
an ndër të tjera Mark Bregu.

Natyrisht, ishte e pritshme “hak-
marrja primitive” e Komisarit të Kor-
pusit më shpatulla të forta ndaj birit të 
shquar të Bushatllinjve. Për më tepër 
që asokohe, vetëm pak vite para se të 
ndodhte ky incident, familja e Samiut, 
e cila kishte shkrirë gjithë potencialin 
pasuror e njerëzor për luftën antifash-
iste nacionalçlirimtare, kishte pësuar 
një goditje: njëri nga vëllezërit, i cili gjatë 
luftës kishte qenë fëmijë, u arratis në 
1961. Ndëshkimi i nomenklaturës do të 
ishte i menjëhershëm. Samiun, ushtar-
akun shembullor që la gjurmë kudo ku 
shërbeu, duke mbetur figura e dashur 
e kërkuesit të fortë ushtarak, por dhe 
shoku e prindi i pazëvendësueshëm, e 
liruan nga ushtria. Megjithatë ai nuk u 
përkul, sepse nuk e njihte frikën para 
nderit dhe fisnikërisë. Samiu mbeti 
përherë me shpirt ushtaraku i hekurt 
dhe edukatori i apasionuar i rinisë. 

RAST UNIKAL NË HISTORINË E 
SPORTIT SHQIPTAR

Sami Bushati jetoi me sportin, duke 
i blatuar atij rrahjet e zemrës së tij të 
flaktë, që mbeti rinore deri në fund të 
jetës. Ai përjetoi gjithashtu rastin uni-
kal në historinë e sportit shqiptar: Për 
së gjalli të tij u organizua një Kupë me 
emrin e tij. Asnjë veprimtari sportive 
me rininë shqiptare nuk kishte pasur 
një organizim të atillë më parë. Do të 
ndodhte në pranverën e vitit 1998, kur 
shoqata e futbollit “Arbëria” organizoi 
Kupën me emrin “Sami Bushati”, Kupë 
të cilën ai e dorëzoi me dorën e tij. Kjo qe 
dhe pavdekësia e Sami Bushatit.

Partizani dhe ushtaraku i orëve të 
para, me lirimin nga ushtria, dha kon-
tribut vullnetar të pashembullt për zh-
villimin e futbollit. Sami Bushati, i cili e 
priste skuadrën e Partizanit me bandë 
te Ura e Mifolit në Vlorë, pasionanti i 
madh i sporteve, të cilin çdo ditë do ta 
shihje me Loro Boriçin e Refik Resmen, 
me Kolec Krajën, Simon Deden e Lin 
Shllakun dhe të cilit ia zbukuronin gjok-
sin medaljet e Trimërisë, të Kujtimit e 
të Skënderbeut, përjetoi edhe medaljen 
më origjinale që ndokush mund ta ketë 
pasur ndonjëherë në jetën e tij: Kupën 
me emrin e tij.
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IN MEMORIAM

Nga Shemsi Manjani

•	 Jeta	 e	 këtij	 djaloshi,	 pishtar	 i	
luftës së armatosur e organizator 
i	 rezistëncës	 antifashiste,	 burim	
frymëzimi për gjithë shqiptarët 
atdhetarë, u këput në lulen e 
rinisë por kujtimi i tij mbeti i pa-
harruar gjithmonë

Shtatëdhjetëepesë vjet më parë, në 
mesnatën e 27 shtatorit të vitit 1942,  
në qelitë e errëta të fashizmit, duke qenë 
vetëm 23 vjeç, mbylli sytë përgjithmonë, 
me grusht shtërnguar, luftëtari trim, 
dëshmori i parë i Dibrës, guximtari i ak-
sioneve, Heroi ynë, Nazmi Rushiti.

Duke u njohur me kujtimet e bash-
këkohësve të tij, e sidomos bash-
këluftëtarëve, krijon konsiderata të 
veçanta mbresëlënëse për këtë djalosh, 
pishtar të luftës së armatosur e organi-
zator të rezistëncës antifashiste, duke 
filluar që para vitit 1941, së bashku me 
Haxhi Lleshin, dy heronjtë e parë di-
branë. Ai si rrallëkush, me mendje, qën-
drime e veprime të qarta revolucionare, 
i kaloi vitet e pakta të rinisë i  survejuar, 
burgosur e i internuar, pa u përkulur 
deri në fund për arritjen e qëllimit.

Nazmiu ishte nga fshati Koxhaxhik 
i Dibrës së Madhe. Familja e tij ishte 
vendosur në këtë qytet në fund të vitit 
1910. Që në moshë të vogël u detyrua 
të punonte në ndihmë të familjes. E fil-
loi punën si shegert te këpucari Adem 
Çutra, të cilit i la përshtypje të veçan-
ta për zgjuarsinë e përkushtimin. Si 
rrjedhojë e politikës shkombtarizuese 
e asimiluese dhe shkaqeve ekonomike, 
bashkë me familjen e tij në vitin 1920, 
kthehet në Shqipëri duke u vendosur 
në fshatin Dovolan të Maqellarës, fshati 

Këto ditë u nda nga jeta ish ush-
tarPara disa ditësh u nda nga jeta ish 
- ushtaraku dhe veterani Pllumb Rama-
dan Dishnica.

Pllumbi është lindur në Dishnicë të 
Korçës më 12 maj të vitit 1936. Në vitin 
1941 shpërngulen në qytetin e Korçës. 
Ai rrjedh nga familja e shquar e Ymer,  
Esat dhe Pëllumb Dishnicës, figura të 
shquara të luftës Antifashiste Nacio-
nalçlirimtare. Shtëpia e tij në Dishnicë 
dhe në Korçë janë baza të LANÇl. Nga 
familja e tij kanë marrë pjesë në Luftën 
Antifashiste në formacionet luftarake 
partizane vëllezërit Kadriu, Muharremi 
dhe Emini.

Studimet e para të ciklit 7 vjeçar i 
kreu me sukses në qytetin e Korçës. Më 
pas studion në Tiranë në Teknikumin e 
Ndërtimit ku diplomohet për gjeometër. 
Fillon punë menjëherë në Ministrinë e 
Ndërtimit. Me dëshirën e tij lë digasterin 
dhe shkon në Hidrocentralin e Ulzës. 

Me rastin e 75-vjetorit të rënies

Nazmi Rushiti, dëshmori i parë dibran, 
“Hero i Popullit”

i nënës së tij. Punoi ca kohë si kamarier 
në një kafe në qytetin e Peshkopisë, për 
të vazhduar pastaj shkollën në interna-
tin e Kastriotit, një nga shkollat më të 
përmendura në atë kohë në shkallë ven-
di, ku do të vazhdonin të merrnin më-
sime shumica e ish kuadrove dibranë të 
mëvonshëm me kontribute të shumta 
gjatë luftës për çlirimin e vendit, e më 
vonë si drejtues në Dibër e më gjërë. Siç 
kujtojnë shokët e tij të klasës, Nazmiu 
ishte nxënësi më i mirë, i njohur në të 
gjithë shkollën. Në një vit shkollor mori 
dy klasë me rezultate shumë të mira. 
Në vitin 1933, si mbaroi këtë shkollë, u 
dërgua në Shkollën teknike të Tiranës, 
ku për aftësinë, thjeshtësinë e sinqerite-
tin e tij u bë më i afruar me të gjithë. 
Aty u përfshi për herë të parë në lëviz-
jen revolucionare duke qenë më i riu në 
mes të tjerëve. Shpejt ra në sy të xhan-
darmërisë e cila për ta larguar nga Tira-
na dibranin “turbullues” ndërhyri duke 
e transferuar në Gjimnazin e Shkodrës 
për vitin pasardhës.

Në gjimnaz dhe në Konviktin “Malet 
tona” gjeti një mjedis revolucionar me 
ide komuniste, të formuar në mes të 
shokëve Emin Duraku, Hajdar Dushi 
e dhjetra të tjerëve, të cilët të grum-
bulluar në shoqërinë “Besa Shqiptare” 
të studentëve zhvillonin një aktivitet të 
gjërë revolucionar. Frymëzuesi krye-
sor i kësaj shoqërie ishte Qemal Stafa. 
Nazmiu u fut në këto rrethe duke u bërë 
shpejt një nga më aktivët. Në vitin 1936 
u bë anëtar e më vonë në udhëheqje të 
grupit komunist të Shkodrës së bashku 
me Qemal Stafën, Emin Durakun, Sa-
dik Bekteshin e Tom Kolën. Në janarin 
e vitit 1939, Nazmiu së bashku me Qe-
mal Stafën arrestohet dhe dënohet me 
4 vite burg për veprimtari antizogiste. 

Si gjatë procesit ashtu dhe në burg ai 
mbajti qëndrim të denjë, të papërkulur, 
si revolucionar i vendosur.

Pushtimi italian i vendit më 7 prill 
1939 e gjeti Nazmiun në burgun e Be-
ratit së bashku me Qemal Stafën, Va-
sil Shanton, Emin Durakun etj. Po atë 
natë, së bashku me shokët, thyen bur-
gun dhe dolën në mal. Fashizmi, për 
demagogji, bëri amnisti dhe në shtator 
të vitit 1939, Nazmiu u kthye përsëri në 
shkollë në Shkodër, për ta përfunduar 
atë duke vijuar dhe veprimtaritë anti-
fashiste, tani më i përgatitur e më me 
përvojë. Në demostratën e 28 nëntorit 
të vitit 1939, kundër pushtuesit italian 
qe një nga organizatorët kryesorë. Në 
arkivin e shtetit, dosja 774/64, në tele-
gramin që Shkodra i drejtonte Minis-
trisë së Punëve të Brendëshme njoftohej 
se: “Drejtori i gjimnazit e Këshilli i Profe-
sorëve, në mbledhjen e datës 6 dhjetor 
1939, nxori nga shkolla studentët Tom 
Kola, Nazmi Rushiti e Sadik Bekteshi si 
elementë turbullues që kanë shtyrë të 
tjerët në konvikt për të bërë demostratë 

kundër pushtuesve italianë. Mendimi 
ynë është që të largohen nga ky qytet”.

Kuestura italiane e arrestoi Nazmi-
un dhe në fillim e dërguan në Burgun 
e Gjirokastrës, pastaj në atë të Beratit. 
Prej andej, më 17.04.1940 e interno-
jnë në Kampin e Ventotenës, në Itali. Në 
verën e vitit 1941, kthehet nga internimi 
në Shqipëri për të vazhduar punën dhe 
luftën e filluar pas kaq vitesh e rrethanash 
të vështira.

Me formimin e Partisë Komunistë 
Shqiptare është një nga 200 komunistët 
e parë. I ngarkohet që të vinte në Dibër 
për të mobilizuar dhe organizuar popul-
lin e Dibrës në luftë kundër pushtuesve 
fashistë. U lidh menjëherë më njësitin 
antifashist të Haxhi Lleshit e shokët e tij 
në Dibër të Madhe, Demir Gashi, Xhavit 
Hatibi, Irfan Hajrullai, Spiro Velko, Ahmet 
Jegeni, Ejup Hatibi, Xhafer Kodra etj.

Më 28 nëntor të vitit 1941 organizuan 
një manifestim antifashist me parulla pa-
triotike që u cilësua si demostratë. Krijoi 
lidhje me Dali Ndreun e Beshir Laçin 
në Sllovë e Reç. Në një kohë të shkurtër 
krijoi bërthama të rezistencës, përveç se 
në Dibër të Madhe e në Peshkopi edhe 
në Sllovë, Maqellarë, Grykë të Vogël, 
Zerqan e Gollobordë. Mori kontakt me 
disa krerë të parisë së Dibrës për t’i 
bindur për qëndrimin e tyre ndaj luftës 
antifashiste, duke përmendur faktin se 
ishin gënjyer nga qeveria e pushtuesit, 
duke u dhënë poste e favore të tjera disa 
dibranëve, sidomos nga zona e Maqel-
larës, Shupenzës, etj.

Që kur u themelua celula e parë e 
PKSH-së në Zogje më 20 qershor 1942, 
Nazmi Rushiti ishte një nga anëtarët më 
aktiv të saj. Mori pjesë në aksionin që 
kreu çeta partizane e Dibrës te Gurët 
e Skënderbeut në Bulqizë ku u shqua 
për guxim e trimëri. Kur komandanti i 
çetës partizane të Dibrës, Haxhi Lleshi 
ndodhej në Konferencën e Pezës, orga-
nizoi e drejtoi aksionin në Qafë Buall të 
Bulqizës, duke pushtuar vendbanimin e 
punëtorëve italianë e duke u shpjeguar 
atyre qëllimin e Luftës Nacionalçlirimtare. 
Ata lanë punën dhe ikën për në Itali. Armët 
që kishin për mbrojtje ua dorëzuan par-
tizanëve. Me dëshirën për të shkuar nga 
aksioni në aksion erdhi radha e zbatimit 
prej tij të urdhërit për elemimimin e Ko-
mandantit të Karabinierisë italiane, Stav-
ro Jaho, i dënuar me vdekje nga qendra e 
rezistencës në Tiranë. Ai kishte ardhur në 
atë detyrë në Nënprefekturën e Zerqanit 
në Dibër, ku ishte djepi i lëvizjes nacion-
al-çlirimtare, për ta shuar këtë, siç kishte 
bërë në vende të tjera duke torturuar e 
vrarë partizanë e terrorizuar popullsinë. 

Me shokun e tij Demir Gashi, të ve-
shur si fshatarë, futen në kafen ku ishte 
duke pirë, folur e qeshur me zë të lartë 
spiuni i rrezikshëm. Nazmiu i zbraz në 
gjoks plumbat e revolverit duke e lëshuar 
përmbys të vdekur. Gjatë tërheqjes, në 
hedhje nga një lartësi jo e vogël, humbi 
ndjenjat e ra në duart e armikut. Me ditë 
e netë të tëra trupi i këtij martiri provoi 
të gjitha torturat çnjerëzore, duke e lënë 
me orë dhe ditë dhe pa ndjenja. Xhelatët, 
nga goja e tij që rridhte vetëm gjak, nuk 
mësuan asgjë për shokët e tij.  Jeta e tij, 
burim frymëzimi për gjithë shqiptarët 
atdhetarë, u këput në lulen e rinisë por 
kujtimi i tij mbeti i paharruar gjithmonë.

HOMAZH
NDAHET NGA JETA USHTARAKU DHE VETERANI 
PLLUMB RAMADAN DISHNICA

Në vitin 1958 shkon për studime 
ushtarake për nëndetëse në ish - Bash-
kimin Sovjetik, në Sevastopul. Kthehet 
nga studimet në vitin 1961, pas ndër-
prerjes së mardhënieve me BS dhe vazh-
don vitin e fundit të Akademisë Ushtar-
ake të Detarisë në Vlorë. Fiton gradën e 
nëntogerit dhe fillon punën në Bazën e 
Pashalimanit. E fillon silurues dhe ngri-
het në detyrë shef drejtimi nëndetësesh 
deri në vitin 1964. 

Në vitin 1965 transferohet në Durrës 
në silurkapëse. Ngrihet në detyrë shef 
shtabi baze detarie. Shërben në FLD 
deri në vitin 1976 dhe më pas emërohet 
komandant i Shkollës së Lirë Ushtarake 
ku shërben deri në vitin 1991, kohë kur 
del në pension. 

Mban dy medalje pune, medalje të fi-
tuara në Hidrocentralin e Ulzës, medal-
jen e Yllit të Kuq, Urdhërin e Yllit të Kuq 
të klasit të II për shërbimin ushtarak, si 
dhe medaljen “Naim Frashëri” për punë 

krijuese.
Gjatë gjithë jetës së tij është karak-

terizuar nga përkushtimi dhe atdhe-
dashuria, veti të cilat i ka transmetuar 
edhe tek fëmijët e tij.

Organizata e Bashkuar e Veteranëve 
të Luftës së popullit Shqiptar (OBVL) i 
shpreh ngushëllimet familjes dhe të 
afërmëve të ushtarakut dhe veteranit 
Pllumb Dishnica. 
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Nga: Ing. Kol Dedaj

Në ditën e trashëgimisë kulturor të 
rrethit Pukë, me datë 10 shtator 2017 
Bashkia e këtij qyteti nderoi me titullin 
qytetar nderi dy studiuesit  z. Xhemal 
Meçi (Mjeshtër i Madh) dhe z. Mark Me-
suli. Ky aktivitet u zhvillua në pallatin 
e kulturës Pukë, në sallën e leksioneve 
“Ndue Shyti”. 

Në event morën pjese: z. Gjon Gjonaj 
kryetar i Bashkisë Pukë, z. Enver Sule-
jmeni Kryetar i Këshillit Bashkiak Pukë, z. 
Astrit Kuçi nënkryetar i Bashkisë Pukë, z. 
Gjon Doda nënprefekti i qarkut Shkodër, z. 
Ndue Cara ish kryetar i Bashkisë Pukë, z. 
Alban Doçaj drejtori i pallatit të kulturës, 
z. Gjovalin Alia, z. Demir Hyseni, zj. Ang-
jelina Paloka (Meta), z. Besnik Haxhia, z. 
Riza Hoxha, z. Fran Pali, z. Fran Cara, z. 
Ramazan Ringa, z. Ylli Hadroj, z. Gjovalin 
Meta, z. Idriz Ahmetaj si dhe familjarë, ko-
legë dhe miq të ftuar nga z. Xhemal Meçi e 
z. Mark Mesuli. Në fjalën e tij të përshendës 
kryetari i Bashkisë Pukë z. Gjon Gjonaj 
çmoj lart punën dhe kontributin disa vjeçar 
të këtyre dy studiuesve si dhe evidentoi 
mbështejen e pakursyer të Bashkisë Pukë 
dhe të tij personal për artin e kulturën si 
pjesë e gjenezës sonë kombëtare.   

Në vijim të aktivitetit moderatori e artisti 
polivalent z. Fran Vukaj, pjesëmarrës në 
disa evente e festivale lokale, kombëtare 
e ndërkombëtare me elekuencën e rreza-
timin e tij ftoi njëri pas tjetrit  referuesit: z. 
Alban Doçaj, të mbante referatin me temë: 
Trashëgimia Kulturore një pasuri e madhe 
Etno-Historike, krahinore dhe Kombëtare. 
z. Ylli Hadroj, z. Xhemal Meçi “Qytetar 
Nderi” i Bashkisë Pukë. z. Gjon Doda, z. 
Mark Mesuli “Qytetar Nderi” i Bashkisë 
Pukë dhe më tej duke vazhduar me për-
shëndetjet e të ftuarve  si dhe me fjalën fal-
enderuese  të z. Xhemal Meçi dhe z. Mark 
Mesuli.  

- XHEMAL MEÇI “QYTETAR NDERI” 
I BASHKISË PUKË  

U lind  në Kabash-Pukë me 23 korr-
ik 1936. I diplomuar në Gjuhë Letërsi e 
Histori . Ka punuar si mësues dhe dre-
jtor shkollash të kabinetit pedagogjik në 

STUDIUESIT XHEMAL MEÇI DHE MARK 
MESULI, “QYTETAR NDERI” TË BASHKISË PUKË

Ka vetëm pak muaj që është ndarë 
nga jeta dhe familjarët, miqtë dhe të 
afërmit, shokët e  bashkëpunëtorët 
e kujtojnë çdo ditë me nderim të 
veçantë veteranin Spiro Pandeli Tota.

Ai lindi në vitin 1933 në Borovë të 
Kolonjës. Ishte vetëm 10 vjeç kur për-
jetoi me dhimbje masakrën e pash-
embullt që gjermanët kryen me 6  
korrik 1943 në Borovë, ku i mbetën 
të vrarë nëna, motra si dhe të afërm 
të tjerë të tij. Ai e urrente pushtuesin, 
ndaj dhe u aktivizua  në luftën për liri 
e çlirim.

Pas çlirimit të vendit nga okupato-
ri nazifashisit ka mbaruar akademinë 
detare dhe ka shërbyer në Durrës. 
Më pas ka punuar në peshkim dhe në 
ndërmarrjen e grumbullimit në Po-
gradec. Spiro Pandeli Tota ishte një 
kuadër shembullor. Ai mbante sjellje  

KUR PËRKUJTOJMË VETERANIN 
SPIRO TOTA

të mira në shoqëri dhe familje dhe si 
i tillë gëzonte respektin e të gjithëve.

Deri sa vdiq më 11 shkurt 2017, 
ai drejtoi  me devotshmëri dhe 
përkushtim Degën e OBVL të rrethit 
Pogradec.

Genci BALLANCA

Pukë, përgjegjës i Muzeut Historik Pukë, 
si dhe ka një veprimtari të madhe të kri-
jmtarisë shkencore, ka qënë drejtues i 
shoqatës së historianëve të rrethit Pukë. 
Ka një aktivitet mbi gjysëm shekullor 
duke mbajtur mbi 65 kumtesa e referate 
shkencore në simpoziume, konferenca e 
kongrese lokale, kombëtare e ndërkom-
bëtare. Ka përgatitur dhe botuar mbi 100 
artikuj me karakter shkencore në gazeta 
dhe revista. Është autor i dhjetë librave. 
Për mbi 45 vjet ka qenë bashkëpuntor i 
Akademisë së Shkencave të Republikës së 
Shqipërisë (Instituti Kulturës popullore, 
Instituti i Gjuhës e Letërsisë, Instituti i 
Historisë), si dhe bashkëpunëtor i Univer-
sitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër (sektori 
i Albanologjisë) por edhe bashkëpunëtor 

i Institutit të Albanologjisë në Prisht-
inë (Kosovë) etj. Ai është pjesëmarrës në 
konferencën e II Albanologjike(12 janar 
1968); në konferencën e III kombëtare 
Pedagogjike (02 mars 1972), në konfer-
encën e I të folkloristikës Shqiptare (26 
maj1952); në kuvendin e studimeve Ilire 
(15 qershor 1972); në kongresin e drejt-
shkrimit të gjuhës Shqipe  me kumtesë 
(20 nëntor 1972); në konferencën kom-
bëtare të studimeve për LANÇL(08 nëntor 
1974); në konferencën kombëtare të stu-
dimeve Etnografike (28-30 qershor 1976); 
në simpoziumin Epoka Heroike Shqiptare 
(20-22 tetor  1983). Puna dhe kontributi 
studimor e shkencor i zotit Xhemal Meci 
është vlerësuar nga shumë përsonalite 
të shkencës shqiptare si: Prof. Dr. Aleks 

Buda;  Prof. Dr. Eqerem Qabej; Prof. Dr. 
Mahir Domi; Prof. Dr. Stefanaq Pollo; Prof. 
Dr. Alfred Uçi; Prof. Dr. Androkli Kostal-
lari. Për veprimtarinë e tij të gjithanshme 
ai ka marrë vlerësime të vazhdueshme 
nga lexuesi por edhe shtetërore si: Medal-
ja “Naim Frashëri; Titull nderi “Mirënjohje 
e qytetit Pukë”; Urdhëri  “ Naim Frashëri 
i Argjendtë”,;Urdhërin “Mjeshtër i Madh”; 
Flamuri i Jubileut të 100-vjetorit të pa-
varësisë”, dhe sot nderohet nga Bashkia 
Pukë me titullin “Qytetar Nderi”. Jeton në 
Pukë dhe megjithëse në një moshë mbi 
80-vjeçare vazhdon me një intensitet të 
lartë veprimtarinë e tij kërkimore, studi-
more e shkencore.

- MARK MESULI “QYTETAR NDERI” 
I BASHKISË PUKË  

U lind  në Dom-Gjegjan, Gjegjan (ish 
Komuna Gjegjan), Pukë me 25 tetor 
1952. I diplomuar në Gjuhë Letërsi ka 
punuar si mësues e drejtor shkollash në 
fshatrat e Zonës së Gjegjanit, ka mbajtur 
pozicionin e kryetarit të shoqatës së më-
suesve të gjuhës e letersisë të rrethit të 
Pukës, së bashku me kolegët ka punuar 
për gjurmimin e materialeveve etno-kul-
turore  për përfshirjen e tyre në fjalorin 
e Enciklopedisë shqiptare të vitit 1985. 
Është krijues i një biblioteke familijare 
me libra e koleksione të gazetave si: Dri-
ta, Mësuesi, Gjuha Jonë, Nëntori, Revista 
pedagogjike, etj. Ka një veprimtari të gjerë 
didaktike e studimore, është prezent me 
botimet e tij në shtypin periodik si gazeta; 
Mësuesi, Përpjekja, Zëri i Popullit, gazeta 
Shqiptare, Tirana Observer, Koha Jonë, 
Nacional, Shqip, Dishnica, etj. Është 
autor i shtatë librave të botuar. Për dy 
mandate radhazi 1992-2000 është zgjed-
hur kryetar i Komunës Gjegjan, anëtar i 
këshillit të rrethit Pukë e kryesisë së tij si 
dhe anëtar i këshillit të qarkut Shkodër.

Puna dhe veprimtaria e tij është vlerë-
suar me medaljen “Naim Frashëri” si dhe 
me destiktivin “Mësues i dalluar” dhe sot 
nderohet nga Bashkia Pukë me titullin 
“Qytetar Nderi”. Jeton në Gjegjan-Pukë 
vazhdon me një intensitet të lartë veprim-
tarinë e tij kërkimore, studimore e shken-
core.

shpejtë. Presidenti I republikës vlerësoi 
krahinën e Pezës si një krahinë me kon-
tribute të jashtëzakonshme dhe të pa-
krahasueshme në Luftën Antifashiste 
Nacional-çlirimtare.

“Sot, pikërisht 75 vjet pas Kon-
ferencës së Pezës kemi dhe një koiçi-
dencë kuptimplotë, mblidhen Shefat 
e Shtabeve e të gjithë vendeve anëtare 
të NATO-s në Tiranë sepse Konfereca e 
Pezës e vendosi Shqipërinë në rrugën 
e duhur dhe në aleancën e duhur, në 
aleancën e lirisë të asaj kohe. Dhe në 
atë traditë të mrekullueshme edhe sot 
Shqipëria është në aleancën më të mad-
he të lirisë, në Evropë dhe në botë, që 
është ajo e NATO-s. Pezën jo vetëm ta 
kujtojmë dhe gjithashtu këtë Konferencë 

SHQIPËRIA NË ALEANCËN 
MË TË MADHE TË LIRISË

të lavdishme, por mesazhet e saj duhet 
gjithmonë t’ja përshtasim të tashmes 
dhe të ardhmes duke gjetur gjithmonë 
forca dhe vetëdije për t’u bashkuar dhe 
për të bashkëpunuar për të mirën e 
Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarëve”,-u 
shpreh Presidenti i Republikës. Në cer-
emoninë festive pranë memorialit kush-
tuar Konferencëssë Pezës që u hap nga 
administratori i Njësisë Administrative 
pezë, z.Besmir Kola,  përshëndetën 
gjithashtu kryetari i Komitetit Kombëtar 
të LANÇ Rustem Peçi, Prefekti i qarkut 
Tiranë Admir Abrija dhe  nënkryetari i 
Bashkisë së Tiranës Arbjan Mazniku. 

Bashkia e Tiranës kishte organizuar 
një sërë aktivitetesh për grupmosha te 
ndryshme, duke e kthyer Pezen në një 
arenë festive si vendin e takimit për të 
kujtuar këtë dite historike. 

(VIjon nga faqja 3)
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DEBAT DHE ANALIZE HISTORIKE

(vijon nga fq.1)

I rëndësishëm  është fakti se Shqipëria 
u rreshtua përkrah forcave të aleancës 
SHBA, Francë, Angli, Bashkimi Sovjetik, 
aleancë që doli fituese në këtë luftë dhe 
për rrjedhojë edhe Shqipëria u rendit në 
krahun e fitimtarëve dhe jo në krahun e 
humbësve dhe të fashistëve  e nazistëve.

Unë  desha të theksoja se Shqipëria 
e Veriut, Kosova dhe viset shqiptare në 
Maqedoni kanë disa veçori të tjera të 
cilat nuk kanë ndodhur në Shqipërinë e 
Mesme apo në Jug për vetë karakterin 
historiko-gjeografik të këtyre trevave. 

Trojet shqiptare në veri dhe verilindje 
të Shqipërisë të copëtuara nga kufijtë e 
vitit 1913, Kosova dhe viset shqiptare në 
Maqedoni  kanë patur dhe kanë  veçoritë 
e tyre në luftën antifashiste nacional çlir-
imtare, të cilat mendoj se nuk mbahen 
parasysh nga historianët dhe analistët 
e sotëm.Vendimet e vitit 1913 e ndanë 
Dibrën si asnjë qytet dhe asnjë zonë në 
Shqipëri në dy pjesë, njëra në Shqipëri, 
dhe tjetra në Republikën Federative të 
Jugosllavisë, në Maqedoni. Maqedonia 
vetë u krijua nga popullsia shqiptare, 
bullgare, serbe etj dhe ishte një sajesë e 
Titos si republikë më vehte. Shqiptarët 
u konsideruan si turq dhe shumica me 
traktat të fshehtë u dërguan për në Turqi. 
Të tjerët njohën terrorin e pashembullt të 
Mbretërisë Serbo Kroate Sllovene.

Dibranët e Shqipërisë  dhe dibranët e 
Dibrës së Madhe kishin lidhje miqësore 
dhe farefisnore të pandashme. Kufijtë 
ishin të depërtueshëm dhe të pakontrol-
lueshëm sidomos gjatë  luftës dhe për rr-
jedhojë krerët e kësaj lëvizje dhe krerët e 
parisë lëviznin sa  në Dibër në Peshkopi. 
Po kështu edhe në Malësinë e Madhe, në 
Tropojë e Kukës. Këto zona kanë luftuar 
për mbrojtjen e trojeve të tyre nga serbo 
malazezët nën drejtimin e prijësve të tyre 
popullorë si Prek Cali, Muharrem Bajrak-
tari etj. Në këto kushte lufte dhe terrori 
serb egzistonte  një antisllavizëm i pa-
parëpër faktin e sulmeve sllave ndaj ven-
dit tonë që arrinin deri aty sa që serbët 
shponin me bajoneta  gratë me fëmijë në 
bark. 

Pas antisllavizmit vinte antibolshe-
vizmi ruso-sovjetik. Boshti Moskë Beo-
grad ka vijuar dhe vijon edhe sot. Të 
kuqtë bolshevikë rusë  ose komunistët 
rusë  ishin armiqtë  e këtyre zonave sepse 
mbështetnin serbët  kundër shqiptarëve 
dhe kosovarëve. Kush ishte me bolshe-
vikët rusë dhe me  çetnikët serbë  nuk 
ishte me Shqipërinë etnike.  

Ishte kohë lufte. Ngjarjet rridhnin me 
shpejtësi. Propoganda në popull nuk 
mund të zhvillohej si sot. Populli ishte i  
paqartë. Ai ndiqte prijësit e tij popullorë 
që kishin mbrojtur kufijtë e tokës ku flitej 
shqip.  Në Prill të vitit 1939 përfaqësues 
nga paria e Dibrës, si edhe nga vise të tjera 
të Shqipërisë, të  nxitur dhe të urdhëruar 
nga Qeveria Kuislinge e Verlacit, shkojnë 
në Romë në ceremoninë e kurorëzimit të 

Veçorite	e	Luftes	Antifashiste	Nacional	Çlirimtare	ne	veri		dhe	ne	verilindje,	në		Kosovë		dhe	në	trojet	shqiptare	në	Maqedoni

KUJT I INTERESON SHEMBJA E 
KULLËS SË PREK CALIT ?!

ANTISLLAVIZMI			DHE	ANTIKOMUNIZMI	I	KËTYRE	TREVAVE	DHE	PRIJËSVE	TË	TYRE	GJATË	LUFTËS	ANTIFASHISTE		NACIONAL	ÇLIRIMTARE	

Viktor Emanuelit, mbret të Italisë dhe të 
Shqipërisë, ndërkohë që pati organizime, 
për ta pritur me pushkë zbarkimin e ital-
ianëve në Durrës. 

Nga viti 1939 deri në vitet 1941 - 1942 
shumë ushtarakënë rezervë të Zogut 
vazhdonin ta merrnin rrogën edhe nga 
qeveria kuislinge e Tiranës, e paguar nga 
Italia. Këto krerë trumpetonin se Italia 
është e mirë dhe nuk u interesonte lufta 
me Italinë. Mjaft kemi bërë luftëra me 
Turqi dhe me Serbi, kjo ishte parrulla e 
krerëve të parisë.  

Fillimet e Luftës Antifashiste Naciona-
lçlirimtare në Dibër datojnë para formim-
it të Partisë Komuniste, në prill 1941, në 
zonën Viçisht, Maqellarë dhe nuk kanë 
lidhje me organizimin komunist. Këtu 
dhe në këtë kohë janë edhe dëshmorët e 
parë të kësaj lufte. Historiografia komu-
niste e luftës nuk e pranon këtë fakt si 
dhe fakte të tjera dhe është për të ardhur 
keq që edhe sot pas 70 vjetëve dhe pas 27 
vjetëve demokraci nuk janë përcaktuar 
fituesit dhe humbësit, bashkëpunëtorët e 
fashizmit dhe nazizmit, bashkëpunëtorët 
e jugosllavëve dhe të serbëve që nga vitit 
1913 dhe deri në vitin 1946 etj. Partia ko-
muniste Shqiptare ishte në ilegalitet dhe 
nuk njihej nga populli. Ajo ka dalë në pah 
në Kongresin e I të saj në vitin 1948 ku 
ka ndërruar edhe emrin nga PKSH në 
PPSh me porosi të Stalinit. Prishja me 
jugosllavët u bë pas vitit 1946. NëKonfer-
encën e Pezës ishte Frontiku bënin pjesë 
përveç komunistëve edhe forca të tjera  
përparimtare jo komuniste. Shumë anal-
istë dhe historianë të rinj janë sulur për 
të mbrojtur figurat e anatemuara të viteve 
të regjimit komunist duke u vunë etiketën 
antikomunist. Jo ata nuk ishin antiko-
munistë sepse nuk diheshin kush ishin 
komunistët, por diheshin kush ishin 
bashkëpunëtorët me fashizmin dhe na-
zizmin dhe kush ishin bashkëpunëtorët 
me Rusinë dhe me Jugosllavinë. 

Nga ana ushtarake  dallimi bëhet më 
lehtë. U dha urdhëri operacional i Opera-
cionit të Qershorit: Luftë pa kompromis 
kundër  pushtueve gjermanë dhe bash-
këpunëtorëve të tyre. Kush u rreshtua në 
krah të gjermënëve  u rreshtua në pozi-
cion të gabuar. Fashistët dhe nazistët 
ishin pushtues të huaj. Komunistët dhe 
antikomunistët ishin shqiptarë. Atëhere 
shtrohet pyetja: Më mirë të luftosh 
kundër  pushtuesit të huaj që ka shkelur 
trojet shqiptare apo të luftosh kundër 
komunistëve shqiptarë, që ashtu  si dhe 
rusët me Stalinin në krye ishin rreshtu-

ar në krah të anglo amerikanëve kundër 
kundër nazizmit. 

Lufta antifashiste nuk u udhëhoq nga 
idealet komuniste, por nga idealet kom-
bëtare dhe nga idealet demokratike. Të 
gjithë të rënët ranë për një jetë të re, për 
një Shqipëri më të mirë dhe të lirë. Pas zg-
jedhjeve të dhjetorit  të vitit 1945 pushte-
tin e morën edhe ligjërisht komunistët, 
por në prapavijë ishin jugosllavët. Vetëm 
pas vitit 1948 filloi të kristalizoi  vija poli-
tike e PPSH dhe e Enver Hoxhës.

Edhe sot e kësaj dite nuk dalin plotë-
sisht në dritën e diellit marrëveshjet midis 
përfaqësuesve të Nacionalclirimtares  me 
përfaqësuesit e Parisë dhe të Ballit Kom-
bëtar gjatë luftës. Në shtator 1943, për-
faqësuesit e Komitetit Nacional Etnik u 
përpoqën të arrinin një bashkëpunim me 
Frontin Antifashist Nacional Clirimtar në 
zonën e Dibrës dhe në viset e Shqipërisë 
verilindore përfshi edhe viset shqiptare 
në Maqedoni.Fronti Antifashist Nacional 
Clirimtar përfaqësohej nga Njazi  Islami, 
Sotir Vullkani dhe Esat Ndreu. Komiteti 
Nacional Etnik  përfaqësohej nga Fiqiri 
Dine, Cen Elezi, Demir Mersim Dema etj.
Në këtë takim morën pjesë edhe krerët e 
Ballit Kombëtar Mithat Frashëri, Hasan 
Dosti dhe Ali Këlcyra. Në  fund të bised-
imeve u nënshkrua një marrëveshje prej 
pesë pikash, të cilat vetëm pak ditë më 
vonë u hodhën poshtë nga përfaqësuesit 
e lëvizjes nacionalclirimtare të Dibrës.

Po t’i hedhësh një sy listës sëpjesëmar-
rësve të bie në sy pjesëmarja e dy vëllezërve 
në kahe të kundërta, djemve të patriotit 
Elez Isufi, Cen Elezi me Komitetin Nacio-
nal Etnik dhe Esat Ndreu me Frontin  An-
tifashist Nacionalçlirimtar. Përse u prish 
pakti? A ishte kjo njëpërpjekje  e pastër 
për pushtet dhe sundim ?!

Takime të tilla gjatë luftës antifashiste 
nacional clirimtare u bënë edhe midis 
përfaqësuesve të nacional clirimtares e 
parisë së Dibrës dhe palës së Maqedonisë. 
Më 25 gusht 1943 në Sllovë të Dibrës u 
bë takimi i parë. Pala maqedonase për-
faqësohej nga Elisie Popovski dhe Strahil 
Gigovi. Pala shqiptare nga Jusuf Luzi dhe 
Cen Elezi. Në marrëveshjen e arritur bëhej 
fjalë për krijimin e një shtabi të përbash-
kët tëpërfaqësuar nga Cen Elezi, Jusuf 
Luzi dhe Esat Ndreu për palën shqiptare 
dhe Elisie Popovski, Hamdi Dema, Tome 
Sofranievski për palën maqedonase. 

Kjo marrëveshje nuk i kënaqi të dy 
palët, prandaj më 6 shtator të vitit 1943, 
po në Sllovë , takohen edhe një herë për-
faqësuesit e Dibrës së Shqipërisë me për-

faqësuesit e Dibrës së Madhe (Maqedo-
nisë), por këtë herë me pjesëmarrje më të 
gjërë. 

Marrëveshja e nënshkruar parashi-
konte:

Forcat e armatosura të përfaqësura në 
tubimin e Sllovës, të bashkëpunojnë në 
luftë kundër okupatorit dhe shërbëtorëve 
të tij.Për aksione të përbashkëta formohet 
shtabi ipërbërë nga Cen Elezi, Shaban 
Strazimiri, Esat Ndreu, Hamdi Dema etj.

Kapitullimi i Italisë më 8 shtator 1943 
e sfumoi këtë marrëveshje, por një gjë që 
bie në sy është prishja e marrëveshjeve 
dhe mosmarrëveshjet.

Shkurtimisht mund të themi, lufta na-
cionalclirimtare në Kosovë, në viset shqip-
tare në Maqedoni, në Dibër dhe në Dibër 
të Madhe, në Kukës, Tropojë dhe në Malë-
si të Madhe  ka patur disa vecori të cilat 
konsistojnë:

Së pari , në faktin historik  të padrejtë-
sisë së ndarjes së kufijve të vitit 1913, ku 
mbeti jashtë Shqipërisë gjysma e  shqip-
tarëve.

Së dyti tek mungesa e bashkëpunimit, 
ose bashkëpunimi vetëm në letër i forcave 
antifashiste të Maqedonisë dhe të Kosovës 
me forcat antifashiste të Shqipërisë, ku 
përfshihen jo vetëm komunistët , por 
edhe paria e fiseve, Balli Kombëtar dhe 
Legaliteti. 

Së treti, tek egzistenca e parisë së Di-
brës, dhe e parive apo prijësve popullore 
e bajraktarëe cila për hir të së vërtetës 
duhet theksuar se kanë patur vlera his-
torike gjatë luftërave kundër turqve, ser-
bve, bullgarëve, austrohungrezëve etj, por 
që gjatë luftës së II Botërore , me daljen në 
dritë të Frontit nacionalçlirimtar (nënk-
upto të PartisëKomuniste të Shqipërisë) 
hezituan të përfshihen në luftë kundër 
pushtuesve dhe në disa raste edhe bash-
këpunuan me okupatorët.

Së katërti, krerët e këtyre zonave  të 
rënë në kurthin e pushtetit dhe të pasur-
isë  u vunë kundër kundër komunistëve 
, (që etikoteshin si bolshevikë prej tyre ) 
duke harruar faktin se komunistët ishin 
shqiptarë, shqiptari kundër shqiptarit.

Së pesti, mungesa e një koordinimi 
brenda dhe jashtë kufijve të vitit 1913, 
lënia jashtë e ndasive egzistuese, me qël-
lim final fitoren  e luftës dhe bashkimin 
shqiptar e dëmtoi këtë luftë ku përfituan 
klanet sllave dhe maqedonase, të cilët 
kishin depërtuar deri në PKSH dhe në 
Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë  Na-
cional Clirimtare.

SAKIP   CAMI
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ZËRI I FUQISHËM I SHPENDI TOPOLLAJT 
EDHE NË KRITIKËN LETRARE

MEHDI RAMOHITAJ

I gjashtëmbëdhjeti në radhën e li-
brave me kritika letrare, ky libër, pa 
folur për një pafundësi botimesh me 
poezi, tregime, novela, romane e pub-
licistikë, brenda e jashtë Shqipërie, në 
një kohë relativisht mjaft të shkurtër, 
flet qartë për penën gjithmonë të freskët 
të autorit të talentuar Shpendi Topollaj. 
Dhe nuk mund të kuptohet plotësisht 
fjala talent për këtë autor, pa theksuar 
disa nga cilësitë themelore të formimit 
të tij intelektual e njerëzor si kultura su-
periore, vullneti titanik, karakteri i pae-
pur, ndershmëria e rrallë, thjeshtësia 
dhe dashuria e respekti për të tjerët dhe 
veprën e tyre. Në historinë e letërsisë 
tonë, vështirë të gjesh një të dytë si ai; 
oficer i shkëlqyer këmbësorie për rreth 
tridhjetë vjet, i dashuruar marrëzisht 
pas profesionit të tij, ai kryen studimet 
në jurisprudencë, dhe punon për  njëzet 
vjet të tjera në organet e drejtësisë, deri-
sa del në pension; pra në dukje, pa asn-
jë lidhje direkte me letërsinë. Për hir të 
rrethanave dhe padrejtësisë së kohës, ai 
nis të shkruaj dhe boton rreth pesëdh-
jetë libra, pas ardhjes së demokracisë. 
Dhe vazhdon me të njëjtin intensitet 
edhe sot e kësaj dite. 

Për një krijues si ai, ndofta qënia disi 
larg kryeqytetit, ka qenë një farë peng-
ese për t`u evidentuar dhe afirmuar 
ashtu siç e meritonte. Se duam apo 
s`duam, ka disa faktorë jashtëletrarë që 
ndikojnë në fatin e një shkrimtari apo të 
librave të tij. E them këtë, pasi para ca 
kohe, kur në kryeqytet ishte organizuar 
një simpozium për kritikën letrare, për 
kritikun më prodhimtar dhe nga më 
cilësorët që kemi, për të cilin janë shpre-
hur me superlativa shumë nga firmat 
më të njohura dhe që kritikën e tij i nd-
jeri Prof. dr. Gjergj Zheji e ka konsideru-
ar qysh në fillimet e saj “… pa dyshim 
nga modelet më të mirë të kritikës te 
ne”, nuk ishte kujtuar askush; kështu 
që ai e pinte kafen me mua këtu në 
Durrës. Gjithsesi Shpendin e shohim 
duke diskutuar me aq kompetencë rreth 
krijimtarisë të të tjerëve në sallat më 
prestigjioze të kryeqytetit si Akademia e 
Shkencave, Teatri i Operas dhe Baletit, 
Ministria e Kulturës, Muzeu Historik etj. 
ku dhe ata kanë qenë të pranishëm? Por 
le të ndalemi te ky libër i ri i tij, i cili me 
mënyrën, mënçurinë dhe bukurinë sesi 
është shkruar, i vërteton mësë miri vler-
at e Shpendit si kritik letrar. Është bërë 
zakon që për shkrimtarin të thuhet sa 
nga libri në libër, ka rritje. Jo, kjo nuk 
vlen fare për krijimtarinë e këtij autori; 
ai qysh në librin e parë të tij me kritika 
letrare “Flakët e fjalës” i ka treguar bind-
shëm  aftësitë e tij të mirëfillta si kritik. 
Personalisht, në parathënien e shkruar 
për librin e tij “Paqja, virtyt i civilizimit” 
jam shprehur se “…kur isha me stu-
dime në Moskë, V. Bjelinskin e lexoja 
dhe e rilexoja me ëndje. Por ai ishte 
magjistar i kësaj gjinie të vështirë. Sa 
ishte bërë i pavdekshëm, aq ishte i pal-
indshëm. Me kalimin e viteve në mendje 
e në zemër më mbeti një ndjesi e 
këndshme e plot dritë nga leximi i ve-
prës së tij, një ndjesi që më ngjallte 
gëzim dhe më vinte në mendime të 

bukura. Çuditërisht, këto ndjenja rizg-
joheshin po me atë forcë, sa herë dëgjoja 
ligjeratat që mbante, ose lexoja shkrimet 
kritike të mikut tim më të ngushtë, 
shkrimtarit e poetit tashmë të afirmuar 
Shpendi Topollaj, i cili veç aftësisë së 
rrallë për të trajtuar e analizuar një ve-
për letrare me mjaft kulturë dhe 
elokuencë, zotëron si askush tjetër artin 
e organizimit e publikimit masiv të kri-
jimtarisë të autorëve të ndryshëm.” Jam 
i lumtur që këtyre fjalëve edhe sot e 
kësaj dite, nuk mund t`u heq as edhe 
një presje të vetme. Shpendi ka mbetur 
po ai; i miri, i kërkuari dhe i gatshmi për 
t`iu gjindur të tjerëve, për t`i përgëzuar, 
inkurajuar, vlerësuar e përmirësuar 
ata. Sikurse e përmenda pak më sipër, 
me të njejtin mendim konvergojnë edhe 
shumë autoritete të letrave shqipe, por 
lejomëni të sjell në vëmendjen e lexuesit 
fjalët e poetit dhe prozatorit Petraq Risto 
i cili gati në eufori thotë: “Shpendi To-
pollaj edhe në kritikën letrare, ruan 
thellësinë e detit, ruan dimensionin hu-
man, vëzhgimin e hollë, sensin e anal-
izës së mirëfilltë. Edhe në kritikën letra-
re ai është poet. Karakteristika kryesore 
të analizave (të tij), udhëhiqen nga një 
kryefjalë: dashuria njerëzore. Shpendi 
në kritikën e tij nuk është “grabitqar”, 
pra nuk godet, nuk sulmon, ai vetëm 
“çukit” dhe me këtë veprim të shenjtë, 
ndihmon në lulëzimin e pemës së mad-
he të letërsisë.” Dhe veçori tjetër e 
mënyrës sesi Shpendi e shkruan kri-
tikën është se ai me të njejtin seriozitet e 
preokupim shkruan si për Cvajgun, 
Pushkinin, Tolstoin, Eseninin, Emine-
skun, Lasgushin, Kadarenë, A. Pipën e 
Agollin, ashtu dhe për një fillestar, si-
kurse vihet re edhe te ky libër që po u 
jepet në dorë. Dallime ai nuk bën as 
këtu, pasi për të vlen thënia e njohur e 
Çehovit se “Njeriu është boshti i botës.” 
Mjaft të kujtojmë fjalët e studiuesit dhe 
përkthyesit Nikolla Sudar i cili me një 
lerër të gjatë dërguar tani së fundi, pasi 
i thotë se për fjalët e zemrës që më keni 
adresuar, do t`u jem mirënjohës gjithë 
jetën, i shkruan: “… ju falenderoj thellë-
sisht nga zemra për vlerësimin tuaj, i 
pari që më është bërë në kuptimin më të 
mirë të fjalës deri më sot.” Por këtë 

mirënjohje e shpreh dramaturgu i njo-
hur Bashkim Kozeli, historiani Zyhdi 
Shehi, juristi Marenglen Rapi, sportisti 
Ramiz Reka, ushtaraku Hysen Qendro, 
trimëresha Rukie Rama, përkthyesja 
Erida Ajazi, piktorët Agim Faja, Qemal 
Vrioni e Xhevdet Spahia, inxhinieri 
Xhod Beja, mjeku Prenjo Imeri, emi-
granti Ben Shehu, kritiku Fatmir Min-
guli, poetja Nada Minguli etj. Është 
mjaft e çuditëshme, kur sheh se në ç`do 
lloj fushe që të jetë libri që Sh. Topollaj 
analizon, ai e paraqet veten me aq kom-
petencë, sikur i përket asaj fushe. Po-
lemist përparimtar, demokrat, i qartë 
dhe i guximshëm ai shfaqet edhe këtu 
me kujtimet e V. Molotovit dhënë Felix 
Tchouevit, pasi mendon se ende ka të 
tillë si ai që edhe pse të zgjuar e të kul-
turuar, mundohen, qoftë dhe në sub-
konshiencën e tyre, t`i përligjin krimet e 
komunizmit. Ja se ç`thotë ai: “Kuptohet 
që Molotovi nuk e ka lexuar “Librin e Zi 
të Komunizmit”, pasi ai është botuar 
pas vdekjes së tij në moshën 96 vjeçare. 
Por nuk e di se si do t`u përgjigjej ai 
atyre gjashtë autorëve që nëpërmjet 
shifrash e faktesh na japin të vërteta 
rrëqethëse, që as Dante Alighierit nuk ia 
rrokte fantazia kur shkruante “Ferrin” e 
tij. I mrekullueshme, i thellë, i arsyetuar 
me mjaft kulturë, i ngrohtë dhe mjaft i 
ndjerë është studimi kushtuar romanit 
të Dritëro Agollit, botuar pas vdekjes 
“Kalorësi lakuriq”, ku ai thekson kura-
jon për të stigmatizuar jo vetëm Zylot, 
por sistemin që i lindi ata. Pa frikë do 
shprehesha se kjo analize është një 
monument më vete dhe tërësisht i mer-
ituar që i ngrihet një njeriu, shkrimtari 
dhe mendimtari si ai “…një nder - si-
kurse shprehet vetë ai - për dritëro Agol-
lin që edhe pas vdekjes vazhdon të 
dritërojë si Sokrati i Greqisë së Lashtë.” 
Dhe siç është në natyrën e tij, Shpendi 
po me këtë dashuri shkruan për veprën 
e profesor Arshi Pipës me rastin e njëzet 
vjetorit të vdekjes. Në këtë libër, me nx-
itjen time është përfshirë edhe ajo esseja 
krahasuese midis talentit dhe veprës së 
Mihai Emineskut dhe Lasgush Pora-
decit, përkthyer dhe botuar edhe në Ru-
mani nga i mirënjohuri Kopi Kyçyku 
dhe djali i tij Ardiani. Mjaft interesant 
është dhe reportazhi i shkruar me rastin 
e vizitës në Vermosh dhe trojet tona 
jashtë kufijve. Edhe intervista e 

atypëratyshme e tij me Kadri Tarellin, 
flet për forcën e gjykimit të këtij kritiku 
që aq shumë i do personazhet e tij. 
Njohës i mrekullueshëm i historisë, ai 
gjen rastin të përshëndesë festën e ale-
atit tonë strategjik SH B A, duke evokuar 
pikat kulmore të ngjarjeve që çuan te 4 
Korriku i vitit 1776 dhe protagonistët e 
atij evenimenti me rëndësi të për-
botëshme, me anën e një proze të 
mrekullueshme poetike që e mbyll me 
fjalët lapidare; “…drita që shpërndan 
pishtari në dorën e statujës së Lirisë, le 
të rrezatojë në të gjithë rruzullin, për të 
parë e kuptuar më mirë popujt, mësimet 
e lirisë dhe demokracisë në sytë e katër 
Presidentëve të mëdhenj të gdhendur aq 
bukur në faqen shkëmbore të malit 
Rashmor në Bllek Hills. Ja pse dhe ne 
shqiptarët i nderojmë SH.B.A. me gjithë 
zemër dhe i garantojmë se flamuri i tyre 
do të valëvitet në krah të flamurit tonë 
kombëtar, njësoj si ai flamuri që është 
vendosur në atë shtizën e lartë, në krah 
të Pallatit të Pavarësisë në Filadelfia të 
Pensilvanisë, ku u nënshkrua ajo 
Deklarata historike, një kopje origjinale 
e së cilës mund të shitet në ankand mil-
iona dollarë, por që mbetet thesari më i 
madh i të gjithë brezave njerëzorë, për 
nga vlerat universale që mbart. Dhe në 
radhë të parë, prej nga duhet nxjerrë 
mësimi për të vënë në jetë si ata, parim-
in e famshëm dhe aq të vlefshëm romak 
“E pluribus unum” (Të ndryshëm por të 
njejtë). Por prozat më të bukura të 
Shpendit, mbesin fjalimet mortore, për 
miqtë intelektualë, artistë a shkrimtarë 
që largohen nga jeta. Kur ndodh ndonjë 
fatkeqsi e tillë, se dhe vetë jeta ka ligjet e 
veta, sytë e të gjithve kthehen nga 
Shpendi, gjë që flet shumë për shpirtin e 
tij të madh human, gatishmërinë e tij të 
përhershme për t`iu gjendur pranë të 
tjerëve si në të gjallë ashtu dhe kur zem-
ra e tyre pushon së rrahuri. Disa prej 
këtyre fjalimeve do t`i gjeni në libër, ku 
do gjeni njëkohësisht dhimbjen dhe 
dshurinë që ky autor kaq njerëzor ndjen 
për shokët e miqtë e tij, për krijuesit në 
përgjithësi. Dhe në mbyllje, nuk gjej 
tjetër, veçse të përsëris fjalët e Albert 
Lusien Camus se “Absurdi mbretëron, 
të shpëton dashuria.” Dashuria, si kjo e 
mikut tim të shtrenjtë, poetit, shkrim-
tarit dhe kritikut letrar Shpendi Topol-
laj.

(foto: Shpendi Topollaj)
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EKSPOZITA

Në sallën e ekspozitave të Muzeut 
Historik Kombëtar para pak ditësh u 
çel ekspozita “PranverArt 8 – 2017”. 
Mes veprave në pikturë dhe skulpturë 
të 71 artistëve më të njohur të vendit 
tonë, por edhe të bashkatdhetarëve 
tanë nga Kosova dhe diaspora, në 
këtë ekspozitë zuri vend të konsider-
ueshëm edhe portreti i legjendës së 
aviacionit shqiptar, Edip Ohri, pun-
im mjaftë cilësor dhe kualitativ i pik-
torit nga Kukësi Alajdin Tabaku.

Portreti i ish-Sekretarit të Përg-
jithshëm të OBVL, Edip Ohri, vepër 
e piktorit të shquar nga Kukësi është 
vlerësuar nga vizitorët e shumtë dhe 
veçanërisht nga gjeneral Rrahman 
Parllaku – Hero i Popullit dhe Nderi 
i Kombit.

“Piktorit veteran Alajdin Tabakut i 
lumtë dora dhe mendja e suksese në 
krijimtarinë e tij! Na e përjetësoi dhe 
njëkohësisht na mallëngjeu me këtë 
portret të shokut, mikut dhe bash-
këluftëtarit e bashkëpunëtorit të 
ngushtë Edip Ohri”, është shprehur 
kryetari i OBVL-së, Parllaku.

Burim frymëzimi për krijimtarinë 
e A.Tabakut në gjininë e kompozimit 
ka qenë trajtimi i temave nga histo-
ria e luftës dhe e ndërtimit në rre-
thin e Kukësit si: “Pista po lufton 
me top të vetëm”, (topi i dardhës), 
“Ejup Topojani me kalorësit”, “Kulla 
e Lumës” (1912), “Ramadan Zaskoci 
vret telegrafistin në Marash të Priz-
renit”, “dëshmori Pjetër Llesh Doda”, 
“Topi obuz 122 mm me numëra-

Një vepër që përjetëson komandanti n legjendar të aviacionit luftarak të Shqipërisë

Portreti i Edip Ohrit në “PranverArt 8 – 2017”

torët”, “Gjeneral Rrahman Parllaku 
(në “PranverArt 7 – 2016”).  e dhjetra 
punime të tjera mbresëlënëse për 
cilindo vizitor që i bie rasti apo fto-
het si mik në shtëpinë e tij. Alajdin 
Tabaku ka përfaqësuar denjësisht 
rrethin e Kukësit në dhjetra ekspozi-
ta kombëtare. Për krijimtarinë e tij 
cilësore dhe produktive është deko-
ruar nga Presidenti i Republikës me 
Urdhërin “Naim Frashëri” të klasit 
I-rë. Ish-mësuesi shembullor i lëndës 
së vizatimit në shkollën 8-vjeçare 
“Avni Rustemi”, edhe tashmë në pen-
sion vazhdon me zell e pasion punën 

krijuese në pikturë dhe njëkohësisht 
drejton kursin e vizatimit, duke për-
gatitur piktorët dhe arkitektët e ard-
hshëm kukësianë.

Me këtë portret të prezantuar në 
ekspozitën “PranverArt 8 – 2017” 
ai përjetëson, kolonel Edip Ohrin , 
ish-deputet i Kuvendit Popullor dhe 
komandant i aviacionit luftarak të 
Shqipërisë në vitet 1951-1975. Një 
vepër mbresëlënëse që përjetëson 
njeriun që trashëgoi e çoi më përpa-
ra traditat më të mira të të parëve 
të tij, si atdhedashurinë, shpirtin e 
sakrificës, guximin e trimërinë etj, të 
cilat shëmbëllejnë mjaftë bukur në 
këtë portret  të ekspozuar tashmë në 
Muzeun Historik kombëtar.

Ekspozita “PranverArt 8 – 
2017”është tashmë një aktivitet i 
përvitshëm tradicional, që ka zënë 
vend të përhershëm në kalendarin 
vjetor të veprimtarive kulturore të 
kryeqytetit.

Këtë vit, ky event  vjen si rezultat i 
një bashkëpunimi të vyer mes grupit 
organizator dhe Muzeut 

Në ekspozitë ishin të pranishëm 
shumë të ftuar dhe artdashës, të cilët 
ndoqën nga afër frutin e krijimtarisë 
më të fundit të artistëve pjesëmarrës.

tur në dorë, në atë moment hapi zjarr 
në drejtim të tyre dhe njëri prej tyre ra 
i vrarë. Ndërkohë një prej ushtarëve ser-
bë mbriti tek mitralozi dhe filloi të hapte 
zjarr në drejtim të dy ushtarëve të UÇK-
së. Mirëpo, Osmani me shpejtësi, ngaqë 
ishte edhe më i ri, del me vrap nga porta 
dhe largohet nga fshati. Zymeri, duke 
qenë moshë e thyer, flurimthi vendosi të 
futej brenda në shtëpi, pasi e kuptoi se 
serbët nuk e diktuan, ngaqë gjithë zjar-
rin e përqëndruan në drejtim të Osma-
ni. Zymeri u fut brenda në shtëpi, ndër-
sa ushtarët serbë dolën në rrugë dhe po 
shtinin në drejtimin nga iku Osmani. 

Ndërkohë, një ushtar tjetër serb, i cili 
në kohën që u përplasën shokët e tij me 
dy luftëtarët e UÇK-së do të ketë qenë 
ndoshta në gjumë, doli në dritare dhe 
filloi të shtinte me armë në drejtim të 
portës nga ku dolën shokët e tij. Sakaq 
njëri prej shokëve të tij u këput në tokë, 
vdiq. Pra, brenda disa minutave u vranë 
dy ushtarë serbë. Mirëpo shokët e tij 
nuk e kuptuan se i vrau kolegu i tyre, 
dhe u kthyen për t’u futur në oborr. 
Përsëri shoku i tyre vret edhe një ushtar 
tjetër serb.  Zymeri i shihte të gjitha këto 
ndodhi, pasi qe ngjitur në katin e dytë. 
Ky kat ishte pjesërsht i djegur. Zymeri 
u fsheh pas një derë dhome. Pas pak në 
atë kat ngjiten dy ushtarë serbë, të cilët 
bisedonin në korridor me njëri-tjetrin, 
duke diskutuar mes tyre se ishin dy ter-
roristë dhe se njëri prej tyre  mund të 
ishte fshehur në atë ndërtetsë, prandaj 

kapërceu murin rrethues të oborrit, 
doli në rrgicë dhe shkoi tek shtëpia ng-
jitur, pasi po të ecte më gjatë, mendoi 
se mund të ndeshej me ndonjë patrullë 
tjetër ushtarësh serbë. Dhe vendosi që 
të shlodhej në këtë shtëpi. Ndjehej i lod-
hur e i dërmua nga qëndrimi gati dhjetë 
orë, ngjeshur prapa derës, në këmbë, 
më shumë duke mos marrë fryme se sa 
merrte. Ndërkohë, ushtarët serbë fillu-
an të shtinin kuturu, herë në ajër e herë 
në drejtim të shtëpive të ndryshme. Za-
kon ky i përditshëm prej forcave serbe, 
porsa fillonte errësira. Ngaqë disa prej 
predhave të shtënave të ushtarëve serbë 
goditën edhe dritaret e murret e shtëpisë 
ku u fsheh Zymeri, ai kujtoi se e kishin 
diktuar kur u fut brenda.  Dhe doli edhe 
nga ajo shtëpi, nga ana e kundër nga 
shtihej, dhe kaloi në shtëpinë ngjitur me 
atë. Ku të shkoj, ku të shkoj? Dhe papri-
tur gati u përplas me një shkallë porta-
tive druri. Kjo i ngacmoi mendimin që të 
ngjitet në tavanin e katit të dytë të saj. 
Dhe ashtu bëri. Pasi u ngjit, i tërhoqi 
edhe shkallët lartë. Dhe prej plasaritjeve 
të tjegullave filli të vrojtonte në drejtim 
nga shtinin herë pas here serbët. 

Këtu qëndroi derisa u bë errësirë 
e plotë. Ndërkohë pushuan edhe të 
shtënat e ushtarëve serbë. Pasi përg-
joi mirë e mirë dhe nuk po dëgjonte 
asnjë lloj zhurme, përsëri fillon e zbret 
ngadalë e me kujdes dhe shkon dre-
jt e në shtëpinë e tij, në Peçan. Gruaja 
dhe fëmijët, që qenë tërhequr bashkë 

Ndodh edhe kështu në luftë
vendosën të kontrollonin. Dhe filluan 
të kontrollonin dhomat me radhë. Nuk 
konstatuan gjë. Atëherë zbritën poshtë 
dhe bashkohen me ushtarët e tjerë. Pas 
pak filluan grindjen me njëri-tjetrin se 
kush i vrau tre shokët e tyre! 

Zymberi vendosi që nëse e diktonin, 
të hapte zjarr e të vriste sa mund të 
vriste, pasi e llogatiti veten të vrarë se 
të vrarë, në mos tashti, pas pak minu-
tash. Kaloi ndoshta një orë a më shumë 
që serbët kontrollonin e grindeshin mes 
tyre. Zymerit i dukej minuti orë. 

Përsëri tre ushtarë serbë ngjiten lart, 
dhe kur mbrijnë në korridorin e katit të 
dytë filluan përsëri të diskutonin duke bërë 
analizën e ngjarjes për vrasjen e tre shokëve 
të tyre. Kush na i vrau?!, pyesnin njëri-
tjetrin. Ku shkuan terrorisëtët? Nga hynë? 
Nga dolën? Ku u fshehën? Pasi nukn po  u 
jepnin dot përgjigje këtyre pyetjeve, dolën 
në përfundimin: “Në rast se na pyesin si 
u vranë këta të tre, do t’u themi se i vranë 
terroristët”. “Dogovoreno?” “Dogoverono!”. 
(Dakort? Dakort!)

Porsa filloi të bjerë muzgu, ush-
tarët serbë ndezën motorrin e vogël të 
ndriçimit dhe filluan të merreshin me 
përgatitjen e darkës. Me sa u kuptua,ajo 
shtëpi që baza e njësitit serb që plaçkiste 
dhe digjte fshatin. Të gjitha veprimet i 
kryenin në katin e parë.

Zymberi, duke përfituar nga zhur-
ma e agregatit, filloi të lëvizë dhe gjeti 
një vrimë muri të shkaktuar nga pred-
hat e zjarrit të artilerisë gjatë ditëve të 
mëparshme. Kjo zgavër ishte në faqen 
e prapme të shtëpisë. Zbriti prej andej, 

me pjesën tjetër të popullsisë së fshatit 
dhe kishin mbritur në mal të Berishës, 
i patën treguar, mes të tjerave, se kur 
kishin kur, bagëtitë i kishin lënë brenda 
në katua. Dhe mendimin tash e kishte, 
mbase nuk ia kishin djegur shtëpinë e 
marrë bagëtitë. Me këtë mendim u nis 
drejt shtëpisë që të nxirrte bagëtitë e tij 
për të kullotur, të cilat kishin disa ditë 
mbyllur, pa ushqim. 

Por, përderisa të vinte mëgjezi ven-
dosi të pushonte pak në shtëpinë e tij, 
ende të pa djegur, ku kishte më shumë 
se një muaj që nuk kishte qenë. Pasi 
u qetësua dhe e mori disi veten nga 
lodhja dhe tensioni psikologjik, nxorri 
bagëtitë në kullotë dhe niset në drejtim 
të shokëve të tij në Semetisht, të cilëve 
u tregoi edhe gjithë ngjarjen që i kishte 
ndodhur. Të gjithë e dinin të vrarë, sipas 
tregimit të Osmanit, i cili ishte kujtuar 
për të pasi kish dalë nga rrezja e zjarrit 
të armëve të ushtarëve serbë. Por, për 
fat, nuk kish nodhur ashtu. 

“Domethënë, ty Zymer i vrave dy 
ushtarë serbë!”, filluan ta  ngacmonin 
tërë shpoti shokët e tij. “Jo, besa jo, nuk 
shkreha asnjë plumb. Ata u vranë mes 
veti. Unë veç u shtina fesatin”. Kështu 
ma tregonin këtë ngjarje Zymberi me 
Osmanin kur erdhën  pas disa ditësh 
në Devetak të bjeshkëve të  Jezercës 
kur sollën raportin mujor të Komandës 
së Zonës së Dytë Operative, në 15 prill 
1999. 

Dilaver Goxhaj

(Vijon nga faqja 2)
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LIBRI

•	Shkrimtari	 dhe	 publicisti	
Halil Rama, në këtë libër na 
rreshton vlera të shumta të 
qytetarisë dibrane, të përku-
shtimit të brezave të saj. 
Të fushave të ndryshme të 
jetës. Libri është bazuar në 
një	 treshe	 magjike.	 Mistike.	
Është një libër që duhet të 
jetë në duart e gazetarëve më 
të rinj për të parë një përvo-
jë mjaft të vyer profesionale 
të këtij gazetari mjaft profe-
sion¬ist. Është një vlerë për 
historinë e Dibrës e atë kom-
bëtare në tërësi, që mund të 
ushqente mjaft muze të saj, 
atë të luftës, të arsimit, të te-
atrit,	të	ushtrisë,	të	shkencës,	
etj. Është një model i bukur 
gjuhësor,	 para	 të	 cilit	 më-
suesët e gjuhës të shihnin 
modelin e mirë të shkrimit të 
gjuhës amtare

Pa asnjë mëdyshje, libri i Halil  
Ramës “Në panteonin e vlerave” 
është befasi në botimet e viteve 

të fundit. Media vizive dhe ajo e shkru-
ar na ka “bombarduar” me kronikat e 
krimeve dhe me ato rozë. Dhe të vënë 
në rolin e një edukatori të brezave, të 
paktën në familje, pa folur në mjedisin 
social, e kemi të vështirë që t’u themi 
më të rinjve se ka edhe vlera të mira ky 
vend, kjo krahinë, që duhen njohur, që 
duhen ndjekur, pa folur edhe për Pan-
teonin e vlerave që ka dhe duhet të ketë 
një komb, pavarësisht se sa popull ka 
ai në sipërfaqen që mbulon flamuri i tij. 

Nuk ka zgjedhur poezinë  Halil 
Rama në një Oqeanopoezi, ku të gjithë 
vargëzojnë ditën e natën, para telenove-
lave e para tribunave, e pak, shumë pak 
poezi të mbeten në kujtesë, në mish, 
nën lëkurë; pale t’i vësh nën jastëk apo 
t’ua tregosh fëmijëve, miqve, nxënësve, 
në një kohë të caktuar, edhe pse bëhen 
sa e sa konkurse, shtrohen dreka për të, 
hidhen sa e sa lekë, euro, dollarë në tavo-
linat e botuesve të shtëpive botuese kudo 
e kurdo.

Dhe barra ose dhe nderi për të parë 
një libër të ri të Halil Ramës ishte fort e 
madhe. 

Një libër racional, emocional, doku-
mentar, arkivor që të bën ta marrësh diku 
një laps nga ato që shumë herë i kemi 
harruar përballë dehjes që na kanë bërë 
tastierat e kompjuterave dhe të celularëve 
dhe të shkruash diçka, mbase edhe 
shumë. Të shkruash për t’u bërë më tej 
një Urë modeste e dobishme dhe e bukur 
mes kësaj vepre dhe publikut që e ndjek 
me shumë respekt, padurim dhe kuresht-
je çdo vepër që ai bën.  Të bën që para se 
t’ia japësh mesazhin atyre që e lexojnë çdo 
ditë Halil Ramën të marrësh shumë për 
vete, bash si ata çirakët që kanë një kod 
të përbotshëm të marrjes së zanatit nga 
ustallarët. 

Një	libër	racional,	emocional,	dokumentar,	arkivor,	ku	në	qendër	të	PANTEONIT	janë	
gjenerali	-	legjendë	Rrahman		Parllaku	dhe	personaliteti	i	shquar	i	letrave	Teodor		Laço		

 “NË PANTEONIN E VLERAVE”, 
LIBRI I 12-të I HALILRAMËS

Nga Namik Selmani, studiues

E kjo ndodh jo vetëm në të gjithë botën 
se zanati (qoftë edhe ai i shkronjëshkrim-
it shqip) nuk merret me leksione në një 
auditor të ftohtë ku mungon shpesh edhe 
vemendja e atyre që dëgjojnë, qoftë dhe 
pasioni i atyre që flasin (më falni, që mar-
rin rrogën!!!!)

Në qendër të librit është PANTEONI. 
 

2.
Studiuesi Ermir Gjinishi ka shruar 

para pak ditësh një shkrim që sadopak na 
vjen në ndihmë të kësaj parashtrese për 
librin e Halil Ramës: “Po të kthehemi në 
parahistori, para se rapsodë e homerikë 
t’u këndonin hyjnive dhe heronjve mi-
tologjikë, përpara se të shkruhej gjuha 
greke, rronte një popull i njohur me em-
rin Pellazg. Atyre u atribuon Herodoti hi-
storinë, e cila parapriu qytetërimin grek. 
Ndërtimet me gurë të pagdhendur për-
ballë Panteonit në Athinë akoma edhe sot 
mbahen për pellazgjike.”

Përtej gjurmëve të gjuhës na vijnë  vler-
at që krijojmë në shumë ditë të jetës sonë. 
Patrioti Halil Rama nuk shkon në kombe 
të tjerë, po është diku pranë nesh për këtë 
mesazh. Para atyre njerëzve që vijnë dhe 
ikin nga gjiri ynë, jo thjesht anonimë, por 
pa ua kuptuar thelbin e Panteonizmit 
brenda vetes, që do të na “shëronte” nga 
sëmundjet e qaramanërisë dhe të mbur-
ravecërisë kolektive që na ka kapluar 
jetën dhe të nesërmen. 

Përherë bashkëpunimin me krijues di-
branë e kam parë me një droje, me gëzim, 
me krenarinë e fshehur që e kam mbajtur 
thellë - thellë vetes të mos më skuqë nga 
droja e një fjale, më shumë jo në vendin e 
duhur si duhet para tyre.

Përherë bashkëpunimin me miq të le-
trave, e kam parë si një provim të vështirë 
dhe shumë të bukur, së pari para vetes. 
Vjen një çast kur ti numëron shkrime, ak-
tivitete, njerëz që ke takuar, libra  që ke 
bërë, antologji ku ke marrë pjesë në ven-
din tënd e në vende të tjera në botë e sër-
isht bashkëpunimin me dibranët, qoftë 
ata të Nëntë Maleve, qoftë ata të Grykës 
së Radikës, të Bulqizës të Lurës, të Ma-
qellarës dhe të Çidhnës, qoftë të Grykës, 
qoftë dhe ata të Shehrit si i thonë qytetit, 
e kam parë me atë shprehje që dikush e 
tha në diskutimin e librave të një dibra-
ni punëtor dhe të dashuruar pas fjalës së 

bukur, Demir Rusi. E çka tha ai do thoni 
ju? Para se t’ua them më duhet që të hap 
një bllok të vogël, një fletë ku e kam shkru-
ar se ishte fort e mençur për ta dëgjuar e 
po kaq e mençur dhe e dobishme për ta 
bërë një realitet në shkronjëzimin tënd, 
ku kam të shkrirë të gjitha krahinat e 
Shqipërisë, të Kosovës, të Çamërisë: “Kur 
hyra në shkollën dibrane, isha nxënës 
dhe dola prapë nxënës.”

A nuk po e bën këtë gjë fort mirë dhe 
me dashuri edhe Halil Rama në këtë 
libër, kur ai na rreshton vlera të shum-
ta të qytetarisë dibrane, të përkushtimit 
të brezave të saj. Të fushave të ndryshme 
të jetës.

3.
Libri është bazuar në një treshe mag-

jike. Mistike. Janë disa kapituj që të ngre-
jnë pak nga pak në një Panteon, që ti e 
sheh jo me një zili egërshane, por me një 
respekt të madh për ata që ai të vë për-
para me të gjithë sfidat e suprizat e tyre. 
Dhe të mendosh se ai në një kohë të cak-
tuar ka bërë të skicimin e veprave të plo-
ta qindrafaqëshe për secilin prej tyre. Në 
libër ka shumë reçensa. E kush nuk do ta 
dëshironte një reçensë të tij që është kaq e 
saktë.  Kështu ai shkruan për “BERISHËT 
E MUHURRIT, SI RAST UNIKAL NË HI-
STORINË SKËNDERBEGIANE”. Shkru-
an për sagën e Jakovajve, për ish-presi-
dentin Omer Nishani, për Toponiminë  e 
Çidhnës, për veprën e Hajri Mandrit, etj.

Shkruan për antishqiptarizmin dhe 
aspiratat sllave ndaj trojeve shqiptare.  
Kufiri kohor që ai ka marrë është të pak-
tën 600 vjet më parë. Të dërgon te fjala po-
etike e urtakut Teodor Laço. Faleminder-
it se e kishim harruar pak Mjeshtrin 
Laço, Halil Rama! Na dërgon në sinorët 
poetikë të Naim Plakut që janë më të 
bukura se rudinat e Korabit. Na flet për 
Musa Riçkun, Ahmet Prençin, Naim 
Berishën, Sakip Camin, Nikollë Lokën, 
Shaqir Skarrën, Hysen Dervishin, Isuf 
Imerajn...

Na sjell një shpirt të madh, gati para-
jsor të Demir Rusit me dy librat e tij, të 
cilët pata fatin që t’i shoh, t’i redaktoj 
dhe të jem pjesë e festës së përurimit të 
tyre bashkë me Halilin.  

Pjesa e portretizimit të një gazetari 
natyrisht është testi i saktë i profesion-

alizmit të tij. Këtë ai e jep në mjaft per-
sonazhe të spikatur, të njohur e të pan-
johur shumë për publikun e gjërë dibran  
jodibran. Është gjë e bukur se optika e 
tyre përfshin personalitete të moshave 
e profesioneve të ndryashme, si: Sule-
jman Dibra, Bujar Pata, Edmond Isaku, 
Osman Miha,Jonuz Muça, Lahim Kola, 
që të mbeten në mendje me detajet që 
ai ka dhënë për jetën dhe veprën e tyre.  

Pjesa më profesionale e kohës që je-
tojmë për një gazetar është ajo që ndodh 
edhe në historinë botërore. Bëhet fjalë 
për  dossierët. Bie në sy një figure-leg-
jendë, me të cilën mund të mburret 
sot çdo vend në Ballkan e në Evropë si 
gjeneral Rrahman Parllaku për të cilin, 
sjell pasionin për librin, si risi në jetën 
e tij. “Librat do të ktheheshin në të vet-
min ngushëllim për të gjatë 16 viteve e 
3 muajve burg. Gjeneral Rrahman Parl-
laku do të kalonte 11 muaj në hetuesi 
bashkë me të tjerë “puçistë të ushtrisë”, 
si Beqir Balluku, Petrit Dume e Hito 
Çako. Më tej qelia. Pikërisht aty gjener-
ali do të mbahej në këmbë përmes lex-
imeve. Gjatë viteve të dënimit, Parllaku 
ka mbajtur një fletore shënimesh për të 
96 librat që ka lexuar në burg. Letër-
si botërore dhe shqiptare, mbi të cilët 
mbante shënime të shkurtra”. 

Edhe pse sot vlerësimet e tij mund 
të duken pak skematike e të ndikuara 
edhe nga metoda e kritikës së kohës, 
ato janë një lëndë interesante për një 
studim mbi letërsinë e lexuar në burg-
jet e diktaturës. Përmes këtij DOSSIER-i 
Halil Rama sjell jo vetëm përmbajtjen e 
ditarit të librave, mbajtur në qeli, por 
edhe copëra kujtimesh nga ajo periudhë 
tmerri, cilët ishin hetuesit e oficerët, ata 
“të vijës së partisë” dhe ata njerëzorët, 
që thyenin rregullat me një gjest sado të 
vogël humanizmi. Si iu vu leximit dhe 
ku i siguronte librat?!!!

Nën këtë optikë, janë pëfshirë në 
“Pantronin e vlerave” edhe bushtalinjtë e 
Shkodrës (Familja e Shefqet bej Busha-
tit që shkriu gjithë pasurinë për LANÇl), 
dëshmori Ahmet Fetah Cami, familja e 
njohur pogradecare Guxholli, Adem Is-
lam Hoxha i Çidhnës, hero i rezistencës 
ndaj monarkofashistëve grekë si dhe 
Sulë Lushaj, një emër I ri në Muzeun e 
ish të Përndjekurve Politikë, që janë por-
trete mjaft të spikatur.

Për të dhënë sa më mirë këto, ai ka 
shfrytëzuar edhe intervistën me disa 
prej tyre.

Bashkë me urimin për librin e 
radhës do të thonim se libri ka vlera të 
shumëfishta. Është vlera njohëse për 
këta njerëz ose figura të historisë, artit 
të Dibrës e më tej, që nuk i gjen në librat 
shkollorë. 

Është një libër që duhet të jetë në du-
art e gazetarëve më të rinj për të parë një 
përvojë mjaft të vyer profesionale të këtij 
gazetari mjaft profesionist.

Është një vlerë për historinë e Di-
brës e atë kombëtare në tërësi, që mund 
të ushqente mjaft muze të saj, atë të 
luftës, të arsimit, të teatrit, të ushtrisë, 
të shkencës, etj.

Është një model i bukur gjuhësor, 
para të cilit mësuesët e gjuhës të shih-
nin modelin e mirë të shkrimit të gjuhës 
amtare.

Dhe këto nuk janë pak që edhe vetë 
libri, ashtu si personazhet e tij, të vi-
het në Panteonin e kulturës së shkruar 
shqiptare të viteve të fundit.

Tiranë, gusht 2017.


