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HALIL RAMA
Afro nëntëdhjetë e dy vjet më parë,
më 14 tetor 1926, në Belishovë, Mallakastër, do të lindte një fëmijë që do të
bënte dallim nga të tjerët për zgjuarsinë
dhe guximin e saj. Ajo ishte Liri Kamber
Belishova, e cila të hënën në mbrëmje, (23 prill 2018) mbylli sytë përgjithmonë, për t’u larguar për në botën e
përtejme. Portreti i saj ishte ai një gruaje emblematike, të edukuar, të shkolluar, të përkushtuar dhe të kulturuar
në shkallën më sipërore. Si e tillë, ajo zë
vendin e merituar në panteonin e nderit të kombit shqiptar. Që në fëmijëri, te
Liria spikati zelli dhe vullneti i madh
për shkollën, për librat dhe dituritë.
Arsimin e mesëm e kreu gjatë periudhës së Luftës Antifashiste në Institutin Femëror “Nana Mbretëreshë”, dega
normale, ndërsa pas çlirimit, studimet
e larta i kreu për shkenca politike-sociale në Moskë, në periudhën 19511954. Ka marrë pjesë në Lëvizjen Antifashiste që në demonstratat e rinisë,
në prill të vitit 1939. Ishte përjashtuar nga shkolla për aktivitet antifashist
më 1941 dhe 1943. Veçanërisht ishte
shquar në punën me të rejat e shkollës
“Instituti Nana Mbretëreshë” dhe me
të tjera, duke qenë anëtare e një grupi
edukativ lidhur me Grupin e Shkodrës
dhe pastaj, që me krijimin e PKSH-së
u bë përgjegjëse e aktivit të klasës e
anëtare e bërthamës së shkollës.
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5 MAJI
Në këtë ditë solemne shqiptarët vlerësojnë jetën dhe kontributin e 28 mijë yjeve të pashuara, të të gjithë të rënëve për lirinë e vendit

Nderim për të rënët e kombit
Më 5 Maj të gjithë qytetarët e këtij vendi përulen me nderimin më thellë për veprën
e të gjithë atyre që vendosën sakrificën e tyre sublime në themelet e lirisë.
Më 5 Maj, në Ditën e Dëshmorëve
të Atdheut, veteranët e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe pasardhësit e denjë të tyre do të bëjnë
homazhe në Varrezat e Dëshmorëve
të Kombit, në nderim të të gjithë të
rënëve për liri dhe do të vendosin
kurora me lule pranë Monumentit
“Nënë Shqipëri”.
Në këtë ditë i mbarë kombi përulet
me nderimin më të thellë ndaj veprës së pavdekshme të martirëve të
lirisë, gjithë të rënëve të kombit, të
cilët vendosën jetën e tyre, rininë e
tyre në themelet e lirisë së sotme, të
cilët me sakrificën e tyre u bëjnë dritë
gjithë shqiptarëve në rrugën e lirisë,
në rrugën e demokracisë, në rrugën e
integrimit. Ëndrra e atyre që ranë për
atdheun ishte liria dhe sakrifica e tyre,
ishte ndër më të çmuarat që ka njeriu,
ishte sakrificë për lirinë dhe vlerat e
saj.
Në këtë ditë solemne shqiptarët
vlerësojnë jetën dhe kontributin e 28
mijë yjeve të pashuara, të të gjithë të
rënëve për lirinë e vendit. Më 5 Maj të
gjithë qytetarët e këtij vendi përulen

me nderimin më të thellë për veprën e
të gjithë atyre që vendosën sakrificën e
tyre sublime në themelet e lirisë. Shpir-

ti i tyre, sakrifica e tyre, është dritë për
rrugën e lirisë, është nder i madh për
të gjithë familjarët e të rënëve, sepse të

gjithë e duan lirinë, por ata kanë bërë
sakrificën më të madhe, sakrificën më
sublime.
Çdo ditë dhe çdo kohë që kalon, çdo
përparim që bëhet në rrugën e lirisë,
shton nderin për të rënët e kombit,
shton nderin për familjet e tyre. Veteranët e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare ndjehen më krenarë se kurrë
në këtë ditë të shënuar pasi shohin të
realizuar ëndrën e bashkëluftëtarëve
të tyre,të Qemalit, Vasilit, Margaritës
e mijëra të tjerëve, për një Shqipëri të
lirë e demokratike, shohin të realizuar
qëllimin e përbashkët: Kosovën e lirë e
të pavarur që përparon drejt shtetit të
saj demokratik modern.
Këtë 5 Maj kujtojmë me nderim
ata emra që janë shkruar në lavdinë
e kohës; në faqet e historisë, në zemrat e brezave të kësaj toke..., emra që
rrezatojnë dritë diturie, dritë lirie. Ata
u dhanë brezave dituri, ata nuk kursyen as gjënë më të çmuar, jetën ndaj
kurdoherë do mbeten në altarin e lirisë, në kujtime, në këngë. Toka dhe
historia sikur i bleron dëshmorët, sikur i lartëson, sepse e blertë, e lartë, e
përjetshme është vepra e tyre.
Si çdo vit tjetër edhe këtë 5 Maj
Organizata e Bashkuar e Veteranëve
të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare do të organizojë homazhe në
Varrezat e Dëshmorëve dhe vizita
në familjet e tyre. Nderojmë këtu
luftën dhe sakrificat e tyre, nderojmë
gjakun e derdhur për lirinë e Atdheut
tonë të shtrenjtë.

HOMAZH

MUHARREM BUSHATI, PËRFAQËSUES I DENJË I BUSHATLINJVE
Nga Ali DEMUSHI

M

ë 08.04.2018 u nda
nga jeta në moshën 90të
vjeçare
veprimtari
i shquar i OBVL- së Muharrem
Kasem Bushati, ish - Kryetarë i
OBVL-së dega Shkodër. Familja,
të afërmit, shokë e miq të shumtë
i dhanë lamtumirën e fundit me
një respekt të veçantë për vlerat,
cilësitë e virtytet e larta që e karakterizuan gjatë gjithë jetës së tij në
familje e shoqëri. Në familjen e tij
bëri një vizitë ngushëllimi Kryetari
i OBVL, gjeneral-lejtënant Rrahman
Parllaku, i cili mori pjesë dhe foli
edhe në ceremoninë e përcjelljes për
në botën e përtejme të të ndjerit.
Muharremi
ka
lindur
më
03.06.1927 në lagjen Perash të
qytetit të Shkodres. Ai rrjedh nga
një familje e madhe e Bushatllinjve,
që për 75 - së vjet me rradhë e
qeverisen Pashallëkun e Shkodrës.
(1757-1831) , në mënyrë të pavarur deri më Vezirin e fundit të këtij
Pashallëku, Mustafa Pashën.
Nga familja e Bushatllinjve gjatë
një shekulli kanë dalë tre breza
ushtarakësh (oficera) të shkolluar e të shquar që kanë kontribuar
me përkushtimin më të madh në
mbrojtje të qytetit të Shkodrës e të
At’dheut.
Babai i Muharremit, Kasemibëri
një punë të lavdërueshme me katër
djemët e tij Feritin Muharremin,
Hasanin e Syrrinë duke ua ushqyer
ndjenjën e atdhetarizmit e patri-

otizmit, gjë për të cilën punuan gjatë
gjithë jetës së tyre deri në ditët e
sotme. Ata e kthyen shtëpinë e tyre
në Perash në bazë të Luftës Nacionalçlirimtare. Aty u strehuar edhe
Heroi i Popullit Manush Alimani .
Muharrem Bushati që në moshen
16-të vjeçare në vitin 1943 u aktivizua në ndihmë të Forcave partizane
e veçanërisht të Brigadës së 27-të
Partizane, ku për këtë aktivitet ai
gëzoi Statusin e Veteranit të Luftës.
Pas çlirimit të vendit nga nazifashistët, Muharremi kreu shkollën e
mesme dhe punoi disa vite në sekretarinë e ish - Komitetit Ekzekutiv
të rrethit Shkodër, e më pas deri me
daljen në pension punoi në ndërmarrjen e “Duhan-Cigares”.
Muharremi, proceset demokratike dhe ndryshimin e sistemit komunist në Shqipëri i priti me gëzim,
i përkrahu dhe kontriboi për këtë
qëllim në lagjen e tij, në qytet e rrethina. Ai u rradhit me shumë shokë
demokrat në Organizaten e Bashkuar të Veteranëve të Luftës (OBVL)
në degën e Shkodrës që në v.1994
dhe e drejtoi atë si Kryetar i saj për
afro 20-të vjetë që nga v.1997-2016
-të, me një përkushtim të madh
gjatë gjithë kohës.
Muharremi ishte me vlera e virtyte të larta morale e qytetarë. Në
radhë të parë ishte një atdhetar i
flaktë, shquhej për karakterin e tij
burrërore, për guxim e trimëri për
ta thënë e mbrojtur të drejtën. Atë
e karakterizonte thjeshtësia e korrektësia për çdo punë e problem në

mardhënjet shoqërore e familjare.
Ai ishte i dashur, i qeshur e shumë
human, por edhe i shkathtë e dinamik duke mos përfillur moshën
madhore. Kishte një kujtesë të admirueshme. Muharremi ishte edhe
një aktivist i dalluar në lagje, ku
punonte me brezin e ri për edukimin patriotik e atdhetarë. Këtë e realizonte edhe nëpërmjet OBVL-së. Më
zemërgjerësinë e tij dhe sinqeritetin
që e karakterizonte i krijoi vetes së
tij respekt e dashamirësi në familje,
në farefisni e shoqëri.
Shembull shumë pozitiv është
fakti që gjatë luftës në Kosovë më
1998-1999 priti, strehoi e ndihmoi
me dhjetra familje familje kosovare, refugjat të asaj kohe, si shumë
familje tjera Shkodrane. Muharremi
ishte edhe një familjarë i shkëlqyer
ku bashkë ma bashkëshorten Satber, rriten, shkolluan dhe edukuan katër vajza Ermiren, Mimozen,
Gjylizaren dhe Valbonën të cilat
kanë krijuar tashmë familjet e tyre
të nderuara.
Vitet e fundit Muharremi u rëndua nga gjendja shëndetësore e me
gjithë atë në sajë të kujdesit e shërbimit që tregoi bashkëshortja dhe
vajzat e tij e përballoi deri në fund
të jetës. Por në këto vite të fundit
e shqetësonte fakti i gjëndjes jo të
mirë politike e ekonomike në vend.
Me gëzim të madh e priti emërimin
e nipit të tij, kolonel Dritan Demirit
në detyrën e Ministrit të Brendshëm
në pragun e zgjedhjeve parlamentare të 25 qershorit 2017.

Në demokraci Muharremi është
dekoruar me Medaljen për kontribut
të shquar në Çlirimin e Atdheut dhe
Medaljen për kontribut të veçantë
në mbrojtje të vendit. Muharrem
Bushati u nda nga jeta i nderuar e
i respektuar.
Familja dhe të afërmit e tij do e
kujtojmë me mall e dashuri, për çka
bëri gjatë gjithë jetës për ta mbajtur atë në lartësinë e origjinës së
sajë. Shokët, miqtë, dashamirët dhe
anëtarësia e OBVL-së do e mbajnë
në mendje e do e kujtojnë për vlerat
e virtytet që shpalosi gjatë jetës e
punës së përbashkët.
I përjetshëm kujtimi i Tij.
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Kreu i shtetit vlerësoi gjeneral Parllakun në 99-vjetorin e ditëlindjes së tij si një nga ikonat e luftës antifashiste shqiptare

Legjenda e gjallë - Presidenti Ilir Meta me
gjeneralin e tri “botëve”, Rrahman Parllaku
“Me Rrahman Parllakun, legjendën
e gjallë që i mbijetoi si fitimtar
Luftës së Dytë Botërore, komandantin partizan që ëndërronte e
luftoi për një Shqipëri të lirë, burrin me karakter të fortë, që nuk iu
dorëzua kurrë shpirtërisht diktaturës, por që triumfoi me dashurinë
për jetën, atdheun dhe lirinë, sot në
99-vjetorin e lindjes së tij”,- shkruan Presidenti Meta në një postim në
Facebook
Presidenti i Republikës Ilir Meta i
ka bërë një vizitë gjeneral Rrahman
Parllakut, në shtëpinë e tij, pikërisht
në ditën e 99-vjetorit të ditëlindjes,
më 17 prill 2018. Pasi e ka uruar
përzëmërsisht, kreu i shtetit vlerësoi
gjeneral Parllakun si një nga ikonat e
luftës antifashiste shqiptare.
Për afro një orë në mjedisin e tij
familjar, gjatë një bisede të ngrohtë
dhe miqësore, Presidenti Meta dhe
Heroi i Popullit e Nderi i Kombit, Parllaku folën për ngjarje të LANÇ e të
Ushtrisë Shqiptare, si dhe për aspekte
të jetës shoqërore.
“Me Rrahman Parllakun, legjendën
e gjallë që i mbijetoi si fitimtar Luftës së
Dytë Botërore, komandantin partizan
që ëndërronte e luftoi për një Shqipëri
të lirë, burrin me karakter të fortë, që
nuk iu dorëzua kurrë shpirtërisht diktaturës, por që triumfoi me dashurinë

99-vjetori i
Rrahman Parllakut,
Luan Rama:
Fitimtari i tri kohëve

për jetën, atdheun dhe lirinë, sot në
99-vjetorin e lindjes së tij”,- shkruan
Presidenti Meta në një postim në Facebook.
Në 99-vjetorin e ditëlindjes gjeneral
Parllakun e kanë uruar përzemërsisht
miq, bashkëluftëtarë e bashkëpunëtorë
të shumtë. I ftuar në një ceremoni dekorimi nga Shoqata “TIRANA”, në Ak-

ademinë e Shkencave, Parllakut iu
dhurua një buqetë me lule nga kreu i
kësaj shoqate z.Arben Tafaj, ndërkohë
që e uruan: nënkryetari i Bashkisë Tiranë Abaz Hado, nënkryetarët e OBVL,
Myfit Guxholli dhe Mirjana Ohri si dhe
dhjetra personalitete të artit, kulurës
e shkencës, të pranishëm në këtë ceremoni.

INTERVISTA

Kryetari i OBVL në ‘Studio e Hapur’, me gazetaren Eni Vasili
I ftuar në studion e emisionit ‘Studio e Hapur’, me gazetaren Eni Vasili
të martën më 24 Prill 2018, Rrahman
Parllaku, ish-gjeneral i dënuar nga Enver Hoxha, foli rreth vështirësive me të
cilat u përball Liri Belishova në diktaturën e Enver Hoxhës. Parllaku tregoi
disa nga peripecitë dhe goditjet më të
mëdha që pësoi Belishova. Më poshjtë,
pjesë nga intervista:
***
Çfarë simbolizon për ju Belishova?
Të flasësh për Belishovën, flet për
një njeri që në moshën 15-vjeçare
hyri në Luftën Nacional Çlirimtare,
ku humbi edhe syrin e saj. Me inteligjencën dhe guximin e saj arriti të udhëheqë të rinjtë anti-fashistë në Luftën
Nacional Çlirimtare. Të drejtoje rininë
ishte një barrë e madhe. Liria pati një
rritje brenda një kohë të shkurtër në
detyrat e saj falë vendosmërisë dhe inteligjencës së saj.
Kjo nuk e pengoi Hoxhën ta sulmonte?
Liria pësoi dy goditje, e para në
vrasjen e Nako Spiros. Enveri manipuloi dokumentat dhe ja vuri gjithë fajin
dikujt tjetër dhe vetë doli pafaj. E afroi
Lirinë duke i thënë se Nako u vra si rezultat i ndërhyrjes europiane. Por kjo
nuk e bëri Lirinë që të bëhej nënshtruese ndaj vendimeve të Enver Hoxhës. Ajo ruajti qëndrimin e saj, pati
guximin ta thotë fjalën dhe të përballej
me Enver Hoxhën për problemet e udhëheqjes së partisë.
Enver Hoxha ja ka dalë të elimi-

nojë të gjithë kundërshtarët?
Enveri donte nënshtrim. Persekutoi
jo vetëm Lirinë, por të gjithë familjen
e saj. Liria përballoi shumë vështirësi
edhe mbijetoi. Lirinë nuk e lejuan që
në momentet e fundit të ishte pranë
vajzës së saj dhe t’i lagte buzët me ujë.
Vdekja e vajzës së saj është goditja e
dytë e fortë e Lirisë. Kjo është diktatura që nënshtroi Liri Belishovën
***
Cili ishte roli i Nexhmije Hoxhës
në diktaturë?
Nuk them që ka qenë e paaftë, por
siç doli ajo u pajtua me krimet e Enverit dhe fakti që e mbron edhe sot
tregon që ajo nuk është e pafajshme.
Roli i gruas te burri nuk është i pakët.
Nëse do të kishte qenë grua humane,
do të kishte pasur një lloj ndikimi, por
si duket edhe ajo për të patur pozitën
e të shoqit uli veten.
***
Çfarë mund të thoni për pasardhësit e atyre që dikur ishin në regjimin diktatorial që po qeverisin
sot?
Eni, unë po jetoj 100 vjetët dhe nuk
dua të përziej njerëzit që i shërbyen
diktaturës me pasardhësit e tyre. Nuk
është e njëjta gjë. Nuk hyj t’i dënoj
pasardhësit e tyre. Unë nuk dënoj ata
që nuk kanë bërë faje ndaj popullit. Ka
pasur edhe fëmijë që kanë dalë kundër
prindërve të tyre. Ata që kanë përfituar
nga prindërit e tyre do ruajnë kujtimet
e prindërve të tyre, ata që kanë vuajtur
nga regjimi do ruajnë kujtimet e tyre.
Mendoni që janë aty për shkak të
prindërve, trashëgimisë?

Nuk mund të thuash…Ata ruajnë
kujtimet për njerëzit e tyre dhe patjetër erdhën në pushtet kur kishin një
moshë të pjekurisë.
Duhet të kishin një analizë më të
plotë për fajësinë e prindërve të tyre
dhe jo gjithnjë kjo ndodh dhe veçanërisht tek ne që kemi pasur një trashëgim
të patriarkalizmit.
Këta fëmijë ndoshta mund ta ruajnë këtë patriarkalizëm por unë nuk
mund t’i fajësoj. Edhe ata që nuk janë
pasardhës të këtyre familjeve çfarë po
bëjnë? Pse kur erdhën nuk i ruajtën
dokumentet e komunizmit por i lanë të
shpërdoroheshin.
Kush i shpërdoroi dokumentet,
kush i posedonte?
Ka edhe prej atyre që janë më prejardhje të personave të diktaturës që i
përdorin për interesa të tyre në publikimin e shtypit dhe në emisione që janë
marrë në dokumente që nuk duhet të
shpërdoreshin por duhet të ruheshin
për të bërë drejtësi.

Ish-Ministri i Mbrojtjes Luan Rama,
aktualisht deputet I Kuvendit të RSH
dhe Zv.kryetari i LSI-së, shkruan se
ai është ndër të paktët fitimtarë në tri
kohë të ndryshme. Ai ka qenë partizan
në luftën Antifashiste, hero dhe komandant, i persekutuar në komunizëm dhe
protagonist në Shqipërinë e ditëve të
sotme.
Shkrimi i Ramës
Në 99-vjetorin e lindjes:
FITIMTARI I TRI KOHEVE...
Jeta prej heroi e Gjeneral Rrahman
Parllakut
Sot (17 prill 2018) “Heroi i Popullit”, Gjeneral Rrahman Parllaku mbush
99 vjet jetë; jetë në luftë e përpjekje pafund, jetë në sakrifica e privacione, jetë
në tri epoka e tri kohë, jetë prej partizani e luftëtari antifashist, jetë prej heroi
e komandanti ushtarak, por edhe jetë
në ferrin e persekucionit komunist, prej
nga na vjen si një feniks, për të qenë
ndër ne dëshmitar e protagonist i historisë së Shqipërisë; prej monarkisë në
Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare,
e prej regjimit totalitar në epokën e lirisë.
Rrahman Parllaku në sagën e vet i ka
jetuar të gjitha; mjerimin, luftën, paqen,
rritjen e lavdinë, fuqinë e pushtetit, por
edhe rënien prej armiqësisë së pushtetit
që iu dedikua e i shërbeu me idealizëm,
rilindjen e lirinë. E përmes këtyre dallgëve, shpirti e karakteri i tij mbeti i pandryshuar, me një jetë prej heroi, si pakkush në botën që jetojmë. Sot ai është
fitimtari i tri kohëve e meriton nderim e
mirënjohje prej të gjithëve!

GENCI BALLANCA URON
GJENERAL PARLLAKUN

K

ryetari i OBVL, Dega Durrës,
Genci Ballanca, në emër të
anëtarëve të kësaj organizate
dhe në emrin e tij personal i ka dërguar një mesazh urimi gjeneral Rrahman Parllakut, me rastin e 99-vjetorit
të ditëlindjes së tij.
Zoti Ballanca vlerëson kontributin
e kryetarit të OBVL, Heroit të Popullit dhe Nderit të Kombit Rr.Parllaku si
udhëheqës i LANÇ, si drejtues i talentuar i Ushtrisë Shqiptare por dhe qëndresën e pathyeshmërinë e tij në burgjet e diktaturës.
Gjithashtu kreu i veteranëve të
Durrësit i shpreh mirënjohje gjeneral Parllakut për drejtimin e OBVL me
përkushtim e devotshmëri.
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Lamtumirë Liri Belishova
Gjeneral Rrahman PARLLAKU*
Të nderuar familjarë të Lirisë,
Të nderuar pjesëmarrës në këtë tubim
mortor për t’i dhënë lamtumirën e fundit
bashkëluftëtares, bashkëpunëtores tonë,
personalitetes së shquar, Liri Belishova.

L

iria, që në moshën e rinisë së
saj 15-vjeçare, si studente e
shkëlqyer e Institutit “Nana
Mbretëreshë”, u përfshi në Luftën Antifashiste. Që në demostratat e para
kundër zaptuesit fashist mori plagë në
trup, humbi syrin, por kjo nuk e ligështoi
atë; përkundrazi ia shtoi urrejtjen kundër
fashizmit. Ajo, me guxim e vendosmëri
dhe me inteligjencën e veçantë u shqua
në aktivitetin luftarak; u bë udhëheqëse
e Rinisë Antifashiste të qytetit e të qarkut të Tiranës dhe në Kongresin e Rinisë
Antifashiste, në gusht 1944 u zgjodh në
Kryesinë e Bashkimit të Rinisë Antifashiste Shqiptare (BRASH).
Në moshën 18 vjeçare ajo u bë pjesë
e udhëheqjes së lartë të Rinisë, që bënte
forcën kryesore të Ushtrisë Çlirimtare,
mbi 95 % të saj dhe në Nëntor 1944 zgjidhet kandidate për anëtare e KQ të PK
Shqiptare.
Liria, si udhëheqëse, në detyrat dhe
funksionet që mbulonte pati aftësi të
veçanta, por në vend të të vlerësoheshin
aftësitë e saj, u godit pas vrasjes së Nako
Spirut nga Enver Hoxha e grupi i tij projugosllav në udhëheqje të partisë.
Enver Hoxha, si intrigant e mashtrues,
me prishjen me ish-Jugosllavinë, për të
paraqitur vehten si antijugosllav dhe për
të përfituar nga autoriteti që gëzonte Liria
në masën e Rinisë, e afroi atë, duke ua
ngarkuar fajet e veta të tjerëve; e afroi Lirinë dhe në Kongresin e I-rë të Partisë ajo u
zgjodh anëtare e Byrosë Politike, me mendimin se Lirinë do ta kishte mbështetje në

veprimtaritë e tija.
Liria nuk u nënshtrua dhe nuk u
manipulua nga diktatori; ruajti karakterin dhe mbrojti pikëpamjet e saj duke i
shfaqur hapur e me guxim në drejtimin e
partisë e politikën e saj.
Ky qëndrim i hapur dhe i guximshëm binte ndesh me planet e diktatorit; ai njerëzit e aftë e të panënshtruar
i urrente e i godiste sepse kishte frikë se
mos bëheshim të rrezikshëm për karriken e tij, të cilën përpiqej ta mbante me
çdo kusht, duke bërë edhe krime nga më
monstruozet. Ai e goditi rëndë Lirinë, e
persekutoi; për 30 vite e degdisi në malet
e Kurveleshit. Dhe jo vetëm atë, i burgosi bashkëshortin e nderuar Maqo Çomo,
të gjithë vëllezërit, familjarët e të afërmit
e saj. Por goditjet e rënda ndaj Lirisë u
shtuan veëanërisht me fatkeqësinë, kur

u nda nga jeta vajza e saj, Drita, në lulen
e rinisë, dhe kur diktatori nuk e la atë t’i
ndodhej pranë edhe në momentet e fundit
të jetës.
Të gjitha vuajtjet e persekutimet barbare Liria i përballoi me vendosmëri, siç
dijnë t’i përballojnë nënat heroike shqiptare.
Me ndryshimet demokratike, pas
përmbysjes së diktaturës, Liria bashkë
me bashkëshortin, Maqon, ju bashkuan
Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të
LANÇ, duke qenë nismëtarë të krijimit të
saj. Ajo, për 20 vite, duke qenë anëtare e
kryesisisë të kësaj organizate dha një kontribut të veçantë në organizimin e aktiviteteve të zhvilluara në mbrojtje të të vërtetave historike të LANÇ, në përkujtimin
e datave historike, të betejave kryesore të
luftës antifashiste, të figurave të shquara

udhëheqëse e në veçanti të atyre që dënoi
e denigroi diktatura, por duke përfshirë
dhe ato ngjarje e personalitete historike të
luftës së popullit tonë për liri e pavarësi
kombëtare.
Daljet e Lirisë në emisionet e debatet
televizive dhe artikujt e intervistat e saj në
shtypin e kohës kanë qenë dhe mbeten
një kontribut i veçantë për sqarimin e të
vërtetave historike dhe denoncimin e demaskimin me fakte të krimeve të diktaturës.
Fjala e mençur e Lirisë, edhe kur
ajo fizikisht u shkëput nga jeta publike,
sepse ra nga shëndeti, për ne mbeti e
nevojshme. Unë vazhdimisht i shkoja në
shtëpi për ta informuar për punët e organizatës, por edhe për t’u konsultuar për
probleme të veçanta. E ndjeja nevojën e
këshillës së saj.
Takimin e fundit me të e pata pesë ditë
para se të ndahej nga jeta. Diskutuam
rreth dy orë për probleme të ndryshme;
gjykonte si gjithnjë me atë mençurinë e
mendjekthjelltësinë e saj, për t’u admiruar e respektuar.
Gjithnjë e preokupuar se në Shqipëri
nuk po ecin punët ashtu si duhet të shkonin e për të cilat kishte shpresuar e besuar.
Vdekja e Lirisë ka dëshpëruar jo vetëm
familjarët e të afërmit, po edhe bashkëluftëtarët e bashkëpunëtorët e saj. Por
ligjet e jetës bëjnë të veten e ne i kemi
pranuar.
Të nderuar pjesëmarrës në këtë ceremoni të lamtumirës së saj:
Në nderim të jetës dhe veprës së kësaj
gruaje heroike e të pamposhtur, ju propozoj të mbajmë një minutë heshtje.
Lamtumirë motër!
Qoftë i lehtë dheu që të mbulon ty!
*Fjala në përcjelljen e Liri Belishovës në
varrezat e Sharrës. Tiranë, më 25 Prill

“Ishte një antifashiste e përkushtuar dhe e mrekullueshme”, ja si e kujtojnë të afërmit Liri Berishovën

M

Meta: Liri Belishova, një nga
emblemat kryesore të rinisë antifashiste
Presidenti i Republikës së Shqipërisë,
Ilir Meta, ishte i pranishëm në homazhet në
nderim të Liri Belishovës, ish-komunistes
që do të vuante më pas nga regjimi 36 vjet
dënime dhe internime.
Në një status në rrjetin social Meta
shkruan: “Me dhimbje të thellë nderova sot,
një nga emblemat kryesore të rinisë antifashiste Liri Belishovën, e cila u nda nga
jeta dy ditë më parë. Edhe njëherë mirënjohje pafund për një nga partizanet më të
reja të LANÇ, vajzë e një familje të shquar
patriotike të Mallakastrës, me kontribute
të spikatura për pavarësinë e Shqipërisë
dhe shtetit shqiptar. Dhimbja është edhe
më e madhe, kur reflektojmë jo vetëm për
zhgënjimin e këtij brezi idealist pas Luftës,
por edhe për persekutimin ç’njerëzor dhe
vuajtjet e patreguara që përjetuan shumë

prej tyre!” Gjithashtu edhe këshilltarët e
Presidentit Gjeneral Brigate, Piro Ahmetaj
dhe Arbër Bashkurti, në emër të Presidentit Meta morën pjesë në homazhet për
Liri Belishovën dhe vendosën një kurorë.
Gjithashtu, e pranishme nga Forcat e Armatosura ishte zv.shefja e Shtabit të Përgjithshëm, Manushaqe Shehu.
Në homazhe ishin dhe deputeti i LSI-së,
Luan Rama, dhe kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu, por dhe ish- deputetja demokrate, Majlinda Bregu me bashkëshortin. Familjarët, por dhe Organizata e
Bashkuar e Veteranëve organizuan homazhe në nderim të gruas që sfidoi diktaturën
për dy ditë rresht te Hotel “Internacional”
në Tiranë, deri orën 14:00 të datës 25 prill
2018 kur ajo u përcoll për në banesën e
fundit.

e 24 dhe 25 Prill 2018, te
hotel “Internacional” në
Tiranë janë mbajtur homazhet në nderim të Liri Belishovës,
një nga personalitetet e shquara
të LANÇ e të pasluftës. Politikanë e
njerëz të njohur u pritën nga vëllai
i Lirisë Agron Belishova dhe djali i
saj Petrit Çomo. Të afërmit e ish drejtueses së Partisë Komuniste, e cila u
dënua nga regjimi me mbi 30 vjet internim e kujtojnë si një grua të fortë
e cila nuk ankohej asnjëherë.
Homazhet në nderim të Liri Belishovës mblodhën bashkë njerëz të
njohur, politikanë miq e të afërm të
saj. Në heshtje, me dhimbjen e humbjes së gruas sfiduese që u përball
me gjithçka i rezervoi jeta, djali i Lirisë Petriti dhe vëllai Agron Belishova
pritën njerëzit. Për gazetën “Veterani”, të afërmit shprehen se do e kujtojnë gjithmonë Lirinë si një grua të
fortë, që nuk ankohej kurrë.
“Grua më e fortë se ajo unë nuk
kam njohur. Megjithëse e kam si
motër, por gjithmonë nuk tregonte vështirësitë e saj, jetën e saj. Ne
e dinim, pasojat e saj i kemi vuajtur
edhe ne”, deklaroi djali i tezes së Liri
Belishovës, Gazmir Çomo.

“Ishte një antifashiste e përkushtuar, patriote sepse kishte edhe
babanë edhe nënën shumë patriotë.
Grua e mençur, e thjeshtë e dashur.
Ne kemi humbur një motër shumë të
mirë”, u shpreh vajza e tezes së Liri
Belishovës, Antoneta Bega.
“Është një grua e mrekullueshme,
një grua e vuajtur shumë që vajza e
vetme i vdiq në internim dhe mua më
kishte fiks si vajzën e saj”, thekson e
afërmja e Liri Belishovës.
“Liria ishte shumë e zonja, po si
takonim dot më… Kujt ja mbante të
shkonte ta takonte, ajo u internua”,
nënvizoi kushëriri i Liri Belishovës,
Ferdi Mimani.
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Liri Belishova dhe institucioni i pendesës
HALIL RAMA
(Vijon nga fq.1)
Ajo ishte shquar për pjesëmarrje aktive
në demonstratat dhe në të gjitha format e
veprimtarisë antifashiste ilegale. Si bijë e
denjë e një familjeje me tradita të shquara
atdhetare, u bë një nga veprimtaret më të
shquara antifashiste të Shqipërisë.
NJË PROTAGONISTE ME NJË
JETË TË JASHTËZAKONSHME
Liri Belishova ishte një nga figurat
më simpatike, më të mençura, më fisnike dhe një nga udhëheqëset kryesore të
LANÇ-it dhe të pasluftës. Njëri nga bashkëpunëtorët e saj më të ngushtë të këtyre
27 viteve të fundit, Kryetari i OBVL-së,
Rrahman Parllaku, “Hero i Popullit” dhe
“Nderi i Kombit”, e konsideron znj.Belishova si gruan stoike që i përballoi me
dinjitet sfidat e jetës. Sipas z.Parllaku, L.
Belishova kishte cilësi të rralla kulturore,
komunikative e propagandistike, bindëse.
Ishte e aftë të bisedonte bindshëm
me njerëz të natyrave dhe karaktereve
të ndryshme. E edukuar në një mjedis
familjar atdhetar dhe në ambient qytetar
si Tirana, ajo kishte aftësi bindëse të çuditshme. Agjitatore e jashtëzakonshme, e
tipit të ri antifashist, Liria e kuptonte me
lehtësi hallexhiun nga fshati, qyteti apo
aleatët e huaj. Ajo nuk ishte e nënshtruar
dhe nuk ndiente komplekse inferioriteti
ndaj askujt. Ndërsa prof.dr. Ana Lalaj, që
ka trajtuar shkencërisht më mirë se kushdo historinë e LANÇ-it dhe të Pasluftës, e
sheh jetën dhe veprimtarinë e Belishovës
në tri kohë, si një nga figurat e shquara të
historisë shqiptare, të viteve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, të periudhës
së pasluftës dhe viteve të demokracisë e
pluralizmit politik në Shqipëri.
Portreti i Liri Belishovës na shpalos
një pjesë të historisë kombëtare, që na
bën të ndiejmë emocione. Etapat e jetës
së saj lidhen me zhvillime të rëndësishme
të jetës politike të vendit. Ajo kontribuoi
në Luftën Antifashiste dhe pas çlirimit.
Në saj të punës dhe përpjekjeve arriti të
bëhet një nga drejtueset e larta të Partisë
Komuniste Shqiptare, duke besuar se ajo
përfaqësonte interesat e popullit e të atdheut.
Por pikërisht kur konstatoi devijimin
nga kjo devizë, ajo u përball egërsisht me
udhëheqjen e nomenklaturës komuniste,
nga e cila edhe u dënua e u trajtua mizorisht. Liri Belishova ka qenë deputete e Kuvendit të Shqipërisë që nga 1947 deri më
1961 në të gjitha legjislaturat. Më pas provoi trajtimin e keq në kampet e internimit,
si shumë kundërshtarë të sistemit të asaj
kohe. Nuk u ligështua dhe me fillimin e
proceseve demokratike u përfshi për të
dhënë ndihmesën e saj nëpërmjet Organizatës të Bashkuar të Veteranëve të LANÇit (OBVL), në interes të atdheut.
PËRFAQËSUESE E VLERAVE MË TË
MIRA TË GRUAS MALLAKASTRIOTE
Liri Belishova do të na befasonte
përherë me dijet e saj të gjera e të thella,
logjikën e saktë të të arsyetuarit, kujtesën
e pagabueshme, interesin e jashtëzakonshëm për zhvillimet demokratikë të
vendit dhe sfidat e ndryshme me të cilat
përballeshim, si edhe me aftësinë e saj të
mrekullueshme për të dëgjuar dhe respektuar mendimin e bashkë- folësit. Aftësitë intelektuale dhe dijet e kësaj zonje
janë ruajtur brenda një shpirti të madh që

nuk e ka lejuar kurrë të shajë askënd, as
përndjekësit e saj të pashpirt gjatë viteve
të internimit.
Liri Belishova ishte dëshmi e njeriut
të sakrificës, krenarisë dhe dhimbjes,
por mbi gjithçka ajo simbolizon vetë fatin e Shqipërisë që prej Luftës së Dytë
Botërore. Ajo iu bashkua Luftës Çlirimtare Antifashiste dhe me meritë u bë pjesë
e fitimtarëve të saj. Pas luftës punoi me
përkushtim për ndërtimin e Shqipërisë së
re, duke besuar se e ardhmja e saj do të
ishte në përputhje me ato ideale të pastra e të larta që udhëhoqën brezin e saj
gjatë luftës. Për më se katër dekada, Liri
Belishova dhe bashkë me të edhe familja
e saj e mrekullueshme përjetoi dhimbjen
e madhe të denigrimit dhe persekutimit,
duke kaluar gjysmën e jetës në kampet e
burgut dhe internimit…
Vitet ‘90-të e gjetën aty ku kishte
qenë në vitet e rinisë, në përpjekjet për
t’í rikthyer atdheut të dashur dinjitetin,
demokracinë dhe lirinë e munguar. Me
një energji dhe kurajë të pashoqe, ia doli
të mposhtë fatin e keq që i rezervoi koha,
duke u shfaqur në vitet e demokracisë e
të pluralizmit më e fortë, më e respektuar
dhe më e nderuar nga gjithë bashkëkombësit tanë. Pikërisht për këto kontribute,
Këshilli i Bashkisë Ballsh, me vendimin
Nr.21 dt. 29.04.2002 i ka dhënë znj.Liri
Belishova titullin “Qytetar Nderi i Qytetit
të Ballshit” me këtë motivacion: “Për kontribute të shquara në Luftën Antifashiste
Nacionalçlirimtare, kryerjen e detyrave të
larta shtetërore mbas çlirimit dhe përballimin me dinjitet të sfidave të kohës mbas
vitit 1961, përfaqësuese e vlerave dhe cilësive më të mira të tipareve të gruas mallakastriote”.
Ndërsa vetëm para një viti, ish-Presidenti i Republikës Bujar Nishani i akordoi asaj “Dekoratën e Artë të Shqiponjës”.
Mes gëzimit të papërshkruar, ajo shprehu
edhe dhimbje për të kaluarën e saj tragjike. “Kam shumë dhimbje, fatkeqësisht,
megjithatë jam e lumvijon nga faqja 1
tur që Shqipëria po shkon drejt Europës
dhe jo vetëm Shqipëria, por edhe Kosova”,–u shpreh ndër të tjera znj.Belishova,
e cila nuk e humbi ndjenjën e qytetares
së angazhuar politikisht as pas jetës së
mbushur plot dhimbje, jo vetëm fizike në

internimin e egër, por edhe ato shpirtërore
që kulmojnë me vdekjen e së bijës, Drita
Çomo.
Ish-presidenti Alfred Moisiu e kujton
Belishovën si një bashkudhëtare të rinisë
në ëndrrat për lirinë e zhvillimin e vendit.
“Liria ka qenë një nga ato vajzat që kur
shpërthenin demonstratat në Tiranë, ishte
e para që merrte pjesë dhe ajo ka humbur
edhe një sy në demonstratat e asaj kohe…
Ai brez mbeti i zhgënjyer”, kujton Moisiu. Për historianin Paskal Milo, Belishova
ishte produkt i historisë, i një historie jo
pak të trazuar si ajo e Shqipërisë. “Ishte
një personalitet politik që ka përjetuar
kalvarin e politikës shqiptare në mënyrën
më ekstreme të mundshme, megjithatë
në përfundimin e kësaj beteje me sfidat e
historisë, por edhe me jetën, në perëndim
të jetës biologjike të saj, mund të themi që
ishte një heroinë”, -ishte shprehur Milo.
Me personalitetin e shquar, të kapaciteteve të mëdha, me integritetin e saj
intelektual e moral, L.Belishova i kalon
përmasat e Shqipërisë. Ajo besoi dhe
dëshmoi me vepra se njeriun në jetë e
mban vetëm dija. Në miqësi me dijen, ajo
mbetet si simbol i mençurisë e diturisë.
Liri Belishova u rrit, u formua dhe mbeti patriote. Lufta Antifashiste, mbrojtja
e vendit, “lufta e bërrylave’, qëndrimi në
internime, krijimtaria publicistike e aktiviteti intensiv në mbështetje të proceseve
demokratike e të shtetit ligjor, e forcuan
karakterin e saj.
Një nga figurat më interesante, përfaqësuese e elitës intelektuale mbarëkombëtare Liri Belishova i mbështeti fuqimisht
proceset demokratike në vendin tonë pas
viteve ‘90. Ndonëse vinte e lodhur nga
diktatura e egër, ajo ishte optimiste për
ecurinë e proceseve demokratike, për krijimin dhe konsolidimin e shtetit ligjor. E
përndjekur, por e papërkulur nga shtypja
e gjatë, në vitin 1994, me gjithë moshën jo
të re, do të mbështeste krijimin e Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të Luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare të Popullit
Shqiptar, duke u bërë ndër vite anëtarja
më aktive e kryesisë së kësaj organizate.
Në përditshmërinë e jetës ajo ishte një nga
figurat më interesante, si përfaqësuese e
elitës intelektuale mbarëshqiptare.
Ajo ishte gruaja kurajoze, që në mo-

mente të rëndësishme ka mbrojtur me
mençuri e trimëri çështjen tonë kombëtare. Liri Belishova ishte një figurë publike, me kontribute evidente, si në median
e shkruar dhe atë vizive. Ka qenë e ftuar
në disa emisione televizive të organizuara
nga RTVSH, TV “KLAN”, “Neës 24” etj.
Gjithashtu, ka dhënë intervista, por
edhe ka shkruar shumë artikuj te “Gazeta Shqiptare”, “Panorama”, “Standard”,
“Korrieri”, “Rilindja Demokratike”, “Veterani” etj. Si një ndër personalitetet e pakta
që i mbijetoi regjimit më gjakatar, ajo krijoi një profil publicistik, duke sjellë ndër
vite të vërtetat e hidhura të atij sistemi,
shtrembërimin që iu bë idealeve të mëdha
të Luftës Antifashiste, në emër të së cilës
dhanë jetën e tyre të re shumë djem e vajza.
Liri Belishova nuk nguronte t’u shprehte mirënjohje të veçantë SHBA-ve e vendeve anëtare të NATOs, që mbështetën
luftën e drejtë të UÇK-së dhe bënë realitet
këtë ëndërr shekullore të shqiptarëve,
ashtu si edhe luftëtarëve të UÇKsë të
Maqedonisë, që imponuan kancelaritë
perëndimore dhe autoritetet maqedonase
të inicionin dhe pranonin Marrëveshjen e
Ohrit.
GRUAJA QË SFIDOI DIKTATURËN
Pasi ka përjetuar një nga internimet
më të egra dhe ka vuajtur skëterrshëm
larg syve shuarjen e jetës së vajzës së saj,
pasi më në fund ishte mplakur e kërrusur, Liri Belishova ishte ndoshta ndër të
paktët që njeh “Institucionin e pendesës”
. Vuajtjet e diktaturës nuk e mposhtën
ose ndoshta ishin ato vuajtje që i dhanë
edhe më shumë forcë për të qëndruar. Si
një dëshmi e gjallë e viktimave të sistemit,
por edhe të atyre që me zell luftuan për ta
sjellë në pushtet atë.
Në afro nëntë dekada jetë që i rëndonin
mbi supet e kërrusura, Liri Belishova e
gjeti kohën e saj për t’i kërkuar falje popullit shqiptar, edhe pse ajo vetë – partizania
që luftoi për çlirimin e vendit, deputetja e
qeverisë komuniste –do të shndërrohej në
armiken e kësaj të fundit e për këtë do të
syrgjynosej prej sistemit, ku ajo vetë militoi. Pyetjes nëse ndihej përgjegjëse për
faktin se kishte qenë pjesë e mekanizmit
të diktaturës, ajo i ishte përgjigjur publikisht me fjalët “Shumë të madhe”.
Pastaj argumentet: “Ne nuk i realizuam premtimet që i dhamë popullit
për një Shqipëri demokratike dhe të begatë”, “Ne i shkaktuam popullit shumë
dëme dhe pjesa më e dhimbshme patjetër
kanë qenë represionet”. Pyetjes se, megjithatë, ende askush nuk ka kërkuar një
falje publike, Belishova i përgjigjet: “Falje
duhet t’i kërkojnë popullit të gjithë ata që
kanë qenë anëtarë të Partisë e sidomos
udhëheqësit e saj. Veçanërisht ata që personalisht janë përgjegjës për faje të rënda
e krime”.
Pastaj citon se nga përfaqësuesit e
sistemit të kaluar falje publike kanë
kërkuar deri tani Bedri Spahiu apo Rrahman Parllaku. Ajo vetë: “Unë gjej rastin
edhe njëherë të kërkoj ndjesë, t’u kërkoj
falje jo vetëm viktimave, por gjithë popullit tim, sepse duke u nisur t’i bënim mirë
popullit, i shkaktuam shumë dëme”. Dhe
kështu ajo ikën nga kjo botë, e çliruar nga
makthi i “mëkateve”, ndonëse ishte vetë
ndër viktimat e gjenocidit të pashembullt
komunist. Lamtumirë Liri Belishova!
Parajsa qoftë vendbanimi juaj i përjetshëm!
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PËRKUJTIMORE

Gjeneral Parllaku vlerëson heroizmin e gruas shqiptare në luftrat për liri e pavarësi kombëtare

SADETE CURRI, VETERANE TRIMËRESHË,
GUXIMTARE DHE HUMANISTE

O

rganizata e Veteranëve të Luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare të
Kosovës, Dega në Prizren, më 14
prill 2018, organizoi një takim përkujtimor
kushtuar veteranes të LANÇ, Sadete Curri.
Pjesëmarrësit e shumtë në këtë tubim nga
Prizreni dhe anëtarë të organizatave të veteranëve nga Prishtina, Gjakova, Mitrovica,
Gjilani dhe Vitija i nderuan me pjesëmarrjen e tyre: Kryetari i OBVL, gjeneral-lejtënant Rrahman Parllaku, Hero i Popullit
dhe Nderi i Kombit; Kryetari i Organizatës
të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të Kosovës Zija Mulhaxha
dhe Sekretarët e Përgjithshëm respektivë
të këtyre dy organizatave, Halil Rama dhe
Drita Rexhepi.
Sekretarja e Organizatës të Veteranëve
të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të
Kosovës, Dega në Prizren, Znj.Vera Murati, e cila e moderoi mjaftë mirë takimin tha
që në fillim se “partizane Sadete Curri, sikurse edhe shumë veteranë të LANÇ nuk
janë më mes nesh fizikisht, por vepra dhe
kontributi i tyre do të mbeten gjithmonë në
kujtimet tona”. Më pas ajo ftoi pjesëmarrësit të nderojnë me një minutë heshtje ata
që sakrifikuan jetën në Luftën Antifashiste
Nacionalçlirimtare.
Më konkretisht, për jetën dhe veprën
heroike të Sadete Currit foli Kryetari i Organizatës të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të Kosovës Zija
Mulhaxha. Ndër të tjera ai tha se “Sadete
Curri ishte një figurë e veçantë në Luftën
e Lavdishme Nacionalçlirimtare. Ajo ishte
trimëreshë, guximtare dhe humaniste që
bëri sakrifica sublime në luftën kundër
fashizmit dhe për lirinë e pavarësinë e
Kosovës”. Sadete Curri, sikurse edhe
shumë veteranë të Luftës Nacional Çlirimtare nuk janë më mes nesh fizikisht, por
ata do të mbeten gjithmonë në kujtimet e

• Duke sjellë në vëmendjen e të pranishmëve kohën kur drejtonte
Divizionin e V-të, Parllaku tha se në luftimet e këtij Divizioni në
Bosnjë e Sanxhak, përkrah burrave ishin edhe 47 gra të moshës
14-17 vjeç. Kreu i OBVL-së, ndërsa shprehu kënaqësinë që
përkujtohen heroina të tilla si Sadete Curri, tha se është rasti të
nderojmë 1600 kosovarët që u radhitën në formacionet e Divizionit të V-të, që luftuan heroikisht për çilirim e Shqipërisë, të
Kosovës dhe të viseve të ish –Jugosllavisë

qytetarëve. Rruga luftarake e veteranëve
të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare,
guximi, trimria dhe heroizmi i tyre për
çlirimin e vendit, janë burim i madh frymzimi për ndërtimin e demokracisë dhe
për respektimin e të drejtave të të gjithë
qytetarëve. Andaj, ne sot kemi obligim të
mbrojmë vlerat patriotike dhe atdhetare të

Sadete Curri ishte për barazi kombëtare
Nga Elvane IMAMI
Sot e kam marrë një detyrë që në emrin tim dhe të bashkëqytetarëve të mi të
flas për qytetaren tonë të nderuar e të
respektuar, Sadete Dërdovski Curri. Ajo
ishte luftëtare në Luftën e Dytë Botërore.
Rrjedh nga një familje revolucionare
dhe patriotike, nga e cila dy vëllezërit
e saj, Jashari dhe Sylejmani ishin me
Akademi Ushtarake. Sadetja ishte një
femër e guximshme dhe trimëreshë, e
cila vazhdimisht iu kundërvu politikës
shoviniste serbomadhe. Ka qenë vazhdimisht për barazi kombëtare dhe këtë
e ka dëshmuar më së
miri si anëtare e Konferencës së OVALNÇ në
Kosovë.
E madhja Sadete,
pas Luftës së Dytë
Botërore kthehet në
vendlindje dhe punësohet në spitalin e qytetit;
fillimisht si motër në
sallën e operacionit me
dr.Luçiano Matronin e
më pas në Dispanzerin
Antituberkuloz (ATD)

ku punoi me dr.Daut Mustafën.
Si sot më kujtohet ajo trimëreshë e
papërtueshme, që me biçikletën e saj
dhe strajcën në shpinë, shëtiste shtëpi
më shtëpi e fshat më fshat ku kishte
nevojë për intervenim dhe për edukim
shëndetësor. Dhe kësisoj, me angazhimin e saj dhe të dr.Dautit arritën
deri në çrrënjosjen e tuberkulozit në
qytetin tonë dhe jashtë Prizrenit.
Pra, me pak fjalë: kjo ishte Sadete
Curri, të cilët prizrenasit e njohin si
Sadete Partizani, sepse ishte shumë e
guximshme, trimëreshë dhe krenaria e
Prizrenit.

Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare si
dhe të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe
të gjithë atyre që sakrifikuan jetën për të
na siguruar lirinë, pavarësinë, një jetë dinjitoze, më të mirë, më të bukur dhe më të
lumtur për të gjithë.
Interesim të veçantë tek pjesëmarrësit
ngjalli fjala përshëndetëse e Kryetarit të

OBVL-së, gjeneral Rrahman Parllakut.
Mes duartrokitjeve dhe entuziazmit që ngjalli prania e tij në këtë tubim përkujtimor,
Heroi i Popullit dhe Nderi i Kombit, foli për
heroizmin e gruas shqiptare në shekuj,
për liri e pavarësi kombëtare. “Nora e Shote Galica, Bije Vokshi e Musine Kokalari,
Zoja Çurre e Sadete Curri, si dhe dhjetra
heroina te tjera nga Shqipëria e Kosova
kanë zënë vend nderi në historinë tonë
kombëtare, si luftëtare trimëresha përkrah
heronjve e dëshmorëve”,-tha ndër të tjera
gjeneral Parllaku. Më tej ai vlerësoi radhitjen e mijëra grave në çetat, batalionet e
brigadat partziane që luftuan heroikisht
për çilirim e Shqipërisë dhe të viseve të ish
– Jugosllavisë.
Duke sjellë në vëmendjen e të pranishmëve kohën kur drejtonte Divizionin
e V-të, Parllaku tha se në luftimet e këtij
Divizioni në Bosnjë e Sanxhak, përkrah
burrave ishin edhe 47 gra të moshës 1417 vjeç. Kreu i OBVL-së, ndërsa shprehu
kënaqësinë që përkujtohen heroina të tilla
si Sadete Curri, tha se është rasti të nderojmë 1600 kosovarët që u radhitën në formacionet e Divizionit të V-të.
Në këtë takim përkujtimor, për jetën
dhe veprën heroike të Sadete Currit
folën gjithashtu Dr.Jëlldëze Gorani
(bashkëkohanike e Sadetes) dhe Znj.
Elvane Imami.
Ndërsa Vjosa Curri, në emër të familjes
falenderoi pjesëmarrësit dhe veçanërisht
gjeneral Parllakun për nderimin që i bëri
Sadete Currit. Ajo u angazhua se do ta çojë
në vend amanetin e nënës së saj heroinë,
duke mbrojtur e respektuar vlerat e Luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Më të larmishëm dhe mbresëlënës e
bënë këtë takim interpretimet e nxënësve
nga Prizreni në disa pika muzikore dhe recitimi.

Për Sadeten…... që me punën e saj
këputi zinxhirët e prapambetjes
Dr.Jëlldëze GORANI
Më vjen mirë që sot
jam në mesin e njerëzve
të veprave me vlerë. Prandaj me respekt ju përshëndes.
Kam nderin t’a përkujtoj të ndjerën zonjën Sadete Curri, heroinën që
kam pas fatin ta njoh.
Heroina jonë shumë
herët, e re, aktivizohet
në luftë me luftëtarët për
çlirimin e vendit dhe të
popullit. Sadeten e njoh guximtare. U
shqua në kohën kur mosbesimi ndaj
punës, veprës që femra kishte marrë
si përgjegjësi, shikohej me dyshim.
Ajo me punën e saj këputi zinxhirët e
prapambetjes.
Edhe pas luftës ajo ka treguar
aftësi në çdo detyrë. Si punëtore e
shëndetësisë, ajo luftoi edhe ndaj armikut tjetër të popullit tonë, sëmundjeve ngjitëse. Si motër punoi me vetmohim për shëndetin e popullit, me

ata pak mjekë të pas Luftës së Dytë
Botërore.
Por lufta më e madhe e saj ka
qenë kundër padrejtësive që populli
ynë po i vuante, e të cilat Sadetja kur
i vërejti në luftën e fundit i kundërshtoi pa asnjë mëdyshje.
Sadetja fitoi nderin dhe besimin
nga populli i vet si person, si e vendosur e me energji të rralla. Si të tillë
do ta kujtojmë sepse ajo dha shembullin e sakrificës madhore dhe flijoi
jetën për lirinë tonë.
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Sadete Partizani , heroina që luftoi
edhe për çlirimin e Beogradit

Nga Bashkim Hisari
Sadete Curri është një figurë e
veçantë, veterane e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, trime, guximtare dhe humaniste sypatrembur,
të cilën prizrenasit e njohin si “Sadete partizani”. Ajo bashkë me Muzafere Gjinalin ishin femrat e para
shqiptare nga Prizreni të cilat thanë
vdekje fashizmit - liri popullit. Edhe
pse shumë e re, Sadetja luftoi kundër
gjermanëve në kodrën e Zhumberit,
në Zagreb, ishte partizane e Brigadës
së Trembëdhjetë proletare që me
bashkëluftërarët e kësaj Brigade
morën pjesë në betejat kundër fashizmit në Bosnje, në Ovçare, në Kodrën
e Radiqit, në Dubravë, në ofenzivën
e Dërvarit, pastaj edhe në çlirimin e
Beogradit dhe në Srem të Vojvodinës
për dëbimin e forcave gjermane.
Sadete Curri u lind më 15 prill
1926 në Prizren. Rrjedh nga një
familje blegtorësh, që janë marrë edhe me shitjen e prodhimeve të
veta të qumështit. Shkollën fillore
tri klasëshe e kreu në Prizren, kurse
klasën e katërt në Zagreb. Babai i saj
Haki Gorani ishte qytetar që gëzonte
respekt në qytetin e Prizrenit.
Aktivitetin antifashist, Sadetja e
filloi si vajzë e re. Qysh në prag të
fillimit të Luftës së Dytë Botërore, ajo
bashkë me vëllain e saj, Sulimanin
dhe antifashistët e rinj prizrenas, me
brushë dhe kofa me ngjyra në dorë
lëviznin nëpër rrugicat e ngushta të
qytetit dhe shkruanin afishe kundër
okupatorit dhe armiqve të popullit.
Para fillimit të Luftës së Dytë
Botërore shkon në Kroaci ku axha
e saj ishte pronar i ambëltores në
qendër të qytetit të Zagrebit. Meqë
axha i saj nuk kishte fëmijë ai e merr
Sadeten ku ajo bashkë me villain,
Sulejmanin punojnë në puntorinë e
ambëtores së tij.
Me ardhjen në Zagreb erdhën edhe
ditë më të mira për Sadetën. Bukën e
misrit tani e zëvendësoi me bukë gruri kurse ambëlsira kishte me bollëk,
mirëpo ato nuk mund të zëvendësonin kosin dhe kajmakun që prodhohej në familjen e saj. Duke punuar
në ambëltore, ajo me kurreshtje dhe
admirim dëgjonte bisedën e vëllait
Sulimanit me mjeshtrin Zvonko Stipanoviq kur komentonin trazirat
e studentëve, grevat e punëtorëve,
represionet dhe torturat ndaj pupullit dhe planifikonin aktiviteteve
kundër padrejtësive ndaj popullit.

Më 27 mars, kur trupat gjermane marshuan rrugëve të ish Jugosllavisë, Sadetja menjiherë u
inkuadrua në punën ilegale të grupit
të Zvonkut dhe të vëllait Sulejmanit.
Ajo pranonte dhe u dërgonte materiale aktivistëve antifashistë kundër
okupatorit. Vajza partizane nga Prizreni së shpejti u bë koriere e Lëvizjes
Çlirimtare Popupullore (NOP). Mirëpo, aktiviteti antifashist i grupit të
saj, u zbulua me ç’rast disa prej tyre
u burgosën. Për shkak të rrezikut
që i kanosej, sipas udhëzimeve nga
shtabi, Sadetja transferohet në fshatin Raketi, disa kilometra larg Zagrebit. Nga ky fshat, ajo me strajcën
e saj vazhdon antarëve të NOP-t të
shpërndaj në terren materiale agjitacione dhe municione të lehta.
Nga mesi i vitit 1943, Sadetja bashkë me 150 vullnetarë, inkuadrohet
në radhët e partizanëve në njësitin
e Zhumberit e pastaj në divizionin
e pare të Brigadës së Trembëdhjetë
Proletare që mbante emrin e heroit
Rade Konçar. Aty kryen kursin ushtarak dhe vendoset si oficere në çetën
për lidhje në Shtabin e Brigadës.
Gjatë vitit 1943, Sadete partizani
nga Prizreni ka marrë pjesë në disa
beteja kundër okupatorit në Zagreb
dhe rrethinë, me ç’rast armikut i
kanë shkaktuar humbje të rënda
materiale dhe njerëzore dhe kanë
asgjësuar hekurullën nëpërmjet së
cilës furnizoheshin forcat gjermane.
Në të njejtin vit, në një betejë me
forcat e armatosura gjermane në
malet e Zhumberit, Sadetja plagoset
në shpinë. Pasi kuptoi se Brigada
do të tërhiqet në drejtim të Bosnjës,

duke patur frikë se atë bashkë me të
plagosur të tjerë do ta strehojnë në
Zhmberi, ajo nuk tregon se është e
plagosur. Bashkangjitet partizanëve
të Brigadës së saj dhe arrin deri në
Kordun dhe pastaj në qytetzën e
Travnikut. Atje merr pjesë në betejat: Ovçare, Kodrën e Radiqit dhe Dubravë. Në betejat e ashpra, Brigada e
Trembëdhjet Proletare arrin të shkatrojë një bataljon të armikut.
Në vitin 1944, Sadetja si veterane
e respektuar nga Kosova, propozohet
nga bashkëluftëtarët dhe udhëheqësia e Brigadës dhe zgjidhet delegate
për Kongresin e Dytë të Lidhjës së
Bashkuar të Rinisë Antifashiste të
Jugosllavisë (USAOJ-a) që u mbajt në qytetëzën e çliruar të Drvarit.
Ajo me uniformën e re partizane para
Komandantit suprem dhe delegatëve
e përshëndeti Kongresin në emër të
veteranëve të Brigadës së saj.
Pas
përfundimit
të
Kongresit Sadetja nuk arrin të kthehet në
Brigadë, pasi në mëngjes herët më
25 maj divizioni gjerman “Princ Eugen” kishte marrë vendim për fillimin
e operacionit kundër partizanëve me
emërin “Rossel Sprung” respektivisht “Këcimi i kalit”. Me këtë operacion synohej të shkatërrohej Shtabi
Suprem i Lëvizjes Nacionalçëirimtare
dhe Komandanti Suprem.
Kështu Sadetja u bë pjesëmarrëse
në ofanzivën e shtatë armiqësore
e njohur si desanti në Dërvar që u
zhvillua në territorin perëndimor të
Bosnës. Edhe pse armiku kishte angazhuar të gjitha forcat e disponuara,
mbi 16 mijë ushtarë gjermanë dhe 3
mijë çetnikë, partizanët dhe forcat

tjera antifashiste arritën të përballojnë këtë ofensivë.
Sadetja pastaj me shokët nga
Brigada e Trembëdhjetë Proletare
dhe me ata të Divizionit të Parë Proletar vazhdojnë të luftojnë për çlirimin e vendit në pjesën Perendimore të
Serbisë për t’i hapur rrugën Armatës
së Kuqe që depërtonte nga disa drejtime. Me Brigadën e saj ajo mori
pjesë edhe në luftërat për çlirimin
e Beogradit. Pas betejave të ashpra
disa ditëshe, Beogradi u çlirua në
mbrëmjen e 20 tetorit të vitit 1944.
Kurse Sadetja me shokët vazhduan
për të luftuar në Srem dhe për të
dëbuar forcat e fundit gjermane.
Komandanti i Brigadës Trembëdhjetë Proletare, Milan Zhezhel ishte inpresionuar me pjekurinë, trimërinë,
guximin dhe vendosmërinë e Sadetes. Ai kishte deklaruar: “Pas çlirimit të Beogradit unë ngela atje në
Shtabin Suprem dhe prej asaj kohe
nuk kam ditur se çfar u bë me Sadeten, e cila ka qenë dashtë ndër të
parat të shpallet Hero i Popullit”.
Menjëherë pas përfundimit të
Luftës së Dytë Botërore, dhe demobilizimit, eprorët e Sadetes propozojnë që të mos kthehet në Prizren,
por të shkojë në Beograd për të kryer
ndonjë shkollë. Ajo zgjedh shkollën
e mesme të mjekësisë, ku prej 120
kandidateve që ishin të regjistruara
në shkollën e mesme të mjekësisë,
ajo dhe një nga Mitrovica ishin të
vetmet nga Kosova. Pasi e kreu me
sukses shkollimin në Beograd, Sadetja kthehet në vendlindje ku shërbeu
me devotshmëri e përkushtim ndaj
qytetarëve te vet.
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HOMAZH
Vdekja e parakohshme e Profesorit të nderuar, humbje njerëzore për ne, por Ai na la pas një veprimtari të pasur shkencore

MAHIR HOTI, profesori që i dha aq shumë
shkencës shqiptare
Nga Xhemal Meçi
Studiues, “Mjeshtër i Madh”
Mahir HOTI u lind në qytetin e Shkodrës janar 1948. Arsimin e tij e mori në
Shkodër, U diplomua më 1970, në Universitetin e Tiranës, Fakultetin Histori –
Gjeografi. Punën mësimore pedagogjike e
filloi në shkollat e Shkodrës 1970-’72. Më
pas u tërhoq nga Universiteti i Shkodrës “
Luigj Gurakuqi”, ku shërbeu pedagog dhe
përgjegjës i departamentit të Gjeografisë,
1973- 1975. Niveli i lartë shkencor e pedagogjik i leksioneve dhe serioziteti me
punën në fakultet dhe në departamentin
e Gjeografisë, duke u karakterizuar nga
korrektesa, modestia e mirëkuptimi me
personelin pedagogjik dhe studentor të
Fakultetit të Gjeografisë të Universitetit “
L. Gurakuqi”, e solli Rektor të Universitetit të Shkodres “ L . Gurakuqi”, ku drejtoi me dinjitet gjatë viteve 1987- 2007.
Profesor Mahir Hoti me punën e Tij hulumtuese, studiuese e botuese u bë pjesë
e rëndësishme e shkollës gjeografike të
Shkodrës dhe një nga themeluesit e Departamentit të Gjeografisë dhe në bashkëpunim me stafin akademik të këtij departamenti, ndikoi dukshëm në rritjen e
autoritetit të kësaj strukture akademike
të Universitetit të Shkodrës.
Prof. M. Hoti vlerësohet edhe për
raportet dhe komunikimet me studentët
e Tij, të cilët në përsonin e Tij shihnin jo
vetëm lektorin e pedagogun shembull,
por edhe shokun e prindin e tyre në problemet e shqetësimet e tyre si në auditor
e katedër si dhe në ekspeditat mësimore
në viset e tjera brenda dhe jashtë vendit. Bash për këtë interesim e kujdes të
tillë këshilli i Bashkisë Pukë e ka shpallë
QYTETAR NDERI të kësaj Bashkie. me
motivacionin: “I telektual e drejtues me
veprimtari të gjerë shkencore kumtuese
dhe botuese, me një kontribut të veçantë
në zhvillimin institucional e ndërkombëtarizimin e Universitetit të Shkodrës
dhe prirje të dallueshme mbështetëse e
ndjenja human për njohjen dhe promovimin e potenciale intelektuale dhe turistike të Rrehit Pukë.”
Marrëdhënie të tilla të mira ka mbajtur edhe me kolegët e Tij, gjë që na ra
në sy edhe neve të Pukës, më 22 shtator 2003, në veçanti në organizimin në
mjediset e Rektoratit të homazheve mortore për Profesorin e nderuar, Prof. Dr.
Jup Kastratin, për vdekjen e të cilit Prof.
Mahiri dukej mjaft i dëshpëruar, ndërsa mirëpriste vizitorë, që vinin nga anë
e anës për të shprehur dhembjen që ndjenin dhe ngushëllimet për humbjen e
një personaliteti të tillë, të ndjerin Prof.
J. Kastrati. Një rol mjaft i rëndësishëm
është, roli i tij publik në qytetin e vendlindjes, Shkodër, për të cilin, me përkrahjen e mjaftë intelektualëve, arriti të krijoi
marrëdhënie serioze dhe konkrete me institucione të ndryshme austriake, duke
siguruar ndihmën e duhur për fusha të
rëndësishme ekonomike, arsimore e turistike. Në këtë kuadër u ndërtua edhe Biblioteka e re e Universitetit, një ndërtesë e
bukur trekatesh me salla të mjaftueshme
dhe pjesën moderne të fondit të librave

e revistave , e cila ia kalon edhe bibliotekës “ MARIN BARLETI”, një nga vlerat e Shkodrës, por me këtë bibliotekë të
re, iu shtuan Shkodrës institucionet kulturore-arsimore, Lum si Ti, Shkodër! E
mos u struk si plaku në dimër. Prandaj
, ndofta nuk do të ishte shumë sikur kjo
bibliotekë, ose një prej sallave kryesore të
mbante emrin “ MAHIR HOTI”, duke e ruajtur si një kujtesë të nevojshme për breza
studentësh e qytetarë të nderuar të këtij
qyteti fisnik. Pra, hapu dhe luaj Bashki
e Shkodrës dhe mos heshtë , sikur heshte për personalitete shkencore në rangë
kombëtar e ndërkombëtar si për Prof Dr.
J. Kastratin dhe MIGJENIN uragan, të cilit me zi i dhe një “mirënjohje”, kur Puka
i ka ngritur Muze e përmendore dhe ka
botuar për te librat:“MIGJENI NË PUKË”
dhe “TRANDAFILAT E MIGJENIT”, ndër-

Prof.dr.Mahir HOTI:
- Një ndër themeluesit e përkrahësit aktiv të Seminarit Ndërkombëtar “Shkodra në Shekuj”;
- Pjesëmarrës në mjaft referime shkencore kombëtare e ndërkombëtare dhe botimin e tyre;
- Studiues pasionant i gjeografisë së Shkodrës dhe i potencialeve turistike të këtij qyteti dhe i qyteteve të tjera si
Lezha e Puka dhe i viseve përkatëse të tyre.
- Ka kryer specializimin për mjedisin gjeografik në Gjermani, dhe të zonave rurale në Zvicër;
- Autor e bashkautorë i disa botimeve ( Gjeografia 1988, Gjeografia dhe ekonomia, Shkodër,
- 1966, Liqeni i Shkodrës, 1966; Ushtrime dhe detyra në Gjeografinë Fizike, Shkodër, 2000. –
- Kryetar i Shoqatës së Miqësisë Shqipëri - Austri që në fillimet e viteve 1990, duke ndihmuar në realizimin e disa
projekteve me rëndësi në fushën e arsimit, ekonomisë dhe turizmit për Shkodrën.
- QYTETAR NDERI i Bashkisë Pukë ( Vendimi Nr. 7, dt. 23.03.2006;
- Më 2000- 2008 Rektor i dalluar i Universitetit “ L. GURAKUQI “ SHKODËR .
– I dekoruar me URDHRIN “NAIM FRASHËRI I ARTË”.
sa institucioni i Presidencës e dekreton
“NDERI I KOMBIT”.
Po kështu ende nuk është shpallë as
Dëshmor i Atdheut OSO KUKA, Krenaria
e luftëtarëve titan të Shkodrës. Pra, krenohu Shkodër, për bijtë Tuaj të nderuar në
shkallë Kombëtare e ndërkombëtare, frymëzoju prej Fishtës e Mjedës, se siç thotë
Mjeda vigan: “ Bilbil i vorfën pse po gjimon ?! ...A çil kafazi, bylbyl, fluturo!” Fluturo, pra, Shkodër e shpalosi pa mëdyshje vlerat që ke, se nuk janë pak “PËR
QILL e për DHE!” Dhe mos e le për dhe
Seminarin Ndërkombëtar : SHKODRA
NË SHEKUJ.”- amaneti i Prof. M. Qukut,
i Prof. J. Kastratit , Prof. M. Hotit, Prof.
dr. Ahmet Osja, ëilli Kamzit, Prof. David
Lukës , i cili edhe me probleme shëndetësore, sapo botoi librin e 19-të etj. e tjerë
profesorë .
Mirëpritës e human u tregua edhe me
mua, kur i shkova , më 2003 për një vërtetim për bashkëpunimin tim shkencor
me Universitetin e Shkodrës. U tregua
i gatshëm për t’ m’u përgjigjur në çast.
Gjithashtu , kur e ftova në promovimin
e botimit POETI I MALËSISË, Prendush
GEGA, “Artist i Merituar”, u befasova,
kur pranoi menjëherë, duke thënë: “Jam
dy herë i gatshëm. E para, kur ju e keni
hulumtuar për 40 vjet fshat më fshat
për të përmbushë porosinë e Migjenit,
i cili qe shprehur se“ Do t’ishte punë e
mrekullueshme sikur ndonjë arsimtar t’i
mblidhte kangët e Tia. Dhe ju, jo vetëm i
mblodhtë, por edhe i botuat. E dyta , bile
kryesorja, duhet t’ i bajmë nder një rapso-

di si Ai.“Kur vetë MIGJENI e ka vlerësuar
aq shumë , kur ishte në Pukë më 19361937 , duke thënë për Te :” Këngët e Tia
(të Prendushit) janë poezitë ma të mira të
poetve tanë ma të mirë.” Mandej e kam për
nder, sepse dua ta përkujtojmë Këtë Atdhetar të shquar, I cili edhe pse 60-vjeçar
erdhë me armë në dorë bashkë me qindra
pukas për të luftuar në mbrojtje të Shkodrës gjatë rrethimit serbo-malazezë. Për
më tepër i ka ngritë edhe kangë kësaj lufte
mbrojtëse të Shkodrës më 1912-’13: ”
Shkodra vogel Asht ba marak,?/ Mos me
lshu vendin pa gjak,/ Mos me lshu vendin pa u shkri!/... Ç’ po lufton Shkodra
shkret,/ Për Shkipni po don me dek!...”
A jam brenda?!- pyeti me krenari, duke
buzëqeshur”. E falënderova plot shend,
kur dëgjova atë konsideratë për “POETIN E Kabashit”, siç e pat cilësur dom L
Shantoja, ndërsa “ prof. Ernest Koliqi e
pat cilësuar –“ Poeti i Malsisë!”
Për më tepër, Prof. M. Hoti sa herë ftohej
në Pukë për ndonjë veprimtari shkencore
ose në Ditën e Shoqatës Etno-turistike të
24 gushtit me kryetar studiuesin Gjovalin
Alia, Ai do t’ ishte çdoherë i pranishëm.
Për më tepër studentët e Tij prej Puke ruanin kujtimet më të mira për kujdesin e
treguar, sa herë kishin ndonjë problem.
( Shihni edhe foton, M. Hoti, Pukë, më
1996, botuar edhe te libri “POETI I MALËSISË, f. 285, i 4-ti nga e majta).
Ndihmesa e Prof. M. HOTIT në fushën shkencore për Shkodrën me përmasa
akademike qe jo vetëm në departamentin gjeografisë ku drejtoi më se 8 vjet, si

lektor i mjaftë lëndëve bazë, hartues i
mjaft planeve e programeve mësimore
dhe bashkë me kolegët e tij realizoi dhe
mjaftë konferenca shkencore, që ndikuan
në rritjen e prestigjit dhe pozicionit të kësaj
strukture akademike në kuadrin e Universitetit “L. Gurakuqi” të Shkodrës. Një
ndihmesë të tillë dha edhe në themelimin
dhe vazhdimësinë e SEMINARIT NDËRKOMBËTAR “ SHKODRA NË SHEKUJ”,
ku Ai për mjaft vite ishte bashkorganizator dhe drejtues i seksionit të gjeografisë.
Njëkohësisht në karrierën prej mëse 8
vjetësh Rektor i Universitetit të Shkodrës
“ L Gurakuqi”, në të cilin punoi me vullnet e përkushtim për t’i dhënë rolin dhe
vizionin që duhej të kishte si universitet
bashkëkohorë, ku me stafin e tij akademik ka arritur hapjen e degëve dhe të
strukturave të reja universitare, krijimin
dhe nënshkrimin e disa programeve
kërkimore deri në lidhjen e marrëveshjeve
e protokolleve të përbashkëta me universitete homologe në Europë e më gjerë, gjë
që e kanë pasuruar në përmbajtje dhe
emision këtë institucion të nderuar të
Shkodrës e të dijes sonë kombëtare.
Në përfundim, duhet theksuar, se
veprimtaria e Tij e gjerë shkencore dhe
praktika e përvoja e gjallë dhe e gjatë
pedagogjike, puna organizative dhe aktivitetet pubike i japin jetëgjatësinë dhe
pavdekësinë, duke na kujtuar “Fjalët e
qiririt” të Naimit: “ “Kur më shihni se jam
tretur,/ Mos pandehni se kam vdekur”!...
Jam i gjallë e jam në jetë,/ “si dritës e vërtetë.
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Mirënjohje pedagogut, historianit, publicistit dhe përthyesit të kryeveprave botërore

Nikolla Sudar nderohet me “Fisnikëria Tiranase”
M
e datën 17 prill 2018, në
sallën e Akademisë së
Shkencave u organizua një
veprimtari, e cila la mbresa të veçanta. Shoqata atdhetare “Tirana” i dha
titullin e lartë “Fisnikëria Tiranase”,
pedagogut,
historianit,
publicistit
dhe përthyesit tashmë të mirënjohur,
z. Nikolla Petar Sudar. Me dhjetra
pjesëmarrës, ndër të cilët studjues të
sferave të ndryshme, dashamirës dhe
bashkëqytetarë të z. Nikolla mbushën
plot sallën. Të veçantën e kësaj ngjarjeje, sa të bukur dhe po aq edhe
të rëndësishme kulturore, e përbënte
veprimtaria e gjatë mbi 55-vjeçare e
z. Nikolla Sudar, me origjinë malazeze, lindur në Shijak dhe prej shumë
vitesh banues në Tiranë. Veprimtarinë
e nderuan me pjesëmarrjen e tyre
nënkryetari i bashkisë së kryeqytetit,
z. Abaz Hado, “Heroi i Popullit”, gjeneral Rrahman Parllaku, konsulli i Malit të Zi, z. Danillo Brajoviq dhe konsulli i nderit i Republikë së Bosnjës, në
Shqipëri, z. Fiqiri Kllari.
Në fjalën e hapjes, kryetari i Shoqatës “Tirana”, z. Arben Tafaj pëmendi
traditën e bukur, tashmë të konsoliduar për të studjuar dhe nxjerr në
pah ngjarje dhe figura, që kanë dhënë
gjithçka për atdheun dhe popullin. Në
këtë kuadër ai theksoi punën e plodhur
dhe shumëvjeçare të intelektualit të
shquar Nikolla Sudar, i cili atë ditë po
nderohej nga shoqata. Pastaj z. Tafaj
ia dha fjalën nënkryetarit të bashkisë,
z. Abaz Hado, ish nxënës dhe bashkëpunëtor në ngritjen e muzeut dhe
për dekada me radhë në organizimin e
dhjetra veprimtarive të rëndësishsme
historiko-kulturore në Shijak. Ai theksoi edhe punën e palodhur si publicist
dhe sidomos si përkthyes i letërsisë së

huaj. Këtë kuadër e zgjeroi akoma më
shumë z. Agron Duka, kryetar i PAA-s
dhe ish nxënës në gjimnaz i z. Nikolla. Ai solli momente nga puna përkushtuese si edukator dhe si historian,
që e lartësuan shumë tërë trevën e
Shijakut dhe më gjërë. Z. Aqif Buka,
ish bashkëpunëtor i ngushtë në tërë
veprimtarinë e z. Nikolla, në emër të
intelektualve shijakas vuri në dukje
dashurinë dhe respektn e madh që
z. Nikolla ushqen për popullin bujar
e mipritës të Shijakut, i cili strehoi
dhe mbrojti gjatë gjithë periudhës së
vështirë të Luftës familjen e z. Sudar të
internuar nga fashistët. Ai theksoi se
shpërblimi më i mirë qe veprimtaria e
gjajllë dhe mbresëlënëse e tij për dekada me radhë.
Pëkthyesi i mirënjohur dhe drejtuesi i shtëpisë botuese “Fan Noli”, z. Rexhep Hida, i vuri theksin kontributit të

madh të z. Nikolla në fushën e përkthimeve dhe veçanërisht të kollosit të
letërsisë botërore, Aleksandër Sollzenjicin.
Mbresa nga periudha si student
dhe nga bashkëpunimi i vazhdueshëm

solli Prof. Myzejen Shapllo, ish pedagoge e z. Nikolla Sudar. Me nota të
forta vlerësimi, dhe me një respekt të
madh për aktivitetin shumëvjeçar të
intelektualit të sipërpërmendur, falenderoi shkrimtari i mirënjohur, z.
Shpend Topallaj.
Shkurt foli për nderin e madh që po
i bëhej veprimtarisë së vet të gjatë, z.
Nikolla Sudar, ku përmendi se kishte
vënë në jetë amanetin e të atit, dikur
partizan i Brigadës IV-t S.
Në fund, në emër të familjes falenderoi i biri, doktori i shkencave dhe
pedagog në Universitetin ëestminster
të Londrës, z. Petar Sudar.
Në mes të një entuziazmi vërtet
miqësor, z. Arben Tafaj i dorëzoi z. Nikolla Sudar titullin e lartë “Fisnikëria
Tiranase”. Në motivacioni e tij, ndër të
tjera thuhet: “… për punë të palodhur
shumëvjeçare si edukator i brezit të ri,
për kontributin e madh në popullarizimin e traditave më të mira të Shijakut e të Shqipërisë së Mesme dhe
si përkthyes i talentuar i letërsisë së
huaj, sidomos i kollosit A. Sollzhenjicin”.

Përkthyesi që shqipëroi autorë të huaj nga më të rëndësishmit
SHPENDI TOPOLLAJ

N

ëqoftë se do t`i hedhim një sy
të shpejtë veprës voluminoze
të Nikolla Sudar, do vemë re
se ajo, me përjashtim të Gusmanit, nis
nga viti 2001 dhe përfshin libra nga

më interesantët, dhe që u bëjnë jehonë
ngjarjeve dhe personaliteteve më të
rëndësishme të historisë dhe letërsisë,
çka është në pajtim të plotë edhe me
formimin arsimor dhe talentin artistik të tij. Bashkëpunimi me shtëpitë
botuese nga më seriozet, si “Onufri”,

“Ombra”, “Fan Noli”, “Bota shqiptare”,
“Skanderbeg books” etj. me kërkesat e
larta që ato kanë, ka bërë që Nikolla
të jetë tepër i vëmendshëm dhe përzgjedhës në veprat që ka përkthyer, ose
për t`u shprehur edhe më qartë: që
ka shqipëruar. Nikolla, me kulturën
dhe intuitën e tij prej njeriu që ka akumuluar shumë, dhe pse jo, edhe me
durimin e tij heroik, jo vetëm e ka realizuar më së miri këtë, por edhe i ka
bërë të flasin shqip, autorë të huaj
nga më të rëndësishmit, si Leonid
Grosman, Juri Sllaviç, Allen Dulles,
Sofia Loren, N. Hrushov, A. Sollzhenicin, Kostandin Paustovski, Stefan Cvajg, Leon Trocki, Osho, Milovan Gjilas, Vuk Drashkoviç etj. etj.
Ai i ka përkthyer ata nga gjuhët ruse,
serbe dhe kroate, duke ju përmbajtur një shtrirje gjeografike pa asnjë paragjykim. Për të letërsia është
e përbotshme, që i takon të gjithë
popujve dhe të gjitha kohrave. Për
më tepër, ajo ka qenë dhe mbetet faktor i padyshimtë miqësie dhe mirëkuptimi. Lenzheveni e ka përcaktuar
mjaft bukur se “Kultura e gjithëmbarëshme është ajo që i lejon njerëzit
ta ndiejnë me tërë shpirtin solidarite-

tin me të tjerët në kohë dhe hapësirë
- si me njerëzit e brezit të vet, ashtu
edhe me brezat e kaluar dhe me ata
që do të vijnë.” Ky ka qenë dhe synimi
i vetë Nikolla Sudarit, kur paraqet
jetën e Dostojevskit, Stalinit, Hitlerit,
Kanarisit, Titos, Stalones, Kalluginit
dhe plot personazheve të tjerë, deri
dhe të agjensive më të famshme të
shërbimeve të fshehta, KGB dhe CIA,
apo spiunëve legjendarë nga R. Sorge
deri te Ciceroni - Elez Bazna ynë. Një
dritare goxha e madhe ka qenë për
këdo, përkthimi i letërsisë të mirëfilltë artistike nga ana e Nikollës, me
vepra e kryevepra, aq sa ka mjaftuar
vetëm emri i tij që të nxisë te kushdo
dëshirën për ta lexuar atë libër me
ëndje, njësoj si të kishte dalë nga dora
e Treskës, Malos, Kokonës, Gjergos,
Vrionit, Doksanit, Shvarcit, Zhejit,
Jorgonit, Çuçkës, Meksit, Tupjes etj.
Natyrisht që mbresa të pashlyeshme
të lë përkthimi i “Oborri i Matrjonës”,
“Pavjoni i kancerozëve” dhe “Një ditë e
Ivan Denisoviçit”, që mbeten aktakuza të mprehta të gjakatarizmit komunist, por dhe që shprehin shpirtin prej
demokrati të përkthyesit të talentuar
dhe një qytetari mjaft të përgjegjshëm.
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In memoriam

NOVRUZ DERVISHAJ - KOMANDANTI
ERUDIT I PAHARRUAR
SHPENDI TOPOLLAJ

P

o mbushet një vit qyshkurse u
nda nga ne oficeri i shkëlqyer,
poeti, prozatori, piktori e
skulptori Novruz Dervishaj, njeriu që
me vlerat e tij intelektuale dhe shpirtin
e tij artistik u bë një nga përfaqsuesit
më dinjitozë të gjithë atyre djemve që
dolën nga bangat e shkollës së lavdishme “Skënderbej”. Veç do të ishim
të pasaktë, sikur ndajshtimeve të mësipërme të mos i shtonim edhe fjalën
plot peshë, strateg. Se të tillë e bënë
atë, jo vetëm detyrat e rëndësishme që
kreu për vite me radhë, si në Shtatmadhori, ashtu dhe si drejtues i Njësive të mëdha operative, por dhe libri
i botuar post mortem me titull “Arti
ushtarak dhe arti i të shkruarit”. Ky
libër është rrjedhojë e një pune studimore të gjatë që përfshin vitet 1960
- 1980, dhe kuptohet se fillimisht
janë mbajtur në formë shënimesh e
konspektesh, pa pasur synimin për
t`i botuar. Megjithëse duhet thënë se
në gjithë rutinën e punës së tij, ku i
është dashur të ndeshet me probleme
e vështirësi nga më të koklaviturat, ai
gjithmonë e ka gjetur kohën jo vetëm të
lexojë, si literaturë artistike, historike,
politike dhe ushtarake por dhe të bëjë

studime shkencore në pajtim me detyrat që i dilnin ushtrisë aso kohe dhe
të referojë kumtesa apo të botojë artikuj të gjithfarshëm me karakter ushtarak në shtypin e atëhershëm. Ky
nuk ishte thjesht një pasion i tij, por
tregues i ndërgjegjes dhe përgjegjësisë
që ai kish për kryerjen sa më me efikasitet të detyrave të ngarkuara. Novruz
Devishaj i sqaron lexuesit se fillimisht
duhet kuptuar se a është art ushtarak
vetë lufta. Se me të vërtetë ndodhemi
para një paradoksi e mashtrimi të
madh. Histori e luftrave duket joshëse
kur e lexon dhe sidomos pasi kanë
kaluar vite e vite. Por kur mendon shkatërrimet, gjymtimet, vdekjet, humbjet, dhimbjet, vuajtjet, llahtaret, poshtrimet, dramat e tragjeditë që ajo u
shkakton individëve, popujve, qyteteve
e qytetërimeve, nuk ka vend për cilësimin e saj art. Ajo me ligësitë, krimet
dhe pasojat e pariparueshme që shkakton, në asgjë nuk të kujton artin. Por
ja që është një e keqe e pandalshme.
Një bashkudhëtare e gjithë shoqërisë
njerëzore që nga lindja e saj dhe që me
apo pa dashje do marrë seriozisht në
konsideratë. Ky autor shpreh bindjen
se përderisa kështu ka qenë gjithmonë,
do të ishte gabim të mendohej se tani
e tutje burrat e shtetit, pra politikanët e udhëheqësit ushtarakë u bënë më

të arsyeshëm dhe se nuk ka më nevojë për ushtri e përgatitje luftarake.
Ai vetë shkruan: “Ç`është lufta? Kjo
është më e lashta pyetje e njerëzimit.
Para kësaj pyetje ka thyer kokën deri
sot e gjithë logjika, e gjithë filozofia, e
gjithë shkenca. Dhe lufta shkatërron,
rron, ndërsa ne të pafuqishmit, as
për ta ndalur e as për ta shpjeguar,
vetëm nënshtrohemi, derdhim lot dhe
mbledhim produktin e saj mospërfillës
ndaj britmës sonë.” Drejtë e ka thënë
dikur J.F.Kenedi se “Njerëzit duhet
t`i japin fund luftës, përndryshe lufta
do t`i japë fund njerëzimit.” Se ajo ka
reperkursione edhe për vetë fituesin, pasi është pikërisht ashtu sikurse
thosh gjenerali Helmuth Von Moltke
duke huazuar nga Sharl Monteskieja
se“Çfarë fituam me shpatë për gjysmë
viti, duhet ta mbrojmë me shpatë për
gjysmë shekulli.” Por hajde e gjeje atë
gurin filozofik për ta shmangur atë. Në
vazhdën e kësaj logjike, si çdo popull
edhe ne shqiptarët, nuk duhet të tregohemi naivë e të besojmë verbërisht te
paqja dhe te shpëtimi nga të tjerët dhe
këtë lë të nënkuptojmë edhe gjenerali ynë Novruz Dervishaj i cili shkruan
me doza ironie: “Aty, në atë fushë ku
plumbi vërshëllen dhe të kërkon jetën,
veprimi, guximi, taktika e vogël e jotja
si ushtar, deri edhe zvarritjet dhe kër-

PRIZRENI I DHA LANÇ-it 135 DËSHMORË
Nga Bashkim Hisari

Në historinë e njerëzimit asnjë ngjarje tjetër nuk ka qenë më e rëndësishme
se Lufta e Dytë Botërore. Gjatë viteve të
pushtimit nazist ndodhën shumë vrasje, tronditje, terror, shkatërrime masive,
vuajtje…por populli shqiptar liridashës
nuk u dorzua kurrë…mori pjesë aktive
në luftën e Dytë Botërore duke iu bashkuar Aleancës së madhe të popujve
dhe dhe kontribuar drejtëpërdrejtë në
ngadhnjimin ndaj Boshtit të Nazi-fashizmit. Deri nga mbarimi i Luftës së Dytë
Botrore, rreth 55 mijë veteranë nga
Kosova luftuan krah për krah me veteranët antifashist të Shqipërisë dhe të
botës përparimtare dhe dhanë një kontribut të theksuar në çlirimin jo vetëm
të Kosovës. Fitorja e tyre ishte e rëndësishme sepse na bëri të gjithëve nderin e
çmuar që të bëhemi pjesë e popujve që u
renditën në krah të fituesve të Luftës së
Dytë Botërore dhe na solli lirinë.
Lufta Nacionalçlirimtare në Kosovë
u zhvillua në kushte të vështira të eksplatimit shekullor, të shkeljës së të
gjitha të drejtave kombëtare në kohën
kur edhe prapambeturia ekonomike
e socijale ishin karakteristikë e përgjithshme të gjendjes dhe marrëdhënieve
të vështira në Kosovë. Mirëpo, megjithë
vështirësive dhe kundërthënieve, populli u bashkangjit rradhëve të forcave progresive për të luftuar okupatorin fashist
dhe për të fituar lirin.
Që nga fillimi i Luftës Nacionalçlirimtare në Kosovë u shafaqën njësitë e
para partizane të armatosura dhe or-

ganet e pushtetit politik. Sa më shumë
që përhapej lufta shtohej edhe numëri i
njësive partizane dhe i njësive të tjera të
Ushtrisë Nacinaçlirimtare.
Mobilizimi kundër okupatorit fashist
morri hov edhe në rajonin e Prizrenit,
veçanarisht pas 8 prillit të vitit 1941.
Atë ditë, mbi qytet u paraqit një avion
Italian që kishte për qëllim të vështroj terrenin dhe të frikson popullatën
duke hedhur edhe disa bomba të vogëla në rrethin e kazermës ushtarake. Të
nesërmën, nëpërmjet Grykës së Carralevës, një pjesë e ushtarëve gjerman të
Divizionit të Nëntë u përpoqën të hyjnë
në Prizren. Mirëpo, në zonën e qytetit u
penguan nga partizanët, megjithatë, më
vonë, në orët e mbrëmjës, ata arritën

qëllimin duke goditur rëndë ushtrin jugosllave dhe pa pengesë hyrën në qytet.
Këto dy ngjarje e irituan popullatën e
Prizrenit dhe të rrethinës. Ata me qëllime të qarta u mobilizuan, u bashkuan
edhe më shumë dhe bënë shumë sakrifica në njerëz dhe materijale për të luftuar kundër okupatorit dhe për të ndërtuar jetë të lirë dhe të re.
Në këtë luftë për çlirimin e vendit
ranë dëshmorë 135 veteranë nga Prizreni, 57 veteranë të këtij qyteti janë bartës
të Përkujtimorës partizane të vitit 1941,
kurse 6 janë shpallur “Hero i Popullit”:
Xhevdet Doda, Mustafa Bakia, Muharrem Bekteshi, Jovanka Patrnogiq-Cica, Jovanka Radivojeviq-Kica dhe Sllobodan Surqeviq.

cimet, dredhat në fushën e luftimit,
të duhen se të shpëtojnë kokën, nuk
të duhen as filozofia e Senekës dhe e
Sokratit, dhe as një koncert violine i
Shumanit.” Dhe domosdoshmërinë e
përgatitjes për luftë e ka vërtetuar historia e cila gjithashtu ka kodifikuar
dhe rregullat e zhvillimit të saj të nxjerra nga përvoja dhe eksperienca të
vyera, formuluar nga mendje të ndritura, duke filluar te Sun Xuja, Nikolo Makiaveli e deri te Klauzeviçi. Ata
janë marrë gjerë e gjatë me zhvillimet e
luftrave të udhëhequra nga kapedanë
të mëdhenj, kanë analizuar fitoret dhe
humbjet e tyre, prandaj dhe i ndeshim
herë pas here në faqet e këtij libri.
Ashtu sikurse autori ndalet më hollësisht tek ato që pohojnë vetë, burra të
shquar si Epaminonda, Leka i Maqedonisë, Jul Çezari, Gjergj Kastrioti ynë,
Frederku i Madh, Napoleoni, Kutuzovi,
Zhukovi etj. dhe ka shkëputur pasazhe të tëra nga përshkrimet e betejave të tyre nga shkrimtarë dhe historianë si Leon Tolstoi etj. Po t`u shtojmë
këtyre dhe kapitujt mbi armët e luftës,
fortifikimet, terrenin, psikologjinë e
ushtarit etj. të shoqëruara me ndodhi
mjaft interesante, kuptohet se ndodhemi para një enciklopedie ushtarake
që mund të na e përmbledhë vetëm një
erudit si Novruz Dervishaj i cili për të
mbërritur deri këtu i është dashur të
shfletojë një pafundësi botimesh. Ajo
që bije në sy në këtë libër është dashuria e madhe që ky autor ruan të pa
prekur për ushtrinë dhe vlerësimi që
ai i bën njeriut - ushtar i thjeshtë i cili
sipas tij mban gjithë peshën kryesore
të luftës, në një kohë që lavdia ndahet mes atyre që nuk ja kanë bërë një
herë bam. Ai e quan ushtarin që sulmon përballë plumbave me shokun në
kurriz, hero të vërtetë, nga trimëria e
të cilit në fund të fundit varet suksesi i luftimit. Novruz Dervishaj e ka të
qartë se taktikat e zhvillimit të luftës,
kanë ndryshuar. Por ai ka ditur të zgjedhë ato veçori të tyre që mbeten të
përhershme.
Si përfundim, mund të themi se
pasi e lexon këtë libër interesant, tani
që Novruz Dervishaj, ai ushtarak dhe
njeri i mrekullueshëm nuk është më
midis nesh, në veshë të ushtojnë si porosi fjalët e Gjergj Uashingtonit “Metoda më e mirë për të mbrojtur paqen
është të përgatitesh për luftë.”

VETERANI

MAJ 2018; Nr. 5(359)

11

LETRAT

LIRIKA NGA ÇOBO SKËNDERI
ASIM ZENELI

MIMOZA DAJÇI
Tek ty diell shoh
një shpresë!

E kam shpirtin të lënduar
e kam zemrën të coptuar
e kam mendjen të trazuar
e kam jetën të shkatërruar.
Por kjo s’ndodh vetëm tek unë
por tek ty edhe tek ju
Tek ata mijra shqiptarë
që akoma s’kanë një varr.
Për ata që u burgosën
pushkatuar, internuar
50 vjet të izoluar
nga kjo monstër diktaturë.
Ndau grua, ndau burrë
la fëmijë pa bukë, pa ujë
i groposi për së gjalli,
s’i la emër, e shenjë varri.
Moj e egër diktaturë
ti që më morre rininë
fëmijërinë e vajzërinë
mençurinë e djalërinë.
Nuk po qaj
s’më kanë hir lotët,
po kërkoj pak mirësi
urtësi e njerëzi.
Se askush s’kërkoi pendesë
falje, ndjesë, përulësi
për çdo krim në Shqipëri
çdo torturë, padrejtësi.
E kam shpirtin të lënduar
e kam zemrën të coptuar
e kam mendjen të trazuar
e kam jetën të shkatërruar.
Tek ty diell shoh pak shprese
Qe si enderr te mos mbese
Tek nje brez i edukuar
Me atdheun dashuruar.

O ti Vjosa kaltëroshe
ç’gëzim ke,
Që me dallgët po si male
shpreh hare?
Me të bardha pse je veshur
as më thua?
Cila datë a cila ngjarje
u festua?
Me një zë si të bilbilit
në pranverë,
Më përgjigjet ëmbël Vjosa
shkurt e prerë:
-Më nderoi djali shtrenjtë,
q’ia bë fora,
Prandaj këngës me gëzim
sot ia mora.
S’do pushoj për të mor bir
sa të jem,
Sa shqiponjës së Naimit
krejt t’ia them.
Kanë parë sytë e mi,
burra trima,
Q’u gjëmonte gjer në qiell
sokëllima.
I kam larë dhe freskuar
me dor’ time,
E së bashku jemi turrur
ndër luftime.
Po zgalem me yll në ballë,
si sivjet,
S’kesh menduar se mes nesh
do të ketë.
Kur fashistat villnin zjarr
pa pushim,
Ai shokët prin në ballë
me guxim.
Breshër, breshër binin predhat
ku qe çeta,
Dhe me bujë nisën sulmin
po si bleta.
Por Asimi sy fajkua
s’u trondit,
Ua njih mirë këmishëzinjve
trimëritë.
Dhe kur erdhë e bombarduan
ca aeroplanë,
Po si Rrapua tundi malet
ai luan.
Shendëllia, Trebeshina
e Goliku,
E shumuan atë zë
zë kreshniku.
“Jemi djema të Selamit, Trim me flet,
- Që ju hodhi e u mbyti
mu në det.
Jemi gjaku i dëshmorëve:
të Qemalit,
Vojo Kushit, Misto Mames
e Mihalit.
Amaneti i tyre jemi
që të gjithë,
Ndaj si malet sup më sup
jemi lidhë.Dhe sakaq në sulm u hodh
si rrufetë,
Ku qe zjarri më i dëndur
printe vet.
Tymi, flaka më mbuluan
edhe mua,
Po më këmbë e pash heroin
div, dragua.
Vu përpara një repart

veshur hekur,
Për të mbrojtur nder e nënës
të pa prekur!
Kur flamuri jonë i bukur
u ngrijt lart,
Atë kohë ra Asimi
zemërzjarrt.
Çdo korrik, Goliku, unë e
Trebezhina,
Bustit tij, do t’i vemë lule
e dafina.
KËNGË PËR MEMO METON
U rrite në male
Në mes të rrebeshit,
Trim o Memo Meto
Lulia e Kurveleshit.
Ke qëlluar bukur
Me pushkë e penë,
Për lirinë e shtrenjtë
Dhe për mëmëdhenë.
Shkove mal më mal,
E s’u lodhe kurrë,
Mjalt nga goja nxirje
Veçse për flamur.
Për të mbrojtur nder
Nënës shqipëri,
Që lëngon në pranga
Nga fashizmi zi.
Djersa, mundi, puna
Nuk të shkuan kot,
Sepse mbushe çeta
Me djem kastriotë.
Ata veprën tënde
Tëndin ideal,
E patën në zemër
Sa Ismail Qemal.
Ty me vete kishin,
Kudo ku luftuan,
Dhe për asnjë çast
Ty s’të turpëruan.
Gjaku si rubini
T’rrodhi te Buronjat,
Që kjo toka jonë
T’ecte me shqiponjat.

BALADË PËR MUSTAFA
MATOHITIN
Me kaq zjarr të madh
Kush është ky q’flet,
Me kaq qartësi
Bilbil i vërtet?
Që s’i trebet syri
E s’përfill rrezik,
Si Naimi madh
Me zemër çelik?
Është komisari
Mustafai ynë,
Që lufton më këmbë
Si rrufe mësyn.
Biri shamizesës
Nënës nga Lekdushi,
Që me shpirt shqiptari
Çdo qelizë i mbushi.
Është trim i rrallë
Është ushtar besnik,
Që flet për lirinë
Me gojë e belçik.
Zëri tij i qet,
Zëri tij i qart,
Të rrëmben në krah
Dhe të ngre shumë lart.
I burojnë fjalët
Si mjalti ndër hoje,
Të bardha kristal
Si uji ndër kroje.
Të kthjellon çdogjë
Të shëron çdo plagë,
T’i jep shpirtit prush
Edhe trurit vlagë.
Ai të jep zemër
Dhe të jep krahë,
Ai njeh fitore
Për të humbje s’ka.
Ecën por si fllad
E nuk lodhet kurrë,
Prin kudo në ballë
Bashkë me flamur.
Natën e bën dite,
Ditën mbush me diell,
VEÇ ATDHETARIZËM
Në çdo zemër mbiell.
Ata që përpiqen
Që t’i bëjnë hije,
Pamëshirë në kokë
Pa ngurim u bie.
Ja këtu te gurra
Pranë këtij rrapi,
Si shqipe gjigande
Krahët shpejt i hapi.
Para tij armiku
Nuk guxon të dalë,
Se e di ç’e pret
Plumbi mu në ballë.
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FOTOREPORTAZH
Në 99-vjetorin e lindjes

FITIMTARI I TRI KOHEVE...
Jeta prej heroi e Gjeneral

Rrahman Parllakut

