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74  vjet më parë – Kon-
gresi historik i BRASH-it

Nga Sotir BUDINA

Shtatëdhjete katër vjet më parë, më 8 
gusht të vitit 1944, zhvilloi punimet Kon-
gresi i Parë historik i Rinisë Antifashiste  
Shqiptare. Kongresi u mblodh për të anal-
izuar punën e luftën e rinisë në të gjitha 
krahinat e vendit dhe për të përcaktuar 
detyrat e saj në mësymjen përfundimtare 
kundër pushtuesve e tradhëtarëve dhe 
për rindërtimin e Shqipërisë së re.

Do të kalojnë shumë vite dhe kjo datë 
do të kujtohet gjithmonë si një ngjarje e 
shënuar në historinë e Shqipërisë, pasi 
për herë të parë rinia shqiptare në këtë 
kongres, si asnjëherë tjetër u bashkua 
dhe u hodh totalisht në luftë kundra ok-
upatorit nazifashist dhe tregoi aftësitë 
dhe forcën e saj. Ajo nga zjarri i saj rinor 
i dha zjarr Luftës Nacionalçlirimtare an 
e kand Shqipërisë, duke mbushur me 
të rinj njësitet guerrile të qyteteve dhe 
fshatrave, batalionet, brigadat e divizio-
net partizane që luftuan me heroizëm 
e vetmohim deri në çlirimin e plotë të 
atdheut.

Pikërisht për këtë arsye, pushtuesit 
në të gjitha krahinat e vendit u mun-
duan ta pengonin atë duke internuar, 
burgosur, torturuar e pushkatuar me 
dhjetra të rinj antifashistë. Shumë prej 
tyre u varën dhe në litar, por ata nuk u 
përkulën. Me qindra janë heronjtë dhe 
dëshmorët që rinia jonë heroike i dha 
kësaj lufte të drejtë në të gjitha krahi-
nat e vendit. Të paharruar do të ngel-
en heronjtë e parë të rinisë antifashiste 
shqiptare, si Midhi Kostani e Kiço Greço 
në qytetin e Korçës që u varën në litar, 
Qemal Stafa e Misto Mame në Tiranë, 
Heronjtë e Vigut në Shkodër, Persefoni 
Kokëdhima në Gjirokastër, Margarita e 
Kristaq Tutulani në Berat, etj; heronj 
këta që u bënë shembull heroizmi dhe 
bashkimi në luftë kundër okupatorit 
nazifashist. Populli shqiptar përulet me 
respekt përpara gjakut dhe saktifi cave 
të këtyre heronjve.

• Ajo që mbetet tani është vendimi i Parlamentit Europian dhe Këshil-

lit të Ministrave të BE-së që ta pranoj dhe përmbyllë këtë vlerësim 

pozitiv. Parlamenti Europian pritet të vendosë në fund të gushtit për 

liberalizimin
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Historia

Rruga luftarake e Brigadës së 
I-rë Sulmuese, ashtu si e çdo 
reparti e njësie të Ushtrisë 

Nacionalçlirimtare të Shqipërisë është 
e mbushur me vepra heroizmi, vet-
mohimi dhe besnikërie të pakufi shme 
ndaj popullit dhe Atdheut. Jeta dhe 
veprimtaria e saj është aq e pasur me 
ngjarje dhe vepra revolucionare, poli-
tike e ushtarake të cilat kurrësesi nuk 
mund të përshkruhen në një artikull, 
në një apo dy libra, por në shumë vël-
lime.

Udhëzimet për krijimin  e Brigadës 
së I-rë u lëshuan më 20 qershor 1943. 
Pikësynimi ishte që krijimin i këtij for-
macioni të parë të madh të shërbente 
për t’i dhënë vrull krijimit të batalione-
ve e brigadave të tjera, të një ushtrie 
të rregullt partizane, të cilat do të ng-
jallnin një besim të madh për zhvillim-
in e luftës sonë, drejt Kryengritjes së 
Përgjithshme.

Me krijimin e Shtabit të Përgjith-
shëm u hodhën themelet e Ushtrisë së 
rregullt popullore shqiptare.Brigada 
e I-rë ishte i pari formacion i madh i 
kësaj ushtrie të rregullt. Kjo brigadë 
nuk ishte një repart krahine ose qarku, 
siç ishin çetat, batalionet dhe grupet. 
Ajo ishte një njësi luftarake në dorë të 
Shtabit të Përgjithshëm, me partizanë 
nga të gjitha qarqet e vendit, që do të 
luftonte, lëvizte dhe manovronte në 
të gjitha krahinat e Shqipërisë, ku të 
paraqitej nevoja.

Brigadës së I-rë, si formacion i 
madh i ushtrisë së rregullt partizane 
ju ngarkua nga Shtabi i Përgjithshëm 
detyra që të shërbente si shembull 
për repartet partizane të të gjitha 
krahinave, për shndrrimin e tyre në 
formacione të rregullta. Pra, Shtabi i 
Përgjithshëm i kishte marrë të gjitha 
masat politke e organizative që Briga-
da e I-rë të bëhej me të vërtetë bërtha-
ma e shëndoshë për ushtrinë e rreg-
ullt.

Të gjitha qarqet e Shqipërisë kishin 
marrë udhëzime që kontigjentet e cak-
tuara të ishin partizanë e kuadro me 
përvojë luftarake.

Qarqet e Korçës, Gjrokastrës, El-
basanit e Vlorës do të dërgonin grupet 
me numër më të madh partizanësh e 
kuadrosh. Shtabi i Përgjithshëm syn-
onte që kjo njësi të organizohej, paisej 
dhe plotësohej me një efektiv të pa-
thyeshëm dhe të drejtuar nga kuadro 
me përvojë ushtarake e revolucionare 
të lartë, për të përballuar goditje nga 
më të fuqishmet që do të organizonte 
armiku. Ky sulm i okupatorit ishte në 
planin e tij strategjik me qëllim që të 

Me rastin e 75 vjetorit të Brigadës së I-rë Sulmuese - “Heroinë e Popullit”

Njësia e parë e madhe dhe e organizuar 
e Ushtrisë Nacionalçlirimtare shqiptare
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pengonte me çdo kusht shkallëzimin 
e mëtejshëm organizativ e numerik 
të një ushtrie të rregullt Nacionalçlir-
imtare shqiptare. Këtë qëllim armi-
ku e tregoi dhe në ditët e inagurimit 
të Brigadës së I-rë duke angazhuar 
10 000 trupa me paisjet luftarake më 
moderne të kohës, plus forcave të Bal-
lit, milicisë, aviacionit etj, për ta asgjë-
suar atë që në krijimin e saj.

ORGANIZIMI I NJËSISË

Shtabi i Përgjithshëm zgjodhi ven-
din më të përshtatshëm, rajonin e 
Vithkuqit për organizimin e Brigadës 
së I-rë. Katundi Vithkuq, 20 km në 
jugperëndim të Korçës, terren malor, 
ishte i përshtatshëm për të organizuar 
mbrojtjen. Popullsia e Vithkuqit dhe e 
fshatrave për rreth ishte 100 përqind 
në mbështetje të Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare.

Grumbullimi i grupeve partizane të 
ardhura nga drejtimet e caktuara fi l-
loj që në fundin e muajit korrik ‘’43. 
Të parat erdhën forcat e Korçës (rreth 
200 partizanë e kuadro) të cilat u ven-
dosën në Manastirin e Shën Pjetrit. Më 
vonë mbrriti grupimi i Gjirokastrës që 
zuri vend në Pyllin e Shtyllës. Deri më 
2 gusht mbrritën të organizuar edhe 
vullnetarët partizanë të qarqeve të El-
basanit, Beratit e Vlorës. Partizanë të 
veçantë pati dhe nga Tirana, Dibra, 
Durrësi, Kukësi e Shkodra. Në efektiv-
in e Brigadës I-rë erdhën dhe dhjetë 
vajza partizane. Në fi llim Brigada pati 
një efektiv prej 556 partizanë. Midis 
tyre 70 kishin qenë kuadro drejtuese 
si komandantë e komisarë batalionesh 
e çetash, komandantë njësitesh guer-

rile, me përvojë të pasur luftarake e të 
kalitur në vështirësi.

Në datën 10 gusht përfundoi orga-
nizimi i Brigadës me katër batalione 
dhe tre kompani: një kompani morta-
jash, një kompani pushk kundërtank 
dhe një bateri artilerie. Një vëmendje 
e posaçme iu kushtua shërbimit të 
intendencës. Shtabi i Përgjithshëm 
për këtë shërbim kishte parasysh se 
Njësia do të lëvizte nga një krahinë 
në tjetrën, herë-herë me shpejtësi të 
madhe. Kuptohet që Brigada duhet të 
kishte një furnizim dinamik, sidomos 
me municione. Prandaj ndërtimi i këtij 
shërbimi u organizua në përshtatje me 
kërkesat e detyrat e Njësisë. Një për-
forcim i veçantë ju bë intendencave të 
batalioneve.

15 GUSHT 1943 - DITA E INA-
GURIMIT

Po afrohej 15 gushti, dita e ina-
gurimit. Ceremonia do të zhvillohej në 
fushën e vogël të Makërzës, që shtrihet 
në luginën midis kodrave e pyjeve.

Në Vithkuq prej dy javësh qëndronte 
Shtabi i Përgjithshëm dhe udhëheqës 
të tjerë të Luftës. Qarkori i Korçës 
kishte marrë të gjitha masat përgadi-
tore për festën dhe mbrojtjen e nevo-
jshme me forcat e vendit.  Në sheshin 
e Makërzës ishin vendosur bandero-
la, fl amuj e parulla të ndryshme dhe 

në qendër tribuna me gjethe e mjete 

rrethanore. Që në orët e para po vi-

nin aktivistë të fshatrave e qyteteve si 

nga Korça, Pogradeci, Erseka, Devolli 

etj. Në orën 9.00 u rreshtuan para tri-

bunës katër batalionet dhe repartet e 

armëve të rënda me të gjitha pajimet 

dhe armatimet e tyre. Në mëndjet dhe 

zemrat e gjithë efektivit të Brigadës 

ndjehej një gëzim dhe gjallërim i pa-

kufi jshëm. Ishte nder i madh të bëje 

pjesë në këtë brigadë, që ishte një-

sia e parë e madhe dhe e organizuar 

e Ushtrisë së rregullt Nacionalçlirim-

tare shqiptare. Në sytë e sejcilit lexoje 

gëzimin, krenarinë dhe vendosmërinë 

për t’i kryer detyrat luftarake deri në 

vetëfl ijim.

Të gjithë prisnin me padurim fi llim-

in e ceremonisë. Në orën 10 mbrritën 

udhëheqësit e PK me E.Hoxhën në 

krye dhe të Shtabit të Përgjithshëm, të 

cilët zunë vend në tribunë. 

Ceremonia u hap me hymnin e fl -

amurit, kënduar nga kori. Pastaj e 

mori fjalën Spiro Moisiu, Komandant i 

Shtabit të Përgjithshëm i cili përshën-

deti në emër të Shtabit të Përgjithshëm, 

duke dorëzuar fl amurin në formë 

trekëndëshi me shkabën dykrenare 

dhe me yllin e artë, me mbishkrimin: 

“Brigada e I-rë e Ushtrisë Nacionalçlir-

imtare”. Ai u shpreh: “Ju dorëzoj këtë 

fl amur në emër të Shtabit të Përgjith-

shëm të Ushtrisë dhe kam porosi prej 

tij t’ju them që të mos e lini kurrë të 

bjerë në duart e armikut, por ta ngrini 

gjithmonë lart e ta çoni nga fi torja në 

fi tore”.

Komandanti i Brigadës, shoku Meh-

met Shehu e mori fl amurin dhe në emër 

të luftëtarëve bëri betimin përpara Shtabit 

të Përgjithshëm me fjalët: “Betohem se 

këtë fl amur që na dorëzoi Shtabi i Përgjti-

hshëm do ta mbajmë kurdoherë lart. Do 

të jemi besnikë ndaj popullit dhe do të zh-

villojmë luftë të paepur kundër fashizmit 

okupator dhe armiqve të popullit, për kri-

jimin e një Shqipërie të lirë dhe demokra-

tike popullore”. Këtyre fjalëve ju bënë je-

honë zërat e njëkohshëm dhe të zjarrtë 

të partizanëve: “Betohemi”. Gjithë sheshi 

gjëmoi nga duartrokitjet dhe thirrjet e të 

pranishmëve “Rroftë Brigada e I-rë Sul-

muese” etj. Në këtë ceremoni folën oratorë 

të ndryshëm.

Ceremonia u mbyll me parakalimin 

e Brigadës. Në fushë nuk ndjehej asgjë 

përveç hapit luftarak të partizanëve. 

Oshëtima e hapit përcillej larg nëpër 

pyje e male. Pas ceremonisë, deri vonë 

në mbrëmje buçitën këngët dhe vallet 

partizane…

Efektivi i Brigadës së I-rë pati 

vazhdimisht ndryshime. Më 8 tetor 

Brigadës iu shtuan edhe 150 parti-

zanë italianë, të cilët formuan Batali-

onin “Antonio Gramshi” dhe në fund 

të marsit ‘’44 u shtua edhe batalioni i 

5-të. Brigada arriti kështu një efektiv 

prej 1237 luftëtarësh.
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Halil RAMA
  
18 Korriku 2018 ishte dita e 

Kosovës në Bruksel. Në prani të pres-
identit Thaçi, komisioneri europian 
për Migracionin, Dimitris Avramopou-
los dha vlerësimin pozitiv për liber-
alizimin e vizave. Kosova ka plotësu-
ar të gjitha kushtet e vendosura për 
liberalizimin. 18 Korriku ishte dita e 
Kosovës në Bruksel. Një delegacion 
kosovar me kryeministrin, Ramush 
Haradinaj dhe kryetarin e Kuvendit, 
Kadri Veseli e disa ministra u takua 
me të ngarkuarën e BE-së për poli-
tikën e Jashtme, Federica Mogherini. 
Më pas u zhvillua takimi i presidentit 
Thaçi me presidentin serb, Aleksander 
Vuçiq, i cili nuk solli asnjë rezultat.

 “Kosova ka plotësuar të gjitha 
kushtet e vendosura për liberalizim”

Po të mërkurën e 18 korrikut, në 
orët e mbasdites u bë publik vlerësimi 
pozitiv i Komisionit Europian për lib-
eralizimin e vizave të BE me Kosovën. 
Në prani të presidentit të Kosovës, 
Hashim Thaçi, komisioneri europian 
për Migracionin, Dimitris Avramopou-
los dha vlerësimin pozitiv për liberal-
izimin e vizave. Jam i kënaqur tha ai, 
që t’iu njoftoj për punën e mirë që ka 
bërë Presidenti dhe ministrat. “Kosova 
ka plotësuar të gjitha kushtet e vendo-
sura për liberalizim.”

DIMITRIS AVRAMOPOULOS
Ajo që mbetet tani është vendimi i 

Parlamentit Europian dhe Këshillit të 
Ministrave të BE-së që ta pranoj dhe 
përmbyllë këtë vlerësim pozitiv, tha 

Organizata e Bashkuar e Veter-
anëve të LANÇ (OBVL) ka përshënde-
tur vendimin e institicioneve të BE për 
rekomandimin e heqjeve të vizave për 
Kosovën.

“Më në fund një hap pozitiv i stër-
vonuar i Brukselit për liberalizimin 
e vizave për Kosovën! Uroj që Këshil-
li dhe Parlamenti Europian të mos 
mendohen po të rreshtohen në favor 
të heqjes së kësaj pengese të pajustifi -
kueshme mbi Kosovën”,- është shpre-
hur kryetari i OBVL, gjeneral Rrahman 
Parllaku – Hero i Popullit dhe Nderi i 
Kombit.

Duke e konsideruar të shumepritur 
dhe plotesisht te merituar vendimin e  
Komisionit Europian per heqjen e vi-
zave per qytetaret e Kosoves, gjenera-
li legjendar 100 vjeçar, Rr.Parllaku, i 
cili para 74 viteve drejtoi një nga for-
macionet kryesore partizane në luftën 
për çlirimin e Kosovës e të popujve 
të ish-Jugosllavisë, shprehet se: “Ky 
është një vlerësim i drejtë i arritjeve 
reale të rëndësishme të autoriteteve 

K
omisioni Evropian ka publi-

kuar një raport lidhur me re-

komandimin pozitiv që i është 

dhënë Kosovës për heqjen e vizave, në 

të cilin është specifi kuar se kosovarët 

mund të udhëtojnë në të gjitha shtetet 

e Bashkimit Evropian, dhe po ashtu 

në katër shtete të tjera që janë pjesë e 

Zonës Schengen.

Katër shtetet që nuk janë anëtare të 

Bashkimit Evropian: Zvicra, Islanda, Li-

htenshtajni dhe Norvegjia janë pjesë e 

Zonës Schengen dhe kosovarët mund të 

udhëtojnë në këto shtete me pasapor-

18 Korriku 2018 ishte dita e Kosovës në Bruksel

Hapet rruga e liberalizimit të vizave, 
ngjarje historike për kosovarët

Avramopoulos. Parlamenti Europian 
pritet të vendosë në fund të gushtit 
për liberalizimin. Komisioneri Avram-
opoulos u shpreh se “ky është hapi i 
parë për liberalizimin e vizave, ne do të 
dërgojmë tani vlerësimet tona në insti-
tucionet e tjera të BE-së. Por së bash-
ku do të kalojmë edhe sfi dat e fundit 
të liberalizimit. “Sa më parë të kryhen 
këto detyra, aq më shpejt do të mun-
den qytetarët e Kosovës të lë vizin pa 
viza.”

THAÇI: KEMI KRYER DETYRI-
MET NË NJË KOHË TË VËSHTIRË

Ndërsa presidenti i Kosovës, 
Hashim Thaçi, i cili takua edhe me 
presidentin Vuçiq në Bruksel, në një 
takim pa rezultate, theksoi rëndësinë  
e kësaj dite për popullin e Kosovës. 
Ky është një lajm nga më të mirët në 
dekadat e fundit, tha ai. Thaçi falën-
deroi Avramopoulo për mbështetjen në 
këtë rrugëtim jo të lehtë për Kosovën, 
siç tha ai. “Ky është një hap shumë i 
rëndësishëm në integrimet për në BE. 
Ne kemi plotësuar të gjitha kriteret 
dhe ka qenë e merituar duke kryer de-
tyrimet në një kohë të vështirë.”

Presidenti i Kosovës, theksoi se 
kjo arritje e Kosovës ishte falë unite-
tit dhe punës së përbashkët. “Vetëm të 
bashkuar do të arrijmë edhe qëllimet e 
tjera.” Thaçi theksoi se  jemi partnerë 
në sfi dat e BE-së, dhe jemi të vetëdi-
jshëm për përgjegjësinë që kemi.

Institucionet e Kosovës do të puno-
jnë për anëtarësimin e vendit në BE 
dhe në NATO 

Presidenti i Kosovës është shpre-
hur i lumtur që Komisioni Evropian ka 
dhënë rekomandim pozitiv për liberal-
izimin e vizave për qytetarët e Kosovës.

Thaçi e ka quajtur ditën e sotme si 
ditë të madhe për Kosovën.

“Ajo që dua të theksoj në fi llim është 
se sot është ditë e madhe për Kosovën.  
Është vendim i vonuar por kjo është 
rezultat i përpjekjeve që kanë bërë in-
stitucionet e vendit”, ka thënë ai, në 
konferencën e mbajtur në Aeroportin 
e Prishtinës, me të arritur të delega-
cionit të Kosovës nga Brukseli.

“Duhet të ndihet mirë çdo qytetar i 
Kosovës, aktivist politik, deputet që ka 
investuar për këtë të arritur historike”, 
ka shtuar ai.

Thaçi ka shprehur besimin se 
deri në fund të këtij viti kosovarët do 
të mund të lëvizin lirshëm në Zonën 
Shengen.

“Dëshiroj të theksoj që ne kemi 
besim se gjithë ky proces do të përm-
byllet gjatë këtij viti. Natyrisht që 
mbetet për të punuar më shpejt në 
Parlamentin Evropian”, është shpre-
hur ai.

Thaçi ka thënë se institucionet e 
Kosovës do të punojnë për anëtarë-
simin e vendit në BE dhe në NATO.

“Parlamenti, qeveria, të gjithë kemi 
punuar për drejtimin e vendit në BE, 
do të punojmë që të jemi pjesë e NA-
TO-s dhe BE-së”, ka thënë ai.

Thaçi ka folur edhe për dialogun me 
Serbinë. Ai ka thënë se Kosova është 
e angazhuar për arritjen e një mar-
rëveshje përfundimtare me Serbinë 
dhe u ka bërë thirrje të gjitha forcave 
politike që të jenë të bashkuar në këtë 
dialog. 

Ajo që mbetet tani është vendimi i Parlamentit Europian dhe Këshillit të Ministrave të BE-së që ta pranoj dhe 

përmbyllë këtë vlerësim pozitiv. Parlamenti Europian pritet të vendosë në fund të gushtit për liberalizimin

Shtetet ku kosovarët mund të 
udhëtojnë kur të hiqen vizat

ta biometrike, në rast se liberalizohen 

vizat.

“Pasi që propozimi legjislativ të mira-

tohet nga Parlamenti dhe Këshilli i Ev-

ropës, populli i Kosovës me pasaporta 

biometrike nuk mund të lëvizë pa viza 

për qëndrime më të shkurtra se 90 ditë 

në të gjitha shtetet anëtare të BE përveç 

Irlandës dhe Mbretërisë së Bashkuar, 

si dhe mund të lëvizë pa viza në katër 

vendet e lidhura me Zonën Shengen (Is-

landën, Lihtenshtajnin, Norvegjinë dhe 

Zvicrën)”, thuhet në njoftimin për media 

të Komisionit Evropian.

OBVL  përshëndet vendimin e Brukselit, 
Parllaku: NGJARJE E SHUMËPRITUR

dhe qytetarëve të Kosovës në plotë-
simin prej kohësh të standardeve që 
bëjnë të mundur një vendim të tillë 
historik. Urime të përzemerta!”
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KRONOLOGJI

U formua në Sllatinë të Dibrës 
më 18 gusht 1944 sipas urdhërit të 
Shtabit të Pëgjithshëm mbi bazën e 
tre batalioneve, të Dibrës, Martane-
shit sipas urdhërit të Shtabit të Pëg-
jithshëm mbi bazën e tre batalioneve, 
të Dibrës, Martaneshit, Cermenikës 
si dhe të partizanëve të ardhur nga 
krahina të tjera të vendit.

Në drejtimin e Brigadës në ditën 
e formimit ishin Esat Ndreu, koman-
dant, vëllai i patriotit dhe luftëtarit 
Elez Isuf Ndreu, Zëvendës koman-
dant Zoi Themeli, Mico Kallamata 
komisar dhe Sotir Vullkani zëvëndës 
komisar. Më vonë u bënë ndry-
shime në komandën e Brigadës. Pe-
trit Dume u bë komandant brigade, 
Hilmi Causholli, komisar, Xhevdet 
Petrela, Zëvendës komandant, Teme 
Sejko, Zëvendës komisar, Milo Qirko 
Zëvendës komisar.

Gafur Korca ishte komandant i 
batalionit të parë, Qazim Peshku, 
komandant i batalionit të dytë, Ajet 
Rusi, komandant i batalionit të tretë 
dhe Gafur Mehmeti komandant i 
batalionit të katërt.

Fill pas formimit Brigada u an-
gazhua në luftime çlirimtare. Me 25 
gusht na u dha për detyrë çlirimi i 
Dibrës së Madhe. Batalioni i parë u 
vendos në frontin Bajnisht-Kojnarë, 
batalioni i katërt u vendos në frontin 
Bofmollë-Ura e Spiles. Frontet e tjera 
ishin zënë nga një pjesë e forcave 
të Divizionit të parë. Pas 24 orë luf-
timesh forcat gjermane në qytet të 
ndihmuara edhe nga batalioni “Dri-
ni “ i komanduar nga Dilaver Dine, u 
tërhoqën nga Dibra e Madhe. Dibra 
u çlirua.

Brigada e katërt shqiptaro-maqe-
donase e drejtuar nga Qemal e Nex-
hat Agolli dhe ku bëntë pjesë edhe 
kushëriri im Esat Cami, mori dre-
jtimin e Strugës dhe më pas të Shk-
upit.

Brigada e 18-të mori urdhërin për 
të shkuar në drejtim të Kukësit e të 
Prizrenit, në mbështetje të Brigadës 
5 Sulmuese ku Hajdar Dushi kishte 
hasur rezistencë nga forcat e Muhar-
rem Bajraktarit në Kalanë e Dodës.

Batalioni i parë i komanduar nga 
Gafurr Korça dhe Rexhep Doda nga 
mesi i natës fi lloi marshimin në dre-
jtim të Kalasë së Dodës dhe në orën 
pesë të mëngjesit sulmon Kalanë, 
nga Kalla, Vlesha e Sllova dhe nga 
Zall-Kalisi dhe pas pesë orë luftimesh 
të përgjakshme u muar Kalaja. Një 
pjesë e mirë e luftëtarëve nacional-
istë u kthyen me ne dhe luftuan deri 
në fund kundër gjermanëve.

Këtu kemi parë edhe masakrën 
më të madhe njerëzore, Hajdar Du-
shin me 22 shokë të vrarë, ndërmjet 
tyre edhe 2 shoqe partizane, të cilat i 
kishin xhveshur lakuriq dhe u kishin 
ngulur nga një hu në prapanicë dhe i 
kishin mbështetur për shkëmbi. Ur-
rejtja ndaj pushtuesit por edhe ndaj 
atyre që u shkonin pas si nacionalistë 

74 vjetori i Brigadës së 18-t Sulmuese - Nga kujtimet e veteranit Uke A. Cami*

PESË MUAJ LUFTIME TË PËRGJAKËSHME 
TË BR. 18 SULMUESE

LUFTIMET KRYESORE

• Luftimet e kryera së bashku 

me Brigadën e V-Të Sul-

muese në malin e Korabit 

kundër forcave gjermane që 

bënë të dështonte faza e fundit 

e operacionit gjahu i dhel-

prave;

• Kryerja e disa aksioneve 

luftarake kundër auto-

kolonave gjermane gjatë 

tërheqjes në rrugën auto-

mobilistike Prizren – Kukës 

- Pukë dhe lufta për çlirimin e 

Kukësit;

• Luftimet përtej kufi rit 

shtetëror për clirimin e qyte-

tit të Dibrës së Madhe , për 

clirimin e Kërçovës dhe të 

Prizrenit.

e antikomunistë nuk kishte kufi  dhe 
nuk mund të tregohet. Përsëri njof-
tohemi se shtabi i brigadës së pestë 
është në rrezik në fshatin Ujmishtë 
nga forcat Muharrem Bajraktarit.

Pas rrethimit që i bëmë forcave 
të Bajraktarit e çliruam shtabin e 
Brigadës së pestë, por nga kjo brigadë 
kishin mbetur në luftim 60 parti-
zanë, kryesisht të vrarë nga forcat e 
Muharrem Bajraktarit. Ja ku kishte 
arritur vëllavrasja midis shqiptarëve, 
antifashistëve dhe antikomunistëve. 

Populli i kësaj zone më shumë 
mbështeti Nacional- Çlirimtaren se sa 
Muharrem Bajraktarin dhe u rreshtua 
në Brigadën e 24 kundër gjermanëve. 

Në këto momente tabllo e luftimeve 
ishte e tillë: 

Shtabi i Brigadës së 18-të S ishte 
vendosur në Bicaj, shtabi i Br. 5-të 
në Has, ndërsa forcat gjermane dhe 
mbështetësit e tyre në Kukës e Prizren. 

Batalioni parë i Brigadës së 18-të 
S së bashku me batalionin e Lumës 
banë një aksion tek kulla e Lumës 
dhe asgjësuan një repart gjerman që 
vinte nga Prizreni, ku u kap rob edhe 
qarkkomandanti i Kukësit. 

Batalionit Parë të Br. 18-të ju dha 
detyrë të sulmonte Topojanin, Zap-
odin dhe Dragashin. Në Dragash na 
u dha urdhëri për të marshuar dre-
jt Kukësit, ku në fshatin Bardhoc 
bllokuam rrugën automobilistike.

Kishim këputur në mes edhe urën 
dhe qëndronim në pritje për ardhjen 
e autokollonës gjermane. Pranë meje 
ishin Shaqir Shira nga Zall Dardha 
dhe Jonuz Duka nga Maqellara. 

I pari hapi zjarr partizani Dine 

Rama nga Shumbati. Gjermanët 
pa urë kalimi ishin të detyruar të 
zbrisnin nga makinat dhe të zinin 
front në tokë por koha punonte për 
ne sepse ne ishim të pozicionuar dhe 
të gatshëm për të qëlluar. Në një darë 
të hekurt pas katër orë luftimesh, 
gjermanëve u vjen përsëri ndihma në 
njerëz, teknikë luftarake e logjistike. 
Ndërsa partizanëve pas katër orë luf-
timeve fi lluan tu mbaronin rezervat, 
por edhe tërheqja ishte e vështirë. 

Midis Përbregut dhe Bardhocit u 
organizua tërheqja me luftim, por 
patëm të vrarë e të plagosur. U pla-
gosën Met Hajrullai, Azis Asllani etj. 

Të nesërmen batalioni parë or-
ganizoi një aksion tjetër në fund të 
fshatit Morin ku asgjësohet plotë-
sisht një kompani gjermane por u 
vra edhe partizani Eles Mena nga 
Bllaca. Pas tërheqjes nga Dragashi, 
batalioni i katërt ishte urdhëruar për 
të sulmuar kalanë e Prizrenit, ndër-
sa batalioni i parë do të sulmonte 
Zhurin. Brigada e pestë do të sul-
monte Prizrenin. 

Pas gjashtë orë luftimesh Prizreni 
u çlirua. Pastaj të gjitha forcat par-
tizane përqëndrohen për çlirimin e 
Kukësit. Forcat gjermane largohen 
dhe përqëndrohen në Shkodër. 

Ndërsa forcat e Brigadës sonë 
ndodhen në Luginën e Valbonës në 
Tropojë, njoftohemi me 29 nëntor se 
forcat partizane kanë çliruar Shko-
drën. Luftën e vazhduam kundër 
forcave që komandoheshin nga Halil 
Alia, Muharrem Bajraktari, Gjon 
Marka Gjoni. Në përpjekje me forcat 
e Halil Alisë u vranë 13 partizanë të 
batalionit të Tropojës. 

Më 1 janar 1945 na u dha urdhëri 
për të kaluar në Mirditë, batalioni i 
parë dhe batalioni i katërt i Brigadës 
18. Batalioni i parë do të kalonte qa-
fën e Malit dhe batalioni i katërt do 
të kalonte Qafën e Kumbullës. Bota 
binte papushim dhe kishte arritur 
lartësinë dy metra. Duke kaluar qa-
fën vdiqën katër partizanë. Tuneli i 
dëborës bllokohej në çast. Në krye të 
kollonës ishin Gafurr Korça, Rexhep 

Doda, Albert Paparisto, Ferit Muha. 
Alberti ishte nga Elbasani dhe nuk 
ishte mësuar me dimra të tillë. 

Asnjë shtëpi nuk duket në hor-
izont. Jemi të lodhur e të djersitur. 
Po na humb edhe shpresa e ndonjë 
strehimi të afërt. 

Gjashtëqind partizanë rrezikohen 
të vdesin në dëborë nga të ftohtit , 
nga lodhja dhe nga uria. Ky acar 
ishte edhe më i keq se beteja. Kishim 
kaluar qindra beteja dhe nuk ishin 
sprapsur ndersa ky acar e kjo dëborë 
ishin të tmershme. Ato po na mer-
rnin jetën ngadalë ngadalë. Paprit-
mas hasi në murin e një avllie. U fu-
tëm brenda në kasollen e braktisur 
dhe ndezëm me shpejtësi një zjarr 
të madh për të shpëtuar nga ngrir-
ja. Disa metra më larg pamë edhe një 
shtëpi. Ju drejtuam , pjesa e mbetur 
, se një kasolle nuk mori vetëm dy-
qind burra. Ishte ora dy e natës dhe 
thirrja jonë në këtë natë të acartë 
nuk dëgjohej. Por pas disa thirrjeve e 
krismave të njëpasnjëshme u dëgjua 
një zë burri: Kush jeni? -Jemi parti-
zanë, ju përgjigjëm. Hajdeni Bujrum 
sa të jeni, u përgjigj i zoti i shtëpisë. 
Jemi shumë or mik. Do tju shpërn-
dajmë në të gjithë fshatin me djemtë 
e mij, tha burri me bujari. 

Në shtëpinë e tij u strehua Ferit 
Lleshi, Hamdi Doda, Pali Carapuli, 
Sali Hoxha etj. Kështu u shpërndanë 
dhe kaluan natën të gjithë partizanët. 
Nuk bahej fjalë për të ngrënë, pasi 
as fshatarët nuk kishin ç’të hanin 
për vehte, por vetëm për të futur 
kokën e për të shpëtuar nga ngrir-
ja e nga vdekja. Pasi dëbora ngriu 
kalonim mbi dëborë dhe udhëtuam 
drejt Mallkuqes, Domgjonit, Iballës e 
Pukës. 

Në organizimin e ri të pasluftës 
Brigada e 18 u caktua të shkonte e të 
shërbente në Gjirokastër.

*Veterani Uke A. Cami ka qenë ko-

misar i kompanisë së parë të batali-

onit të parë të Br.18 S dhe kujtimet e 

tij i ka përmbledhur në librin me titull 

“Shpirti ynë liridashës”.
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P ara disa ditësh u nda nga 
jeta kolonel Sulë Domi, i 
cili ia kushtoi gjithë jetën 

atheut dhe kombit shqiptar. Në cer-
emoninë e lamtumirës së tij, gjener-
al-lejtënant (në pension) Rrahman 
Parllaku - Hero i Popullit dhe Nderi 
i Kombit, vlerësoi rolin dhe kon-
tributin e bashkëlufëtarit e bash-
këpunëtorit të tij, Sulë Domi gjatë 
Luftës Nacionalçlirimtare dhe për 
forcimin e modernizimin e ushtrisë 
shqiptare.

Sulejman Domi lindi me 15 korr-
ik 1925 në Batër të Vogël të Burre-
lit. Ishte fëmija i tretë i Dalipit dhe 
Havasë, pas dy motrave, Xhiles dhe 
Fatimes.

Shkollen e nis në Internatin e 
Burrelit, si nxënës dite. Ne vitin 
1936, familja Domi shpërngulet në 
Tirane, ku kiishte hapur një furrë 
buke afër ish kinema “Nacional”, 
sot rruga “Bardhok Biba”.

Pas shumë përpjekjesh, Sula 
regjistrohet në gjimnazin e Tiranës. 
Aty, menjëhere ai bashkohet me nx-
ënës të klasave më të larta, anëtarë 
të lëvizjes antifashiste. Sula formon 
grupin e klasës, zgjidhet anëtar i 
bërthamës antifashiste të shkollës 
dhe anëtar i njësiteve guerile. Në 
maj të vitit 1943, me kërkesen e tij 
dërgohet në Mat për të krijuar çetën 
e dytë partizane-vullnetare, duke 
marrë me vete edhe disa shokë të 
tjerë. Ai u zgjodh nënkomandat i 
saj. 

Me formimin e Batalionit të Ma-
tit në gusht 1943, Sula caktohet 
komandant kompanie dhe, më pas, 
me krijimin e Brigadës së 23-të 
Suilmuese, Sul Domi merr detyrën e 
komandantit të batalionit. Në gjithë 

Brigada e 16 Sulmuese u for-
mua më 20 Gusht 1944 nga 
luftëtarët e Grupit të parë 

dhe Grupit të tretë të Beratit, si dhe 
nga mjaftë partizanë të tjerë të rinj 
nga krahina e Skraparit dhe e Kurve-
leshit. Inagurimi i saj u bë në katun-
din Therepel të qarkut të Beratit dhe si 
zonë veprimi kishte qarkun e Beratit 
dhe krahinën e Myzeqesë. Pasi kreu 
një punë pregatitore për organizimin 
e saj, brigada u hodh në mësymje 
kundër forcave armike.

Në ditët e fundit të muajit Gusht 
1944 forcat e saj organizuan një varg 
pritash kundër autokollonave armike 
në rrugën Berat-Lushnje. Me 2 shta-
tor ato sulmuan nazistët gjermanë 
në Mbrostar dhe, pasi i shpartallu-

Kolonel Sulë Domi, një jetë për 
atdheun, me pushkë dhe penë! 

luftimet e zhvilluara në Mat, Krujë, 
Lezhë dhe Shkodër, Sula u dallua 

për udhëheqje dhe trimëri.
Pas çlirimit, për një kohë të 

shkurtër, ngarkohet me detyrën e 
sekretarit të Frontit Demokratik për 
rrethin e Matit, por shumë shpe-
jt rikthehet në ushtri me detyrën e 
Shefit të Shtabit të Brigadës së 11-
të në Kukës.

Në mars 1946 deri në vitin 1949 
dërgohet në Bashkimin Sovjetik për 
të studjuar në specialitetin “Artileri 
tokësore”, duke u kthyer që andej 
me rezultate shumë të larta.

Me ardhjen ne atdhe, Sula emëro-
het komisar në Regjimentin e artile-
risë në Elbasan, ku tregoi aftësi dhe 
rezultate të larta. Per rrjedhojë, ai 
dërgohet përsëri në Bashkimin Sov-
jetik për të vazhduar studimet për 
një periudhë 5 vjeçare në Akade-
minë e Artilerisë “Xherxhinski” në 
Moskë.

Me khimin në atdhe, fillimisht 
emërohet Shef Operativ në Koman-
dën e Artilerisë së Ushtrisë dhe pas 
një viti emërohet Shef i Shtabit i po 
kësaj komande. Pas 10 vjetësh Sula 
emërohet Komandant i Artilerisë 
dhe, kur Komanda u kthye në Dre-
jtori, Drejtor i Artilerisë.

Ne vitin 1959 Sul Domi martohet 
me Sheribanin, vajzën e Mergjyzesë 
dhe Reshatit, dhe lindin dy fëmije, 
Gentin dhe Venerën. Sheribani u 
nda nga jeta ne janar 2010.

Heqja e gradave në ushtri e gjen 
Sulën me gradën “Kolonel”.

Situata e krijuar në vitin 1974 ka 
qenë ndër më të vështirat në ushtri, 
ku shumë kuadro të lartë, me për-
vojë nga lufta dhe në ushtri dhe me 
profesionalizëm të lartë, u goditën 
rëndë, duke i denigruar, larguar 
nga ushtria dhe burgosur. Në këtë 
situatë, Sul Domi u shfaq i ekuili-
bruar, parimor dhe mbi te gjitha 
kujrajoz, duke i mbrojtur shokët e 
bashkëpunëtoret e tij.

Pavarësisht se ka jetuar në Ti-
ranë, ai ka qenë gjithmonë pranë 
popullit të Matit. Për kontributin e 
dhënë gjatë luftës dhe më pas, Sul 
Domi gëzonte respektin e veçantë të 
popullit të Matit dhe për këtë arsye 
është propozuar dhe ka qenë Depu-
tet i Kuvendit Popullor për Rrethin 
e Matit për 4 legjislatura rresht, nga 
viti 1970 deri në vitin 1986. Pavarë-
sisht punëve të shumta, gjithmonë 
shkonte në zonë, dëgjonte me res-
pekt popullin që e kishte votuar dhe 
ndihmonte sa mundte për mbarëva-
jtjen e përparimit të tyre.

Në vitin1982 Sula del në pension 
dhe iu bashkua Organizates se Vet-
eraneve te Luftës Nacionalçlirim-
tare, ku zgjidhet Nënkryetar.

Për kontributin e dhënë gjatë 
luftës dhe pas saj për popullin e Ma-
tit dhe për kontributin për forcimin 
e ushtrisë, Këshilli i Bashkisë Bur-
rel, në korrik 2003 i dha Sul Domit 
titullin “Qytetar Nderi i Burrelit”.

Sulejman domi mbante me 
krenari 21 dekorata, medalje e urd-
hëra. Ai u përcoll për në banesën 
e fundit me të gjitha nderimet që 
meritonte.

Më 20 Gusht, 74-vjetori i formimit të Brigadës 16-të Sulmuese

Brigada që çliroi qytetin e Fierit

an, dogjën pesë  depo me municion e 
material tjetër usshtarak. Pas këtyre 
aksioneve forcat e Brigadës 16-të Sul-
muese fi lluan pastrimin e Myzeqesë 
nga gjermanët dhe tradhëtarët. Gjatë 
luftimeve këtu u zunë qindra pushkë, 
dhjetra mitralozë e municion i shumtë 
dhe radhët e brigadës u shtuan me 
qindra bij e bija të Myzeqesë. 

Më 8 shtator 1944, një batalion i 
brigadës goditi një autokolonë prej 
15 maqinash me nazistë gjermanë në 
rrugën Fier-Lushnjë. Në këtë pritë u 
vranë shumë hitlerianë dhe pjesa më 
e madhe e maqinave u dogj. Të nesër-
men hitlerianët kundërsulmuan me 
forca të shumta, por në saj të heroizmit 
të partizanëve, u detyruan të tërhiqen 
në panik, duke lënë në fushën e luftës 

shumë të vrarë, të plagosur, robër dhe 
material luftarak.

Me 13 shtator 1944 brigada sulmoi 
në befasi nazistët gjermanë brenda në 
aytetin e Fierit dhe preu rrugën Lush-
një-Fier-Vlorë. Pasi u shkaktoi dëme 
të mëdha armiqve, ajo u tërhoq në 
fshatrat për rreth Fierit.

Prej kësaj kohe dhe deri në dy-
javëshin e parë të tetorit ‘’44, forcat 
e Brigadës 16-të Sulumese, të ven-
dosura në pozicione luftimi gjatë 
rrugës Fier-Vlorë, Fier-Lushnje dhe 
Berat-Lushnje goditën pa rreshtur 
kolonat gjermane në tërheqje.

Vetëm me 6 tetor 1944, në kodrat e 
Fier-Sheganit forcat e Brigadës zhvil-
luan një sulm kundër një autokollone 
prej 96 maqinash të shoqëruara me 
pesë tanke. 

Në këtë luftim gjetën vdekjen 35 
nazistë dhe shumë të tjerë u plagosën. 
Mbi 41 automobilë u dogjën ose u sh-
katërruan. Në këtë luftë ranë dësh-
morë 12 partizanë, ndërmjet të cilëve 
Rrapo Luçi, Niko Bozo, Liri Gero dhe u 
plagosën tetë partizanë.

Me 15 Tetor 1944 forcat e Brigadës 
16-të Sulmuese çliruan Fierin, ndërsa 
më 20 Tetor një pjesë e tyre ndihmoi 
Brigadën e 8-të për çlirimin e Lushn-
jës. Armiku la mbi 100 të vrarë, shumë 
të plagosur dhe materiale luftarake. 
Ne humbëm 56 partizanë trima.
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• Bilanci luftarak i Nexhip 
Vinçanit është shumë i 
pasur. Ai mori pjesë në 
255 ditë luftime. Është 
plagosur në luftimet për 
çlirimin e Pogradecit dhe 
ka vdekur me plumbin 
në bark. Komandant 
Nexhipi ka drejtuar me 
aftësi të rrallë luftimet 
që ka zhvilluar Brigada 
e IV-t S në dy operacionet 
armike, atë të Dimrit dhe 
të Qershorit. Por beteja 
më e lavdishme e forcave 
të brig.IV-t S ishte ajo për 
çlirimin e Tiranës

Nexhip Vinçani lindi në 
Vinçan të Korçës më 10 
gusht 1916. Biri i at-

dhetarit të shquar Kareman 
Vinçani, pasi mbaroi shkollën 
fi llore në Vinçan, fi lloi mësimet 
në Liceun e Korçës. Më pas 
vazhdoi mësimet në Shkollën 
Mbretërore Ushtarake në Ti-
ranë dhe i përfundoi në Gjim-
nazin e Shkodrës në vitin 1939. 
Ishte shok  i ngushtë i Qemal 
Stafës e Sadik Bekteshit.

Nexhip Vinçani, studimet 
universitare i kreu në Romë. 
Sa dëgjoi kushtrimin e Nënës 
Shqipëri, si gjithë bashkë-
moshatarët u kthye në atdhe. 
Menjëherë, Nexhipi dhe shoku i 
tij i ngushtë, Pëllumb Dëshnica 
caktohen nga Qarkori i Korçës 
të organizojnë rezistencën dhe 
luftën kundër okupatorit Ital-
ian.

Familjen e Nexhipit e kishte 
përshkuar era e barutit në 
luftën për lirinë e atdheut që në 
kohën e luftës të rilindasve tanë 
të shquar për liri e pavarësi 
kombëtare. I jati i tij, Kareman 
Vinçani luftoi kundër rebelëve 
të Haxhi Qamilit. Ishte bash-
këpunëtor aktiv i Themistokli 
Gërmenjit, pjesëmarrës në Kon-
gresin e Lushnjës si përfaqësues 
i parë i n/prefekturës Korçë.

Karemani, mik i Fan Nolit, 
Themistokli Gërmenjit, Bajo 
Topullit e Mihal Gramenos do të 
ishte dhe një antifashist i madh 
si anëtar i Këshillit të Përgjith-
shëm Nacionalçlirimtar. At e 
bir qenë pjesëmarrës aktivë në 
luftën për çlirimin e vendit nga 
thundrra e fashizmit.

ORGANIZATOR I TALEN-
TUAR I NJËSITEVE TË LANÇ

Më 28 Nëntor 1941, Pëllumb 
Dëshnica dhe Nexhip Vinçani  
folën në një miting kundër ok-
upatorit. Pëllumbi u arrestua 
dhe u dërgua në  Ventontene, 
Itali, ndërsa Nexhipi me ndihmën 
e shokëve i shpëtoi internimit.

Veprimtaria patriotike dhe at-
dhetare e Nexhip Vinçanit është 
shumë e madhe. Ai kishte aftë-
si, burrëri e trimëri të rrallë. Si 

Në  102-vjetorin e lindjes të gjeneralit që u burgos dhe internua nga diktatura

GJENERAL NEXHIP VINÇANI, 
KOMANDANT DHE INTELEKTUAL I TALENTUAR

organizator i përkryer i LANÇ e 
shtriu aktivitetin e tij nga fshati 
në fshat për të rizgjuar traditat 
patriotike në Qarkun e  Korçës. 
Me pasionin e një nacionalisti 
demokrat, që në qershor-shtator 
1942 krijoi njësitet e armatosu-
ra në disa fshatra. Të tilla ishin 
Çetat e Gorës, Mestan Ujanikut, 
Gorë-Oparit, Malit të Thatë, Vith-
kuqit e Rrëzës, Kolonjës, Bilishtit 
e Mokrës me komandant Reshit 
Çollakun.

Nexhipi, i jati dhe vëllezërit, 
Sami, Skëndër, Ali dhe Sali 
dhanë një ndihmesë të madhe 
në organizimin e LANÇ në Qa-
rkun e Korçës. Aliu - komandant 
çete në fi llimet e luftës; Samiu 
– komandant brigade, Skënderi 
– kuadër i lartë në Ministrinë 
e Brendëshme…., Saliu në 
pushtetin vendor.

Për merita të veçanta në or-
ganizimin e LANÇ në Qarkun e 
Korçës, për afëtësi organizuese 
dhe komanduese, Shtabi i Përg-
jithshëm i Ushtrisë Antifashiste 
Nacionalçlirimtare e emëroi ko-
mandant të Shtabit të Qarkut të 
Korçës.

Nexhip Vinçani, nga viti 1940 
deri në maj 1943 ishte drejtues 
dhe organizator kryesor në Qa-
rkun e  Korçës, komandant 
dhe intelektual i talentuar. Në 
Qarkun e Korçës në fi llim ai or-
ganizoi Njësistet e armatosura. 
Më vonë, në fi llim të vitit 1942 
deri në shtator të atij viti punoi 

në organizimin e çetave, si ajo e 
Pogradecit, Gorës, Vithkuqit etj, 
gjithsej 15 çeta partizane.

Në janar-mars 1943 numri 
i çetave sa vjen e shtohet. Baza 
politike e këtyre çetave ishin 
Këshillat Nacionalçlirimtare të 
zgjedhura nga populli, pothuajse 
në çdo fshat të Qarkut të Korçës.

ORGANIZIMI I USHTRISË 
TË RREGULLT PARTIZANE

Në shtator 1943 fi lloi krijimi 
i Ushtrisë së rregullt partizane 
me krijimin e batalioneve me 
organika të plota. Numri i tyre 
arriti në 8: Batalioni i Gorës, “Ali 
Këlmendi”, “Çlirimi”, “i Mokrës”, 
“Skënder Çaçi”, “Fuat Babani”, 
“Tomori” dhe “i Vithkuqit”. Kri-
jimi dhe organizimi i kësaj force 
të madhe partizane për luftën 
kundër okupatorit  italian e më 
vonë atij gjerman rritën më tej 
aftësitë organizuese e drejtuese 
të Nexhip Vinçanit, i cili afi rmo-
het si personalitet politik i Ush-
trisë Nacionalçlirimtare.

Mori pjesë si delegat në 
Konferencën e Pezës bashkë 
me Ymer Dishnicën (kryetar), 
Pasho Kolanecin dhe Feta But-
kën (përfaqësues të nacional-
istëve).

Në gusht 1943, në Vithkuq 
të Korçës formohet Brigada 
e Parë Sulmuese me mbi 60 
% efektiv nga Qarku i Korçës. 
Ndërsa brigadat e IV-t, XV-të, 

IX-të, XX-të u formuan vetëm 
me efektiva nga Qarku i Korçës. 
Gjithë kjo forcë e madhe ush-
tarake, e formuar në Qarkun e 
Korçës tregon më së miri se ko-
mandant Nexhipi dhe komisar 
Pëllumbi, (për hir të së vërtetës) 
komandonin 1/5 e Ushtrisë 
NCÇ të vendit.

Por le të ndalemi tek brigada 
e IV-t S e komanduar nga Nex-
hip Vinçani e Pëllumb Dëshni-
ca.

Rruga luftarake e kësaj 
brigade është mjaftë e suk-
sesshme. Qysh në formimin 
e saj më 28.12.1943 ajo nuk 
u mblodh për t’u inauguruar 
sepse kishte fi lluar Operacioni 
i Madh Armik i Dimrit 1943-
‘’44.  Batalionet vinin në qen-
drën e grumbullimit dhe nuk 
kishin kohë të rreshtoheshin, 
por merrnin detyrat luftarake 
për të ndalur okupatorin gjer-
man që vinte nga drejtimet e 
Beratit, luginës së lumit Devoll. 
Nga drejtimi i Korçës, Kolonjës 
dhe Pogradecit, komandant e 
komisar, Nexhipi e Pëllum-
bi organizuan bashkëveprim-
in dhe me forcat partizane të 
Qarkut të Beratit. Luftimet 
vazhduan kundër forcave ar-
mike pjesëmarrëse në opera-
cion për likujdimin e  forcave 
të Brigadës së  IV dhe gjithë 
Qarkut. Në këtë situatë shumë 
të vështirë të forcave partizane 
(dimri i egër, mungesa e ushqi-
meve e veshmbathjes, mjeteve 
e forcave) u mblodh Shtabi i 
Forcave dhe të deleguarit për të 
vendosur. Nën drejtimin e Koçi 
Xoxes, të deleguarit e Shtabit 
të Përgjithshëm që ishin prez-
ent vendosën që forcat parti-
zane të shkonin në prapavijat 
e rretheve të tyre. Në mbledhje 
merr fjalën edhe komandant 
Nexhipi, i cili argumentoi dhe 
bindi Shtabin e të deleguarit, 
duke marrë përsipër çarjen e 
rrethimit dhe nxjerrjen e forcave 
të Brigadës në zonën e lirë par-
tizane të Beratit. Në këtë situatë 
shumë të vështirë spikati dhe 
njëherë aftësia dhe talenti i ko-
mandant Nexhip Vinçanit, i cili 
duke dhënë Urdhërin Luftarak 
për katër batalionet që të kalo-
nin në kundërsulm në tre dre-
jtimet që pengonin avancimin 
e forcave armike, me zgjuarsi 
kapi lartësitë sunduese me dre-
jtim kryesor, sidomos Qafën e 
Becit. Gjithë forcat partizane 
kaluan në zonën e lirë të Sk-
raparit.

KOMANDANTI QË MORI 
PJESË NË 255 DITË 

LUFTIME DHE BËRI 220 
KM RRUGË 

Bilanci luftarak i Nexhip 
Vinçanit është shumë i pasur. 
Ai mori pjesë në 255 ditë luf-
time. Është plagosur në luftimet 
për çlirimin e Pogradecit dhe ka 
vdekur me plumbin në bark. 
Komandant Nexhipi ka drejtuar 
me aftësi të rrallë luftimet që ka 

zhvilluar Brigada e IV-t S në dy 
operacionet armike, atë të Dim-
rit dhe të Qershorit. Ka marrë 
pjesë në luftimet e Divizionit 
të I-rë S nga Jugu, Shqipëria e 
Mesme e deri në Veri, duke për-
balluar me sukses ofensivën e 
forcave armike në zonën e Matit 
e Dibrës. Po kështu dhe në op-
eracionin “Syri i Kaltër”, opera-
cionin për çlirimin e Peshkopisë 
që solli dhe dështimin e forcave 
gjermane si dhe luftimet në 
qarkun e Elbasanit në shta-
tor 1944. Por beteja më e lav-
dishme e forcave të brig.IV-t S 
ishte ajo për çlirimin e Tiranës, 
kryeqytetit të Shqipërisë. Briga-
da e IV-t u caktua të sulmojë në 
pjesën jugore duke fi lluar nga 
Kodra e Kopilit (sot Varrezat e 
Dëshmorëve të Kombit) e ko-
drat në jugperëndim të qytetit 
deri në Kodrat e Kombinatit të 
Tekstilit. Komandant Nexhipi 
bënte pjesë në Shtabin Oper-
ativ për çlirimin e kryeqytetit. 
Luftimet e Brigadës së IV-t S 
ishin shumë të suksesshme.

DIKTATURA IA MO-
HOI MERITAT GJENERAL 

VINÇANIT
Pas çlirimit të vendit, për 

merita të shquara gjatë LANÇ, 
Nexhip Vinçanit iu dha gra-
da Gjeneral-Major. U dërgua 
në Akademinë ushtarake të 
Shtabit të Përgjithshëm “Voro-
shillov”.  Caktohet Zëvenës Shef  
i  Shtabit të Përgjithshëm dhe 
më 1956 Komandant i Mbro-
jtjes Bregdetare. Mirëpo, gjithë 
vlerat e gjeneral Vinçanit, pas 
çlirimit fi lluan të zbehen dhe të 
mohohen. Nga diktatura e En-
ver Hoxhës dënohet padrejtë-
sisht. Njëkohësisht dhe familja 
e Nexhipit, Karemanit, Aliut, 
Skënderit, Samiut dhe Saliut u 
persekutuan nga sistemi i dik-
taturës. Vetë Nexhipi burgoset 
dhe mbahet një vit në hetuesi. 
Më vonë internohet në Gramsh 
në një kasolle pylli. Vuajtjet në 
burg dhe internimi i shkurtuan 
jetën.

Vetëm ardhja e demokracisë 
bëri që gjenerali i talentuar 
Nexhip Vinçani të integrohet në 
jetën e pakët që i kishte mbe-
tur. Në një nga përvjetorët e 
Brig.IV-t në Korçë merr pjesë 
dhe iu fl et bashkëluftëtarëve si 
komandanti i tyre i dikurshëm, 
i mohuar nga diktatura hox-
histe.

Nexhipi është nismëtar i kri-
jimit të Organizatës të Bash-
kuar të Veteranëve të LANÇ 
(OBVL) dhe si anëtar i kryesisë 
dha një kontribut të shquar në 
forcimin e saj. Vdiq në Tiranë 
më 06.02.1977 duke lënë për 
historinë e brezat veprën dhe 
emrin e  tij.

Nder dhe lavdi komandantit, 
gjeneralit të talentuar Nexhip 
Vinçani.

*Ish – partizan i Brig.IV-t 
S, Nënkryetar i OBVL
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Pogradeci, qyteti i luleve, i pushkës 

dhe i penës është i njohur për historinë e 

tij të lvadishme që në lashtësi.Zbulimet 

arkeologjike me vendbanime palafi te në 

fshatin Lin, Buqezë, Mëmëlisht, Starovë 

dhe Tushemisht, tregojnë se krahina e 

Pogradecit ka qenë e banuar rreth 2000 

vjet p. k., që në periudhën e Bronxit.

Gjatë krijimit të shteteve të fuqishme 

Ilire në fundin e shek. VI p.e.s. dhe në 

fi llim të shek. V p.e.s., Krahina e Pogra-

decit ka qënë e banuar nga fi set Ilire 

të Enkelenjve (me qendër qytetin e En-

kelanës) dhe Dasaretëve (me qendër 

qytetin e Pelionit) të vendosur në pjesën 

jugperëndimore të liqenit të Ohrit (në 

atë kohë quhej liqeni i Lihnidës – liqeni 

i Dritës).

Po ashtu është i ditur fakti që nga 

kjo zonëkalon Rruga e famshme “Eg-

natia”, e cilta lidhte Romën me Kostan-

dinopojën. Të gjitha këto, si dhe vetë 

pozita gjeografi ke dhe resurset e pasu-

ra natyrore e rendisin Pogradecin si një 

ndër zonat më të preferuara turistike të 

rajonit të Ballkanit e më gjerë.

Por madhështia e kësaj zone nuk 

qëndron vetëm këtu, por për faktin se 

që në kohët e lashta e deri në Luftën e 

Dytë Botërore, ka dhënë një kontribut 

të shquar për formimin e shtetit shqip-

tar me luftën për pavarësi kombëtare, 

në kulturë, në tradita dhe në tërë his-

torinë kombëtare. Për njerëzit e shquar, 

për ndershmëri, besnikëri e bujari të 

Pogradecit kanë shkruar Bajroni dhe 

ambasadorë të huaj.

* * * 
Gjatë shek. të IX krahina e Po-

gradecit u pushtua nga bullgarët 
dhe pasardhësi i Klementit, Naumi 
ndërtoi afër Pogradecit manastirin 
me të njëjtin emër. Gjatë shekujve 
në vazhdim njerëzit e fshatit zbritën 
poshtë në rrëzë të kodrës dhe kri-
juan qytetin e Pogradecit, përgjatë 
bregut të Liqenit të Ohrit. Në vitet 
1400 në shumë dokumenta përmen-
det që Mokrena bënte pjesë në zafe-
tin e Aranitasve. Në kohën e sulltan 
Mehmetit I u vendos administrimi 
turk, por në zonat malore sundim-
tarët shqiptarë vazhduan të gëzojnë 
drejtat e mëparshme mbi zotërimet e 
tyre duke ruajtur të drejta të veçanta 
administrimi. Regjimi osman shkak-
toi pakënaqësira në masat popullore.

Kryengritjet e para janë udhëhequr 
nga Gjergj Golemi, zot i Mokrës, Shp-
atit dhe Çermenikës. 

Kjo përshkruhet edhe në këngët 
popullore mokrare:

“Gjergj Golemi na çon fjalë

Angjevini të na dalë

Me ata trima mokrarë

Kush me këmbë, kush me kalë

Kush me thika, kush me pallë...”

Me rastin e 74-vjetorit të çlirimit nga okupatori nazifashist

POGRADECI – qyteti i luleve, i pushkës dhe i penës

Kryengritjet e viteve 1432 – 1433 
në afërsi të Bërzhitës i dhanë godit-
je dërmuese ushtrive osmane nën 
komandën e Ali Beut. Burimet his-
torike tregojnë se në grykën e Mokrës 
janë thyer tre ekspedita osmane të 
organizuara nga sulltan Fatiu. Në 
29 qershor 1444, u mund forca e Ali 
Pashës në Torvioll. Në 10 tetor 1445 
arkëxhinjtë të ardhur nga Ohri u 
ndeshën me forcat shqiptare në fus-
hën e Morenës. 

Më pas ushtritë osmane mundën 
të deportojnë në trevat e Pogradecit 
dhe në vitin 1520 – 1566 u përf-
shinë në Sanxhakun e Ohrit, Vilajeti 
i Rumelisë me qendër në Manastir. 
Kryengritje të vazhdueshme pati 
gjatë shek. XV – XVII, gjatë të cilave 
pushtuesi fi lloi fushatën e islamizim-
it. Popullsia shqiptare e krishterë 
iu nënshtrua islamizimit për t’u le-
htësuar nga taksat e rënda dhe 
shfrytëzimi.

Gjatë shek. të XVII të e.s., në vitet 
1760-1774 qyteti i Pogradecit do të 
pozicionohej në pjesën kodrinore të 
qytetit të emërtuar “Goricë” (malë-
si) dhe në luginën e lumit Katjel. 
Këto janë fi llesat e para të qytetit të 
sotëm të Pogradecit, e cila në këtë 
kohë shërbente si një qendër e vogël 
banimi. Ndërsa qendra administra-
tive ishte Kaza Starova (nënprefek-
turë), e cila gjatë shek. XVII-XIX varej 
nga sanxhaku i Ohrit nënsundimin e 
Bushatllinjve dhe më vonë kaloi nën 
sundimin e pashallëkut të Ali Pashë 
Tepelenës.

Në vitet 1860-1874 Pogradeci nji-
het si nënprefekturë dhe Starova 
kalon në varësi të tij. Përpjekjet për 
të qenë të lirë dhe për të ruajtur tra-
ditën, zakonet, kulturën dhe gjuhën 
e tyre vazhduan papushin edhe në 
vitet që vijuan. Si rezultat i këtyre 
përpjekjeve dhe vetë popullit ar-
simdashës pogradecar, një javë pas 

hapjes së shkollës së parë shqipe të 
hapur në Korçë, më 14 mars 1887 u 
hap shkolla e dytë shqipe në Pogra-
dec.

Në fi llim të shek. XX Komiteti i 
fshehtë për çlirimin e Shqipërisë, fi l-
loi organizimin e çetave kryengritëse. 
Më 1906 në krahinën e Korçës u for-
mua çeta e Bajo Topullit, infl ueca e 
së cilës mobilizoi edhe popullin e Po-
gradecit, që u organizuan në çeta si 
ajo e Kajo Babjenit dhe Ismail Dër-
dushës, të cilat luftuan kundër armi-
kut.

Në vitin 1908 në Pogradec krijohet 
klubi i parë shqiptar “Bashkimi” që 
pati si qëllim bashkimin e popullit në 
luftë kundër pushtuesve dhe përhap-
jen e gjuhës shqipe.

Shpallja e pavarsisë kombëtare e 
gjen krahinën e Pogradecit nën sun-
dimin Serb. 

Kjo përmendet e dhe në shkrimet 
e studiueses angleze Edit Durham: “ 
Dhe në Pogradec gjetëm Serbë. Këtu 
e gjithë popullsia është shqipëtare. 
Ata pyesnin me kureshtje për fatin 
e qytetit të tyre dhe kishin frikë se 
mos pushtuesi serb u mbetej në derë 
përgjithnjë.” 

Ndonëse Pogradeci dhe fshatrat 
rrëzë ishin nën pushtimin Serb, 
Mokra dhe Gora që i takonin këtij ju-
ridiksioni ishin të lira. Në 2 dhjetor 
1913, mbas shumë përpjekjesh qyte-
ti i Pogradecit çlirohet dhe bashko-
het me qeverinë e Vlorës.Në fi llim të 
Luftës së Parë Botërore forcat Aus-
tro-Hungareze pushtojnë gjysmën e 
Shqipërisë deri në Pogradec, ndërsa 
forcat Bullgare Mokrën dhe Pogra-
decin.

Në 10 dhjetor të vitit 1918 forcat 
Franceze pushtuan Pogradecin. Me 
largimin e forcave Franceze më 26 
maj 1920 patriotët vendas ngritën 
fl amurin shqipëtar dhe u bashkuan 
me qeverinë e Tiranës.

KONTRIBUTI 
I POGRADECIT GJATË LUFTËS 

SË DYTË BOTËRORE

Kontributi i popullit të Pogradecit, 
i krahinës së Mokrës dhe Rezës gjatë 
Luftës së Dytë Botërore ka qenë i 
madh. Në ditët e para të prillit 1939 ne 
Pogradec u organizuan shumë dem-
ostrata dhe populli pogradecar kërkoi 
të luftonte me armë, por gjithçka ishte 
e kotë sepse e gjithë Shqipëria ra nën 
pushtimin Italian.

Në 28 tetor 1940 Italia i deklaroi 
luftë Greqisë dhe nënprefektura e Po-
gradecit u bë shesh luftimesh dhe u 
nda përgjysëm. Dëme të shumta iu 
shkaktuan popullit, djegiet dhe dhu-
na u shtuan deri në 14 prill 1941, kur 
forcat greke u tërhoqën duke kapitul-
luar. Në 1941 Rreshit Çollaku orga-
nizon qëndresën e popullsisë kundër 
pushtuesve duke u bërë komandant i 
çetës partizane të krijuar në këtë rreth 
më 17 Prill 1942. Më 22 Maj 1942 u 
formua Batalioni i Mokrës më 300 
luftëtarë. Janë të njohura gjithashtu 
aksionet luftarake të njësiteve të ar-
matosura të qytetit dhe të fshatrave të 
Pogradecit, si Çezmës, Malit të Thatë, 
Rëzes, Mokrës së Poshtme, Golikut etj.

Batalioni partizan i Mokrës ka zh-
villuar shumë aksione dhe luftime 
kundra pushtuesit, por veçanërisht 
është evidente pjesëmarrja në luftimet 
e Brigadës IV-t për çlirimin e Pogra-
decit. Qyteti i Pogradecit është çliruar 
tre herë nga forcat partizane: më 17-18 
prill 1994; më 4 qershor nga forcat e 
Brigadës së IV-t dhe përfundimisht më 
30 gusht 1944 nga forcat partizane të 
Brigadës së XV-të S. Populli e priti më 
gëzim të madh këtë ngjarje historike 
dhe manifestoi nëpër rrugët e qytetit për 
fi toren e madhe të çlirimit të tij njëherë 
e përgjithmonë nga pushtuesit. Çlirim-
tarët në mbrëmje u ndanë nëpër baza 
për të kaluar këtë natë të gëzueshme, 
me më shumë ushqime, sipas zakonit. 
Kontributi i Ushtrisë Nacionalçlirimtare 
Shqiptare është një monument i madh i 
historisë sonë në Luftën e Dytë Botërore. 
Pa luftën Antifashiste Nacionalçlirim-
tare, Shqipëria nuk do të ekzistonte si 
shtet sovran dhe i pavarur. Kjo luftë na 
rrjeshtoi përbri fi timtarëve, aleatëve të 
mëdhenj si SHBA, Bashkimi Sovjetik 
dhe Britania e Madhe.  Rrethi i Pogra-
decit mori pjesë masivisht në këtë luftë 
dhe i dha atdheut 1582 luftëtarë të ar-
matosur në formacionet luftarake. Nga 
këta 144 dëshmorë, në altarin e nderit 
që dhanë jetën për çlirimin e atdheut 
dhe dy Heronj të Popullit, komandantët 
Reshit Çollaku dhe Kajo Karafi li.

Në këtë 74 vjetor të çlirimit, pop-
ulli i pogradecit i kujton ata me nder-
im të veçantë.

*Veteran – Nënkryetar i OBVL
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Republika e Shqipërisë nuk i shpëtoi 
sundimit të shteteve “totalitare”, “dikta-
toriale në thelbin e tyre” të republikës së 
1925 dhe mbretërisë konstitucionale të 
1928-1939 zogiste dhe asaj të emërtuar 
“demokraci popullore”, me një sistem repub-
likan absolut të një partie-shtet. Këto eks-
perimente dështuan si rrjedhojë e dështimit 
të atyre shteteve “njëpartiake” pas Lufës së 
II-të Botërore e shembjes së “shtetit komu-
nist sovjetik” në ish-BS, që sollën në pushtet 
“shtete relative demokratike”, që përqafuan 
vlerat euroatlantike të të “bërit shtet”, lir-
inë politike, ekonomike, liritë e të drejtat 
themelore të njeriut, shpërbërjen e adminis-
tratës shtetërore e partiake etj. masa të cilat 
nuk “u zbatuan në thelbin e tyre” ende edhe 
sot nga qeverisjet shqiptare. Moszbatimi 
i tyre vërteton më së miri së “rindërtimi i 
shtetit të zhbërë” u pengua e pengohet nga 
koncepte të ruajtjes se trashegimise komu-
niste per te “bere shtet” dhe masave te til-
la rindertuese qe “zhbene arritjet e asaj e te 
tjerat ne konsolidim te ngadalte”, qe solli ne 
praktika totalitariste per “qeverisjen e RSH”. 
E majta shqiptare” vazhdoi te mohoje prem-
timet e saj solemne, qe nga ato te LANCl, te 
Konferences se Pezes te v.1942  “per bash-
kim te populit shqiptar pa dallim feje, kra-
hine dhe ideje per lufte kundra pushtuesit 
fashist Italian dhe per demokraci popullore”, 
e pasuar nga Konferenca e Mukjes e kor-
rikut 1943  “per bashkim kombetar te te 
gjitha forcave politike, te partise komuniste, 
Ballit Kombetar, Legalitetit e nacionalisteve 
patriote”, per “nje demokraci poullore”, vijim 
i premtimeve te Konferences se  Pezes, por qe 
deshtuan si rrjedhoje “aleances antishqip-
tare me ish-jugosllavine titiste” e cila tashme 
ne v.1943 kishte arritur nje mareveshje me 
emisarin titist Tempo “per prishjen e ketij 
“bashkimi” dhe vazhdimin e Luftes vetem 
dhe me ata qe do ti nenshtroheshin dik-
tatit komunist jugosllav e te vete PKSH. 
Keto qendrime te  PKSH u nxiten edhe nga 
“strategjia e gabuar e Ballit Kombetar dhe  e 
Legalitetit,m qe “duhej luftuar komunizmi, 
sidomos ai i  cilesuar si serbomadh shovin-
ist”, nderkohe qe vete Aleanca anglo-sovje-
to-amerikane kerkonte “pjesemarrje  aktive” 
ne LANCl, gje qe keto forca antikomuniste 
nuk arriten ta benin siç duhej, qe vertetoi 
“konsekuencen e PKSH e  te vendimeve te 
Pezes e te Mukjes” “per lufte pa kompro-
mis me pushtuesit Italian e gjermane”. Kjo 
“strategji”e Ballit dheLegalitetit nuk iu nen-
shtrua aleances  nderkombetare  “per sh-
katerrimin total te fashizmit e nazizmit”; ky 
gabim fatal zbehu kredon e popullit ndaj tyre 
qe u refl ektua ne vijimin e LANCl, qe pas ka-
putillimit te    Italise fashiste nga lufta, ne 
shtator 1943 permbysi teresisht  “besimin 
e tyre nga  populli” qe u pasua me rritjen 
e forcave partizane nga radhet e Ballit e te 
Legalitetit te patrioteve e nacionalisteve, at-
dhetare shqiptare. Kjo pervoje ne vijim edhe 
te faktit qe sot eshte vertetuar nga themelimi 
e krijimi i PKSH nga sllavet e ne dem te 
shqiptareve, e deri ne kthimin ne Sekretar  
ekzekutiv te pergjithshem te PKSH te Enver 
Hoxhes ne mars 1943, ne Konferencen e La-
binotit dhe me pas me krijimin e Shtabit te 
Pergjithshem te UNCl me 10 korrik 1943, me 
perfaqesim “te shtirur edhe te forcave nacio-
naliste patriotike”, kohe qe “interesat jetike 
te etnise shqiptare ne Ballkan iu nenshtru-
an qellimeve shoviniste e hegjemoniste te 
shtetit komunist jugosllav, per nje “federate 
ballkanike” te drejtuar nga PKJ, diktoi per-
fundimisht se e ardhmja e shtetit ne fund te 
Luftes do te ishte thjesht nje shtet me tipare 
komuniste sllave ,qe dhe u vertetua qe me 
zgjedhjet e para parlamentare te 2 dhjetorit 
1945 ne te cilat “Fronti” dhe “Reaksioni” vo-
toheshin nga nje “kuti”, qe ne fakt ,asnje nuk 
guxoi te hidhte “gomen” qe perfaqesonte zg-
jedhjen e çdo shtetasi shqiptar ne ate ”kuti” 
qe kishte mbishkrimin “reaksioni”. 

 “ZHBERJA E BERJA SHTET” ESHTE 
SLOGAN MASHTRUES

Dukuri të tilla nuk duhet te ndodh-
nin me pas, por zhvillimet ne RSH treguan 
te kunderten. Sot ajo i perngjet atyre qe e 
“majta shqiptare” nuk u shkeput asnjehere 
perfundimisht nga ndikimet sllave e sot 
edhe nga ato serbomadhe per nje Ballkan 
“federativ”, ku RSH nuk perfi ton asgje per 
riberjen e shtetit te zhbere po prej politikave 
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te saj te ekuivokeve –thjesht personale te 
kryetarit te te majtes shqiptare. Historigrafi a 
e Shqiperise dhe vete veprat e Enver Hoxhes 
deshmojne per varesine totale ndaj sllaveve. 
Keta perbejne edhe sot rrezik  real per RSH  
se ajo qe u “zhbe ne shtetin shqiptar” qe 
edhe rrjedhoje e mospranimit te ndryshim-
it te udheheqjes se PKSH, tashme PPSH, te 
largimit efektiv te Enver Hoxhes e kultit te 
individit, qe perçoi deri ne fund te qenit e  tij 
i pazevendesueshem per partine-shtet  me 
ate qe kerkohet sot per “dekomunistizimin” 
e RSH.

 “Zhberja e berja shtet” eshte slogan 
mashtrues, qe “zhberja” te mos kthehet 
“pas” e te zevendesohet me nje “shtet” as-
pak demokratik e social, por ne nje shtet 
qe “ndrron pamje e qellime” sa here “mash-
trimi i pare” nuk arrin qellimet e rindertimit 
te “zhberjes se shtetit” dhe rikerkohet rish-
tas mundesia per nje “mashtrim te ri,me te 
madh” te “zhberjes” se dukurive brenda nje 
periudhe kohore ne te cilen vete shteti i zh-
bere nuk i ka ne dore mundesite per zhvillim 
sepse keto pasuri jane pervetuar nga te qenit 
te vete ketij shteti, ne “shtet mafi oz”.

Keto zhvillime jane  “kthim prapa”, jane 
“largim” nga arritjet e deritanishme te RSH, 
te te qenit te vendit “te perfaqesuar ne tere 
institucionet euroatlantike”, “te levizjes se 
lire ne zonen europjane”, “te maredhenieve 
ekonomiko-fi nanciare  te tregut te lire”, “te 
qenit te RSH antar te NATO-s” dhe synimeve 
e arritjeve per tu antarsuar ne BE, te cilat 
“kthim-prapa”, “largime” shprehin perpjekje  
e mbeshtetje “te forcave te erreta antishqip-
tare” “per zhberje te shtetit tone, te RSH” dhe 
pavaresisht te atyre dukurive “te paaftesive 
shtet-formuese” shfaqur ne “mohim te ter-
thorte te integrimeve euroatlantike te arrit-
ura” qe vene ne dyshim “vete ekzistencen e 
shtetit tone, si shtet shqiptar”. Nje perpjekje 
e veprimtari e tille  “u ofron shqiptareve” nje 
shtet “te se kaluares”, skllav te ideologjive 
shoqerore, te mafi es partiako-private, te de-
gjenerimit te shtetit nga dukurite  kriminale, 
te kontrollit e te kapjes se vete shoqerise e 
shtetit nga mafi a shteteroro-private; keto e 
bejne RSH “shesh beteje”, synim te kaher-
shem te te huajve “per copetim e ndarje deri  
ne  zhdukje te etnise shqitare nga harta poli-
tike”, kthim te trojeve etnike shqiptare ne 
sferat e shteteve armiq te perjetshem te tyre, 
jo vetem greko-sllave, italiane, rusomadhe 
apo orekset e perandorive te vjetra  azia-
tike-turkomadhe, shteteve –fe te “dhunshem 
radikale islamike”, etj. “bashkime, aleanca 

ne sferen e rikrijimit te ekuilibrave te rinj 
boterore e rajonale”. Keto perpjekje ne tere 
kete tranzicion kane qene te pranishme. Dhe 
keto nderhyrje e “kane zgjatur” dhe “po e zg-
jasin” kete “shndrrim demokratik”, qe per-
ben rrezik e kercenim serioz ne kete paqen-
drushmeri rajonale e globale. Keto zhvillime 
jane parathenije e nje perpjekjeje te re per te 
“spastruar shqiptaret” nga trojet e tyre.

Qeverisjet njepartiake e kane demtuar 
gjithmone RSH. Ato kane qene e mbeten  
pre e ekuilibrave partiake per “pushtet te 
pakufi zuar” qe eshte baraz “diktature” e as-
pak demokraci. Shqiptaret e kane zgjedhur 
rrrugen e tyre, te ardhmen e tyre-ate, ne 
vendosjen e vlerave euroatlantike, te pran-
uara e te pranishme ne tere jeten e shoqer-
ine tone. Por perpjekjet “per kthim prapa” 
e kane vene ne rend te dites “reformimin e 
thelle te shoqerise e te vete shtetit” jo duke 
mohuar ate-shtetin-[zhberjen e tij]-apo duke 
e shndrruar ne “prone” te “nje partie te vet-
me”ose “te nje  shumice kuvendore njeb-
indjesh politike”, qe duhet perjashtuar dhe 
duhet synuar ne “nje konsensus” teresor 
mbarekombetar e mbareshqiptar te klases 
politike e te vete institucioneve te shtetit e 
shoqerine, per nje”reforme te thelle e rrenje-
sore  kushtetuese” qe asnje force politike apo 
shumice politike te diktoje “politika partiake” 
si “politika shteterore”.

ROLI I SHOQËRISË USHTARAKE NË 
ZHVILLIMET AKTUALE

Shoqeria ushtarake, pjese perberese e 
asaj shqiptare ,e veçante, eshte pjesemar-
rese ne keto zhvillimeve. Kjo shtrese, nder 
shekuj, ka mbrojtur e garantuar mbije-
tesen e shtetit shqiptar, pavarsisht “karak-
terit” e “formes” se tij. Kjo ka qene garante 
deri ne vetefl ijim per shtetin. Ajo asnjehere 
nuk eshte trajtuar si e tille. Ushtaraket jane 
“kombetare” dhe aspak “politikane partiake”, 
“fetare”, me bindje  jashte profesionit te tyre, 
te cilat i ruajne, por qe “mohohen”prej tyre 
,ne ushtrimin e tij, qe klasa politike “po 
kthen pas,mohon,arritjet e shoqerise e te 
shtetit” jane produkt I “mendesive” te vjetra 
,diktatoriale te “partise-shtet”.Ky karakter 
“kombetar” duhet ti bashkoje,mos ti ndaje 
ne “perkrahes”,”mbeshtetes” e “ne pasues 
aktive e pasive”te”partive-shtet”,qofte te vjet-
era e te reja ,te nje partie te cdo  lloji”,”te nje 
shteti te pakices kombetare”,etj.

E  kaluara e shtreses ushtarake ka 
deshmuar per “perfaqesim dinjitoz”  te shte-

tit, ata “asnjehere nuk e tradhetuan atd-
heun” por perjetuan e pranuan edhe u go-
diten e u ndeshkuan,u spastruan e u vrane 
nga regjimet totalitare,njepartiake, qe me 
fi llimet e shtetit te pare shqiptar e deri me 
sot. Ushtaraket duhet te rivertetojne”pavar-
sine,mosperfshirjen e perdorimin e tyre” ne 
dobi te bindjeve politike,ideologjike e te “mos 
shndrrohen ne militante” te  ketyre,si dhe te 
shumicave e pakicave kuvendore,koalicione-
ve te tyre,etj.”bashkesi shoqerore” te cilat 
dobesojne,gerryejne e shkaterrojne shtetin.
Roli i tyre ne kete “tranzicion” te deshtuar,ne 
“kthimet prapa”,”ne vonimet” e “largimet” 
nga idete perparimtare,te shtetit te se drejtes 
e te mbijeteses se RSH dhe etnise shqiptare 
nuk kane mundur qe kjo dukuri e shoqerise 
shqiptare “sadopak te frenohet prej tyre”,qe 
te perpiqemi “bashkerisht”,jashte formave 
“shoqatore”,por dhe si qytetare te thjeshte –
qe kane marre pergjegjesi dhe kane qene e 
do te mbeten  garante per  shtetin- per ate qe 
perben synimin “madhor” te te  “qenit ush-
tarak”.

Politikat partiake per “zhberjen e ber-
jen e shtetit”,ne tere kete “tranzicion”qe “po 
kthen pas,e mohon,arritjet e shoqerise e te 
shtetit”  jane produkt I “mendesive moniste 
e hegjemoniste “te nje  “partie te vetme”,a-
po te “nje shumice njepartiake kuvendore” 
qe kerkojne te ruajne e te rikthjene politikat 
totalitariste,ato te “partise-shtet” ne RSH.
Kjo deshmohet nga perpjekjet e forcave poli-
tike per  nje”projekt”, nje”ballancim pushte-
ti institucional” shprehur ne “Dispozitat 
kushtetuese”te v.1991,ne  “pushtetin parla-
mentar” ne favor te atij “presidencial”ne per-
zgjedhjen e formes se demokracise ne RSH-
ne “parlamentare” apo “presidenciale”,apo 
ne “kombinim te  tyre”.U zgjodh ai “parlam-
entar”.Ky sistem u prir nga nje parlamenta-
rizem me nje president te “forte instituciona-
lisht”.Keto perpjekje te fi llimeve demokratike 
shenuan “shkelje te kushtetutes”ne v.1994 
nen diktatin e nje “projekti afer atij presi-
dencial” ku cilesohej “drejtimi I qeverise nga 
Presidenti”,”projekt diktatorial” qe u rrezua 
me  referendumin e v.1994.Prirjet per “au-
toritet te pakufi zuar” deshtuan .Keto prirje 
per pushtet absolut njepartiak u mundesu-
an me miratimin e nje Kushtetute te re,asaj 
te v.1998,e cila “kombinoi prirjet presiden-
ciale te pushtetit me qeverisje parlamenta-
re”duke kufi zuar ne minimum “ pushtetin  
parlamentar”ne favor te atij presidencial ne 
autoritetin e “Presidentit te RSH”,I cili mori 
mjaft te drejta qe,iu kufi zuan nga prirjet e 
shumicave njepartiake a te njebindjeje poli-
tike nepermjet afateve kohore te  trajtimit te 
zevendesimit te “antareve te  institucioneve 
kushtetuese” qe te ruanin “shumicen  ne 
vendimmarreje , ate njepartiake a njebind-
jeje politike”.Dhjetevjecari I fundit nen dikta-
tin  e ketyre prirjeve shkallmoi “ballancen in-
stitucionale ,ate kushtetuese”e u hapi rruge 
ndryshimeve te rrezikshme te kthimit pas ne 
nje sitem njepartiak,ne thelb antikushtetues 
dhe  forma   demokratike e qeverisjes u 
perjashtua,dhe vete ky parlamentarizem 
“leshoi” dhe mundesoi edhe kapjen e shte-
tit ne doren e “oligarkise”,”oligarkeve”,-
forcave te reja mafi ozo-shteterore,qe sot 
perbejne rrezikun me te  “madh,real te de-
gjenerimit te “demokracise parlamentare” 
jo me ne “demokraci presidenciale”,por ne 
nje hibrid “pushteti te pakufi zuar”,”manip-
ulativ,”,”korruptiv”,”kriminal”,”mafi oz”.Kjo 
prirje njepartiake u konsolidua ne v.2013 
e ne vazhdim me fi toren e nje “shumice te 
majte njepartiake ne pushtet”ne v.2017, qe 
iu parapri ne katervjecarin 2013-2017,me 
“kufi zimin esencial te te drejtave te Presiden-
tit” nga ekzekutiv ne nje “President honor-
ifi k” dhe ne fakt,realisht,  ne nje demokraci 
ende “te perziere  presidencio-parlamenta-
re”,qe  po ne vijimesi kerkon ndryshimin e 
vete sistemit te qeverisjes nga parlamentar 
ne  presidencial. Keto zhvillime kane cenuar 
ekuilibrat shoqeror e shteteror brenda RSH 
dhe vete maredheniet e saj “normale”,”ec-
jen e saj perpara” ne kosolidimim e vlerave 
euroatlantike  ,ne trajtim e futje per zhvilim 
te praktikave te vjetra,te partise-shtet,qe vo-
non dhe “normalizim”ne kuader NATO dhe 
per antaresim ne BE.Eshte koha,diktati –pa-
soje e ketyre zhvillimeve, qe te ribehet ligji 
themelor i shtetit, Kushtetuta dhe te rizg-
jidhet forma e qeverisjes demokratike,qe te 
perjashtoje njepartitizmin e shtetit e te ga-
rantoje ecurine e demokracise e pushtetin 
e qytetareve,qeverisjen e shtetit prej tyre.Ne 
kete ndryshim,krahas e me perparesi ,duhet 
te pranohet e te ritrajtohet edhe”kushtetuta 
e mbrojtjes dhe sigurise se RSH” si  dhe te 
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“ZHBERJE E BERJE  TE SHTETIT”

qenit e FA te RSH, krahas e me gjitheperf-
shirje te organizmave te tjere, “garante” te 
“pavarsise, integritetit, teresise toksore e te 
ujrave detare e hapesires ajrore te RSH e 
te rendit kushtetues” me shndrrim ne nje 
“institucion te pavarur kushtetues”,jashte 
politikes partiake,me paanesi nga politikat 
partiake.

FA NUK JANE STRUKTURA PAR-
TIAKE POR SHTETERORE

FA nuk jane struktura partiake por 
shteterore, kombetare qe varen e i binden 
vetem “germes” se kushtetutes,misioneve  
te percaktuara nga ajo,e qe funksionojne ne 
linjen  FA-KUVEND I RSH,ne perputhje me 
detyrimet nderkombetare e NATO .

Eshte evidente se ndryshimeve 
kushtetuese iu ka ardhur,koha te be-
hen, se atyre iu eshte paraprire me mjaft 
ligje,qe “kufi zojne” ndikimet njepartiake 
a te shumices njebindjeje politike si,ato 
per:”departizim”,”depolitizim”,”dekrimini-
lazim”,”dekomunistizim”, “i pastertise se 
fi gures”,etj.,por qe keto duhet te garanto-
jne “paanesi totale” te forcave politike ndaj 
institucioneve te shoqerise e te shtetit, 
problem i shtruar per zgjidhje “konsen-
suale” mbarepatiake,mbareshoqerore e 
mbareshqiptare ne perputhje te pote me 
rrugen e zgjedhur nga RSH per “euroat-
lantizem” e garantimin e mbijeteses se vete 
RSH nepermjet mekanizmit te berjes se 
ligjeve me shumice “te cilesuar” e deri me 
“veto” nese nuk arrihet “konsensusi”,duke 
perjashtuar  “shumicat njepartiake te 
cdo ngjyre e lloji” si edhe me pjesemarrje 
gjithperfshirese te shoqerise,qytetareve e 
shtetasve ,per nje ekuiliber garantues ush-
trimi te misioneve kushtetuese e ne”dialog e 
mbikqyrje “edhe te aleateve-NATO e arritjeve 
per ne BE-qe legjitimon  njohjen e pranimin 
e rruges se RSH per te qene pjese e vlerave 
euroatlantike.

“Kufi zimet” me ligjet,ne perputhje me zh-
villimet,kerkon qe FA dhe organizmat e perf-
shira ne veprimtari te perbashket me ato “te 
perzgjidhen” nen nje mbikqyrje paraprake  me 
“ligjin per pastertine  e fi gures ushtarake” e 
me “vetingun” ,ligj I vecante qe percakton “mo-
dalitetet e pastertise me organizma  vendas 
te RSH” e “nen monitorim te aleateve NATO e 
BE”.Cdo shtet per te garantuar besueshmer-
ine kombetare ne FA e te tjera qe bashke me 
FA jane barabar e plotesojne elemente te kesaj 
sigurie,e kane bere ne te kaluaren e tyre”.

”Kane perzgjedhur e kontrolluar aftesite e 
besueshmerine  e kryerjes  se misioneve nga 
keto institucione “.Edhe diktatura enveriane 
e kishte nje ligj “pastertie fi gure” dhe “vetin-
gu” qe I kalonin nen kontroll e monitorim te 
vazhdueshem “FA e elementet e tjere te sig-
urise se vendit” .Ajo qe kerkohet ,eshte  qe ky 
element perzgjedhjeje,”te mos jete njepartiak” 
e aq me teper kopje e atij te “partise-shtet”.Cdo 
“pjestar” I ketyre “institucioneve ushtarake te 
mbrojtjes e te sigurise” nepermjet “deklarimit 
individual te prejardhjes e veprimtarise se tij” 
dhe te  plotesimit te nje”pyetsori” “fl ete-ankete” 
e diktuar nga partia-shtet “kalonin ne  siten e 
vertetimit te ketyre dokumenteve  :per private-
sine,qe nga organizmat e vete struktures,fron-
tit demokratik,sigurimit te shtetit,forumeve 
baze partiake dhe I origjines klasore e lidhjeve 
biologjike e nepotike ne shkalle te larte hetimi” 

etj. elemente shoqerore ku ishin punonjes te 
afermit e tyre ne tere institucionet e shtetit,ne 
Bashkimet Profesionale,ne lagje e ne fshat.Kjo 
imtesi “monitorimi” behej vetem “per te per-
jashtuar qe te gjithe pjestaret,e mundshem,qe 
nuk ndanin te njejten bindje politike,ate te 
partise-shtet.Ne  kete kuptim ,sot ne RSH,ed-
he ligjet paraprires nuk u zbatuan ndonjehere  
sepse bindjet politike njepartiake ,edhe sot e 
kesaj dite,mbizoterojne  ne veprimtarine e per-
ditshme te tyre. Kjo dhe perben “kthim pas”.
Cdo gje per partine  sipas “sloganit strategjik 
njepartiak” qe “ÇDO POPULLI BEN PARTIA 
DHE Ç’THOTE PARTIA BEN POPULLI”, qe es-
hte dukuri edhe e forcave te reja politike shqip-
tare ,te cilat me ardhjen “ne pushtet”, “veprojne 
njelloj si partia-shtet”. Kjo eshte dukuria me 
negative e tere ketij “tranzicioni” qe e shkall-
moi endrren e shqiptareve,e te ushtarakeve 
ne vecanti,se ky “tranzicion” do te “crrenjos-
te keto dukuri”,por u deshmua e kunderta. 
Dukuria e “ktheu pas RSH”. Partite politike 
nuk perfaqesojne interest jetike te shtresave 
shoqerore, por te nje “bashkesie” qe nuk i 
ben keto, pronare te tyre dhe te mbare vendit. 
Emertimet e tyre jane te rreme nuk shprehin 
ideale sociale: “socializem”, “demokraci” e jane 
hibride interesash oligarke. Origjina e tyre es-
hte shperberja e “parties - shtet”.

ZHVILLIMET REGRESIVE, “ZHBËRJA 
E BËRJA E SHTETIT”

Zhvillimet regresive, “zhberja e berja e 
shtetit” jane prirje e synime  te forcave politike 
e politikave partiake antidemokratike e dikta-
toriale,qe perjashtojne mendesite demokratike 
e kombetare, shprehese te sundimit “te vetem 
partiak” qe jane jo vetem te  papranueshme 
por edhe antikombetare.Ne keto zhvillime vi-
het nen kercenim e ardhmja e RSH.

 Keto zhvillime,ne dem te kapercimit nor-
mal te teorive e  praktikave diktatoriale,kerko-
jne qe shtresa e ushtarakeve te cilet  vene ne 
jete misionet e garantimit te shoqerise e te 
shtetit nga faktore e aktore te brendshem apo 
dhe te jashtem,si edhe  te ndjekjes te rrugetim-
it te zgjedhur euroatlantik te vendit e popullit 
me konsensus mbarepolitik e mbarepartiak 
,mbareshqiptar,te trajtohen ne nje “reforme 
rrenjesore kushtetuese” me pjesemarrjen e 
tyre per “perzgjedhjen  problematike,perm-
bajtesore dhe dialogut mbareushtarak-ak-
tive,ne rezerve e ne pension- “me “strukturat 
e saktesuara per berjen e kushtetutes”,duke 
iu “degjuar zeri”,”projektet e tyre”,”pranimi 
I detyruar si profesioniste kombetare  dhe 
jopartiake”,te “barabarte” ,pamedyshje  per 
vete reformen ne teresi dhe ate “rrenjesore 
kushtetuese  per mbrojtjen e sigurine e 
RSH”.

Pavarsia totale e FA te RSH dhe “orga-
nizmave” qe perfshihen ne “garantimin e 
mbrojtjes e te sigurise se RSH” eshte thelbi 
I kesaj reforme,do ta formulojme ,”kushte-
tuta e mbrojtjes dhe e sigurise”.Kjo do te  
perfshije:ndryshimet kushtetuese per FA te 
RSH;”Statusin e FA te RSH dhe Statusin e 
Ushtarakut te FA te RSH”;ligjet organike per 
perdorimin e tyre;ligjet per gradat dhe kar-
rieren ushtarake;trajtimin arsimor,edukim-
in dhe ecurine profesioniste;ligje te vecanta 
per perzgjedhjen,emerimin e largimin nga 
funksionet ushtarake;ndertimin e hierarkise 
ushtarake;etj.elemente qe do te preken me 
fi llimin e “punes se perbashket” me insti-

tucionet apo komisionet e posacme ngritur 
per nxjerrjen e saktesimin e “ceshtjeve”qe 
ndryshohen ne kushtetute e githe ligjet e 
tjera qe rrokin problematike ushtarake.E 
gjithe kjo pune,e kthyer  ne “projekte”,I nen-
shtrohen analizes,degjimit,diskutimit e ven-
dimmarrjes “teresisht konsensuale,unanime 
100%”,te cilat kalojne ne strukturat qe do te 
ngrihen,edhe me monitorim e perfaqesim te 
ekspertizes se vendit e te NATO,pjeserisht 
dhe BE per aq sa kjo preket ne keto projek-
te,qe ndjekin me pas procedurat e “veting-
ut”,perfshi Kuvendin e RSH .

Ne permbajtjen e reformes do te jene per-
paresi:

FA organizohen e drejtohen ne pershtat-
je me “sistemin demokratik parlamentar te 
qeverisjes” te RSH.Ato perbehen nga shtetas 
shqiptare,me origjine shqiptare por edhe te 
pakicave etnike qe e kane shtetesine shqip-
tare,pavarsisht nga bindjet e tyre shoqer-
ore politike,fetare e sektare  qe jane ne per-
puthje me rregullat e normat qe garantojne 
kushtetushmerine e ushtrimit te profesionit 
ushtarak nepermjet zbatimit te ligjeve per 
te qene te paster,qe pranojne mohimin e 
bindjeve te tyre ne ushtrimin e detyres “ush-
tarak profesionist I FA te RSH”,duke ruajtur 
te drejten e pjesemarrjes ne zgjedhjet per 
pushtetin vendor dhe ne ato te pergjithshme 
parlamentare.Ne FA te RSH perdoret gjuha 
shqipe.

Modeli NATO dhe  detyrimet e ndersjel-
la NATO-RSH dhe saktesimi I ketyre dety-
rimeve.

FA te vogla numerikisht,por  me aftesi 
te larta profesioniste rrjedhoje e garancive 
NATO per mbrojtjen kolektive dhe harmo-
nizimit e vendimmarrjes per perdorim rela-
tive,te mundshem,ne hapsiren kohore ven-
dimmarrese te zbatimit.

Rikrijimi i forcave rezerve barabar profe-
sionste si dhe ato operacionale(aktive).

Pavaresi totale e FA nga forcat politike e 
shumicat kuvendore,nga te qenit ne funksi-
one hierarkike ushtarake te “partiakeve”apo 
te “emeruar”prej tyre te ushtarakeve te per-
zgjedhur nga ato.Mosqenija e “partiakeve”ne 
funksione herarkike pershi dhe ministrin 
e Mbrojtjes,Kryeminisrin dhe Kryetarin e 
Shtetit.Ndarja perfundimtare e Ministrit te 
Mbrojtjes nga FA dhe shndrrimi i tyre ne”in-
stitucion te pavarur kushtetues qe I bindet 
literalisht misionit te tyre kushtetues dhe 
ligjit organik per to”,ne formen e “STATUSIT 
TE FA TE RSH”.

FA varen drejtperdrejte nga Kuvendi I 
RSH.Ne Kuvendin e RSH miratohen ndry-
shimet kushtetuese qe prekin FA,apo ligje te 
tjera qe FA preken nga institucionet e shtetit.
Miratimi behet me konsensus total,unanim, 
te Kuvendit,por me kuorum jo me te vogel qe 
zgjidhen antaret e organeve te drejtesise,ata 
te Gjykates Kushtetuese e te vete Kryetarit te 
saj.Ato japin llogari ne Kuvend e ne Komisio-
net e tij bejne sqarime per problematikat qe 
bashkerendohen mes institucioneve  te shte-
tit si dhe “degjohen” ne to  e marrin pjese ne 
seancat plenare per veprimtarine e tyre.

FA bashkepunojne e bashkeveprojne me 
institucionet e tjera kushtetuese  ne per-
puthje me detyrimet e ndersjella te saj me 
keto:per rendin kushtetues,per mbrojtjen e 
integritetit,per emergjencat civile etj.Ato perf-
shijne sistemin “profesionist te drejtesise” : 
hetuesine e gjykatat ushtarake,prokurorine  
ushtarake dhe Policine ushtarake e Sherbi-
min Informativ Ushtarak.

FA gezojne buxhet te pavarur qe per-
puthet me “normen” e pranuar ne NATO.

FA gezojne te drejten e pjesemarrjes ,te 
panifi kuar,ne veprimtarite politiko-ushtar-
ake te NATO ,brenda RSH e jashte saj ne 
“misionet” vezhguese,stervitore,te ndihmes 
profesioniste,te atyre te “ruajtjes se paqes”e 
te ndihmes per  ushtrite e vendeve te”part-
neritetit per paqe” si dhe ne “misione luftar-
ake” ne kufi jte shteterore e ne hapsiren 
ajrore e detare si te  vete RSH ashtu dhe te 
atyre te tjera ne perputhje me nevojat e kerke-
sat e Aleances.

FA hyjne ne veprim me Urdher te Shefi t te 
Shtabit te Pergjithshem ne varesi me gjendjen 
ushtarako-politike ne Rajon,ne kufi jte e saj e 
me gjere,ne perputhje me kerkesat e Aleanc-
es,por edhe per “veprim te njeanshem” deri 
ne marrjen e nje vendimi perfundimtar nga 
Aleanca.Ne kohe paqe,veprimtaria e FA eshte 
e pavarur,ndersa me fi llim veprimesh luftar-
ake,FA “keshillohen” me NATO dhe Kuven-
din dhe ne  perputhje me nje ligj te vecante 
qe percakton modalitetet e nje mobilizimi,te 
mundshem,te plote a te pjeseshem dhe te 

nderhyrjes operacionale te FA me forcat e 
mjetet e veta ,ose bashkerisht me forcat ale-
ate  zbatojne  misionin e ngarkuar e te diktu-
ar nga domosdoshmeria e mbrojtjes se RSH 
e te Paqes ne hapsirat qe NATO “ mbron” per 
te shmangur konfl iktet lokale apo rajonale e 
me gjere. Komandimi e drejtimi i FA te RSH 
behet ne perputhje me detyrimet e ndersjel-
la me NATO,nepermet nje ligji te posacem qe 
percakton “modalitetet” e perdorimit,te vare-
sise strukturore ushtarake e te qellimeve  te 
misioneve, qofte paqesore  dhe te atyre luftar-
ake.A kane strukturen e tyre perfaqesuese ne 
NATO,e gjithe “aleancat rajonale” qe aderon 
RSH,si dhe ka te atashuar ne  FA perfaqesine 
NATO me “strukturen e saj perfaqesues,ek-
sperte e status te mirepranuar ne zbatim te te 
drejtave qe lindin nga “mbrojtja kolektive” dhe 
perfshirja e FA ne keto veprimtari”.

Rregullimi teresor i gradave e i karrieres 
ushtarake,duke vendosur titull ekzeku-
tiv ndarjen funksion-grade,qe hiqen-degra-
dohen-kur ka cenim te misionit kushtetues 
dhe tradheti ndaj atdheut,RSH si dhe riven-
dosja per ata ushtarake joaktive apo aktive 
te degraduar per motive politike e pa Vendim 
Gjykate. Njohjen e pranimin  dokumentar “te 
identitetit si ushtarak”,per te gjithe ata qe jane 
gjalle.

Rregullimi perfundimtar i statusit te ush-
tarakut te FA dhe i te drejtave e detyrimeve te 
tyre ndaj  shoqerise e shtetit dhe i sigurimeve 
shoqerore e shendetsore per ta,gjitheperf-
shires duke rindertuar skemen pensionistike 
ne perputhje me  misionin kushtetues qe i per-
cakton ata ne “sherbim te posacem per mbro-
jtjen e sigurine e vendit, RSH”, paga model 
NATO per ushtaraket aktive dhe per ata ne 
rezerve e ne pension me perfshirjen e kontrib-
uteve ne castin e marrjes se funksionit e deri 
ne ate te nderprerjes se karrieres aktive.Paga 
,e  grades-funksion me te ulet,te jete jo me 
pak se 3-4 here me e madhe se e nepunesit te 
shtetit me page minimale,ndersa pensioni ne 
pershtatje me koheqendrimin ne grade,duke 
e llogaritur kete per graden-funksion te fundit 
qe nderpret karrieren te zvogeluar per mosd-
henijen e kontributeve,per ata qe jane tashme 
ne pension.

Risaktesimi i “statusit te OJF” duke cilesu-
ar,ato si “persona juridike”,perfaqesues  nen-
shtresash ushtarakesh me “grup interesi” dhe 
rimarrje ne konsiderate e nevojes se “forcave 
rezerve” qe do te ligjeronte “OJF-ne e ushtar-
akeve ne rezerve”sepse keto “forca rezerve” 
nuk ekzistojne me ne FA qe nga v.2008 me 
pranimin e RSH ne NATO  dhe qe plotesisht 
duhet te jene ne perputhje me ato simotra 
te vendeve antare NATO  “me detyrimin e 
mbrojtjes kolektive”.”Shoqata e ushtarakeve 
ne rezerve” eshte  plotesisht legjitime;ajo es-
hte krijuar ne perputhje me Kushtetuten ne 
fuqi  e gezon te drejtat e “personit juridik” e 
te nje “shoqate per nga misionet e saj si ato 
“rezerve te vendeve te NATO”,por qe “antarsia 
e saj eshte mbi moshen qe ata konsiderohen 
“rezerve” ,qe kerkon  patjeter “rregullim te ri 
“ qe vleresojme per krijimin e “forcave rezerve 
te RSH” ne perputhje me zhvillimet e reja ne 
bote dhe tronditjen e besueshmerise ne NATO 
,qe perben nje nderhyrje ekspansioniste te  
Rusise ne Ballkan e ne RSH ,ne etnine shqip-
tare per percarje e bere kete Rajon te paqen-
drueshem e prirje te njohura e te mbrojtura 
nga shteti rusomadh per integrimin ne NATO 
edhe te vendeve te  Balkanit Perendimor,prirje 
kundervenese rrugetimit euroatlantik te et-
nise shqiptare ne Ballkan e te RSH.Keto OJF 
duhen trajtuar edhe si “oponence”,si “keshill-
tare ushtarake” e qe duhet te pranohen si 
“antare te te gjitha strukturave hartuese,-
degjuese e miratuese te ndryshimeve e zh-
villimeve te FA me te drejte  vote”,qe cileson 
antaresine ushtarake te  tyre si “perfi tim nga 
pervoja   e tradita”.Krahas rritet kujdesi per 
“gatishmerine e perballjes” me mbrojtjen e 
sigurine e vendit,duke rivendosur edhe per-
gatitjen e strukturave “rezerve” si “barabar 
profesioniste”me ato operacionale qe ekzis-
tojne sot ne FA.

Ne kushtet e interesave te nenshtresave 
te ushtarakeve qe sot perfaqesohen nga OJF 
te vecanta,te cilat jane ne perputhje me te 
drejten kushtetuese te tyre per tu organizuar 
e vepruar ne perputhje me ligjet e   shtetit 
,lind detyrimi I bashkepunimit e bashkeve-
primit te dobishem ne arritjen e kerkesave 
legjitime te tyre.Eshte e mundur qe keto OJF 
te bashkohen ne nje “federate ushtarake 
jopartiake OJF-sh” me te drejt “vetoje” ne 
vendimmarrje ,pa cenuar  programet e stat-
utet e tyre,ne nje sistem rotacional drejtimi 
me zgjatje 6-12 mujore.
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Mjeshtër i Madh

“Në Kanunin e L. Dukagjinit (Varianti i 
Pukës) pasuria gjuhësore është shpalosur në 
tërë gjerësinë dhe thellësinë e saj.. Nuk besoj të 
ketë vepër tjetër, ku gjuha shqipe të paraqitet 
aq saktë, aq e përkryer dhe në të njëjten kohë 
e ndërtuar aq thjeshtë, por gjithsesi e aftë për 
të shprehur në mënyrë të plotë norma morale, 
juridike, që rregullojnë marrëdhëniet ndërmjet 
njerëzve. E bash për këtë  duhet përgëzuar z, 
Xh. Meçi, që me aq përkushtim ka ruajtur tra-
jtat origjinale, duke u dhënë gjuhëtarëve lëndën 
e parë  për punime e studime të mëtejshme” 
(Prof. dr. David Luka, Parathënie e botimit Ana e 
Drinit, Komani, Shkodër, 2018. f.3).

Vitit të Skëndërbeut prof. dr. David Luka 
i parapriu me një botim të  ri  për  Lekë Duk-
agjinin, bashkëluftëtarin e Tij dhe vazhdues i 
luftërave, fi lluar  kundër pushtuesve osmanë. 
Por Lekë Dukagjini, kësaj here vërehet si princi 
i Urtësisë legjendare në këndvështrimin e nor-
mave juridike dhe vlerave gjuhësore të  Kanunit. 
Botimi mban titullin “ PASURIA GJUHËSORE 
E KANUNIT TË LEKË DUKAGJINIT” - një pasu-
ri me vlera të mëdha, e pasqyruar së pari prej 
At Shtjefën GJEÇOV  KRYEZIUT, i cili na e jep 
“fjalën” jo vetëm të saktë dhe stilistikisht të go-
ditur, por  edhe model i Sintakses popullore, që 
shërben si shembull studimi. 

Autori, prof. dr. David Luka e ka këtë bot-
im, librin XIX të kolonës “Studime Gjuhësore” 
(Shkodër, 2017, me 182 faqe), të ndarë në pesë 
pjesë përbërëse, me qëllimin për të ndriçuar sa 
më të plotë këtë pasuri gjuhësore të Kanunit të 
L. Dukagjinit”: Parathënia,-Pjesa e parë, Bibli-
ografi a, -pjesa e dytë; Hyrja,-pjesa e tretë, Fjal-
ori,-pjesa e katërt dhe shprehjet,-pjesa e pestë.

Parathënia, e përmbledhur në 10 faqe, i 
kushtohet kryesisht At Sh. GJEÇOV KRYE-
ZIUT, duke fi lluar me formimin e tij  si klerik, 
por për rastin konkret, si shkencëtar e atdhetar 
i fl aktë, produkt i pastër i shkollës françeskane 
shqiptare. Kështu, Kuvendi i françeskanëve në 
Shkodër nuk ishte vetëm strehë meshtarësh, 
por edhe çerdhe njerëzish të ditur e me kulturë.  
Të zgjedhur që në fëmijëri, ata shkolloheshin me 
kujdes të veçantë, së pari në vend e pastaj në 
shkolla të larta jashtë Atdheut. Çdo njëri prej 
këtyre meshtarëve kishte kryer dy a më tepër 
shkolla të larta: njërën për kolegj dhe tjetrën 
ndonjë degë të veçantë të shkencave shoqërore 
ose të atyre ekzakte.

Duke u kthyer në Atdhe, pas studimesh të 
gjata në vende  të ndryshme të Europës, ata 
sillnin me vete si kulturën Perëndimore bash-
këkohore, por edhe gjuhët përkatëse, të cilat i 
zotëronin  me themel.

Në këto kushte, pra, Kuvendi Franceskan 
në Shkodër paraqitej si një universitet i vërtetë, 
ku mund të gjeje studiues të të gjitha fushave 
të shkencës e të dijes e ku fl iteshin të gjitha 
gjuhët e Europës. Duke qenë se këta meshtarë 
françeskanë vinin nga  të gjitha shtresat të pop-
ullsisë sonë, gjithsesi, nga familje të zgjedhura 
në konceptin e etikës morale të kohës, ata sillnin 
me vete edhe mendësinë e vendit ku kishin 
origjinën. Pra këtu bashkoheshin te këta njerëz 
tepër të thjeshtë, kultura popullore me cilësitë 
më të vyera të shqiptarit.

Tani, besoj bëhet e qartë pse revista që nx-
irrnin këta meshtarë të ditur quhej “Hylli i 
Dritës”...dhe përse ajo ishte...e vazhdon të jetë 
edhe sot “vatër kulture shqiptare”.

Dhe Gjeçovi ishte pjesë e një “katërsheje” të 
goditur françeskanësh, që lanë katër vepra mon-
umentale në themelet  e kulturës shqiptare: 1. 
“Lahuta e Malcisë” e Fishtës, 2.“Visaret e Kom-
bit” e Bernardin Palajt,  3.“Prralla Kombëtare” e 
Donat Kurtit,  4. “Kanuni i Lekë Dukagjinit” i Sh. 
Gj. Kryeziut. Në faqen 5 të Parathënies, autori 
(prof. dr.  D. Luka) vazhdon me Gjeçovin duke 
theksuar se At Sh. Gjeçovi ishte shkencëtar i 
madh. Këtë e vërteton fakti se nuk  dihet që di-
kush të ketë kryer ndonjë studim për metodën 
thellësisht shkencore të përdorur nga Gjeçovi 
te Kanuni. (Bile kanë kaluar në heshtje edhe 
shënimet e tij , nën vijë, pothuaj në të gjitha faqet 
e librit). Megjithëse Kanuni nisi të mblidhej prej 
Gjeçovit rreth viteve 1900, aty përdoret metoda 
shkencore më e përparuar e kohës: ajo kraha-
simtare. Gjeçovi nuk bën as komente, as inter-
pretime. Ai bën vetëm krahasime”. (fq. 5). Meqë 
shumë studiues të veprës nuk e kanë njohur 
si duhet latinishten. Në këto shënime Gjeçovi 
përpiqej të gjejë izoglosa , të përbashkëta të Ka-
nunit ndër veprat e autorëve latinë, veçanërisht 
takimet me Kodin e Justinianit, ku në procesin 
e trashëgimisë ndiqet “lisi i gjakut”, ku përjash-
tohet “lisi i tamblit”, vija femërore. “Por ajo që bie 

 “PASURIA GJUHËSORE E KANUNIT 
TË LEKË DUKAGJINIT” 

në sy është krahasimi që bën Gjeçovi me kode  të 
kohës indoeuropiane, punë që deri më sot nuk e 
ka bërë  asnjë prej etnografëve tanë”. (fq. 5).

Në Parathënie (fq. 7), vazhdon të theksojë se 
“At Sh. Gjeçovi ishte jurist” -siç e tregon vetë Ka-
nuni,  kodifi kimi i tij. (KLD).

Përzgjedhja e kodifi kimi i asaj mase amor-
fe, që Gjeçovi e ka mbledhur për vite të tëra nga 
pleq analfabetë, por gjithsesi të dalluar për in-
teligjencë në dhënie mendimesh në interes të 
madh për studiuesin, janë një tregues i qartë se 
autori i Kanunit në praktikë ka qenë jurist, bile 
i dalluar”. (fq.7).

Gjatë gjithë kohës  mbas botimit të Kanunit, 
kjo vepër është bërë objekt studimi nga dijetarë 
të ndryshëm brenda e jashtë vendit. Me mate-
rialin e paraqitur aty (në Kanun) janë mbrojtur 
diploma universitetesh e deri doktoratura.

“Do të mjaftonte këtu puna që Universiteti 
i Lajpcigut i dha Gjeçovit për veprën “Kanuni i 
Lekë Dukagjinit” titullin “D0KTOR HONORIS 
CAUSA”. Po është për të na ardhur keq se si 
Gjeçovi nuk ka asnjë titull shkencor as nga uni-
versitetet tona, as nga Akademia e Shkencave, 
megjithëse At Shtjefën Gjeçov Kryeziu ishte edhe 
gjuhëtar, Gjithçka shkruhet në Kanun, është 
tërësisht e qartë dhe e kuptueshme, e shprehur 
me një stil karakteristik të gegërishtës, tipar i të 
folmes së Mirditës”.

Fjala në “Kanunin e Lekë Dukagjinit” është 
një gur i çmuar (që) nuk hidhet pa kontroll. 
Forca e fjalës në këtë Kanun është mahnitëse. 
S’ka asgjë mangët as tepër. Ka një kursim të te-
jskajshëm të saj në një ndërtim konciz të përkry-
er. Është merita e Gjeçovit, që ka ditur të sjellë 
të paprekur në Kanun këtë pasuri të madhe 
gjuhësore.

Autori (prof. dr. D. Luka) thotë se “jemi 
përpjekur në radhë të parë të vëmë në qendër 
të vëmendjes analizën e kuptimeve të fjalëve që 
paraqesin konceptet tradicionale shqiptare mbi 
familjen, farefi sin e gjithashtu të gjithë çësht-
jeve të strukturës organizative të Kanunit, (dhé 
-dhéu,  mal - mali, që janë terma institucionesh  
paraosmane, duke menduar të zbatojmë këtu 
parimet bazë të etnolinguistëve.” (Edhe sot na 
ndodh të dëgjojmë: “ Po eja, bre burri i Dheut!. 
Po ku je ,bre, burrnesha Dheut?! Xh. M.), 

“At Sh. Gjeçovi ishte edhe arkeolog. Ishte 
i tillë, se ishte një atdhetar i vendosur, duke u 
bërë objekt ndjekjesh e persekutimesh, derisa u 
vra prej armiqve të Atdheut e të popullit tonë, më 
14 tetor 1929.

Mbi këtë bazë analizohet trashëgimia e pasur 
e së drejtës popullore shqiptare e konsakruar te 
“Kanuni i Lekë Dukagjini”, ku familja përbën ba-
zën e kësaj strukture, (nga fq.23-54).

Lidhur me pasqyrimin gjuhësor në Kanun, 
prof. D. Luka arrin në përfundimin se “Kanuni 
i L.D.” është pasqyrë e gjuhës shqipe të kohës”.

Duke gjykuar për pasurinë gjuhësore të Ka-
nunit (shprehje, frazeologji, fjalë të urta etj.) zënë 
një vend të rëndësishëm e të padiskutueshëm. 
Shprehjet ngërthejnë në vetvete dy tipare krye-
sore: E para, për të përmbyllur një shpjegim të 
një norme kanunore. Kemi pra në këtë mes dy 
pjesë: sqarimi me fjalë dhe pas tij shprehja “Ple-
qnia tjetër s’mundet me e shkelë të vjetrën”. (ose 
“Atë çka kanë rregulluar të parët, s’kanë tagër ta 
prishin të mbramët”. Dhe fi ll prapa: “Plak mbi 
plak Kanuja s’bánë”.

E dyta, krahas këtij kodi logjik, shprehjet 
kanë edhe kodin tjetër, atë moral (Frano Ilia e 
quan “Ligji i fi snikisë”që tani ndërthuret edhe 

me kodin tjetër, atë të estetikës. Pra gjithçka 
në Kanun shprehet jo vetëm qartë, saktë, me 
përpikëri, por edhe bukur. “Kuleta më veti, shpi-
ja humbi, treti”. “Kisha shpatë e konop s’ka” (Ki-
sha  nuk ka tagër forcën: “Kisha e Kanuni i kanë 
punët e dame”).

Libri mbyllet (fq. 182) me “Shprehje të Ka-
nunit (L.D.)”.

Ky botim i ri (Shkodër, 2017, në 182 faqe, 
paraprihet tani me botimin e librit të  20-të, Stu-
dime Gjuhësore) i prof. dr. David Lukës për vlerat 
e Kanunit të L.D. në fushën gjuhësore, i pasqyru-
ar, së pari prej At Shtjefën Gjeçov Kryeziut, i cili 
na e jep fjalën jo vetëm të saktë dhe  artistikisht 
të goditur, por edhe model sintakse popullore, që 
shërben si shembull  studimi të më tejshëm po-
thuajse të pastudiuar apo pak të studiuar.Përzg-
jedhja e kodifi kimi i asaj mase amorfe, që Gjeçovi 
ka mbledhur për vite të tëra nga analfabetë, por 
gjithsesi të dalluar  për dhënie mendimesh me 
interes të madh për studiuesin, janë një tregues 
i qartë, thekson prof. D. Luka- “se autori i Ka-
nunit ka qenë jurist, bile i dalluar” (fq. 7). 

Fjala në Kanunin e L.D. është gur i çmuar 
që nuk hidhet pa kontroll. “Forca e fjalës në këtë 
Kanun është mahnitëse. S’ka asgjë mangët as 
tepër. Ka një kursim të tejskajshëm të saj (fjalës) 
në një ndërtim konciz të përkryer. Është merita 
e Gjeçovit, që ka ditur të sjellë të paprekur në 
Kanun këtë pasuri të madhe gjuhësore. 

Autori i nderuar prof. D. Luka  thotë se “jemi 
përpjekur, në radhë të parë të vëmë në qendër 
të vëmendjes analizën  e kuptimeve të fjalëve që 
paraqesin konceptet tradicionale shqiptare mbi 
familjen e farefi sin e gjithashtu të gjithë çësht-
jeve të strukturës organizative të Kanunit, duke 
u munduar të zbatojmë këtu parimet bazë të 
etnolinguistikës. Kanuni , i njohur me emrin 
e Lekë Dukagjinit, sepse duke lënë Lekë Duk-
agjini emër të madh mbas vdekjes së Skëndër-
beut, çdo vlerë lidhej me emrin e tij. Kështu edhe 
Kanuni, duke u mbështetur te Lekë Dukagjini 
ishte i besueshëm dhe i pranueshëm( Kështu e 
la Leka, kështu e pleqnoi Leka, kështu e ka Ka-
nuni Leks( i  Lekë Dukagjinit).

Shprehjet ngërthejnë në vetvete dy tipare 
kryesore: 

e para, për të mbyllur një shpjegim të një 
norme kanunore. Kemi, pra, në këtë mes, dy 
pjesë: sqarimi dhe pastaj shprehja: “Pleqnia 
tjetër s’mundet me e shkelë të vjetrën”. (ose) “Atë 
çka kanë ndreqë të parët, s’kanë tagër ta prishin 
të mbramët”. Kisha nuk ka tagër forcën. “Kisha 
shpatë e konop s’ka.”

PËRCAKTIMI I VJETËRSISË SË KANUNIT, 
duke u nisur nga mjaft elemente që ka në nen-
et e veta del se HERSHMËRIA e Kanunit shkon 
shumë kohë para se ka jetuar princi Lekë Du-
kagjini, sepse kanuni trashëgon jo vetëm doke 
të vjetra, por edhe fjalë-terma që lidhen me 
strukturë administrative më të hershme, duke 
u nisur që nga lashtësia e deri te administrata e 
sllavëve të Stefan Dushanit. Kështu, duke u ni-
sur nga kjo,prof. D. Luka ka bërë hulumtime në 
kërkim të terminologjisë të së Drejtës Popullore 
Shqiptare, aq sa ka arritur në tri përfundime, të 
cilat kanë vlerë edhe për trajtimin e termave të 
Kanunit.

Së pari, në sistemin e emërtimeve të fare-
fi snisë, ku institucioni i familjes ka qenë i for-
muluar mjaft herët. Specifi ka e këtij procesi te 
shqiptarët është se emërtimet më të afërta, ato 
që shënojnë thelbin e familjes: atë- amë, ëmë- 
bijë, vëlla- motër, djalë –vajzë janë me burim in-
doeuropjan. 

Së dyti, huazimet latine në këtë sistem no-
menklature i përkasin një kohë më të vonë. Ato 
nuk e zëvendësojnë, por në shumicën e rasteve 
e pasurojnë atë, duke pasqyruar marrëdhëniet e 
reja, të krijuara gjatë sundimit romak. Pas kësaj 
gjithçka paraqitet e konsoliduar dhe huazimet 
e mëvonshme ose nuk pasqyrohen fare në te 
(huazimet sllave, ose prekin sfera anësore të 
kësaj nomenklature (huazimet turke.)

Së treti,Shqiptarët e vazhdojnë jetën e tyre 
familjare në mënyrë aktive, duke krijuar tani 
edhe marrëdhënie të reja, që padyshim gjejnë 
pasqyrim edhe në emërtimet e reja etnografi ke, 
të formuara brenda sistemit të gjuhës shqipe e 
me mjetet e tij, duke pasuruar kështu termi-
nologjinë e familjes, të rrethit familjar e të fare-
fi sit. Duke analizuar historinë e disa prej huazi-
meve  të latinishtes popullore, vulgare që bëhen 
si fjalë -terma të së drejtës popullore shqiptare, 
si p. sh. :

 famull-i. 1 Fëmija që pagëzohej, që qethej ( i 
merreshin fl okët) a që krezmohej nga nuni  (Fjal-
ori i Gjuhës Shqipe, Tiranë, 1980, f. 449).ndërsa 
rrjedhojat janë :famulleshë-a, famulli-a, -njësia 
më e vogël e organizmit kishtar në një krahinë, 
famullitar-i, prifti i një famullie. Te  Bashkimi( 

Bashkimi –Fjaluer i Rii i shtypes, Shkodër 1908, 
14: famull, famullesh, famulli, famullitar). E. 
Çabej mendon se kjo fjalë (famull-i) del për herë 
të parë te Budi. Po ajo regjistrohet edhe më parë 
te Buzuku. Te Bogdani del trajta famulli-a ( Kolë 
Ashta, Leksiku historik. Shkodër,1996 e 2000).
Mendimi i përgjithshëm, që zotëron deri më tani 
është se famull-i i shqipës është huazuar nga 
latinishtja famulus (Çabej, S E IV 133, Studime 
etimologjike. Tiranë, 1982...2006).

 Krushk-u – babai i  nuses a secili nga të 
afërmit e saj; 2. secili nga të afërmit a miqtë e 
dhëndërrit që së bashku shkojnë me marrë 
nusen. (Fjalor, 1980, f. 892, si dhe rrjedhojat: 
krushkamadh-i, krushkapari ,ai që u prinë kru-
shqve; krushkë- a; krushkohem, krushkoj, bëj 
krushqi me dike. 

Fjalë e mbarë e gjuhës shqipe. del së 
pari te Buzuku...Kuvendi i Arbërit, krush-
qi-a, me shënimin e Kolë Ashtës. Te Fjalori 
arbëresh-shqip, Kolë Kamsi, 131.: krushku, 
krushqi -a....Bashkimi, Shkodër , 2008, f.209, 
dalin  emrat krushk  e krushkë dhe folja kru-
shkohem.... që shpjegohen edhe me ndihmën 
e fonetikës historike të shqipes. Po kështu au-
tori shpjegon me një kujdes të veçantë edhe 
emrat-tema:mik-u(f.33),mort-i, (f.34), ndrikul-
la(f,38),nip-i (f.39), nuse-ja 9 f.42), ungj-i (f.47)
e tj.” Thuhet se Sh Gjeçovi normat kanunore, 
botuar, i pat mbledhur kryesisht në Mirditë e 
diçka në Kurbin, f.50). Por mbledhjen e ka bërë 
edhe prej subjektesh prej Puke, të cilët e kishin 
Gomsiqen në udhëkalimin  e përditshëm Pukë- 
Shkodër e anasjelltas,veçan Koman, Karmë, 
Dush, -fqinjë me Gomsiqe.(Xh. Meçi). Tani, në 
qoftëse problemi do të vështrohet në pikëpam-
je gjuhësore, do të vemë re se të gjithë kanunet 
e botuara( së bashku me variantet e tyre: Xh. 
Meçi, KLD (Varianti i Pukës, Itali, 1996; KLD ( 
në Variantin e Mirditës, Tiranë, 2002), ngjasojnë 
në tërë fjalorin që përdorin për të shprehur ter-
mat kanunore. Këtë ngjasim e pati vënë re prof. 
Kahreman Ulqini, kur shkruan se “ pjesa esen-
ciale e terminologjisë është e përbashkët, është 
kombëtare, sikurse vetë Kanuni i Skanderbegut  
dhe i Lekë Dukagjinit, janë pjesë nga e Drejta 
e popullit Shqiptar, e trashëguar nga lashtë-
sia, e zhvilluar dhe pasuruar gjatë Shekujsh”. ( 
Prof. dr. K. Ulqini, Terma dhe emërtime në Ka-
nunin e Skandërbegut dhe në Kanunin e Lekë 
Dukagjinit, Kumtari, Muzeu popullor i Shko-
drës,2/1974. Këtu e ka  kuptimin edhe shprehja 
popullore “Me grosh se me grosh, merre plakun 
n’ Orosh” ( Xh.Meçi).

 Kjo kumtesë u mbajt në TAKIMET E 
GJEÇOVIT, Zym, Has, 13 tetor 2017 në  tryezën 
me temën “TRASHËGIMIA KANUNORE TE 
SHQIPTARËT”, Kumtesë e mundësuar prej bis-
nesmenit të nderuar Z. Tonin Alia, drejtor i AR-
DENO-s, i cili na siguroi burimet në të holla për 
blerjen  e 10 kopjeve të librit në fjalë të autorit të 
shquar prof. dr. David Luka për 10 kumtuesit e 
asaj tryeze: prof. Sh Hoxha,Dr. Arsim Canolli, dr. 
Anton N. Berisha, dr. Enver Rexha, dr. Mehmet 
Rukiqi, studiuesit e mirënjohur Frrok Kristaj, 
Xh. Meçi e Nikollë Kërhanaj) dhe për udhëtimin 
tim komod Pukë-Zym e kthim me drejtorin e 
PTV dhe të QKFBP, organizator  festivalesh në 
shkallë kombëtare, me fi tues disa çmimesh e di-
plomash, z. Ramazan Ringaj dhe  me Mjeshtrin 
e Sportit, pronar i Hanit “LAÇI” Pukë, organiza-
tor i shumë aktiviteteve sportive dhe turistike në 
Pukë në shkallë rrethi dhe më tej., Z. Përparim  
LAÇI.
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Reportazh

Në 14 krrik 2018 në Golem të Kava-
jës shoqata “Lëvizja” vendosi pllakatën 
përkujtimore në shtëpinë e qytetarit 
Demiri, i njohur me pseudonimin Hax-
hi Baba, i cila ka qenë baza kryesore e 
lëvizjes Popullore e Kosovës për 8 vite 
rresht që u ka shërbyer vullnetarëve 
të Ushtrisë Çliimtare të Kosovës që vi-
nin nga e gjithë diaspora shqiptare si 
dhe nga Republika e Shqipërisë. Kjo 
bazë ka shërbyer për pritje, mobilizim, 
komunikim, ndërlidhje, armatim të 
vullnetarëve, përcjellje për në luftë të 
vullnetarëve si dhe vendi ku u instalua 
makineria për prodhimin e pjesëve për 
riparimin e armëve të dorës. Kanë qenë 
me qindra veprimtarë ushtarakë e poli-
tikë që kanë qëndruar përkohësishtë 
në këtë bazë, nga të cilët 22 prej tyre 
kanë dhënë jetën në Radhët e UÇK-së, 
UÇPMB-së dhe UÇK për Maqedoni.

Në këtë ceremoni nderuan me pjes-
marrjen e tyre me dhjetra pjesmarrës 
nga Shqipëria, Kosova e Maqedonia, 
kryetari i BDI Ali Ahmeti, ish-Kryem-

Nga Sotir BUDINA*

(vijon nga fq.1)

Në verën e vitit 1944, kur lufta 
kundër pushtuesit kishte marrë për-
masa të mëdha në të gjithë vendin dhe 
kur trupat sovjetike po i afroheshin 
Ballkanit Perëndimor, Organizata e 
Rinisë Antifashiste Shqiptare, e drejtu-
ar me guxim e mençuri nga Sekretari i 
saj i Parë, Nako Spiru, thirri Kongresin 
e saj të parë në Helmës të Skraparit. 
Në këtë vend malor që edhe në të kalu-
arën ka qenë vatër e çetave të Rilindjes 
sonë Kombëtare, më 8 gusht 1944, 
në frymën e një entuziazmi të papër-
shkruar u hap Kongresi i I-rë i Rinisë 
Antifashiste Shqiptare.

Në këtë kongres morën pjesë 285 
delegatë (nga të cilët 75 ishin të reja) 
që përfaqësonin rininë dhe pionierët 
e të gjitha krahinave dhe qyteteve të 
Shqipërisë dhe të Ushtrisë Naciona-

Në Golem të Kavajës Shoqata “Lëvizja” përjetëson patriotin e njohur me pseudonimin Haxhi Baba

Pllakë përkujtimore në shtëpinë e Musa Demerit 

inistri i periudhës së atyre luftrave 
Fatos Nano, ish Ministri i Mbrojtjes 
Sabit Broka, kryetari i Bashkisë Ka-
vajës dhe ai i njësisë administrative 
të Golemit, kryetarët e degëve të sho-
qatës “Lëvizja” në Shqipëri, Kosovë e 
Maqedoni, përfaqësues të Komitetit të 
Veteranëve të Shqipërisë dhe të  Orga-
nizatës së bashkuar të Veteranëve të 
Shqipërisë, kryetari i OVLUÇK-së për 
në Shqipëri Sokol Poga etj. Të pranish-
mit i përshënderi Kryetari i Shoqatës 

“Lëvizja”, Xhevat Bislimi, Ali Ahmeti, 
Fatos Nano, Kryetari Bashkisë së Ka-

vajës dhe Dilaver Goxhaj në emër të 
vullnetarëve nga Shqipëria.

HISTORIA

74  vjet më parë – Kongresi historik i BRASH-it
lçlirimtare.  Me një dashuri dhe entu-
ziazëm të paparë u pritën delegatët e 
Divizionit të I-rë S, të Brigadave të I-rë, 
IV-t dhe të V-të Sulmuese, gjithsesj 27 
veta që vinin nga vija e parë e luftës 
për çlirimin e Shqipërisë së Veriut, 
duke marshuar më këmbë me qindra 
kilometra nga Mirdita dhe Dibra deri 
në Helmës të Skraparit, për të marrë 
pjesë në këtë kongres historik të Rin-
isë Antifashiste Shqiptare ku do të be-
hej bilnaci i luftimeve dhe do të cakto-
heshin detyrat deri në çlirimin e plotë 
të atdheut. 

Zëri i delegatëve të Divizionit të 
I-rë, të zgjedhur nga partizanët më 
të mirë, të dalluar në luftën kundër 
pushtuesve, në takimet dhe bisedat 
e zjarrta që bëheshin gjatë ditëve të 
zhvillimit të Kongresit, dëgjohej me 
vëmendje të veçantë. Me diskutimet e 
tyre, Fatmir Gjata, Dhori Panariti, Ka-
tina Starjo etj dhanë një kontribut të 
vyer për përcaktimin e detyrave ime-

diate që i dilnin Rinisë Antifashiste 
Shqiptare, për edukimin e saj dhe për 
çlirimin e rindërtimin e vendit të sh-
katërruar nga lufta.

Për 10 ditë rresht Kongresi i 
BRASH-it diskutoj dhe analizoj punën 
që ishte bërë për bashkimin e Rinisë 
Antifashiste Shqiptare dhe sukseset e 
arritura prej saj në luftën kundër ok-
upatorit nazifashist, si dhe u përcak-
tuan detyra të rëndësishme për një 
pjesëmarrje më të madhe të rinisë në 
repartet partizane dhe për aktivizimin 
e mëtejshëm në luftën Nacionalçlir-
imtare. Pikërisht për këtë, fi torja e 
28 Nëntorit 1944 që shënoi çlirimin e 
plotë të Shqipërisë ishte dhe fi tore e 
madhe e Rinisë Antifashiste Shqiptare 
që përbënte 70 përqind të efektivit të 
forcave partizane dhe që i dha atdheut 
me qindra dëshmorë në të gjitha krah-
inat e vendit.

Kongresi i Parë i BRASH-it, për 
detyrat shumë të rëndësishme që 

përcaktoi, për një pjesëmarrje më të 
madhe të rinisë në luftën Nacionalçlir-
imtare për çlirimin e plotë të vendit, 
për miqësinë dhe dashurinë e sin-
qertë që ngjalli ndërmjet delegatëve, 
për punën edukative që u bë me del-
egatët gjatë ditëve të Kongresit, si dhe 
për detyrat shumë të rëndësishme që 
përcaktoi për rindërtimin e vendit të 
shkatërruar nga lufta, etj, ka mbetur 
dhe do të mbetet i paharruar në ku-
jtesën e gjithë delegatëve, të cilët edhe 
pse kanë kaluar 70 vjet nga ajo kohë, i 
kujtojnë me mall ato ditë ta lavdishme.

Duke kujtuar ato ditë të lavdishme 
të Luftës Nacionalçlirimtare, kur ideali 
i madh i lirisë na çoi në vijën e parë 
të frontit në ndeshjen drejtpërdrejt 
me pushtuesin e egër, pa iu trembur 
plumbave që merrnim në kraharor, 
duke dhënë dhe jetën për një atdhe të 
lirë e demokratik, i bëjmë thirrje rinisë 
së sotme që të luftojë më shumë për 
një jetë më të mirë dhe për Shqipërinë 
Europiane.

Megjithë kontributin e madh që dha 
rinia shqiptare në luftën kundër ok-
upatorit, idealet e saj për një Shqipëri 
të lirë dhe demokratike, për një jetë 
më të lumtur, megjithëse kanë kaluar 
70 vjet nga përfundimi me fi tore i asaj 
lufte legjendare, asnjëherë nuk u re-
alizuan. Idealet e saj u tradhtuan nga 
drejtuesit e sistemit diktatorial, por 
edhe sot rinia endet nëpër botë për të 
gjetur një vend pune.

Në këtë përvjetor të 74-të të Kongre-
sit të I-rë të BRASH-it, kur Shqipëria 
është tashmë anëtare e NATO-s dhe ka 
prêt çeljen e negociatave me Bashkim-
in Europian, shprehim bindjen se rin-
ia dhe populli shqiptar do të realizojnë 
aspiratën e tyre të integrimit të plotë 
euroatlantik.

*Delegat i Divizionit të I-rë në 

Kongresin e I-rë të BRASH-it
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LAMTUMIRA

Të nderuar miq!

Në mbrëmjen e datës 3 korrik 2018 
ju njoftova me hidhërim të pamasë, të 
gjithëve Ju që frekuentoni faqen time të 
facebookut si dhe postën time elektron-
ike, për vdekjen e vëllait tim të dashur e 
të shtrenjtë, Selmanit.

Sot, pas një muaj hidhërimi që 
ka pallkosur zemrën time, ju shpreh 
mirënjohje të pakufi shme atyre qindra 
të afërmëve, miqve e shokëve, që në kul-
min e zhegut të 4 korrikut 2018, për-
collën me dinjitet për në banesën e fun-
dit trupin e pajetë të vëllait tim.

Mirënjohje dhe respekt për JU më 
shumë se 2000 miqtë e mi në Facebook, 
që me sms-të tuaja ngushëlluese ma le-
htësuat peshën e dhimbjes për humbjen 
e njeriut më të dashur në jetën time…..

Mirënjohje dhe respekt të veçantë për 
gjeneralin 100-vjeçar Rrahman Parllaku 
që si Hero i Popullit e Nderi i Kombit na 
u gjend pranë ditën e përcjelljes tënde 
për në botën e përtejme, duke na dhëne 
forcë e kurajo për të përballuar këtë 
dhimbje të madhe.

Mirënjohje e respekt për shokët e tij 
të ngushtë: Polo Guga, Abdulla Elezi, 
Astrit Muha, Bejdush Çuadari, Asim 
Prexha, Isa Tare (e dhjetra të tjere - të 

Një muaj pas përcjelljes për në botën e përtejme të vëllait tim të dashur e të paharruar Selman Rama

MIRËNJOHJE DHE RESPEKT

zgjatur jetën Selmanit…..
Vëlla i dashur e i paharruar,
Qenë me qindra, bashkëkombas si 

dhe shtetas të huaj në ceremoninë e 
lamtumirës tënde dhe që na kanë bërë 
vizita ngushëllimi në Familje gjatë këtyre 
ditëve. Të paharruara do të mbeten për-
shtypjet e qindra shokëve tuaj, ish-ofi -
cerë marine, duke ju konsideruar Ju si 
mikun e shokun, mishërues të dimen-
sioneve të mëdha njerëzore e intelek-
tuale, shembull frymëzimi për ta në çdo 
aspekt. Kjo për faktin se ti për katër 

tribuan për forcimin dhe modernizimin 
e ushtrisë shqiptare. 

Si bir i një familjeje me tradita atd-
hetare, Ti u mëkove që në fëmijërinë e 
herëshme me traditat e familjes, të fi sit e 
të fshatit tonë, Muhurrit emërndritur, nga 
ku more me vehte “pasaportën” e zgjuar-
sisë natyrale, dhuratë e genit dhe natyrës 
të vendlindjes sonë, që nuk ka të dytë për 
nga bukuria e resurset njerëzore.

Për katër dekada, karrierë si nx-
ënës, student e ofi cer marine shpalose 
vizionin e ushtarakut bashkëkohor dhe 
dimensionin njerëzor, të trashëguar 
nga Familja dhe të perfeksionuar gjatë 
punës e jetës ushtarake.

Ndaj sot, unë që të kisha jo vetëm 
vëlla, por edhe prind, shok e mësues 
ndjehem më krenar se kurrë me Ty….

Ti ike krejt papritur vëlla, kur men-
donim dhe donim që të jetoje edhe 
shumë vitë të tjera, se e meritoje. 

Ti e doje jetën, ndaj luftove me dhim-
bjet, luftove me sëmundjen e rëndë që të 
mundoi aq shumë.

Pikëllimi dhe dhimbja është tepër 
e madhe për humbjen tënde vëlla i 
dashur, sa që shpirti dhe zemra ime s’e 
përballojnë dot.

Ti ishe aq i madh dhe ikja e jote na ka 
tronditur thellë ne njerëzve të Familjes 

më falin qe s’po mundem tua përmend 
emrat), që aq shumë e deshën dhe i 
donte...

Mirënjohje dhe respekt të paku-
fi shëm për bashkëshorten shembullore 
të të ndjerit, kunatën e madhe, simotrën 
time të dashur, Nafi jen, që i shërbeu si 
askush tjetër me përkushtim e dashu-
ri të pakufi shme vëlla Selmanit, deri në 
momentin e fundit të jetës së tij.

Falenderim të përzemërt për Ade-
linën – bashkëshorten e nipit tim, Ari-
anit, që jo si nuse e djalit, por si të ishte 
vajza e tij, falë dhe zotërimit në mënyrë 
perfekte të profesionit të infermieres, 
tregoi përkujdesjen maksimale për t’ia 

dekada si ofi cer dhe pedagog në Shkollën 
e Lartë të Marines manifestove intelig-
jencë e pjekuri, aq sa fi tove dashurinë 
e respektin e të gjithëve. Shërbeve kudo 
si kuadër i përgatitur, me dije e njohuri 
të larta profesionale, me devotshmëri e 
përkushtim në shumë funksione, duke 
e mbajtur me nder emrin e familjes tonë.

Vëlla i dashur e i paharruar,
Unë, motra jonë e shtrenjtë, Bajdja, 

vëlla Selimi si dhe Nafi ja, Ari, Nila, Se-
nardi e Blerta, ndjehemi krenar për Ty 
që bën pjesë në plejadën e ushtarakëve 
shqiptarë që u shkolluan në Shkollën 
Ushtarake “Skënderbej” dhe në Shkollën 
e Lartë të Marinës, Vlorë dhe që kon-

tënde që do na mungosh shumë.
Ike kur kishe edhe shumë për të bërë 

dhe për të na dhënë. 
Thonë se koha shëron plagët, por 

unë nuk besoj në këtë, sepse kjo do të 
na i shtoj plagët.

Pikëllimi dhe malli për ty vëlla do të 
na mbetet për jetë.

Por Ti fl i i qetë, se amanetin tënd 

do ta ruaj si më të shtrenjtin e jetës 

time: për simotrën Nafi e, motrën tonë 

të vetme, Bajden, mbesat e shtrenjta, 

Nilën e Brunën, dy nipat shembullorë, 

Arin e Nardin, si dhe për Adin, Blertën, 

Paolën, Kiarën, Gledisin e Kejsanin do 

të tregoj përkudejsje maksimale.

Të qoftë i lehtë dheu i kësaj toke.

Parajsa qoftë banesa jote e për-

jetshme…..

I përlotur e me dhimbje në shpirt,
Vëllai yt

Halil RAMA

Organizata e Bashkuar e Veteranëve të LANÇ, Dega Durrës, i shpreh 

ngushëllime kryeredaktorit të gazetës “VETERANI”, z.Halil Rama për vdek-

jen e parakohëshme të vëllait të tij, Selman Rama.

Selmani, i cili sherbeu me devotshmëri e përkushtim për katër dekada, 

si ofi cer marine dhe si pedagog i Shkollës së Lartë të Marinës, ishte një 

qytetar i denjë, i nderuar dhe i respektuar nga pothuajse  i gjithë qyteti i 

Durrësit, një prind dhe familjar shembullor.  Mbante sjellje të shkëlqyera në 

shoqëri e në familje dhe si i tillë do të kujtohet nga të gjithë. Unë pata fatin 

ta njoh dhe të bashkëpunoj me të për më shumë se 20 vjet dhe sinqerisht 

do të më mungojë shumë.

Lamtumirë miku im. Të qoftë i lehte dheu i tokës mëmë!

GENCI BALLANCA
Kryetar i OBVL Durrës

Lamtumirë Selman Rama!


