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Halil Rama
Edukimi i brezit të ri me traditën skënderbegiane duhet të jetë
ndër prioritetet e institucioneve tona
qeverisëse e social-kulturore, i shkollave tona të mesme e të larta por
edhe i njësive të qeverisjes vendore.
Në të vërtetë, shpallja e 2018-s si viti
i Gjergj Kastriotit-Skënderbeut është
pritur me interes në shumë nga këto
institucione, të cilat në këtë kuadër
po zhvillojnë veprimtari të shumta
edukative e kulturore-artistike.
Shembulli më sinjifikativ i këtyre
veprimtarive është OBVL, por edhe
Njësia Administrative Nr.10 në
kryeqytet. Administratori i kësaj
Njësie, Dr.Arjan Hamiti, ka ndërtuar një strategji efikase bashkëpunimi
me gjimnazin “Qemal Stafa”, për vetë
faktin e vendndodhjes së tij brenda
teritorit të kësaj njësie, por edhe me
Muzun Historik Kombëtar.
Jo vetëm te gjimnazistët e “Qemal
Stafës”, por edhe për qindra intelektualët kryeqytetas që ndoqën montazhin muziko-letrar kushtuar Heroit
tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut, që u shfaq para disa ditësh
në sallën e Madhe të Muzeut Historik kombëtar, ky event pati ndikim të
drejtëprdrejtë në edukimin e tyre me
traditën skënderbegiane. Një aktivitet mbresëlënës ku çdo kush ka ç’të
mësojë nga simboli kombëtar i përbashkimit, që edhe pas 550 vitesh nga
ikja në botën e përtejme ndikon fuqishëm në jetën shpirtërore të shqiptarëve, në përpjektet për progres dhe
në rritjen e vetëdijes sonë kombëtare,
por edhe evropiane.
FAQE 12
DOSSIER

37 VJET NGA DEMONSTRATAT
E VITIT 1981 NË KOSOVË

ÇMIMI: 30 LEKË

Email: veterani.obvl@yahoo.com / website: www.VETERANIOBVL.ORG
PËRKUJTIMORE
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Obelisku NEWBORN është shfaqur me pamje të re me ngjyra ari dhe argjend

10-vjetori i pavarësisë së Kosovës,
mesazhe optimizmi dhe shprese
ORIGJINA

Zaev i lë pa fjalë
maqedonasit:
Jam shqiptar!

FAQE 12
PROFIL

Në këtë festë të pavarësisë, krerët e politikës e të diplomacies vendase e perëndimore kanë thënë që duhet kujtuar
se liria e Kosovës i ka rrënjët në gjakun e dëshmorëve.
Qytetarët thonë se ende nuk ka shkuar në vend amaneti
i dëshmorëve, ndërsa kërkojnë përkujdesje më të madhe
për kompleksin memorial “Adem Jashari”
FAQE 3
DOSSIER

FAQE 6-7
Nga mr.sc. Bashkim Hisari

FAQE 8

STUDIMI

KRYEZIU, FSHAT ME TRADITA
ETNKULTURORE E HISTORIKE
ME INTERES TURISTIK
Xhemal Meçi studiues

QAMIL LUZHA DHE
KONTRIBUTI I TIJ PËR
BASHKIMIN KOMBËTAR
Pse iu mohua kontributi dhe pse u burgos nga regjimi komunist nënshkruesi
i Konferencës së Bujanit?
Nga Ismet BALAJ

Shaban Mahmut Cami,
Luftëtar i shquar për
gjuhën shqipe dhe për
çështjen kombëtare
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MYFIT POÇARI:
KRONIKË E
RADIOSTACIONIT TË
LIRISË
Bujar Poçari & Zenel Anxhaku
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JUBILARE

Obelisku NEWBORN është shfaqur me pamje të re me ngjyra ari dhe argjend

10-vjetori i pavarësisë së Kosovës,
mesazhe optimizmi dhe shprese

10-vjetori i shpalljes së pavarësisë
të Republikës së Kosovës është festuar me madhështi jo vetëm në Prishtinë e në qytetet tjera kosovare, por
edhe në Tiranë, Shkup dhe kudo në
botë nga diaspora shqiptare.
Festa e për dhjetëvjetorin e Pavarësisë së Republikës së Kosovës nisi që
në orët e mëngjesit të 17 shkurtit.
Sheshet
e
Prishtinës
ishin
mbushur plotë me njerëz. Ata u argëtuan në mënyra të ndryshme,
madje kishin hyrë në shesh edhe me
kamion për të festuar pavarësisë.
Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe
i Valleve “Shota”në ditën e pavarësisë
ka bërë parakalim në sheshet kryesore të Prishtinës.
Ata kishin zgjedhur që parakalimin e tyre ta bëjnë me flamurin e
shotës teksa kënga po i përcjell tërë
kohës.
Në pasditen e 17 shkurtit, e pranishme në Kosovë ishte edhe këngëtarja Rita Ora, e cila gjatë mbrëmjes pati
edhe koncert.
Ardhja e yllit me famë botërore,
Rita Orës në dhjetëvjetorin e pavarësisë u prit në mënyrë të veçantë, nga
të gjithë qytetarët e Kosovës.
Ajo u takua edhe me kryeministrit
Ramush Haradinaj, si dhe me figura
të tjera të rëndësishme në vend.
Në ditën e pavarësisë u krijuan
kolona deri në 10 kilometra të gjata në pikën kufitare Morinë – Vërmicë. Arsyet e kolonës lidhen me 10
vjetorin e Pavarësisë së Kosovës.
Zakonisht në këtë ditë njerëzit vijnë nga Shqipëria për në Kosovë ose
anasjelltas për ta festuar këtë festë të
madhe për kosovarët.
Të gjithë qytetarët e Shqipërisë që
do kishin shprehur dëshirën të vinë
në Kosovë për të festuar 10 vjetorin e
pavarësisë do të mund ta kishin një
lehtësim për kalimin e kufirit.
Këtë e bëri të ditur kryeministri
i Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili
kishte thënë se me kërkesë të tij kalimi i pikave kufitare Kosovë-Shqipëri
do të jetë i lehtësuar.
Edhe në përvjetorin e dhjetë të
Pavarësisë, si në çdo përvjetor tjetër

Në këtë festë të pavarësisë, krerët e politikës e të diplomacies vendase e perëndimore kanë
thënë që duhet kujtuar se liria e Kosovës i ka rrënjët në gjakun e dëshmorëve. Qytetarët
thonë se ende nuk ka shkuar në vend amaneti i dëshmorëve, ndërsa kërkojnë përkujdesje më të madhe për kompleksin memorial “Adem Jashari”
Prekazin që ta “njohë” Pavarësinë e
Kosovës. Nga ky vend ai uroi të gjithë
shqiptarët për dekadën e parë të Pavarësisë.
QYTETARËT VËRSHOJNË NË
PREKAZ

të festës, Obelisku NEWBORN është
shfaqur me pamje të re me ngjyra
ari dhe argjend dhe numri 1 e ka
zëvendësuar shkronjën B.
Autori i Obeliskut Fisnik Ismaili
tha se për dallim nga vitet tjera që
kanë qenë më të zymta, këtë vit ngjyrat e arit dhe argjendit në këtë Obelisk janë festive.
Në këtë ditë të shënuar të jubileut
të madh të 10-vjetorit të pavarësisë së
Kosovës, krerët e politikës kosovare e
të Shqipërisë, por dhe përfaqësues të
kancelarive kryesore ndërkombëtare
përcollën mesazhe optimizmi dhe
shprese për të ardhmen e shtetit më
të ri të botës, në Ballkan.
Kosova më 17 shkurt shënoi kështu madhërishëm jubileun e pavarësisë së saj. Më 17 Shkurt 2008 të zgjedhurit e popullit shpallën Kosovën
shtet të pavarur dhe demokratik.
Deklarata e pavarësisë e lexuar nga
kryeministri i atëhershëm, Hashim
Thaçi u nënshkrua nga 109 deputetët e asaj legjislature. Mos anëtarë-

NDERIM JETËS DHE VEPRËS
TË ARKITEKTIT TË PAVARËSISË,
PRESIDENTIT HISTORIK TË
KOSOVËS DR. IBRAHIM RUGOVA

Qytetarë nga mbarë Kosova, zyrtarë dhe drejtues të partive politike bënë homazhe në Prekaz në 10
vjetorin e pavarësisë së Kosovës.
Në këtë festë të pavarësisë, ata
kanë thënë që duhet kujtuar se liria e Kosovës i ka rrënjët në gjakun e
dëshmorëve.
Qytetarët thonë se ende nuk ka
shkuar në vend amaneti i dëshmorëve, ndërsa kërkojnë përkujdesje
më të madhe për kompleksin memorial “Adem Jashari”.
Në Prekaz u panë zyrtarë të ndryshëm të komunës së Skenderajt
dhe komunave tjera dhe deputetë të
zonës.
Por nuk ishin parë presidenti
Hashim Thaçi e as krye-parlamentari Kadri Veseli, përderisa një ditë më
parë atje kishte bërë homazh kryeministri Ramush Haradinaj.

Kryesia e LDK-së bashkë me
shumë veprimtarë, për nder të dhjetëvjetorit të pavarësisë së Kosovës
nderuan jetën dhe veprën e arkitektit të pavarësisë, Presidentit Historik
Dr. Ibrahim Rugova.
Në vendin ku ra heroikisht Komandanti Legjendar, Adem Jashari
bashkë me familjen e tij, në ditën e
pavarësisë zgjodhi të ishte Albin Kurti, deputetë të kësaj partie e shumë
aktivistë të Lëvizjes Vetëvendosje.
Madje, në 10 vjetorin e shpalljes
shtet,
Kurti zgjodhi pikërisht

THAÇI DEKORON DHJETRA
PERSONALITETE
Një numër i madh i personaliteteve u dekoruan nga presidenti i
vendit, Hashim Thaçi, me medaljen e
10 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës,
pikërisht në këtë përvjetor.
Dekorata iu dha atyre për kontributin në Shtabin e Përgjithshëm
të UÇK-së. Nder ata që refuzuan dekoratën e Presidentit ishte deputeti Jakup Krasniqi, si dhe publicist
Veton Surroi.
***

simi i Kosovës në OKB dhe organizata tjera ndërkombëtare, ekonomia e
dobët, tensionet me Serbinë stagnimi
në proceset euro-integruese, shihen
si sfidat kryesore të një dekade të pavarësisë.
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SPECIALE
Integrim në NATO dhe BE, raporte të ngushta e të përhershme me SHBA, Aleanca me shtetet e botës së lirë janë qenësore për Kosovën

10-vjetori i pavarësisë - Kuvendi i Kosovës
në seancë solemne
•
“Dekada e dytë e pavarësisë duhet të jetë dekada e mirëqenies ekonomike e qytetarëve të Kosovës, dashuria dhe krenaria
për vendin nuk burojnë vetëm nga përvoja e së kaluarës, por mbi
të gjitha nga besimi se ky vend krijon kushte për jetë dinjitoze të
qytetarëve të tij”,ka thënë kryeparlamentari Veseli
Kuvendi i Kosovës një ditë pas jubileut të 17 Shkurtit, ka mbajtur seancën solemne. Në seancë, përveç
deputetëve dhe anëtarëve të Qeverisë
së Kosovës, kanë qenë të pranishëm
mysafirë të shumtë, përfaqësues nga
vendet mike dhe diplomatë nga bota,
në mesin e tyre edhe ish-kryeministri

SEKRETARI
AMERIKAN
TILLERSON URON
PAVARËSINË

Sekretari amerikan i Shtetit, Rex
Tillerson, ka uruar kosovarët për
10-vjetorin e pavarësisë. Në urimin e
Tillerson thuhet se “në një dekadë
të pavarësisë, Kosova ka treguar
vendosmëri për t’u bërë një shtet
stabil, demokratik dhe gjithëpërfshirës dhe Uashingtoni vazhdon ta
përkrah Kosovën në rrugën e integrimit”. Drejtuesit e institucioneve
në vend kanë marrë tashmë telegrame të shumta urimi nga shumë
homologë të tyre nga shumë vende
të botës që kanë njohur pavarësinë
e Kosovës.

i Turqisë Ahmet Davutoglu. Kryetari i
Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka
theksuar se orientimi politik i shtetit
tonë është pro-perëndimor.
“Integrim në NATO dhe BE, raporte
të ngushta e të përhershme me SHBA,
Aleanca me shtetet e botës së lirë është
qenësore për ne”, ka thënë Veseli.
Ai në vazhdim të fjalimit të tij ka
folur për sfidën e transformimit ekonomik të vendit.
“Dekada e dytë e pavarësisë duhet
të jetë dekada e mirëqenies ekonomike
e qytetarëve të Kosovës, dashuria dhe
krenaria për vendin nuk burojnë vetëm
nga përvoja e së kaluarës, por mbi të
gjitha nga besimi se ky vend krijon
kushte për jetë dinjitoze të qytetarëve
të tij”, ka thënë Veseli.
Deputetëve të Kuvendit të Kosovës
u është drejtuar edhe kongresisti
amerikan, Eliot Engel, i cili ka kërkuar
ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit.
“Dëshiroj që ta përgëzojë presidentin e Kosovës dhe të Malit të Zi për
marrëveshjen për shënimin e kufirit
dhe shpresoj që Kuvendi do ta miratojë

një politikë të jashtme, e jo veç ambasada dhe përfaqësi diplomatike të
njëjta, por pse jo, një president si simbol të unitetit kombëtar dhe një politikë kombëtare të sigurisë”, ka thënë
kryeministri Rama.
Kryeministri Rama ka thënë se
ideja e tij mund të duket jo-reale për
kohën e sotme, por ka shtuar se ajo që
ëndërrohet edhe mund të realizohet.
Por kjo deklaratë e kreut të ekzekutivit
shqiptar ka shkaktur reagime të ashpra nga politikanë e diplomat te BEse, Serbisë e Greqisë.

Klinton dhe Bush, mesazh shqiptarëve: Jemi krenarë
që ndërhymë në Kosovë dhe mbështetëm pavarësinë

Presidenti Meta mesazh urimi
Me rastin e 10-vjetorit të Pavarësisë së
Kosovës, Presidenti Ilir Meta i ka dërguar një
mesazh urimi homologut të tij, Hashim Thaçi.
Ndër të tjera në mesazhin e Presidentit Meta shkruhet: “Jam i entuziazmuar që
marrëdhëniet tona vëllazërore dhe ndërshtetërore janë në nivelet më të larta të bashkëpunimit, dhe janë konsoliduar në shtratin
e integrimeve europiane dhe euro-atlantike,
përkrah partnerëve tanë strategjikë. Ju siguroj se, unë si President i Republikës, por
edhe të gjitha institucionet e Shqipërisë do
të jemi gjithmonë mbështetës e përkrah në
ndërmarrjet tuaja të guximshme që fuqizojnë institucionet, demokracinë dhe sundi-

atë ashtu që Kosova të mos jetë vendi
i vetëm në Ballkan, qytetarët e të cilit
nuk mund të udhëtojnë nëpër shtetet
e BE-së pa viza. Nganjëherë këto marrëveshje nuk janë të drejta por është
me rëndësi që Kosova të merr vendime
të vështira, sepse janë të rëndësishme
që Kosova të ecë përpara”,- ka thënë
Engel.
Kurse kryeministri i Republikës së
Shqipërisë, Edi Rama, ka parashikuar
se në të ardhmen Kosova dhe Shqipëria
do të kenë një president i përbashkët.
“Kosova dhe Shqipëria do ta kenë

min e ligjit në Kosovë, që konsolidojnë harmoninë e bashkëjetesës gjithëpërfshirëse
dhe që thellojnë bashkëpunimin ndërkombëtar të Kosovës me miqtë dhe organizatat
shumëpalëshe”.

17 Shkurt 2018 - Ish-presidenti i
SHBA-ve, Bill Clinton përmes një videomesazhi e ka uruar Kosovën dhe popullin e saj në 10-vjetorin e pavarësisë.
Në videon e publikuar në Facebook,
titullin e ka vendosur në shqip “Urime
për popullin e Kosovës në përvjetorin e
10-të të pavarësisë së tyre”.
Presidenti më i dashur për shqiptarët, Bill Clinton 19 vite më parë urdhëroi bombardimin e forcave të Serbisë
të udhëhequra nga diktatori Sllobodan
Milloshqviçi.
Clinton duke ua uruar 10-vjetorin
e pavarësisë të gjithë qytetarëve të
Kosovës, thotë se Kosovën e ka në
zemër, ndërsa ka uruar që Kosova të
zhvillohet dhe të arrijë atë që meriton.
Edhe ish-presidenti i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës, George W.
Bush ka uruar gjithë shqiptarët me rastin e 10 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.
Në një letër urimi ai ka përmendur edhe
momentin kur SHBA-të kanë njohur
shtetësinë e Kosovës.
“Përshëndetjet më të përzemërta
qytetarëve të Kosovës të cilët festojnë 10
vjetorin e Deklaratës së Pavarësisë. Në
vitin 2008, Presidenti Sejdiu ra dakord
të merrte përgjegjësitë e përcaktuara
nga Plani i Ahtisaarit për të nxitur lirinë,
tolerancën dhe drejtësinë për qytetarët
e Kosovës, pavarësisht nga përkatësia
e tyre etnike. Isha krenar që pranoja
kërkesën e tij për Shtetet e Bashkuara

të njohin Kosovën si shtet sovran dhe
të pavarur. Dhjetë vjet më vonë, kjo
ditë historike është një reflektim i angazhimit të vendit për të vazhduar ndjekjen e standardeve më të larta të dinjitetit njerëzor dhe për të çuar përpara
çështjen e lirisë. Laura dhe unë përgëzojmë popullin e Kosovës në këtë rast të
rëndësishëm dhe dërgojmë urimet tona
më të mira për një të ardhme paqësore,
demokratike dhe të begatë. Zoti të bekoftë.” ka shkruar presidenti Bush.
Ish presidentët e SHBA, Klinton e
Bush janë shprehur krenarë që ndërhynë në Kosovë dhe që mbështetën pavarësinë e saj.
HARADINAJ PRITI GJENERALIN
AMERIKAN
Të arriturat e shtetit të Kosovës në
dekadën e parë të pavarësisë dhe roli
vendimtar i SHBA-së për pavarësinë e
Kosovës, ishin temat kyçe në takimin që kryeministri Ramush Haradinaj pati me Komandantin e Gardës
Kombëtare të Ioëa-s, Gjeneralin Tymothy Orr. Për kryeministrin Haradinaj, prezenca e Gjeneralit Orr në një
ditë festive për shtetin e Kosovës është
nder i veçantë. Nga ana tjetër Gjenerali Orr tha se Kosova për të është shtëpi e dytë dhe se ndjehet i nderuar që
është pjesë e festimit të 10 vjetorit të
Pavarësisë së saj.
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PËRKUJTIMORE

Mësuesi dhe komandanti legjendar i të gjithë aviatorëve është dekoruar me Dekoratën e Artë të Shqiponjës

OBVL DHE FAMILJA PËRKUJTOJNË
EDIP OHRIN NË 1-VJETORIN E VDEKJES

Kronika
Në mjediset e Hotel “Internacional” në Tiranë, nën kujdesin e OBVL
(Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të Popullit Shqiptar), të familjes dhe të Shoqatës
së oficerëve të Aviacionit, me 18
shkurt 2018 u përkujtua 1 vjetori
i vdekjes së Edip Ohrit, i njohur si
legjenda e Aviacionit Shqiptar, komandant i aviacionit në vitet 1951
– 1975, veprimtar, Sekretar i Përg-

jithshëm i OBVL që nga krijimi i saj
deri sa vdiq.
Në këtë përkujtomore merrnin
pjesë përveç të afërmëve, një përfaqësi e OBVL e kryesuar nga Gjen.
Rrahman Parllaku - Hero i Popullit
dhe Nderi i Kombit, një përfaqësi e
Shoqatës së aviacionit shqiptar e
kryesuarnga Gjen. Brig. në pension
Astrit Jaupaj, miq, shokë, etj.
Në drekën përkujtimore që shtruan vajzat, Mirjana dhe Arjana, ish komandanti i aviacionit Klement Aliko
foli për veprimtarinë e gjatë dhe dre-

Edip Ohri – legjenda e aviacionit shqiptar
NGA GJENERAL
RRAHMAN PARLLAKU

E

dip Ohri lindi në Strugë në 8
maj 1926 në një familje fisnike, po i mbetur jetim u rrit nën
kujdesin e një fisniku të madh, siç ishte
Qazim Bej Vlora, nga mori një edukatë
shëmbullore, si vëllai Dashamiri dhe
motrat Edibeja e Hyrmete.
Edipi trashëgoi e çoi më përpara traditat më të mira të të parëve të tij, si
atdhedashurinë, shpirtin e sakrifi cës,
guximin e trimërinë etj.
Në moshën 10 vjeçare, në vitin 1936,
familja e tij u shpërngul në Shqipëri, ku
i ati gjeti punë në Komunën Shënavlash
pranë Durrësit.
Disa muaj pas vendosjes në Shqipëri,
i vdes i ati.
Në 1942 përfundon studimet e
shkollës së mesme në Elbasan. Në të njëjtin vit përfshihet në lëvizjen e rezistencës
drejtuar kundër pushtimit italian.
Arrestohet nga autoritetet pushtuese,
por në vitin 1943 arratiset nga burgu.
Gjatë luftës ishte zëvendës komandant
kompanie pranë Brigadës II Sulmuese, në
kuadër të Ushtrisë Nacional Clirimtare.
Në nëntor 1944 merr pjesë në çlirimin
e zonës Korçë- Pogradec si oficer zbulues
i Brigadës II Sulmuese. Në të njëjtin vit
bëhet antar i Partisë Komuniste.
Në vitin 1945 regjistrohet në shkollën
e fluturimit Panczeëie pranë Beogradit
dhe disa muaj më vonë shkon, transferohet në Bashkimin Sovjetik.
Në vitin 1948 diplomohet pilot për avionët bombardues. Vazhdon studimet në
vitet 1949-1952 në Akademinë e Forcave
Ajrore Sovjetike. Në vitet 1954-1955 studion në shkollën për drejtues të njësive
ajrore në Grozni. Pas kthimit në atdhe,
Edip Ohri gradohet “kolonel” dhe emërohet komandant i aviacionit ushtarak
shqiptar. Si anëtar i delegacionit shqiptar
në mënyrë të rregullt ka marrë pjesë në
takimet e Traktatit të Varshavës. Në vitin
1969 kryen kursin për oficer të Shtabit të
Përgjithshëm.
Në vitet 1971-1972 studion në Kinë
në fushën e komandimit të njësive të aviacionit të transportit. Në vitin 1975, në
mënyrë të papritur, nxirret në lirim nga
ushtria.

Në vitet 1974-1978 ishte deputet në
parlament.
Arrestohet më 16 tetor 1980 dhe akuzohet për përgatitjen e një grushti shteti
ushtarak dhe propagandë anti-shtetërore.
Pas disa muaj hetimi Edip Ohri, së bashku me gjashtë oficerë të tjerë del në gjyq.
Nëjanartëvitit 1981, dënohet me 14 vjet
burg, dënim i
Kryer fillimisht në Ballsh në Zejmen. Në vitin 1985, dërgohet në burgun famëkeq të Burrelit ku qëndron deri
salirohet si rezultat i amnistisë së 29
nëntorit 1989.
Gjatë kohës së vuajtjes së dënimit
të padrejtë, në burgun e Burrelit është
i njohur dhe për pathyeshmërinë e
treguar. Ai kishte cilësi të larta njerëzore,
ndershmëri, sinqeritet, mirënjohje ndaj
të tjerëve, përkushtim të patundur ndaj
Atdheut.
Edip Ohri ishte një pilot i madh.
Nuk kishte mjet ajror në Shqipëri, me
të cilin nuk kishte fluturuar; me avionët luftarakë me helikë të tipit JAK
dhe PO, me avionin bombardues, me
avionët gjuajtës me helikë, me avionët

reaktivë MIG-15, MIG-17, me supersonikun MIG-19; me helikopterët MI-1
e MI-4, sidhe me avionët e transportit.
Ai realizoi rreth 4000 orë fluturime, pa e
ndërprerë asnjëherë punën drejtuese si
komandant.
Në vitet që ai drejtoi Aviacionin
Luftarak Shqiptar datohen të gjithë
rikonstruksionet dhe ndërtimet e mëdha
të infrastrukturës së kësaj arme si, në
Aerodromin e Kuçovës, në Heliodromin
e Farkës, në Aerodromin e Rinasit, në
Fushën e Pishë-Poros, më Aerodromin
e Gjadrit etj.
Në funksionin e komandantit, Edipi
e ka përfaqësuar Aviacionin Luftarak
Shqiptar si ekspert ushtarak në organizmat e Traktatit të Varshavës dhe më
pas në Republikën Popullore të Kinës.
Ai ka qenë pjesëtar i delegacioneve
shtetërore e ushtarake që janë takuar
me Hrushovin në ish BS, me Komandantit e Traktatit të Varshavës, me Çu
En Lain e Mao Ce Dunin në Kinë, etj.
Shteti shqiptar duhet tí jetë mirënjohës pafundësisht Edip Ohrit për largpamësinë dhe organizimin që tregoi si
Komandant i Aviacionit Luftarak, duke
planifi kuar, organizuar, realizuar dhe
tërhequr në kohë ndihmat kineze për
motorë e pjesë këmbimi për avionë, në
atë masë, saqë ky aviacion nuk pati
nevojë të harxhonte asnjë dollar, rubla
apo valutë edhe për 30 vite të tjera, pas
largimit të tij nga detyra.
Si sekretar i përgjithshëm i OBVL-së,
Edip Ohri, për 15 vite ka dhënë një kontribut të shquar për organizimin dhe
konsolidimin e strukturave të kësaj organizate.
Edip Ohri ishte dhe një prind shembullor. Gjatë gjithë jetës së tij, me gjithë
kalvarin e vujatjeve u dhuroi bashkëshortes e dy vajzave që ishin dhe janë
krenaria e gëzimi i tij, duke dëshmuar
kujdesin e dashurinë e babait të tyre,
ndaj fëmijëve. Ai ishte prind, mësues
dhe edukator, që i rriti dhe edukoi ato
me ndershmërinë dhe besnikërinë e
patundur ndaj popullit e Atdheut tonë
të dashur. Ai u dha atyre forcë, pathyeshmëri e krenari.
Ndaj dhe sot, ne jemi bashkë me
dhimbjen e tyre të thellë.
Lamtumirë miku e bashkëpunëtori
ynë i paharruar!.

jtimin efektiv të armës së aviacioonit
nga Edip Ohri, mësuesi dhe komandant legjendar i të gjithë aviatorëve.
Gjen. RrahmanParllaku dha disa
kujtime nga jeta dhe vepra e Edip
Ohrit, kujtime, të cilat i ka lexuar
edhe në ceremoninë madhështore të
varrimit, një vit më parë të cilat do t’I
ri botojmë në këtë numër të gazetës
“Veterani” .
Për të gjitha këto merita, një vit
më parë i sh-Presidenti i RSH, Bujar
Nishani i akordoi Edip Ohrit Dekoratën e Artë të Shqiponjës.

Homazh për
Ernest Jakovën
Dega e OBVL, Durrës i shpreh
ngushëllime Familjes të nderuar Jakova, për vdekjen e gjeneral Ernest
Jakova. Ai ishte ndër themeluesit
dhe veprimtarët aktivë të kësaj
dege.
I kalitur në aksionet e grupeve
të ilegalëve, djaloshi që kishte qënë
student në Akademinë e Aviacionit
dhe kishte braktisur studimet
shumë shpejt do të radhitej si partizan në Çetën e Pezës. Gjatë gjithë
kohës që ka qëndruar në Çetën e
Pezës, si Zv/Komandant i Batalionit
III, me Komandant Kajo Karafilin
deri në tetor 1943, kur u formua
Brigada e III Sulmuse në Arbanë, ka
marrë pjesë në të gjitha aksionet e
saj. Në fund të vitit 1943 transferohet në Brigadën e II-të Sulmuese,
me detyrën Zv/Komandant i Batalionit të Dytë me Komandant Nasi
Vithkuqi, që ishte i moshuar dhe
Komisar Kalo Plaku.
Gjeneral
Ernest
Jakova,
i
diplumar dy herë në akademitë
ushtarake të ish-BS kreu me devotshmëri e përkushtim detyra
të rëndësishme në ushtri, si komandant i Divizionit të Tiranës,
Zëvendës Drejtor i Drejtorisë Operative pranë Shtabit të Përgjithshëm
të FA, zëvendësdrejtori i Institutit të
Studimeve Ushtarake, etj.
Kudo dhe kurdoherë u dallua për
përgatitjen e lartë, kompetencën e
profesionalizmin, por edhe për kurajon e guximin në kapërcimin e
vështirësive. Por, me gjithë kontributin madhor, edhe ai u listua nga
diktatori Hoxha për t’u goditur si
pjesëmarrës në të ashtuquajturin
“grup armiqsor në Ushtri”. Si i tillë
ai e priti me entuaziazëm ndryshimin e sistemit, pas përmbysjes
së komuizmit më 1990.
Që në fillim mbështeti krijimin
e OBVL-së dhe për afro dhjetë vjet
kreu me devotshmëri detyrat e
ngarkuara për konsolidimin e kësaj
organizate. Ernest Jakova është një
vlerë në historinë e ushtarakëve
shqiptarë.
GENCI BALLANCA
Kryetar i Degës OBVL Durrës
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HISTORIA

KUNDËRMËSYMJA E BRIGADËS SË IV-S
GJATË OPERACIONIT ARMIK TË DIMRIT
Ing.Myfit GUXHOLLI*

• Bilanci në përfundim
të kundërmësymjes ishte
vërtetë pozitiv dhe inkurajues: Në 79 ditë luftime
u rritën më tej cilësitë
luftarake të të gjithë efektivit, si heroizmi, shpirti
sulmues, displina, kalitja fizike, vendosmëria,
besimi në popull dhe në
fitore; U shtuan radhët e
batalioneve me vullnetarë
të rinj; Vetëm Brigada e
IV-t u shkaktoi pushtuesve
gjatë kësaj periudhe 191
të vrarë e 12 robër. Brigada pati 35 dëshmorë dhe
mbi 60 të plagosur

K

undërmësymja e Brigadës së
IV-t Sulmuese dhe Forcave
Territoriale të Qakut të
Korçës për çlirimin e zonës së pushtuar nga nazistët gjermanë (gjatë Operacionit Armik të Dimrit 1943-1944)
u vendos nga komanda e Brigadës dhe
Batalioneve të FTQK. U shpall vendimi
dhe u përcaktuan detyrat. Ky grupim,
i përbërë nga dy batalione (i parë dhe
i dytë) dhe Batalioni “Hakmarrja” sulmoi në rajonet e Shtyllë dhe Vithkuqit,
duke e detyruar armikun të tërhiqej.
Luftime të ashpra u zhvilluan në rajonet Qesarakë, Shemertirë – Çemericë, Lubonjë, Qafëzes, Gjergjevicë,
Lavdar I Oparit Tudas, Gërmunjas,
Gjonbabas, Gjanç dhe Gostivisht, dhe
në një afat një mujor u arrit të rivendosej situata e parafillimit të Operacionit Armik të Dimrit, deri diku e qëndrueshme.
Kjo kundërmësymje ringjalli besimin e popullit të këtyre rajoneve te
forcat partizane. U rikthye besimi në
fitoren e LANÇ-it; morën frymëmarrje
më të plotë Këshillat NcÇl dhe pothuajse i gjithë populli i këtyre rajoneve.
Në drejtimin formacioneve partizane
shkoi Komisari i Brigadës Pëllumb
Dishnica e disa shokë të tjerë të
Shtabit të Brigadës.
Në grupimin tjetër të Brigadës ishin
batalionet e 3-të dhe 4-t dhe batalionet
“Tomorri”, “Gor-Opar”, “Çlirimi” si dhe
kompania e mortajave 82 mm. Gjatë
veprimeve luftarake të këtij grupimi u
çliruan Tomorrica e Opari, Lavdari i
Sipërm dhe Gjergjevica. U arrit që Lavdari i Oparit të pastrohej nga forcat
armike. Në këto rajone u zhvilluan
luftime të ashpra, sidomos në Tomorricë e Gërmenjas. Forcat partizane
të Brigadës së IV-t dhe të Batalioneve Territoriale treguan trimëri dhe
manovrime të suksesshme. Madje u
arrit që të kapej rob dhe një skuadër
gjermane, e cila u dërgua në shtabin
e Brigadës.
Forcat armike, duke parë se veprimet luftarake të forcave partizane,
të drejtuara nga komandanti Nexhip
Vinçani dhe komisari Pëllumb Dishnica (dhe komandantët e batalioneve
Territoriale e popullore) po ngushtonin
shumë territorin e veprimeve të tyre

luftarake, vendosën të shtonin numrin
e tyre, sidomos në pika kyçe si Lavdari
i Oparit, Brozdovecit, etj, sepse në këto
vende ishin përqëndruar rezervat ushqimore, municione, spitali partizan etj.
Gjatë këtyre veprimeve luftarake forcat partizane të Brigadës dhe
batalioneve kaluan lumin Devoll
dhe çliruan përfundimisht Lavdarin e Oparit, ku u vendos dhe Shtabi
i Brigadës. Në vazhdim të mësymjes
Batalioni “Tomorri” çliroi Dusharin,
Peshtanin, Pulahen, Rozoverin, Zerecin, Leshec deri te Ura e Moglicës.
Por ndonëse këto veprime luftarake të Brigadës së IV-t shtuan hapësirat për të goditur forcat armike afër
rrugëve nacionale kombëtare, komanda gjermane mori masa për një operacion, duke u stacionuar në Lozhan për
të ndalur mësymjen e partizanëve në
drejtimin Lozhan-Osojë-Lavdar Opar.
Forcat armike, në saj të sulmeve të
forcave partizane u gozhduan dhe nuk
avancuan më tej. Madje u detyruan
të tërhiqen në drejtim të Maliqit dhe
Korçës. Po në këtë kohë Batalioni “Tomorri” çliroi Voskopojën dhe Lavdarin
e Korçës.
Kështu, forcat e Brigadës së IV-t dhe
të Batalioneve Territoriale të Korçës
zbatuan me sukses detyrën dhe dolën
në të majtë të lumit Devoll, duke çliruar krahinën e Vithkuqit, Rreza, Gore
perëndimore dhe Oparin.
Vendkomanda e shtabit të Brigadës
së IV-t dhe Shtabit të Qarkut Korçë u
vendosën në dhe gjithmonë pranë veprimeve të forcave sulmuese.
Në Shipckë, më 23 shkurt, forcat e
batalioneve territoriale nuk vareshin
nga Shtabi i Brigadës së IV-t por nga
Shtabi i Forave të Qarkut të Korçës:
Batalionet “Tomorri”, “Hakmarrja”,
“Reshit Çollaku”, “Fuat Babani” e
“Skënder Çaçi”.
Në detyrat e përgjithshme e të përbashkëta shtrohej forcimi e konsolidimi i arritjeve dhe çlirimi i rajoneve
ende të paçliruara plotësisht në Gorën
Lindore e Mokër, ku ende Batalioni
“Reshit Çollaku” nuk po e kapërxente
situatën sepse armiku kishte disllokuar forca të shumta.
Nga Shtabi i Brigadës së IV-t u dërguan dy batalione në rajonin e Muglicës dhe Shelcës gjatë derdhjes së
lumit Devoll, deri në Shën e Premte e

Grabovë për të ndalur forcat gjermane
në rajonin Tresovë-Zvarisht-Lozhan.
Ky disllokim i forcave gjermane e detyroi Shtabin e Brigadës IV-t të përqëndrojë sërish këto dy batalione në
Gorën Perëndimore. Këto dy batalione
me luftimet e tyre hapën rrugën për
t’u lidhur me forcat partizane në krahinat fqinje Gramsh-Elbasan. Kjo rrugë
i mundësonte Shtabit të Përgjithshëm
kalimin nga Verça në zonën e lirë të
Korçës.
Batalioni i parë dhe i dytë i Brigadës
së IV-t, në bashkëveprim me Batalionet
“Tomorri” e “Skënder Çaçi” kryen me
sukses detyrën për të mbajtur një situatë ët qëndrueshme në fshatrat e
Rrëzës deri në lumin afër Korçës.
Kjo krahinë kishte rëndësi të madhe për forcat gjermane, pasi aty kishin
parashikur lëvizjen e tyre në intenerarin Pogradec-Korçë-Kolonjë-Greqi, si
dhe në rrugët Pogradec-Grabovicë-Bilisht-Korçë, Bilisht-Greqi.
Në krahun e Rrëzës, afër Korçës u
zhvilluan luftime të përgjakshme nga
ana e armikut, duke goditur nga disa
drejtime, dhe për të neutralizuar atë,
duke e detyruar të ruante vetëm këto
dy rrugë dhe qytetin e Korçës.
Më 24 shkurt 1944, në ndihmë të
forcave partizane të Qarkut të Korçës
erdhën tre batalione të Brigadës I-rë
S, për të mbajtur nën kontroll zonën
e çliruar të Qarkut, të Oparit të Poshtëm dhe të Gorës Lindore dhe për të
ndihmuar në çbllokimin e Shtabit të
Përgjithshëm të UNÇl.
Në këtë periudhë, forcat e Brigadës
së Parë, në bashkëpunim me forcat e
Batalionit “Reshit Çollaku” operuan e
çliruan disa fshatra të Gorës e Mokrës
që ende zotëroheshin nga forcat armike.
Me veprimet luftarake për zotërimin e
Rrëzës dhe në Gorë e Mokër, mund të
quhet e përfunduar me sukses të plotë
faza e kundërmësymjes së Brigadës së
IV-t dhe e Forcave Territoriale të Qarkut të Korçës.
Në një letër që dërgonte Shtabi i Brigadës IV-t disa kuadrove të
batalioneve të parë e të dytë, ndër
të tjera shkruhej: “Nuk jemi dakord
me propozimin e M.Shehut që Brigada e IV-t të braktisë Oparin dhe të
shkonte në Zonën e Parë Operative
(Z.10) sepse ishin kushtet të çlironte Gorën e Mokrën, duke vazhduar

kundërmësymjen e saj” (AQP, Fondi
180, dosja 6).
Ky sukses i rëndësishëm i forcave
të Brigadës së IV-t që në fillim të
kundërmësymjes pati jehonë dhe efekte morale në gjithë Qarkune Korçës.
Bilanci
në
përfundim
të
kundërmësymjes ishte vërtetë pozitiv
dhe inkurajues.
Në 79 ditë luftime u rritën më tej
cilësitë luftarake të të gjithë efektivit,
si heroizmi, shpirti sulmues, displina,
kalitja fizike, vendosmëria, besimi në
popull dhe në fitore.
U shtuan radhët e batalioneve me
vullnetarë të rinj;
Vetëm Brigada e IV-t u shkaktoi
pushtuesve gjatë kësaj periudhe 191
të vrarë e 12 robër.
Brigada pati 35 dëshmorë dhe mbi
60 të plagosur.
Por edhe popullsia e këtyre krahinave pësoi dëme të konsiderueshme.
Nga armiku, si hakmarrje pati vrasje
të banorëve e forma ndëshkimore terrorizuese ndaj 500 vetave sidhe qindra të plagosur, internime e prishje të
pasurisë vendore. U dogjën shtëpi e
dyqane; u grabitën mijëra bagëti e kafshë ngarkese e prodhime bujqësore.
Brigada e IV-të S. në luftimet e zhvilluara kundër pushtuesve gjermanë
dhe tradhëtarëve të vendit, kreu 265
veprime luftarake të rëndësishme në
të cilat u vranë 2268 armiq, prej të
cilëve 1798 gjermanë; ka plagosur
1985 gjermanë dhe 470 ballistë, xhandarë, ka zënë robër 361 gjermanë dhe
1073 ballistë e xhandarë. Ka nxjerrë
jashte përdorimit 20 tanke e autoblinda, ka djegur e shkatërruar 120 kamiona e karro, ka kapur mbi 2000
pushkë e automatikë, 120 mitroloza të
rëndë e të lehtë, 45 mortaja 81 mm,
mbi 100 mortaja të lehta; mbi 30 topa
të kalibrave të ndryshëm. Me armët e
municionet e kapura armikut, brigade
përballoi nevojat e saj në luftimet e zhvilluara.
Nga Brigada e IV-t ranë në fushën e nderit 274 kuadro e partizanë e
partizane dhe u plagosën 350 partizanë. Vetën në luftimet për çlirimin e
kryeqytetit,Tiranës ranë 98 partizanë
të cilët prehen të qetë në altarin e lirisë.
*Nënkryetar i OBVL
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DOSSIER

37 vjet nga demonstratat
Nga mr.sc. Bashkim Hisari
Demonstratat e vitit 1981 vlersohen si ngjarje e veçantë dhe e rëndësishme në përpjekjen gjithëpopullore të shqipëtarëve për të fituar
të drejtën që Kosova të jetë shtet. Në të vërtet,
ndërtimi konstitucional i Kosovës si entitet
politik-juridik daton që nga periudha e parë
pas Luftës sëe Dytë Botërore. Fillimisht lindi
ideja për bashkimin kombëtar. Më 31 janar
1943 mbahet Konferenca e Bujanit. Më 2
janar 1944, pasi shqyrtoi tri ditë radhazi problemet që dilnin nga lufta kundër pushtuesit.
Konferenca e Bujanit doli me një dokument
përfundimtar, ku thuhet: “Kosova dhe Rrafshi
i Dukagjinit është krahinë e banuar me shumicë nga populli shqiptar, i cili, si gjithmonë,
ashtu edhe sot, dëshiron me u bashkue me
Shqipërinë”. Mirëpo, pushteti i atëhershëm
jugosllav duke kërkuar zgjidhje për çështjen
e shqiptarëve, turqve dhe myslimanëve angazhohej që së pari t’u siguronte këtyre popujve që të arrinin pronësi të plotë mbi tokën,
që të çliroheshin nga shtypja nacionale dhe
të siguroheshin kushte për zhvillim të plotë
nacional, politik dhe kulturor. Partia Komuniste e Jugosllavisë ia kishte pranuar popullit të Kosovës sikur edhe popujve të tjerë në
këtë shtetë të drejtën e vetëvendosjes deri në
shkëputje, të drejtën për republikën vetjake.
Këto të drejta populli i Kosovës kishte fituar
duke marrë pjesë në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare. Shqiptarët e Kosovës morën
pjesë në luftë, duke dhënë një kontribut të
theksuar në çlirimin e Kosovës dhe të Jugosllavisë. Deri nga mbarimi i Luftës së Dytë
Botrore, mbi 50.000 luftartëtarë nga Kosova
luftuan krah në krah me luftëtarët antifashist
të Shqipërisë dhe të botës tjetër përparimtare.
Pushteti Jugosllav, kishte formuluar qëndrime me të cilat njihej parimi i vetëvendosjes
së popujve deri në shkëputje, parim bazë ky i
Kartës së Atlantikut, i shpallur solemnisht nga
aleatët e koalicionit antifashist. Por, qëndrimi i
tillë nuk do të merret parasysh më vonë.
KOSOVA U TRADHTUA
Kosova u tradhtua. Në korrik të vitit 1945,
në Prizren u organizua një konferencë ku u
muar vendimi që Kosova t’i bashkohej Serbisë.
Me Kushtetutën e Jugosllavisë Popullore Federative të vitit 1946 Kosova me Rrafshin e Dukagjinit shpallet qark autonom i Republikës
Popullore të Serbisë, kurse territoret e tjera
shqiptare ndahen midis Republikës Popullore
të Maqedonisë dhe Republikës Popullore të
Malit të Zi. ndërsa shumica shqiptare fitoi statusin zyrtar të pakicës. Pra, këto të drejta për
popullin shqiptar nuk u bënë realitet.
Mirëpo, ç’ është e vërtet, me miratimin e
Kushtetutës së vitit 1974, u ralizuan disa të
drejta, pikësynime dhe dëshira të popullsisë
shqiptare. Vitet e para pas miratimit të Kushtetutës së vitit 1974 në historinë e Kosovës njihen si ndër vitet më të suksesshme si në sferën
politike ashtu edhe në atë ekonomike. Pozita e
shqiptarëve u përmirsua radikalisht. Atyre u
mundësua të inkuadrohen në të gjitha lëmenjt
shoqërorë, si: në udhëheqjen komunale, polici, shkollim, shëndetësi, punësim, etj. U mobilizua popullata. Zhvillimi i industrisë ndikoi
që puntorët të regrutohen edhe nga fshatrat.
Më vonë kur u zvoglua mundësia për punësim
në Kosovë ata në mënyrë të organizuar dërgoheshin jashtë vendit. Kuptohet, në shumicën
e rasteve, është dashur t’i përshtaten rrethanave të kohës, për ndryshe nuk do të kishin
mundur të shfrytëzojnë edhe ato ndihma të
kufizuara që i dedikoheshin shqiptarëve dhe
Kosovës.
Pas miratimit të Kushtetutës së vititi 1974,

menjëherë u themelua kuvendi si organ më
i lartë ligjvënës, pastaj edhe pushteti ekzekutiv, që quhej Këshilli Ekzekutiv. Kosova
u bë me sistemin gjyqësor, kishte Gjykatën
Kushtetuese. Fitoi të drejtën e vetos si dhe
gjashtë republikat tjera dhe Krahina e Vojvodinës, por pa të drejtë të shpalljes së Republikës. Zhvillimet që pasuan mundësuan daljen
në skenë të një klase të re politike që u angazhuan dhe lansoi një zhvillim më të shpejt politik, ekonomik, arsimor e kulturor duke
mobilizuar kudrot të shkolluar nga radhët e
shqiptarëve. Figura kryesore e këtij zhvillimi,
pa dyshim ishte kryetari i LK të Kosovës, Mahmut Bakalli i cili gëzonte besimin dhe kishte
autoritet jo vetën në qarqet politike kosovare
por edhe në të gjitha Republikat e Jugosllavisë. Efektet pozitive politike dukeshin qartë në të gjitha sferat e jetës. Arsimi, kultura,
ekonomia, industria, shëndetësia, tregtia u
bën prioritet kryesorë të zhvillimit. Veprimtaria
informative përjetoi ekspanizion. Filloi emitimi
i programit të Televizionit të Prishtinës. Në vepërimtarin botuese, përveq botimeve të librave
në gjuhën shqipe, filluan të botohen edhe
përklëtheme të autorëve të huaj. Krijimtaria
artistike morri hov. Veprat nga lëmia e letrsisë, pikturës, muzikës, kinematografis, filluan të tejkolojnë nivelin lokal. U krijuan kushte
të volitshme për bashkëpunim me Shqiprin
në fushën e arsimit dhe kulturës. Në Prizren
në mënyrë madhshtore u festua 100 vjetori i
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Filloi të zbatohet
gjuha e njësuar letrare shqipe me standarde te
perbashkëta me ate të shqiptarëve në Shqiperi
dhe kjo u bë udhërrëfyese për punën e qindra mësuesve të shqipës, studiuesve të saj,
për nxënësit dhe studentët institucionet dhe
mediat. Kuvendi i Kosovës miratoi Ligjin mbi
punën shkencore-kërkimore dhe në bazë të
këtij ligji Enti i Historisë u ngrit në Institut. Në
organet e Federatës dhe diplomacis Jugosllave
u emruan edhe kuadrot shqiptarë që ishin të
kontrolluara nga Serbia.
Forcat regresive dhe nacionalsite serbe
u mobilizuan dhe në shumë debate të organizuara si dhe përpjekjet për transformime
dhe reforma demokratike, perceptoheshin si
sulm ndaj popullit serb.
DEMONSTRATAT SHQIPTARE TË VITIT 1968 DHE MIRATIMI I KUSHTETUTËS
1974
Demonstratat shqiptare të vitit 1968 dhe
miratimi i Kushtetutës 1974, ishin pikat kyçe
që patën ndikim të rëndësishëm në rrjedhën e
ngjarjeve gjatë viteve 70-80-ta. Serbët haptazi
kundërshtonin dhe shprehënin pakënaqësi
duke pohuar se Serbia po mbetet Republikë e

padefinuar dhe nuk do të jetë si republikat e
tjera të Jugosllavisë. Pakënaqësia dhe urrejtja
e serbëve për Kosovën ishte në rritje. Objektivi
kryesor i realizimit të synimeve të serbëve për
hegjemoni, unitarizëm dhe centralizëm mbi
kombet e kombësitë në Jugosllavi ishte ndryshimi gradual dhe eliminimi me forcë të statusit kushtetues të Kosovës. Sërbët kërkonin
rishikimin e dispozitave kushtetuese, veçanarisht ato që rregullonin pozitën autonome të
krahinave dhe të afirmojnë pushtetin e Serbisë në gjithë territorin e vetë prfshirë Kosovën
dhe Vojvodinën.
Inciatorët kryesor dhe më të zëshëm për
ndryshimin e Kushtetutës së vitit 1974 ishin
politikanët serbe që vazhdimisht kundërshtonin aspiratat e shqiptarëve për zhvillimin e
Kosovës, ndërtimin e saj konstitucional dhe
në veçanti pavarësin e saj nga Srbia. Drazha
Markoviq, axha i Mira Markoviqit, gruas së
Sllobodan Millosheviqit, Petar Stamboliq, Dushan Shkrebiq dhe shkrimtari Dobrica Qosiq,
ishin personalitete kryesor që me agresivitet
dhe ashpërsi serbomadhe sulmonin Kosovën
dhe udhëheqësin e saj dhe luajtën rolin kryesor për konflikte politike dhe në krijimin e
atmosferës antishqiptare. Parulla e Qosiqit:”
serbët fitojnë me luftë dhe humbin me paqe”
ishte fjalia mbizotëruese për rikthim prapa.
Për këtë qëllim me shpejtësi dhe në fshehtësi
u hartua një raport që quhej “Libri i Blue”. Ky
raport i pabotuar, ishte hartuar me kërkesë të
udhëheqësisë serbe dhe përbënte kritikat për
mënyrën e zbatimit të kushtetutës që rezulton
si shkak të ndarjes së RS Serbinë në tri pjesë
asimetrike në administrim. Me këtë raport,
udhëheqja serbe synonte që të rihapte në nivel
të ish-federatës jugosllave diskutimet për heqjen e autonomisë së Kosovës që ishte siguruar
me Kushtetutën e vitit 1974., por tentativa e
serbëve nuk morri mbështetjen e republikave
të tjera. Polikanët shqiptar të Kosovës Fadil
Hoxha, Kol Shiroka, Mahmut Bakalli, Xhavid
Nimani... shprehën indinjatën dhe u deklaruan kundër kësaj forme të presionit me qëllime ekspansioniste serbe ndaj Kosovës, dhe
kërkuan përgjegjësin e inicijatorëve për ndryshime kushtetuese. Kundër “Librit Blue” ishin
edhe politikanët e asaj kohe, Milosh Miniq nga
Serbia, Stevan Doronjski e Nandor Major nga
Vojvodina, Velko Vllahoviq dhe Veselin Gjuranoviq nga Mali i Zi, Xhemajl Bijediq, nga
Bosna e Hecegovina, i cili më 18. janar 1977.
mbytet në një aksident të dyshimtë ajror e disa
të tjerë.
NË FILLIM TË VITEVE TË 80-TA,
KOSOVA NDODHEJ NË NJË GJENDJE
SHUMË TË VËSHTIRË
-Rinia, intelegjenca e re e krijuar dhe populli shqiptar nuk e duronin padrejtësit, të
qenurit qytetar i rendit të dytë dhe presionet
që vinin nga nacionalistët dhe shovenistët
serb. Ata thonë se shfrytëzimi i gjithanshëm i Kosovës dhe pasurive të saj sa vinte
e shtohej, e bashkë me të edhe diskriminimi
i shqiptarëve në krahasim me popujt tjerë
në ish Federatën Jugosllave Ishin të pakënaqur me zhvillimin e ngadalshëm ekonomik,
me problemet ekzistuese objektive, varfrisë
e sidomos me zbatimit e politikës diskriminuese në punësim. Struktura e të punësuarëve nuk ishte në proporcion me përqindjen

e popullatës. Prej 78% të pupullatës shqiptare
të punësuar ishin rreth 60% kurse afro 30%
ishin serb të cilët përbënin 13% të popullatës
në Kosovë. Veç kësaj një numër i të rinjëve
kosovar ishin të indoktrinuar nga propaganda e medijave nga Shqipëria dhe si alternativë
për zhgjidhjen e problemeve ofronin sistemin
enverist dhe stalinist. Simptomet e degradimit
të jetës shoqërore dhe të politikës zyrtare ishin
evidente. Të gjitha këto ndikuan që të shfaqen
shkenditë dhe tronditjet më serioze në një
zinxhir mbi mllëfin e akumuluar prej vitesh
u shfaqën më 04. mars 1981 kur shpërtheu
revolta e studentëve shqiptarë në Prishtinë
të cilët protestuan për çështjen e ushqimit të
keq në menzën e Universitetit. Demostratave
të studentëve që vazhduan më 12 e 26 mars
1981u bashkuan edhe nxënës të shkollave
të mesme, punëtorë e qytetarë dhe ato u
përhapën shumë shpejt dhe kërkesat morrën
karakterin e hapur politik dhe kushtetues.
Protestuesit kërkonin lirimin e shokëve të arrestuar në pretestat e mëparshme dhe barazi
me kombet tjera në ish-Jugosllavi. Në thelb
këto demostrata ishin një rilindje kombëtare.
Kërkesa kryesore ishte që Krahina Socialiste Autonome e Kosovës të bëhej Republikë.
Mbizotronin parrullat “Kosova -Republikë
“”Kosova Kosovarëve”, “Trepça punon Beogradi ndërton” “E duam flamurin kombëtar”
“Duam bashkimin e trojeve shqiptare” etj.
Protogonistët kryesor që dukeshin në krye të
demostratave, iden kombëtare dhe vizionin e
Kosovës së pavarur nga Serbia proklamonin
edhe me ideologjinë marksiste-leniniste në versionin staliniste. Pushteti u tregua i paaftë për
të përballuar krizën, provokoi protestuesit dhe
planifikoi ndërhyrjen e forcave policore nga Srbija. Udhëheqësia kosovare ishte kundër ndërhyrjes. Mahmut Bakalli pat deklaruar: “Unë
dhe Xhavid Nimani që ishte kryetar i Kryesisë
së Kosovës ishim tepër decidiv që ata mos të
ndërhyjnë, thamë se nuk kanë çfar të kërkojnë
në Kosovë... problemet zgjidhim ne... ndërhyrja do ishte shkelje e parimeve kushtetuese...
mirëpo,ata ndërhyrën ilegalisht pa lejen tonë...
në radhët e tyre kanë qenë të involvuar edhe
forcat tjera ilegale staliniste të finacuara nga
jashtë”
Veprimtari për çështje kombëtare
Sabri Novosella-Maxhuni, në një intervist për
gazetën “Bota sot”pat deklaruar “…në organizimin e demostratave të vitit 1981 kishte
rol të caktuar UDB-a…” Edhe analisti serb,
drejtori i Forumit për Marrëdhanie Etnike, Dushan Janjic në emisionin debatues “Çirilica”në
Happy TV, deklaroi se Rusët gjithnjë kanë
qenë të interesuar për Kosovën dhe kanë qënë
të përfshirë në demostratat e vitit 1981.”ata
kanë trajnuar të rinjët për këto demostrata
që të dalin me parullat e tyre për Kosovën Republikë. Rusët kanë përvoj të mirë me shtetet
muslimane sepse kufizohen me shumë shtete
muslimane prej të cilëve duhet të ruajnë kufit
e tyre”
Njëri ndër personazhet kyqe në jetën politike të Kosovës në ish Jugosllavi, politikani
dhe avokati Azem Vllasi në intervistën për agjencin e lajmeve “Presheva e jonë, “kështu e
vlersoi demostrata e vitit 1981:
“Kishim mediat tona, kishim akademinë e
shkencave e cila ishte më aktive se sot, kishim
kushtetuten, policinë tonë që shtrihej deri në
Mitrovicë e karadakun e Gjilanit e Preshevë.
Me kushtetutën e vitit 1974 në Jugosllavinë
e Titos ishin dakord të gjithë, përveç Serbisë,
mu për shkak të pozitës së avancuar të shqiptarëve bazuar nga kjo kushtetutë. Kushtetuta
e asaj kohe, në ligjet e saj, i ka dhënë Kosovës
të drejtat e një shteti të pavarur. Bile, bile me
këqyr hollë e hollë, siikur t’mos ishin demonstrat e viti 1981., Kosova do të ndahej pa gjakdërdhje si Sllovenia, dhe ndoshta sot do të
ishim bashkë me Shqiprin....”
KEQPËRDORIMI DERI NË EKSTREM I
DEMOSTRATAVE TË VITIT 1981
Pavarësisht formës paqësore të demostruesve nacionalistët dhe shovinistët serbë,
keqpërdoruan deri në ekstrem demostratat e
vitit 1981. Ata pohonin kinse “liritë dhe të drejtat e mëdha” ose të “tepruara” kombëtare të
shqiptarve që kishin shkaktuar demostratat
e studentëve shqiptarë të Universitetit të Prishtinës. Prandaj, ato demostrata u shpallën si
“armiqësore” dhe “kundërrevolucionare”, dhe
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e vitit 1981 në Kosovë
u imoponua vlerësimi se nuk ishin rezultat i
gjendjes së vështirë ekonomike të shqiptarve.
Parulla dominuese e demostrantëve “Kosova
Republikë”, jo vetëm që u shpallë si parullë
“armiqësore e kundër revolucionare”, por edhe
si parullë “nacionaliste e irredentiste”, që do të
thotë si kërkesa “për bashkim me Shqipërinë”
dhe se ishin “kundër sovranitetit territorial të
RSFJ-së”. Kjo u shfrytëzua që të shtohet dhe
të tejkalohet dhuna shtetërore dhe shërbej për
zhvillimin e një fushate të egër të “diferencimit
ideopolitik” që filloi nga Universiteti e deri te
nivelet më të ulëta dhe në ekonomi, administratë, etj. Paralelisht me te, u shpikë edhe
“presioni” dhe “shpërngulja e serbëve dhe malaziasve me presion nga nacionalizmi dhe irredentizmi shqiptar”, etj.
Ndaj demostratave të vitit 1981, ushtria dhe policija serbe e federative ndërhyri
ashpër duke u kundërpërgjigj dhunshëm
ndaj protestave. Ndërhyrja e tyre ishte ishte
brutale dhe përtej çdo mase. Policët special
kishin hyrë në konvikte pa kurrfarë nevoje
dhe kishin rrahur këdo që kishin gjetur brenda vajzat dhe djemë student. Kishin hedhur
gaze lotsjellhës. Të tmerrshme ishin rrëfimet
për përdorimin brutal të dhunës sidomos ndaj
vajzave të cilat ishin fyer, tërhequr zhvarrë për
flokësh. Shumë studentë ishin plagosur dhe
të arrestuar. Këto veprime popullatën shqiptare zemaruan jashtëzakonisht. Mospajtimet
u shprehën në mënyrë edhe më të prerë dhe
përfshin gjithë Kosovën.
Udhëheqëja e Kosovës kritikohej ashpër
nga udhëheqësia Jugosllave, sidomos nga ato
serbe. Ata frikoheshin edhe nga përgjegjësia
para opinionit Kosovar dhe mundoheshin të
bindin Beogradin se policia kosovare mund
ta mbante rendin dhe kontrollonte situatën.
Mirëpo, autoritetët në jugosllave nuk besonin
në vlersimet e udhëheqësve Kosovar. Në anën
tjetër nga serbët sidomos strukturat e tyre policore ushtarake situata paraqitej si shumë të
frikëshme. Prandaj Kryesia e RSF të Jugosllavisë urdhëroi sekretarin Federativ gjeneralin
Franjo Herleviq që në Prishtinë të dërgonte
Njësin special për intervenim të shpejt të Policisë Federativ dhe t’i “ndihmonte” Policisë së
Kosovës për ta rivendosur rendin publik. Pas
ndërhyrjës së Policisë federative, udhëheqja e Kosovës faktikisht humbi kontrollin mbi
zhvillimet e mëtejshme. Ata më nuk ishin të
pavarur në menaxhimin e situates. U margjinalizuan dhe nuk e kontrollonin më zhvillimet
e mëtejme në Kosovë.
Në fillim të muajit prill u arrit kulmi i konflikteve, situata nuk u qetësua, trazita nuk u
ndalën. Në Beograd më 1 dhe 2 prill u mbajt
seanca e përbashkët e Kryesisë së RSFJ dhe e
Kryesisë së LKJ ku morrën pjesë edhe përfaqësuesit e Kosovës Fadil Hoxha dhe Mahmut
Bakalli. Ata u angazhuan që vlersimeve të dy
Kryesive të jipej një dimension më real dhe më
i butë dhe të shmanget ashpërsia e panevojshme, mirëpo ishin mbivotuar. Udhëheqja jugosllave vlerësoi se demostratat e organizuara
nga studentët dhe parullat e përdorura “cënonin” integritetin teritorial dhe sovranitetin e
Jugosllavisë, “demostratat në Kosovë ishin
përpjekje e rrezikimit kundërrevolucionar të
rendit kushtetues të vendet” , thuhej pos tjerash në qëndrimet dhe vlersimet e dy Kryesive.
Menjëherë, më 2. prill u intervenua me forca
edhe më të mëdha. Në pajtim me kompetencat e veta kushtetuese udhëheqja jugosllave
e shpalli gjendjen e jashtëzakonshme. U dërguan përforcime me reparte të policisë së republikave të tjera jugosllave. Hyri në fuqi ora

policore, lëvizja e lire u kufizua, u ndaluan
tubimet publike, tanksat ishin ende të vendosura pran objekteve publike. U krijua një situate e trishtueshme. Lidhur me këtë studjuesi
Lefter Nasi shkruan: “Në Kosovë u vendosën
rreth 45 mijë ushtarë, 29 mijë forca të milicisë,
numri i tankeve u pesëfishua, nga 72 të dislokuar para ngjarjeve u shtuan në 352 tanke,
ndërkohë që numri i forcave të policisë arriti
në 20 mijë” .
Për numrin e të vrarërve në demostrata ka
të dhëna kontradiktore. Mediat jugosllave informomin për 11 të vrarë, kurse ato të huaj
raportonin për qindra të vrarë, qindra të zhdukur, të plagosur e të arrestuar. Sipas Jens
Reuter numri i të vrarëve duhet të merret “më
shumë se një mijë, numri i të lënduarve nuk
mund as të vlerësohet. . Ndërkaq, Ch. v. Kohl,
Ë. Libal supozonë se më shumë se “100 shqiptarë u vranë dhe mbi 300 u lënduan”. Sipas Amnesty International në pranverën e vitit
1981 u akuzuan 883 veta prej të cilëve 585 u
gjykuan me vendim të plotfuqishëm dhe me
dënime joproporcionalisht të larta. , Madje sipas revista serbe NIN,m; 09 gusht thekson se
1.200 njerëz u dënuan me dënime të rënda me
burg dhe 3.000 të tjerë me burgime deri në 3
muaj. Viktimave nuk ofrohej ndihma e duhur
për faktin se shqiptarët druanin nga represaliet e rënda, në qoftë se do t’u jepnin ndihmë
mjekësore viktimave dhe me këtë zbulonin
pjesëmarrjen e tyre në demonstrate.
Dhuna e egër policore e ushtarake ndaj
protestuesve, përpjekja zyrtare për të mbuluar të vërtetën e ngjarjeve u tregoi shqiptarëve
se të drejtat e fituara me shumë luftë dhe të
legjitimuara në dokumentet kushtetuese të
krahinës e federatës në vitin 1974 ishin realisht të rrezikuara. Nacionalistët serb me qëllim theksonin nacionalizmin shqiptar si motiv qendror të demostratave. Në këtë mënyrë
ata donin të krijojnë pretekst për të sulmuar
vlerat kombëtare shqiptare. Për nacionalistët
serb gjithçka që ishte shqiptare, ishte burim
i nacionalizmit shqiptar. Kërkesat për republikë e cilësonin si seperatizëm dhe si synim
për shkëputje. Në mbledhjen e Aktivit politik
në Prishtinë më 03. prill Fadil Hoxha kishte
thane se ka pasur edhe propozim për ta vendosur administrimin ushtarak në Kosovë,
ngjashëm si në vitin 1945, pas përfundimit
të Luftës së Dytë Botërore kur ishte vendosur regjimi ushtarak i dhunshëm serb. Në
këtë mënyrë sikurse vëren Dushan Janjić,
Jugosllavia e pas Titos e filloi jetën e saj të re
me konfliktin e hapur shqiptaro – serb. “Dhjetë muaj pas vdekjes së Titos u dëshmua se
demostratat shqiptare në Kosovë treguan se
çështja nacionale nuk ishte zgjidhur sikurse
ishte deklaruar”.
Pas demostratave të vitit 1981, veprimtaria dhe qëndrimet antishqiptare të
qeverisë së Beogradit u intensifikuan edhe
më shumë. U aprovuan masa më të rrepta
kundër shqiptarëve dhe për të përgatitur terrenin politik për sllavizimin e Kosovës.
Me qëllim që të luftohej kundër kërkesave të drejta të popullit shqiptarë u hartua
Platforma politike për aksionin e Lidhjes së
Komunistëve të Jugosllavisë në zhvillimin e
vetëqeverisjes socialiste, të vëllazërim-bashkimit dhe bashkëjetesës në Kosovë. Platforma kërkonte që shqiptarët të ndërprenin
lidhjet kulturore e shkencore me Republikën
e Shqipërisë, të heqin dorë nga aspiratat
kombëtare, ndërsa kërkesa për Republikën
e Kosovës u vlerësua si kërkesë reaksionare
që synonte shkatërrimin e Jugosllavisë

Ngjarjet që pasuan më vonë shkaktuan
procese retrograde të cilat u percollën me
masa drakonike kundër rinisë kosovare, intelektualeve dhe në përgjithësi kundër popullit shqiptar të Kosovës dhe ndikuan edhe
më shumë në polarizimin e marrëdhënieve
ndëretnike në Kosovë. U përhap propaganda se pakica serbe e malazeze në Kosovë,
ishte nënshtruar terorizmit sistematik nga
„iredentistët shqiptarë“ Duke marrë shkak
nga kërkesat e drejta të demonstruesve dhe
në emër të luftës kundër nacionalizmit, irredentizmit dhe separatizmit shqiptar, nëpër
mbledhjet e ish-LKJ-së, pastaj nga organet
politike e ekzekutive,të ish-federatës, republikës e deri në krahina, u hap një luftë frontale kundër rinisë shqiptare, kundër atyre
që kishin kërkuar statusin e Republikës për
Kosovën në kuadër të ish-Federatës. Kundër
demonstruesve u përdor fjalori më fashiste
dhe u nxorën me mijëra vendime shoveniste
e nacional-fashiste, si dhe u sanksionua
“dhuna e shqiptarëve”.
Masat më drastike shqiptoheshin ndaj
intelektualëve shqiptar sidomos atyre në
Universitetin e Kosovës. Në raportin e antarëve të grupit punues që hartuan masa
për diferencim politik në Universitetin e
Kosovës e që u prezentua në mbledhjen e
përbashkët të Kryesive të LK të Prishtinës
dhe Konferencës Aksionale të LK të Universitetit të Kosovës, mbajtur më 18.09.1982
për shkak të kundërshtimeve me idetë dhe
qëndrimet e LK lidhur me demostrate e vitit 1981, siç thuhej në raport u propozua të
merren masa partijaka deri në përjashtim
ndaj këtyre profesorëve: Hamdi Gashi, dr.
Riza Binishi, mr. Murat Blakaj, dr. Rexhep
Ismaili, dr. Ali Aliut, mr Agim Vincës, dr. Ali
Hadrit, dr. Fehmi Aganit, dr. Rexhep Qosjes,
dr. Milorad Qoriqit, mr Idriz Beranit, dr. Hivzi
Islamit, dr, Mustafa Bacajt si dhe ndaj disa
udhëheqësve të organizatës së LK e të organeve vetëqeverisëse. Nga procesi mësimor
u propozua të largohet dr. Ali Hadri ndërsa
u rekomandua shqyrtimi i përshtatshmërisë
së dr. Mark Krasniqit për punë të mëtejshme
në fakultet si dhe të dr. Muj Rugovës, dr
Nexhat Dacit e dr. Rasid Alidemës, ndërkaq
në Akademin e Arteve u propozua të shkarkohet sekretari i saj.
Masa të rënda u shqiptuan edhe studentëve, siç thuhej për shkak të mosangazhimit të hapët kundër nacionalizmit dhe
iridentizmit shqiptar, mosgjykimit të propagandës armiqësore nga RPS e Shqipëris,
të mosgadishmëris dhe qëndrimit opurtunist në demaskimin e platformës së veprimtarisë armiqësore nga pozitat e nacionalizmit
iredentizmit. Nga radhët e LK u përjashtuan 19 studentë kurse nga evidenca fshihen 365 studentë. Ndërkaq, për shkak të
papërshtatshmërisë moralo- politike dhe
të qëndrimeve jo të drejta në fakultete dhe
shkolla të larta “nuk u lejua regjistrimi i 157
kandidatëve të paraqitur për regjistrim. Për
të njejtat arsye nuk u është dhënë leje për
strehim në konvikte 113 studentëve, ndërsa
nga konvikti u përjashtuan 64 studentë. Për
arsye të sjelljeve jo të mira dhe pjesëmarrjës
në aktivitete armiqësore janë ndërmarr edhe
masa administrative, janë përjashtuar pa të
drejtë regjistrimi për 5 vjet 38 studentë, janë
përjashtuar pa të drejtë regjistrimi deri një
vjet 78 studentë, u është shqiptuar vëretje
me shkrim 82 studentëve dhe janë qortuar
34 studentë”.
Më vitin 1981 Serbia i izoloi edhe shumë
intelektualë shqiptarë, izolimi i të cilëve u bë
edhe më vitin 1989 kur ndërmorën “masa
më drastike të torturës dhe represionit ndaj
254 intelektualëve që u dërguan në burgjet e
Serbisë e më pastaj edhe burgjet e Kosovës.
Policia e Kosovës dhe ajo e Serbisë kishte
bërë përpunimin e dosjeve për gjashtëqindmijë shqiptarë që do të thotë që çdo i treti shqiptarë u ftua në polici”. U organizuan
një sërë procesesh gjyqësore në të cilët
vëzhguesit e huaj nuk u lejuan të mernin
pjesë. Nga njoftimet zyrtare u bë e qartë se
një numër i madh të pandehurish ishin më
të rijë se 20 vjet, “18 vjeçarët u dënuan me
5 deri 6 vjet burg për arsye se kishin marë
pjesë në demostrata.
Nacionalistët serb dhe mediat e tyre, kri-

tikonin politikanët shqiptar që kan pasur rol
të veçant në Luftën Antifashiste Naciona-Çlirimtare, që kishin karier të gjatë politike dhe
respek jo vetëm te shumica dërmuese e
njerëzve të rëndomët por edhe tek personalitetet të shquar të kulturës, jetës publike
dhe bashkëkohanikët. Në shënjeshtër të
kritikave ishte Fadil Hoxha, figurë historike
që dha kontribut konkret për çështjen kombëtare, komandant i Ushtris Nacionalçëirimtare dhe aradhave partizane, funkcionar i
lartë dhe i shquar politik e shtetror i Kosovës
në ish Federatën Jugosllave. E akuzonin si
fajtor për përhapjen e nacionalizmit shqiptar i cili paska punuar kundër Jugosllavisë.
Njëherit shpekulonin se gjoja shqiptarët në
Luftën e Dytë Botërore kishin qenë në anën
e fashizmit duke mohuar kështu pjesëmarrjen e afro 55.000 luftëtarëve nga Kosova të
cilët u reshtuan në krahun e kualicionin antifashist, luftuan heroikisht dhe dolën fitues.
Kërkonin që shqiptarëve të mirren të drejtat
që kishin fituar në periudhën pas Luftës së
Dytë Botërore, sulmonin çdo gjë që kishte të
bëjë me identitetin kombëtar dhe me agresivitet kërkonin largimin e shqiptarëve nga
të gjitha postet.
Pas kësaj pushteti jugosllav, respektivisht ai serb, i hyri planit të ri me qëllim të
rikolonizimit të Kosovës me popullatë sllave,
organizoi aksionit kinse të kthimit të serbëve
dhe malazezëve të shpërgulur nga Kosova.
Pushteti serb i mbështetur nga ai jugosllav, duke e shfrytëzuar këtë klimë filluan të
aprovojnë vlerësime, platforma, rezoluta e
programe kinse për kthimin e serbëve dhe
malazezëve në Kosovë, në të vërtetë përgatitej vala tjetër e kolonizimit të Kosovës me
elementin sllav.
Në shkurt 1982, një grup priftërinjsh
nga Serbia i bën peticion pëshkopëve të tyre
duke pyetur: “pse Kisha Serbe është e qetë”
dhe pse nuk bënte fushatë kundër “shkatërrimit, zjarrvënies dhe të vendeve të shenjta
në Kosovë”. Këto fjalë tërhoqën interes në
Beograd. Në opinionet e tyre mbizotronte
teza se serbët dhe malazezët po persekutoheshin. Nacionalistët serbë trumpetonin se
serbët po dëboheshin nga Kosova.
Por në fakt situata ishte ndryshe, Kosova
ishte rajoni më i varfër në Jugosllavi: “të ardhurat mesatare vjetore për frymë ishin 795
$ krahasuar me mesataren kombëtare prej
2,635 $.” Serbia u përpoq të ulte fuqinë e
shqiptarëve në rajon, me fushata propaganduese që pohonin se serbët po dëboheshin
nga Kosova për shkak të rritjes së popullsisë
shqiptare, dhe jo nga situata e keqe ekonomike
Menjëherë pas demostratave pushteti
serb filloi lëvizjet për suprimimin e autonomisë së Kosovës. Shërbimet e fshehta serbe,
nxitnin serbët e malazezët e Kosovës që të
ngriteshin në demonstrata – protesta kundër
pozitës “inferiore” që kishin përballë shqiptarëve. Çerdhja e organizatorëve të demonstrave ishte në Fushë-Kosovë. Ata si moto
përdorëshin edhe kthimin e serbëve dhe
malazezëve të shpërngulur kinse me dhunë
nga Kosova në periudhat e mëhershme. Kjo
fushatë antishqiptare u përshpejtua dhe
motivua me ardhjen në pushtet të Sllobodan
Milloshević-it, ndërsa u frymëzua nga Memorandumi i ASHS, ku u organizuan shumë
mitingje me karakter antishqiptar dhe për
suspendimin e autonomisë së Kosovës.

VETERANI

8

MARS 2018; Nr. 3(357)

PROFIL

Shaban Mahmut Cami, Luftëtar i shquar për
gjuhën shqipe dhe për çështjen kombëtare

Nga Valbona Ramçi

vrasjes e të vdekjes së trimit legjendar Feta Camit si dhe për të terrorizuar popullin.(FetahCami,Dëshmor i Atdheut me Vendim të Kom
Ekz. Të KP të rrethit Dibër Nr. 73
datë 24.05.1978)
Pas vrasjes së Fetës, e merr drejtimin e çetës, i ati, Shaban Cami.

S

haban Mahmut Cami është
lindur më 1832 në Golevisht, lagje e Viçishtit të
Dibrës. Ai u rrit në një familje patriotike dhe në një fis të madh me
tradita.
Dr. Milenko Filipoviç në librin e
tij, “Golloborda”, botuar në Shkup
në vitin 1941 dhe përkthyer nga
Hilmi Sadikaj ka shkruar: « Camet janë një fis, (familje) e madhe,
pari’ e Dibrës që shtrihet në fshatrat e Gjoricës, Viçishtit, Golevishtit,Sepetovë dhe në Dibër të Madhe
».
Që në vitet 1920-1930 ky fis përbëhej nga 60-70 shtëpi.
Shabani ishte anëtar iklubit patriotik “Bashkimi” në Dibër të Madhe që në formimin e tij në vitin 1908.
Shkonte nëkëmbënga Golevishti në
Dibër të Madhe në mbledhje dhe
aktivitete patriotike.
Ky klub ka patur një këshill administrativ me kryetar Hafiz Sherif
Langun.
Me këmbënguljen e këtij klubi
u bë e mundur që në gjimnazin e
Dibrës të mësohej shqip.
Prof. Mahmud Hysa tek Vepra «
Studime 6 » f.289, duke ju referuar
kujtimeve të Haki Stërmillit « Dibra
në prag të historisë » na jep pothuajse listën e plotë të anëtarëve të
këtij klubi patriotik që drejtohet
nga Sherif Langu, ku nga fisi Cami,
krahas Eqeremit, Danit dhe Shahinit ishte edhe Shaban Cami nga
Golevishti (Viçishti).
Babaii
Shabanit,
Mahmuti, kishte marrë pjesë në luftën
kundër pushtuesve turq të komanduar nga Hajredin Pasha në Fushën
e Gjoricës në korrik të vitit 1844.
Tek Shabani vinin shumë miq
e shokë si Sulë Shehu, Mersim
Dema, Elez Isufi,Dan Cami etj.
qëpërfaqësonin nandë malet e Dibrës në atë kohë.
Në vitin 1909, në mbledhjen e
Qafës së Çerenecit u bë grupimi i
forcave kundër turqve me në krye
Shaban Camin, Dalip Danin e Hazis
Xhekën nga Gjorica.
Shaqir
Beu,
përfaqësuesi
i
Qeverisë turke në Dibër, mblodhi
përfaqësuesit e Dibrës. Ata u
mblodhën dhe e pyetën për çfarë na
ke mbledhur.
Kërkoj që të bindni popullin
ku jeni pari’ që të paguajë haraç e
vergie qeverisë.
Për cilën qeveri e ke fjalën,
Shaqir Bej, e pyet, jo pa kuptim,
Shaban Cami.
Për Turqinë, që na ka nën
hyqëm.
Nën hyqëm të ka ty, jo ne. Sa
për haraçin paguaja ti dhe jo ne.
Të gjithë përfaqësuesit e Dibrës kanë mbështetur Shabanin.
O me Dibrën, o me Turqinë,
Shaqir Bej. Ne nuk paguajmë për
Turqinë. Njoftoje Turqinë për këtë
vendim të Nandë Maleve të Dibrës.

Shaqir Beu njoftoi të kundërtën,
se Dibra do të paguajë haraçe e
vergi. Kjo shkaktoi zemërim tek
dibranët të cilët sulmuan depot
e qytetit të Dibrës së Madhe dhe
rrëmbyen armatime, veshmbathje
e ushqime. Populli u armatos me
mauzerka turke.
Turqit dhe Shaqir Beu u hakmorën. Plagosën Shaban Camin
duke i bërë atentat, dogjën shtëpitë
e Haziz Xhekës dhe kapën të gjallë
dhe varën Hazis Xhekën dhe Dalip
Danin në Dibër të Madhe.
Tregon djali i tij i vogël, Sinani:
“Në kohën e luftës kundër serbëve dhe bullgarëve kemi patur dy
çeta, çetën e Dan Camit dhe çetën
e Fetës.
Feta ishte vëllai im, ndërsa
Danin, baba im, Shabani, e kishte
djalë mixhe.
Kur Dani largohej në detyra edhe
larg Dibre dhe jashtë zone, Feta
ishte zëvëndësuesi ma i mirë.
Në vitet 1916-1917 bullgarët nga
aleatë u kthyen në pushtues. Sulmuan drejt trojeve tona dhe fshatrave të kësaj zone rreth qytetit të
Shehrit të Dibrës.
Tek çezmja e Viçishtit u vendosën shumë ushtarë bullgarë. Kjo
e zemëroi shumë Fetën.
Bullgarët pushtuan fshatin tonë,
Viçishtin, Pasingën, Lladomericën,
Ostrenin e Madh dhe të Vogël, Vernicën, Zepishtën dhe Trebishtin.
Ata filluan edhe të grabitnin edhe
popullatën e pambrojtur. Feta lajmëroi Danin. Afër Tërbaçit forcat e
Danit dhe ato të Fetës u bashkuan
dhe u zunë pritë bullgarëve. Në këtë
pritë u vranë shumë bullgarë. Feta i
mori komandantit bullgar edhe kalin e shalës.
Plaçkitjet e bullgarëve u ndaluan, por ata u hakmorën mizorisht.
Ata vranë tre vetë në Tërbaç. Por
objektiv ata kishin komandantin e
çetës Fetah Shaban Camin. Natën
sulmuan shtëpinë e Fetah Camit,
i cili në përpjekje mbeti i vrarë.
Forcat pushtuese e kanë zhvarrosur dhe e kanë fotografuar për
t’ia çuar fotot Pashiqit si dëshmi të

Qëndresa për liri dhe lufta për
pavarësi vazhdoi edhe pas vitit
1913. Serbët nuk u kënaqën edhe
pas copëtimit të Shqipërisë nga vendimet e fuqive të mëdha. Ata përveç
Dibrës sëMadhe e trojeve të tjera
shqiptare kërkonin dalje në det.
Filloi lufta e dibranëve dhe e Dibrës
e vitit 1913, luftëqë vazhdoi deri në
vitin 1920. Në vitin 1918 serbët intensifikuanveprimet në kufi si dhe
masakrat e popullsisë civile.
“Për të parë nga afër gjendjen
erdhi në Grykë të Vogël (Dibër) një
mision humanitar amerikan i kryesuar nga z.Kenedi. Ata konstatuan fshatra të tëra të shkatërruara.
Sepetova, Golevishti, Tërbaçi, Izvira, Viçishti, Gjorica etj ishin djegur tërësisht. Banorëve vendas u
ofruan ndihma si çadra, badanije,
shtresa si dhe 425 lira.”
(Gazeta “Liria e Shqipërisë”, Sofie 28.1.1913)
Luftimet meserbëtkanë qenë të
shumta siç kanë qenë të shumta edhe raprezaljet serbe në gra e
fëmijë të Dibrës.
Në vitin 1913 Feta e Shaban
Cami dhe Ali Ibra ngrenë flamurin
shqiptar në Dibër të Madhe dhe i
thonë shovinistëve serbë se ne jemi
shqiptarë dhe nuk jemi serbë. Zona
e Gollobordës, Gjorica e Viçishti e
fshatra të tjerë që ishin synim për
tu përfshirë brenda Jugosllavisë
mbetën në Shqipëri nga KNK (Komisioni Ndërkombëtar i Kufijve)
Serbët tentuan të kalonin kufirin
e vitit 1913 në drejtimet Trebisht,
Sepetovë, dhe Fushë e Maqellarës.
Në këtëkuadër një kolonë serbe
e komanduar nga koloneli Milutin Mishkoviç kaloi lumin e Drinit të Zi, në afërsi të Urës së Spiles
duke sulmuar fshatrat e Viçishtit e
Mireshit.
Këtë sulm e organizonte nën
preteksin e inkursioneve brenda
teritoreve serbe për të shkatrruar
bandat shqiptare që nuk i bindeshin vendimit të vitit 1913. Dan Cami
së bashku me çetën e tij kryesisht
me kushurinj, miq e shokë , me
Shabanin, Fetën etj zë pritë në
fshatin e vet Sepetovë. Në ndihmë
të tij erdhën vullnetarë nga Gryka e
Vogël dhe Gryka e Madhe.
Studiuesi Prof.Gazmend Shpuza
shkruan se shtëpitë e fisit Cami u
bënë preja e parë e armikut duke u
djegur tërësisht. Gazmend Shpuza
“ Kryengritja fshatare e Shqipërisë
së mesme 1914-1915 “ Botim i Akademisë së Shkencave të RPSSH, Instituti i Historisë, viti 1986, f. 375376, 392: “
Luftime kundër serbve çeta e
Feta dhe Shaban Camit ka bërë

në Topojan dhe nëMazhicë në vitin
1913.
Çeta e Feta dhe Shaban Camit
ishte vendosur në Mazhicë , në
gropë poshtë tek Çuket ku ishin
Mehmet Çuku , Osmani dhe disa të
tjerë që ruanin te Vorret e Çuke.
Të gjithëfshatrat pasi organizuan
mbrojtjen e fshatrave të tyre, dërguan forca në drejtim të frontit të
Dethit. Serbët u rrethuan nga të
katër anët sepse kështu ishte pozicioni i të gjthë fshatrave.
Një pjesë e mirë e forcave serbe u
mbytën në lumin e Drinit të Zi.
Në këto luftime morën pjesë
shumë luftëtarë , por të organizuar
nga Çeta e Feta Camit ishin Çupi,
Tufiku. Izeti,Beqiri , Ramizi, Demiri, Rrahmani e Sinani nga Camet,
Çup Duka, Ram Dumani, Ramis
Murra, Esat Grrana, Rushit Krosi,
Ferit Kaja, Mersim Lleshi, Zyber
Osmani. Lahim e Musa Dema, Mehmet, Osman e Izet Çuku, Musë Izvira. Sahit Dani, LutfiDaci , Adem
Lleshi, Hazis Xheka, Jashar Zeneli,
Dalip Dani, Halil Begu e të tjerë.
Periudha e viteve 1912-1920
për këtë zonë dhe për këtë fshat
qe nga më të ashprat. Tentativat
serbe për pushtimin e kësaj zone
qenë të vazhdueshme, dhe barbare.
Vriteshin fëmijë e pleq, digjeshin
shtëpi e bereqet dhe popullit iu desh
të luftojë njëkohësisht me ushtritë e
krajlit dhe me zinë e bukës. Por ndjenja liridashëse fitoi mbi genocidin
masiv e djegjet e shtëpive.
Fshati Golovisht, lagja më e
madhe e Viçishtit është djegur disa
herë, më 1912 dhe 1914 nga serbët,
më 1916 nga bullgarët dhe më 1918
po nga serbët.
Kur u dogj kulla e Shaban Camit,
tregon Abdulla Suma, bashkëkohës
dhe bashkëfshatar i tij, u rrëmbyen
300 kokë bagëti që i ruante Staf
Koka nga Gjurasi, 150 kokë dele që
i ruante Fer Vezi nga Luznija, 30
kokë lopë etj. I grabitën edhe florinjtë që ja kishte lanë i jati Mahmuti.
Shabani dinte me lexue dhe lexonte shpesh një libër që kishte në
kapak Skënderbeun. Kishte një
sënduk me libra, qitape etj.
Kur forcat serbe hynë në kullë
për bastisje, unë u përpoqa ta shpëtoja sëndukun, por një ushtar serb
më goditi me kondakun e pushkës
dhe me shkelma e më rrëzoi në tokë
pa ndjenja. Librat i dogjën, Shabanin e morën të lidhur dhe e kanë
therë me bajoneta në Përroin e
Viçishtit.
Aty e ka parë Adem Suma, vëllai
im, që kulloste bagëtitë e veta dhe
diktoi erë mish njeriu të prishur.
Ai lajmëroi Limanin, të birin
e Shabanit, dhe bashkë me mua
shkuam në vend, rrethuamvendin
me gurë për ta varrosur aty ku
ishte masakruar.
Shaban Cami është shpallur «
Dëshmor i Atdheut » me Vendimtë
Kom. Ekz. të K.P. të rrethit Dibër
Nr. 72 datë 24.05.1978.
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KRYEZIU, fshat me tradita etnkulturore
e historike me interes turistik

Xhemal Meçi studiues
Kryeziu, Bashkia Fushë-Arrës, është
një nga 100 fshatrat e caktuar nga
Qeveria për zhvillim ekonomikoturistik; Krzeziu është një nga fshatrat më të
bukur të Pukës me njëekonomi të begatë, me resursenëntë gjitha fushat, me
një ekonomi të begatë dhe tradita historiko – kulturore.
Kryeziu , shtrihet në një luginë të
buku jug-veri për më se 3 km nga Ura
Bardhetit dhe Ura Kodergegë, i quajtur
dikur, –“ Misir i Vogël” dhe me histori
e personalitete në shkallë lokale e kombëtare: Ismajl Agë Kryeziu mbrojtës dhe
përkrahës i Omer Prizrenit, kryetari i
LSHP 1878—’81 ( Dokumenta osmane,
botuar 1878), Myftar agë Dervishaj,
anëtar i këshillit të Shkodrës për LSHP
dhe Dëshmori i Atdheut Allaman Nuhi
Dervishi; Familja GJeçi, Aliaj: vëllezërit
Mark e Ndue Dodë Alia –dekoruar me
urdhrin “NËNË TEREZA” dhe, vëllazëri
me Shtjefen Gjeçov Kryeziu, studiues i
kësaj teme Tonin Dedë Alia, “Mjeshtër
i Madh, president i kompanisë “Ardeno”,Familja Memë Quku me Dëshmorin
e Atdheut, i pari i LANFNÇL në krahinën e Pukës, Dodë Mark Lleshi, Dëshmori që sakrifikoi jetën për shpëtimin
e partizanit të plagosur të BRIGADËS
XXII-S,nëntor 1944.
- Lugina e Kryeziut shkon duke u
hapur me degëzime: lagjeja Lajthizë,
Orosh, Brahaj, Murataj, Arifaj dhe Dervishaj deri në Zallah me ara e shtëpi të
bukura, që tregojnë se banorët e tyre
janë punëtorë e bujq të dalluar edhe për
shije e kulturë jetese, pune e ndërtimi;
-Luginat e Kryeziut përshkohen nga
burime të pasura ujore: Prroni Fanit që
nga Qafë - Ballçi përmes lagjes Orosh
( sot fshat),Prroni Rrahit, Prroni Kronit Hys, Prroni Pllaçka, Prroni Bens që
nga Qafëbenëe Qafarrë, Prroni Prrezit,
Prroni Qafë- Pjakë, Prroni Nermjecë;
Prroni Qafhijes;Brraka Kolics, Brraka Hurdhans, Pusi Pusterrit, Hamalla
Puçekve, Krepi Pusave, pusi Megjs, Prroni Lumit Mahalls; Krojet: Kroni Likajs, Kroni Gurit, Kroni Boraks, Kroni
Hijes, Kroni Jazit, Kroni Kçirs, Kroni
Oroshit, Kroni Shoshit, Kroni Nermjec,
Kroni Brraks, Kroni Gacs, Kroni Gryks,
Kroni Suçelit, Kroni Larans etj. ngaAgim
Çausholli, -Vështrim mbi toponiminë e
Kryeziut të Pukës, Puka dhe Shkolla,
Shkodër, 1978,f.32-37).
Prroni Zallahave sjell kaq shumë ujë
sa Muhamet Braha, një vendas edhe
pse bisnesmen i thjeshtë, ka ngrit “ HEC
–Kryeziu” dhe në vazhdim punohet për
HEC-in e dytë ( kur në Kabash punohet
prej vitesh, që para Kryeziut dhe firma
ende nuk e ka përfunduar, kur Prroni
Meçe në muajt vjeshtë- pranverë sjellë
ujë sa një lum, ku po perplitettet Firma
aksionere, pas 10-vjetësh investimesh
pa rezultat.) Këtu del në pah shembulli i
Kryeziut, që paraprinë në këtë drejtim.
Kryeziu në vështrimin ekonomik:
Fshati prodhon misër e grurë të cilësisë së lartë, patate dhe groshën plloçkë
e kërkuar jashtë. Qeveria shqiptare në
vitet ’70 eksperimentoi në Kryezi me
shumë sukses groshën plloçkë për eksport. Kryetari i kooperativës bujqësore

Pjetër Gjoni i kushtoi kujdes, se me atë
prodhim rriti edhe vleren monetare të
ditëpunës kooperativiste, por në vitet
‘90 e vazhdim ky prodhim me fitim u la
në harresë, si shumë gjëra të tjera.
Kryeziu njihet edhe për mjaft llojshmëri pemëtarie: rrush, gështenjë,
arrë, lajthi, mollë, dardhë, qershi, manda etj. Po ka kohë që po praktikohet me
sukses edhe bletaria me një mjaltë mjaft
cilësor, që mirëpritet deri në tregun e Tiranës.
Pyjet e Kryeziut – një pasuri e madhe drusore që u shfrytëzuan pa kriter,
që gjatë Luftës II Botërore sidomos gjatë
këtyre 27 viteve të fundit. Po ç’është
bërë për ripyllëzimin, apo ç’ ka në plan
Bashkia e sotme Fushë- Arësit?!
-Kryeziu njihet edhe për një Blegtori
të shumtë, se ka kullota të pasura në
Benë, Lakhithi, Livadhi i Pelave, Guri
Gjodhisë deri në Laverdardhë, Livadhi
Ballshit, Kalipjetra e tjerë. Këto kullota
përballonin mijëra bagëti të Kryeziut.
Shumë familje kanë arritur të krijonin kope dhishë nga 400 -800 krerë.
Po kështu edhe kope dhenësh. Sidomos, lopët e qetë ishin të njohura dhe
jashtë Kryeziut. Dervishajt i lenin qetë
në Kullotat e Lakhithit derisa fillonte
bora e parë.
Përbërja etnike: Kryeziu është njohur fshat 12 fisesh e dy besimesh: KABASH, Zotnitë ( Arifaj, Dervishaj, Brahaj) e Grezda; GJEÇAJ, SHALË ( Aliaj
me paraardhësit e Shtjefen Gjeçov Kryeziu); GJINAJ;Gegajt (vëlla me Gjinajt;
QUKSIT, Kuzhnen; OROSH( Mirditë) ,
Mardodajt ( Temal); Mehaj (Pukë); Gojanës, Berishë,Toplanë; Dushman (dalë
fare),Por kurrë nuk kanë pasë konflikte
mes tyre. Përkundrazi, me unitet dhe
organizim vendor e fisnor me mjaft harmoni. Përbërja fisnore pasqyrohet kryesisht në veshjen e grave. Kabashi (mysliman, veshen Kabashisht me pstjellak,
kanac, të kuq) Shala( Gjeçaj veshje me
xhubletë ( pultake). Gratë , bijë Mirdite me veshje mirditore ( ishte kusht
me familjet që kërkonin bija mirditore
veshen ta kishin gjithë jetën mirditore).
Kryeziu në vështrimin historik dhe
arkeologjik. Le t’i hedhim një sy Krepave
të Kalasë ( apo Kalaja e Krepave)
-Si futesh në fshatin Kryezi, në

drejtim të lagjes Gojan, sipër qëndron
madhështor dhe hijerëndë një shkëmb i
gjallë dhe i errët, enigmatik si vetë historia e këtij vendi.
Fshati Kryezi, kështu dot’i shërbente
me shumë interes turizmi kulturor
e historik, ku në Kryezi, nuk mungojnë, por duhet të hulumtohen dhe të
evidentohen pa humbur kohë, sepse
janë një pasuri vlerash, jo vetëm për
interes turistik, por edhe për formimin
dhe edukimin e brezit të ri dhe të masës
malësore. Ja disa raste e fakte që duhen
hulumtuar dhe studiuar, që nga lashtësia, siç janë Kalaja e Krepave, Krepat e
Kalasë, Forcoj, Guri Gjodhisë (apo kalaja Leks,) Familjet fisnike, etj. Banorë
të parë mirditas të këtij fshati, kur erdhën Zotnitë, Agët, gjetën rrapajt, të cilët
vazhdojnë të jenë këtu edhe sot.
Ky fshat i bukur dhe pjellor padyshim që ka qenë i banuar prej kohësh
të lashta. Këtë e tregojnë kishat e vjetra
që gjenden në atë vend, skoriet, “gurët e
farkës” që ka përdorur herët “kaurri”; e
tregojnë muret e vjetër që gjenden me
shumicë në lagjen Gojan deri tek Shtjeka e Korbit; e tregojnë Krepat e Kalasë
dhe shenjat e mureve të kësaj kalaje, si
dhe legjendat për të. Kishat e këtij fshati kanë qenë tri. Kisha e katërt, që sot
(1968) është kthyer nëmagazinë, kurse
çela në qendër sanitare. Kjo kishë është
ndërtuar rreth vitit 1920 me ndërhyr-

jen e Lazër Mjedës, i cili siguroi blerjen e tokës nga lulajt dhe ndërtoi kishën
dhe bashkë me të vëllamë , Ndre Mjedën
dhe ndihmën e fshatit ndërtuan edhe
shkollën.
Tej Qafës së Malit, nga ana verilindore, gjenden rrënojat e Kalasë së Fletit,
së cilës populli i thotë Kalaja e Lekës,
që, sipas Gjon Muzakës ka qenë kalaja
fillestare e Lekë Dukagjinit.
Muret e Vjetra: Duke zbritur anës
perëndimore të krepave të kalasë, nga
Hija e Keqe, pak më djathtas ngjitjes
(që bëmë kur shkuam për të gjetur kalanë), shtrihet shpatorja për nën krepat
e kalasë deri poshtë në lagjet Gegaj dhe
Gojan. Gjithë kjo shpatore është me lisa
të rrallë bunge dhe mbuluar me shtogrra. Përballë Fushë –Groshës, përtej bërrakës, nga ana jugore e kësaj Fushe, fillojnë Muret e Vjetra. Muret në brendësi
të shpatit në drejtim të Shtjekës së Korbave, ishin të larta mbi një metër deri
në një e gjysmë. Këto mure ishin ndërtuar me gurë të zakonshëm, po dukej se
ishin bërë përpjekje që të përdoreshin
më tepër gurë të mëdhenj, që vinin mbi
një metër diametrin a perimetrin sigurisht ishin me llaç me gëlqere dhe pa
as më të voglën gdhendje. Lidhja ishte
bërë mirë, mbasi i kishte ruajtur nga
shkatërrimi.
Kur u pyetën pleqtë për këto mure,
ata shikonin me habi, por tregonin se
ato vende nuk janë punuar nga kjo popullsi që ka ngelur së fundi në Kryezi.
LEGJENDA

D

uke marrë zemër nga gjetjet që
u bënë rastësisht afër Krepave
të Kalasë, nga ana perëndimore e tyre,
fshatarët filluan të mendonin se në Podin e Krepave të Kalasë duhet të ketë
para të fshehura. Një ditë, një fshatar
filloi gërmimin në atë vend, pa rënë në
sy të fshatit. Gjatë gërmimit i dukej se
sa më thellë shkonte, aq më shumë
dëgjohej një tingëllimë nga brenda, që
tregonte për boshllëk dhe njëherësh
për gjëra metalike, se kishte edhe një
si tingull metalik ( E kishte fjalën për
para). Mirëpo, sa më poshtë gërmonte,
aq më shumë rritej ai tingëllim. Pastaj
iu bë sikur filloi të ndiente shqetësime
të mëdha. Prej asaj kohe nuk kishte
gërmuar më kush në atë vend.
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PARATHËNIA

Jeta e Myfit Poçarit është një kronikë e vërtetë e radiostacionit të lirisë

MYFIT POÇARI: KRONIKË E
RADIOSTACIONIT TË LIRISË

Bujar Poçari & Zenel Anxhaku
Brezi i artë që bëri Luftën Antifashiste Nacional-Çlirimtare ishte
një radiostacion i përjetshëm i lirisë,
i vlerave universale të njeriu, i progresit , i emancipimit shoqëror dhe
shpirtëror.
Janë më qindra dhe mijëra zëra
që ne i ndjekim në këtë radiostacion frymëzues dhe human, shkollë
e heroizmit dhe dashurisë, dhe gjejmë aty frekuencat qiellore të ardhura nga lartë, ku shpirtrat e tyre na
ndjekin në rrugën tonë, na ndriçojnë
me qartësinë dhe atdhedashurinë e
tyre.
Asdreni, krijuesi i Himnit tonë
kombëtar ka në thesarin e vet krijues
dhe këto vargje testamentare:
Koha kalon
Askush mbi dhe nuk jeton përgjithmonë
Si trashëgim ju lëmë shpirtin tonë...
E ndër këto qindra dhe mijëra zëra
të lavdishëm dhe të përjetshëm të lirisë, është edhe zëri i Myfit Poçarit,
të riut nga Korça i cili në vitet
njëzetë-tridhjetë të shekullit të kaluar, mësoi dhe përvetësoi vetitë më të
bukura të popullit shqiptar nëpërmjet
familjes së tij të mirënjohur qytetare
korçare, nëpërmjet shkollës qytetase,
nëpërmjet demonstratës së bukës e
protestave të tjera të punëtorëve
dhe shkollarëve korçarë, nëpërmjet
punës si radiotelegrafist në postën e
Korçës e pastaj në shkollën e madhe të luftës për liri, ku ai do të ishte
nga të parët që themeloi shërbimin e
ndërlidhjes në Shqipëri. Në zjarrin e
luftës provoi torturat më çnjerëzore
në burgjet fashiste dhe deri në kampin famëkeq të Prishtinës, mundi
të dalë andej i gjallë duke u arratisur dhe përsëri duke u radhitur në
rreshtat partizane, duke marrë pjesë
edhe në çlirimin e tokave jashtë kufirit shtetëror.
Jeta e Myfit Poçarit është një kronikë e vërtetë e radiostacionit të lirisë. Është një roman jete fisnike dhe
gjithëpërfshirës, që të habit me origjinalitetin dhe njëherësh me universalitetin e personazhit tipik të njeriut
pjesëmarrës në rreshtat çlirimtare antifashiste nacional-çlirimtare.
Sot në kohën e demokracisë, në
kohën e lirisë së fjalës, së lirisë së
lëvizjes dhe qarkullimit të lirë të mallrave shohim se ishin pikërisht të rinjtë
e guximshëm e atdhedashës dhe liridashës, entuziastë dhe human si Myfit
Poçari që luftuan në radhët e para të
luftës për liri e demokraci, për progres
dhe emancipim shpirtëror.
Sot, kur bij të kolaboracionistëve të
djeshëm apo pronarë të privatizimeve
të dyshimta me paratë e grabitura
nga djersa e përbashkët, mundohen
të hedhin tymnaja dhe plehrat e tyre
kundër kësaj epopeje çlirimtare, duke

e quajtur atë luftë civile, duke i veshur asaj akte “banditeske” vrastare etj.
Kërkohet që historinë e lavdishme të
Luftës Antifashiste Nacional CClirimtare të Popullit Shqiptar t’a mbajmë të
gjallë e të pa cënuar.
Historia e vërtetë shkruhet në faqet
e maleve, në dallgët e shqetësuara të
lumenjve, nën grykën e zjarrit e në
stuhi dhe partizanët, luftëtarët e lirisë
si Myfit Poçari ishin nga ata luftëtarë
që u futën në Kështjellën e lirisë nga
porta kryesore, jo nga pullazet dhe
bodrumet siç kërkojnë të futen sot
vazhduesit e sotëm të kolaboracionistëve të djeshëm.
Brezi i Myfit Poçarit dhe i qindra
dhe mijëra shokëve të tij janë dhe do
të mbeten kurdoherë burim frymëzimi
dhe inspirimi për brezat e rinj shqiptarë. Ata ditën të orientohen dhe të lidhen me koalicionin kundër fashizmit e
nazizmit dhe veglave të tyre, me botën
e madhe të civilizuar demokratike antifashiste, duke e radhitur Shqipërinë
në radhët e kombeve fitimtare.
Konferenca e Paqes në Paris, pas
luftës konfirmoi të vërtetën e madhe
të drejtësisë të kauzës së luftës dhe fitores së bijve shqiptarë si Myfit Poçari,
që luftuan pa kompromis kundër fashistëve, nazistëve dhe veglave të tyre.
Ku e gjetën këtë forcë këta bij dhe
bija, të cilët dikur në propagandën e
shitur të fashizmit dhe veglave të tyre
u quajtën “çunakë”, “axhami”, “aguridhe” ?.
Ata ishin njerëz të thjeshtë por idealet i kishin madhështore.

As për mua as për vete
Por për gjithë vilajete
As për mua, as për ti
Por për gjithë Shqipëri... -thoshte
dikur Rrapo Hekali nëpërmjet këngës
së popullit.
Te Rrapi në Mashkullore
Foli Çeçua me gojë
Lëri djemtë e mi të shkojnë
Ja ku e gjeti frymëzimin e tij të
natyrshëm brezi i artë i Myfit Poçarit
dhe i shokëve të tij që bënë epopenë
e luftës antifashiste nacional-çlirimtare. E gjeti tek populli, tek historia
e tij, tek shpirti i tij i pamposhtur,
sepse ata ishin bijë të popullit”djemtë
dhe vajzat si nure, me dyfek dhe
sakature, me opingat prej lëkure”
Thërret nëna djem ku jeni
Në mos keni armë gjeni
Ja rrëmbeni atij qeni
Dhe ata, armët ja rrëmbyen armikut dhe krijuan çeta dhe batalione,
brigada dhe divizione të lirisë dhe
bënë beteja legjendare në Pezë e në
Pojskë, në Qarrishtë dhe Drashovicë,
në Mezhgoran, në Tëndën e Qypit
dhe kudo.
Dhe populli i mbajti, i ushqeu,
i strehoi, i ruajti si sytë e ballit, i
mbështeti me gjithë shpirtin e tij, me
gjithë forcën e tij, me gjithë pasurinë
e tij, me gjithë dashurinë e tij.
Myfit Poçari si specialist i radio-

stacionit të lirisë bashkë me shokët
e tij të lavdishëm të lirisë ishte ura
e bashkimit të kësaj force kolosale rebele, nacionale, çlirimtare e
njëherësh progresive dhe revolucionare.
Dhe kështu, duke ndjekur jetën e
Myfit Poçarit, do të mund të ndjekim
trajektoren e lavdishme, jetën e një
brezi të tërë, zemrën e tij plot magmë vullkanike, shikimin e pastër dhe
të qartë si të shqiponjës dhe besimin
e patundur në vlerat perëndimore të
kombit vital shqiptar.
Duke ndjekur hap pas hapi jetën
dhe luftën e Myfit Poçarit ne jemi
munduar të tipizojmë ata djem dhe
vajza që luftuan për Atdhe dhe që
nëna i kish lindur për një botë të re.
Dhe për të arritur këtë na kanë
ndihmuar kujtimet e shokëve dhe
miqve të Myfit Poçarit, librat e shkruar prej tyre, dokumente të kohës, kujtime të të afërmve të cilat na i bëri
prezent djali i Myfitit dhe miku ynë i
mirë, Bujar Poçari.
Finët e lashtë kur ndodheshin në
vështirësi përdornin një fjalë: “Sizu”,
e më këtë fjalë thërrisnin në ndihmë
brezat që kishin kaluar, shpirtin e
tyre të pavdekshëm, ndriçues, tempues të shpatës së lirisë.
Edhe ne thërrasim në ndihmë
brezat e kaluar, brezin e artë që bëri
luftën e lavdishme antifashiste nacional-çlirimtare në kohëra të vështira në të cilat jetojmë për të forcuar
kombin tonë, në të mirën e përbashkët.
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Pse iu mohua kontributi dhe pse u burgos nga regjimi komunist nënshkruesi i Konferencës së Bujanit?

QAMIL LUZHA DHE KONTRIBUTI I
TIJ PËR BASHKIMIN KOMBËTAR

Nga Ismet BALAJ
Luzhjanët e Gjakovës kanë histori të pasur për bashkimin kombëtar.
Veçanërisht Haxhi Muderriz Murtezai
e në vijim trashëgimtarët e tij janë
shquar si luftëtarë të parreshtur të
mendjes e të pushkës në shërbim të
çeshtjes kombëtare. Haxhi Muderriz
Murtezai (1858-1920) kreu studimet
e larta teologjike (1874-1884) në
Stamboll. Aty njohu figura madhore
të kombit si Sami Frashëri, Pashko
Vasa, Hasan Tahsin, Sali Nivica, etj
që drejtonin “Shoqërinë e të shtypurit shkronja shqip”(1879-). Ai u bë
zëdhënësi i kësaj shoqërie, prandaj,
kur u kthye në Gjakovë i shërbeu
këtij ideali që synonte bashkimin e
5 vilajeteve shqiptare: Janinë, Manastir, Kosovë, Shkodër në një shtet
shqiptar si edhe përhapjes së arsimit
e të kulturës shqiptare. Në Gjakovë
shërbeu edhe si imamë e drejtor i Medresësë së Vogël për tridhjetë vite.
Për qëndrimin e tij atdhetar u burgos
dy herë nga sulltan Abdyl Hamiti,
(1900 dhe më 1906 në Kostamani e
në Konja të Anadollit). Gjatë Luftës
Ballkanike (1912-1913) u burgos e
u internua bashkë me 1000 kryefamiljarë nga Gjakova dhe Rrafshi
i Dukagjinit. Të gjithë u mbajtën si
pengje nga ushtritë serbomalazeze
në Nikshiq të Malit të Zi. Ishte bashkohës dhe shok e mik i Bajram Currit. Pikërisht për këto qëndrime u vra
më 1920 nga njerëz të paguar prej
Serbisë.
Edhe i biri i tij Qamili (1892-1988)
vazhdoi rrugën e të atit në kushte të
reja historike. Shkollën fillore e kreu
në vendlindje, medresenë në Shkup.
U bë veprimtar aktiv i Xhimjetit të
Shkupit 1919,( Shoqëria Bashkimi
)-organizatë me parime fetare, por me
program për mbrojtjen e të drejtave
kombëtare të shqiptareve nën Jugosllavi . Kjo organizatë kishte lidhje të
ngushta me Komitetin për Mbrojtjen
Kombëtare të Kosovës (1918-1924).
Për veprimtarinë patriotike Qamil Luzha u përndoq dhe u detyrua të
shpërngulet prej andej e të vendoset
në Prizren. Edhe këtu hyri në shoqatën për një shoqëri pa shtypje e pa
shfrytëzim që kishte si qëllim ndër të
tjera të mbroheshin të drejtat e shqiptarëve që shkelëshin nga pushtuesit
serbë.
Edhe nga Prizreni u detyrua të
largohet për shkak të bindjeve të tij
kombëtare e demokratike që u manifestuan në veprimtaritë e kësaj shoqërie. Për këtë arsye qeveria serbe i
përndoqi anëtarët e saj. I rrezikuar
për burgosje e dënime të ndryshme,
kaloi kufirin politik më 1920 dhe u
vendos në Krumë të Hasit. U emrua
mësues në shkollën fillore “Kosova”
të Krumës. Në Krumë jetoi e punoi
deri më 1925. Si idhtarë i Bajram
Currit (shok e mik i të atit), Qamili hyri
në shoqërinë demokratike “Bashkimi” (1922-1924) të Avni Rrustemit.
Me përvojën e tij disa vjeçare në lëvizjet demokratike në Shkup e Prizren,
edhe në Krumë u bë nga aktivistët më
të aftë për të njohur e bindur njerëzit
për masat demokratike që kishte kjo
shoqëri dhe për programin e saj reformues në disa fusha që u shërbenin
shtresave të ndryshme, sidomos të
varfërve. Duke synuar për një të ardhme më të mirë për Shqipërinë e për
shqiptarët, mori pjesë në revolucionin
demokratik-borgjez të vitit 1924.
Me kthimin e Zogut në pushtet në
dhjetor 1924, u pushua nga puna
nga aparati administrativ që ishte

në shërbim të qeverisë së pararevolucionit. U largua nga Kruma dhe
takohet në Tiranë me Jashar Erebarën, ish deputet i prefekturës së
Dibrës shumë vite. Ai e ndihmoi Qamil Luzhën gjatë gjithë viteve që jetoi
e punoi në Shqipëri. E dërgoi në Dibër
për punësim. Punoi si mësues, por
edhe si kryetar komune e kryetar i
katundarisë (këshilli i komunës) në
Muhurr, Herbel, Sohodoll, Grevë,
Fari, Peshkopi. Interesohet për hapjen e shkollës në katundin e Ri (Luzni)
dhe në qëndër; në Muhurr për meremtime e ndërtime rrugësh e urash, për
përmirësimin e gjendjes së banorëve
të komunitetit, për pajtim gjaqesh e
zgjidhje konfliktesh etj u përpoq dhe
realizoi aqsa mundi në ato rrethana
të vështira që kishte në ato komuna e fshatra. Kudo shpalosi tipare
të larta morale e patriotike duke
dhënë shëmbull të mirë si gjakovar.
Ja çfarë shkruan Jashar Erebara:
“Zoti Qamil Luzha gjakovar-kosovar
ka qenë edhe disa vjet mësues dhe
tani kryetar komunash. Njeri i ndërshëm dhe shumë aktiv e korrekt në
punë, ku ka qenë si nëpunës. Njerëz
të tillë duhet t`i përkrahni. (Gjakovasit: burra e gra në kohën e Turqisë, pa
asnjë fanatizëm, sheshazi, me shpirt
e sakrifica materjale ishin lidhur
me idenë nacionale)”. AQSH, Fondi
Jashar Erebara, Dosja 13, viti 1938.
Por edhe AQSH Fondi 228, Dosja
103, viti 1930.
Simbas dokumentave arkivore
Qamil Luzha ka punuar si kryetar
komune edhe në Shënmitër-Kolonjë;
në Potom-Skrapar; Peqin-Elbasan;
Bushat, Dukagjinë-Shkodër. Në komunën Vrap-Tiranë tregon interes të
posaçem për hapjen e një shkolle.
Për këtë i dergon edhe shkresë Ministrisë së Arsimit, të cilës i arsyeton
domosdoshmërinë dhe mundësinë e
hapjes së shkollës, duke e përgatitur
vet fshatarët lokalin, por kërkohej
një mësues. Për kryerjen mirë të detyrave si kryetar komune kryepleqësia e komunës së Vrapit i shkruan një
letër prefekturës së Dibrës dhe Ministrisë së Brëndshme, ku vlerësojnë
lart punën e Qamil luzhës si kryetar
komune. Në të theksohet se gjatë 12
muajve që zotëri Qamil Luzha shërbeu në misionin e tij si kryetar komune me sjelljet e tij të bamuna, mujti
me fitue simpathinë e gjithë popullit
të rajonit të këtushëm. Pra ullëmbare udhëmbarë) i qoftë me zemër
në detyrën e re. Me shumë nderime
Kryepleqësia e Rajonit të komunës
Vrapit. (1.7.1930. Nënshkruajnë tetë
kryepleq.
Në vitin 1938-1942 ishte kryetar i
komunës në Bushat Shkodër. Përveç
punës si kryetar komune është njo-

hur me personalitete të shquara të
kombit si Gjergj Fishta, Patër Anton Harapi, Ernest Koliqi, por edhe
me personalitete të rëndësishme të
kohës. Kudo ku jetuar e punuar ka
kultivuar vazhdimisht dashurinë për
atdheun duke e theksuar se atdheu
ishte e duhet të jetë gjithë territori i katër vilajeteve të Shqipërisë në
shekullin e XIX e fillim i shekullit XX.
Se mendja e zemra e çdo shqiptari
duhet të punojë për bashkimin e popullit shqiptar dhe të këtyre territorëve
në një Shqipëri të vetme. Gjithnjë ka
luftuar me zgjuarësi për shlyerjen e
mendësisë që kishte lëshuar rrënjë
tek disa e që çonte në ndarje e përçarje midis shqiptarëve, si gegë, si toskë,
si kosovarë apo si çam, me cilësi a
vese të ndryshme nga njëri-tjetri,
duke i zmadhuar veset e duke i
zvogëluar e shmangur virtytet.
Sipas fletorës zyrtare të datës
8 janar 1942 (AQSH), Qamil Luzha
u shkarkua si kryetar i komunës
Bushat dhe u emrua nënprefekt i
Istogut (Kosovë). Në këtë funksion u
përpoq të kryejë sa më mirë detyrat
në shërbim të komunitetit. Por me
dekret mëkëmbësuar mbretnuer, u
pushua si nënprefkt, u arrestua si
antifashist dhe e burgosën në Prizren. Vëllai i tij, Mulla Asim Murteza Luzha (ish deputet i Drenicës në
Parlamentin e Mbretërisë Jugosllave
(1938-, një personalitet i njohur në
gjithë Kosovën, shkoi në Prizren
dhe e takoi kryetarin e komunës së
Prizrenit, me të cilin debatoi ashpër.
Kryetari i komunës së Prizrenit në
bashkëveprim me komandën e xhandarmërisë, u detyruan që ta lirojnë
nga burgu Qamil Luzhën. Me daljen
nga burgu, ai hidhet në ilegalitet dhe
bashkohet me çetën “Emin Duraku”.
Prej kësaj kohe e deri në çlirim punoi
në terren kryesisht në Gjakovën
me rrethin për mobilizimin e popullit kundër pushtuesve fashistonazistë. Ishte një ndër përfaqësuesit
e Kosovës në Konferencn e Bujanit
31 dhjetor-1943-1 e 2 janar 1944 e
Këshillit Nacionalçlirimtar të Kosovës,
në të cilën u miratua një Rezolutë e
përbashkët e forcave të tri nacionaliteteve që ndodhëshin pjesëmarrës
në atë mbledhje: Shqiptarë, Serbë
dhe Malazezë. Nënshkrues i kësaj
Rezolute ishte edhe Qamil Luzha.
Në kujtimet e tij për këtë konferëncë,
thekson: “...Kemi ndejtë një ditë tue
debatue me përfaqësuesit malazezë
dhe serbë për të ardhmën e Kosovës.
Më në fund ata u bindën dhe e nënshkruen rezolutën ku thuhej: “...Rruga e vetme, pra, që populli shqiptarë
i Kosovës dhe i Rrafshit të Dukagjinit
të bashkohet me Shqipërinë, është
lufta e përbashkët me popujt e tjerë
të Jugosllavisë kundër okupatorit nazist gjakatar e rrogëtarëve të tij, sepse
kjo është e vetmja rrugë për ta fituar
lirinë, në të cilën të gjithë popujt, pra
edhe populli shqiptarë, do të kenë
mundësi të vetëvendosin mbi fatin e
vet me të drejtën e vetëvendosjes deri
në shkëputje...”. (Marrë nga “Kosova
nga Bujani në Kaçanik”, faqe 160,
botim Prishtinë më 1990 nga Dr
Hakif Bajrami.
Kosova u çlirua nga fashistonazitët dhe u ripushtua nga Sërbia. U realizua një pushtim i egër e
barbarë që u kushtoi shqiptarëve të
Kosovës dhjetra mijëra të vrarë e të
burgosur e të internuar.
Mbas çlirimit të Kosovës nga
fashistonazistët Qamil Luzha u zgjodh kryetar i komunës së Gjakovës.
Në këtë detyrë qëndroi disa muaj,

mbasi e transferuan dhe e emruan
Drejtor i Entit të Kosovës për Pasurinë Shoqërore në Prizren, që ishte
kryqëndra e Kosovës. Më 9 prill 1945
një delegacion i Kosovës vendosi t`i
bënte një vizitë Josif Broz Titos që
atëherë kishte përqëndruar në duartë
t ij gjithë pushtetin ushtarak dhe politik. Ai i priti në rezidencën e tij qeveritare në Beograd. Delegacioni ishte
përgatitur me shkrim dhe në emër të
tij raportin me kërkesa do ta mbante
Qamil Luzha. Para fillimit të takimit
u deklarua se Qeveria Jugosllave
dhe qeveria shqiptare kishin “rënë
dakord” për të shtyrë për më vonë
plebishitin në Kosovë për të shafqur
dëshirën e Kosovarëve për t`u bashkuar me Shqipërinë. Në këto rrethana të reja, Qamil Luzha parashtroi
këto kërkesa: Në Kosovë shqiptarët
kërkojnë që t`u lejohen shkollat në
gjuhën shqipe; të kenë mësues shqiptarë dhe këta t`ia kërkojnë Shqipërisë
derisa të përgatisim kuadrat tanë në
shkollat tona, por edhe në Shqipëri;
Kosova sa më shpejt të zhdukë analfabetizmin që është 96% e popullatës analfabetë, pra më mbrapa se
çdo vend tjetër në Jugosllavinë e re.
Aministrata të drejtohet nga nëpunës
shqiptarë dhe të flitet gjuha shqipe.
Vetëm marrëveshjet më Beogradin
të jenë në gjuhën serbokroate. Shqiptarët të kenë të drejtën e flamurit të
kombit të vet.. Pa këto ndryshime të
mënjëhershme, nuk do të këtë dallime me robërimin nga mbretëria që
e varrosi populli me luftë. Populli i
Kosovës ka luftuar për liri e drejtësi
shoqërore edhe kundër robërisë osmane, por edhe kundër robërisë së
mbretërisë jugosllave, me qëllim që
edhe shqiptarët të jenë të barabartë
në të gjitha fushat me kombet e kombësitë e tjera në Jugosllavi. Ne duam
paqe e mirëkuptim midis kombësive
në Jugosllavinë e re. Jugosllavia e
vjetër nuk ka lënë gjë të zezë pa provuar mbi ne, prandaj fjalën “Jugosllavi” shqiptarët nuk e kanë në zemër.
Kot do të jetë çdo fjalë e theksuar:
vëllaznim+bashkim, pa u përputh në
vepër drejtësia”. Qamil Luzha theksoi veçanërisht terrorin që po ushtrohej në gjithë Kosovën nga rregjimi
ushtarak që ishte vëndos në fillim të
vitit 1945. Tregoi shëmbuj konkret të
vrasjeve të shqiptarëve në sy të familjeve, pa pasur faj. Dha shmbuj të tillë
nga Gjilani, ku ushtria maqedonase
kishte hyrë nëpër shtëpi e kishte e
vrarë ditën e bajramit shumë njerëz.
Në Drenicë, theksoi ai, forcat ushtarak serbe më kanë vrarë vëllane,
vetem sepse ishte patriot, antifashist,
sepse e donte Shqipërinë dhe ishte
duke kryer detyra partizane për zgjidhjen e një konflikt midis banorëve
dhe ushtrisë. Pas ekzekutimit të vëllait tim, ushtria ekzekutoi pa gjyq
disa mijëra drenicarë. Këto janë të
pafalshme. Kërkojmë urgjentisht të
ndalet dhuna e të ndëshkohen fajtorët....”. Tito i vlerëson si të drejta
kërkesat për ndryshime rrënjësore
me kohën e mbretërisë, për zhvillim
e përpaim të qytetarëve të Kosovës,
por përdorimin e flamurit të kombit
shqiptar e refuzoi, por nuk arriti që
ta arsyetoj duke thënë :”...Po bëhen
shumë flamuj...”!
Po me 9 prill 1945 Qamil Luzha dhe Halim Spahia shkuan në
ambasadën e Shqipërisë në Beograd dhe takuan ambasadorin
Hysni Kapo, sekretarin e parë të
ambasadës, Vasil Konomi dhe
atasheun ushtarak Ramadan Çitaku. Në takim u shtrua kërkesa

për bashkim me Shqipërinë sa më
shpejt, se gjendja në Kosovë ishte
e tmerrshme dhe masakrat nuk
kishin të ndalur. Por nuk u gjet
përkrahja e duhur. Mbas kthimit në
Kosovë, të dy arritën në Tiranë për të
takuar Enver Hoxhën dhe Koçi Xoxën për t`u raportuar për gjendjen në
Kosovë. Mbas kthimit nga Shqipëria
filloi përndjekja. Halim Spahinë e
burgosën në korrik të atij viti dhe e
hetuan disa muaj. Me 27 nënëtor
1945 e pushkatuan atë bashkë me
pesë nacionalistë të tjerë, si armiq
të Jugosllavisë. (Marrë nga interneti: Halim Spahia). Ndërsa Qamil
Luzhës i vunë spiunë të regjur për
ta gjurmuar e thurë intriga nga më
të ligat. Më në fund e arrestuan
edhe e mbajtën dy vite e gjysëm
nëpër 17 burgje të Jugosllavisë, si
në Prishtinë, në Nish (Serbi), në Goli
Otok (Kroaci), në Zemun (Beograd)
etj. Kryen mbi të tortura nga më të
egrat e asaj kohe, por nuk e thyen.
Këto dy vite e gjysëm familja e tij
nuk ka ditur asgjë se ku ishte. Mbasi nuk faktuan asgjë, e internuan
dhe e izoluan në Oseçinë të Valevës, në Serbi. Aty kaloi 7 vite burg e
internim si armik i vëllaznim-bashkimit, si seperatist, irredentist, si
nacionalist, armik i Jugosllavisë
së re, si agjent i Shqipërisë... Marrë nga biseda e Fadil Hoxhës me
Qamil Luzhën. (Ndodhet në dosjen
familjare të kujtimeve).
Mbasi doli nga burgu u mor
me punë private për shkak të rrethanave të krijuara si shqiptar i
rrezikshëm për sistemin, sepse ai
e mbronte hapur Rezoluten e Konferencës së Bujanit dhe kërkonte
zbatimin e saj me qëllim bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Gjatë
gjithë viteve u mbajtë nën vezhgim
nga UDB-ja. Ishte përsëri në burg,
por në një burg special, që vetëm
emrin e kishte kioskë-kinkaleri, ku
shiste mallra cikrrime, duhan e tj,
por ishte nën vëzhgimin e rreptë
të disa agjentëve UDB-ash që
ishin të nacionaliteteve, rracave e
shtresave të ndryshme. Edhe në
kushte të tilla kurrë nuk pushoi
së foluri bashkëqytetarëve të tyre
shqiptarë që ta duan atdheun e tyre
Kosovën:”Kosova është djepi ku u
përkunda, është varri i të parëve të
mi; Kosova do të jetë edhe varri im.
Unë nuk e la Kosovën edhe sikur
dikush të ma mbushi këtë kaftorr
me flori (sobë drushë për ngrohje)”.
Dhe porosiste të rinjtë që ta duan
Kosovën, Kosova është Shqipëri.
Do të vijë dita e bashkimit. Ju të
rinjtë do ta sillni bashkimin e do ta
jetoni dhe vetëm atëherë do t`i kuptoni edhe ma mirë këto fjalë të miat...”,theksonte Qamil Luzha.
Bashkëkohësit si Profesor Dr.
Isuf Bajraktari, Akademik dhe
Zevendeskryetar i Akademisë së
Shkencave dhe Arteve të Kosovës,
Profesor Dr.Pajazit Nushi, Akademik, Profesor Dr. Minir Dushi, Akademik, Profesor Mark Krasniqi, Dr.Gjon
Buçaj, Kryetar i Shoqërisë Panshqiptare “Vatra” të Njujorkut dhe shumë
të tjerë, burra të moshuar, ish kuadra
të përkushtuar për mëkëmbjen e
përparimin e Kosovës, shpalljen e
Kosovës republikë dhe bashkimin
me Shqipërinë, kanë dëshmuar me
shumë fakte se Qamil Luzha ishte
një atdhetar që gjithë jetën ia kushtoi
çeshtjes madhore të kombit shqiptar,
bashkimit të trojeve dhe të popullit
shqiptare në një shtet të vetëm në
Ballkanin Përëndimor.
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FOKUS

Kryeministri i Maqedonisë ka luftuar për një kohë të gjatë për
zyrtarizimin e gjuhës shqipe në Maqedoni

Zaev i lë pa fjalë maqedonasit: Jam shqiptar!

Zoran Zaev

K

ryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev
ka luftuar për një kohë të gjatë për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në Maqedoni,
duke sfiduar kështu edhe partitë maqedonase.

Por kohët e fundit ai i ka befasuar të gjithë pasi ka
deklaruar se është shqiptar. Ai ka sqaruar se është
me origjinë nga Ilirët e Strumicës dhe se gjyshërit e
tij flisnin shqip.
Në një intervistë, Zaev u shpreh se: “Unë kam
prejardhje shqiptare ortodokse, si nga gjyshja ashtu
edhe nga gjyshi që nga Ilirët e Strumicës që kur pranuan besimin ortodoks. Me kalimin e kohës, sllavët,
kryesisht me dhunë na asimiluan dhe imponuan
gjuhën maqedonase. Mirëpo e gjitha kjo është histori. Unë fal dhe duhet t’i harrojmë ato gjëra tani dhe
duhet do të ndërtojmë një shoqëri dhe jetë për të
gjithë. Nuk di të flas në gjuhën shqipe pasi shqipen
nuk e kam gjuhë amë, por gjuhën e stër-stër-stër
gjyshërve, por nuk ka rëndësi si flasim, por si ndjehemi. Unë ndjehem shqiptar ortodoks.
Më shumë se 25 milionë shqiptarë ortodoksë jetojnë në Ballkan, kryesisht në IRJM, Greqi, Shqipëri dhe
Serbi. Kjo është arsyeja pse ne kuptojmë me lehtësi
grekët. Gruevski ishte fashist dhe etnikisht i pastër,
dhe me një njeri të tillë nuk mund të negociohet”.

EDUKIMI ME TRADITËN
SKËNDERBEGIANE
Halil Rama
(vijon nga fq.1)
Thjeshtë dhe bukur, pa frazeologji boshe dhe
stereotype, këtë mision të veprimtarive me karaketer të tillë edukativ e bëri të ditur Dr.Arjan Hamiti, si
nismëtar dhe ndër organizatorët e aktivitetit.
Të kombinuara në mënyrë perfekte me fjalën artsitike të gjimnazistëve më të talentuar të “Qemal Stafës”,
që interpretuan mjeshtëriasht pjesë nga krijimtaria
kushtuar Heroit tonë legjendar Gjergj Kastrioti Skenderbeu ishin dhe fjalët përshëndetëse të nënkryetarit
të Bashkisë së Tiranës, Abas Hado, drejtores së këtij
gjimanzi Nina Guga, si dhe shkrimtares së re Alda Mehmeti, autore e romanit “Engjejt e errësirës”.
Gjimazistët, me interpretimet e tyre sollën në skenën
e sallës së madhe të Muzeut Historik Kombëtar, Skënderbeun e Marin Barletit si personifikim i shpirtit heroik
të popullit dhe si burim frymëzimi për heroizmat e tij
që e ndoqën edhe shumë poetë të tjerë të Rilindjes, si
Naim Frashëri, A. Z. Çajupi, Mjeda, Asdreni, Siliqi, të
cilët u pasuan nga poetët arbëreshë, si Gavril Dara i
Riu, Zef Serembe, Bernard Bilota dhe në kohët tona nga
Sabri Godo, Kasem Biçoku, historiani i mirënjohur Kristo Frashëri, etj.
Një event kulturor letraro - artistik për nder të heroit
tonë legjendar Gjergj Kastrioti Skenderbej, nga i cili
mund të mësojnë dhe njësitë tjera administerative për
të ndërtuar programe të përbashkëta me shkollat brenda territorit të tyre.
Mesazhi që përcolli ky event ishte fare i qartë: Çdo
komb ka një Hero Kombëtar. Por rrallë i ndodh një vendi
kaq të vogël si Shqipëria të ketë për të tillë, një figurë si
Gjergj Kastriot Skënderbeun. Jo thjesht se për 25 vjet
ai e ktheu Shqipërinë në një barrierë të sigurt ndaj ushtrive turke, por njëkohësisht ai u bë barrierë që osmanët
mos të përparonin më tej në Evropë. Për këtë qëllim Evropa e njeh Skënderbeun si një “Atlet të Krishtit”, një
mbret dhe një luftëtar, që, nëse nuk do të ekzistonte,
kishte gjasa që kontinenti të ndërronte fenë.
Në të gjitha gjuhët e botës është folur, shkruar e debatuar për heroin kombëtar duke provuar dimensionin,
vlerat e rolin e tij të pazëvendësueshëm, jo vetëm në
ruajtjen dhe përbashkimin e kombit tonë po veçanërisht
në mbrojtjen e civilizimit evropian, identitetit dhe përkatësisë së tij të vyer….Pothuajse të gjitha këto aspek-

te ishin pjesë e spektaklit të gjimnazistëve të “Qemal
Stafës”. Janë pikërisht këto fakte që na motivojnë më
shumë ne shqiptarëve për ta konsideruar vitin 2018,
vitin e 550 vjetorit të vdekjes të Heroit tonë mbarëkombëtar Gjergj Kastriotit-Skënderbeut, si vitin e krenarisë
tonë kombëtare. Kjo për faktin se viti në të cilin kemi
hyrë që përkon me 550 vjetorin e vdekjes së heroit tonë
kombëtar është shpallur nga Qeveria e Shqipërisë si vit
mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit-Skënderbeut.
Formati dhe subjektet e veprimtarive që duhet të zhvillohen në këtë kuadër janë të shumta e të larmishme.
Mjafton një monatzh muziko-letrar si ai i Njësisë Administrative Nr.10 dhe gjimanzit “Qemal Stafa” në kryeqytet
që mund të merren si etalon i veprimtarive për të evidentuar personalitetin e Skënderbeut si burrë shteti, strateg
e mjeshtër i artit ushtarak, si mbrojtës të krishtërimit.
Një aktivitet mbresëlënës, produkt i bashkëpunimit të
frytshëm të Administratorit të Njësisë Adminustrative
Nr 10, dr.Arjan Hamiti me Drejtorinë e Gjimnazit “Qemal Stafa” dhe Muzeun Historik Kombëtar, duke konsideruar kështu të një rëndësie të veçantë edukimin e
brezit të ri me traditën skënderbegiane, në vitin e Heroit
tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu.
Gjithsesi ekzistojnë mundësi edhe për dokumentarë,

Maqedoni, Zaev: Nuk
pranojmë emër që nuk
do të përkthehet

Në një intervistë për gazetën gjermane “Der
Spiegel”, Kryeministri Zoran Zaev deklaroi se
nuk dëshiron të mendojë që marrëveshje rreth
çështjes së emrit. nuk do të ketë sukses. Ai konsideron se në këtë drejtim, ndryshimi i Kushtetutës nuk është i nevojshëm, pasi që ato ndryshime mund të ndryshohen përsëri, dhe se ujdia
e mundshme mund të garantohet me marrëveshje ndërkombëtare.
Por, Zaev thotë se një zgjidhje pa përkthim
për ndryshimin e emrit, është e papranueshme.
Kryeministri shtoi se nuk do të ketë hapa të tjerë
pas ndryshimit te emrit të aeroportit dhe të autostradës, por paralajmëroi komision të përbashkët
dypalësh për përpunimin e librave të historisë.

sesione shkencorë e jubilarë, apo edhe vizita në muze e
vendluftime të Skënderbeut për t’u njohur me figurën e
heroit tonë kombëtar dhe veprën e tij që ndër shekuj frymëzoi burra shteti, patriotë, politikanë, diplomatë, ushtarakë, historianë, kompozitorë, piktorë, artistë, shkrimtarë e poetë të talentuar, rapsodë, të të gjitha kohërave,
të kombeve dhe vendeve, duke bërë kështu të njohur
ndërkombëtarisht kombin shqiptar përmes emblemës
së tij më të vyer historike.
Jo më kot vendimi i parë i qeverisë për këtë mandat, ishte shpallja e këtij viti mbarëkombëtar të Gjergj
Kastriotit Skënderbeut sepse edhe pas 550 vitesh nga
vdekja e heroit tonë kombëtar, ai vazhdon të shfaqet
si simbol i një lufte të pathyeshme për liri, si strategu madhështor e mjeshtër i artit luftarak, që prej 550
vitesh ka frymëzuar mbarë kombin tonë.
Viti Mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit Skënderbeut
duhet konsideruar si një vit ardhmërie i fokusuar tek
politikëbërja, tek konsolidimi i institucioneve dhe tek
bashkëveprimi me shqiptarët kudo që ndodhen, duke
bërë më të mirën në funksion të edukimit të brezit të ri
me historinë dhe traditën skënderbegiane. Duke reflektuar mbi historinë e lavdishme që Gjergj Kastriot Skënderbeu shkroi me shpatën e një krenarie të madhe, të
vazhdojmë rrugën pa kthim të proceseve demokratizuese, konsolidimit të shtetit ligjor, të sigurisë dhe reformave transformuese në një rrugëtimin europian…
Viti mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit-Skënderbeut
pritet të frymëzojë edhe qytetarë apo institucione të
tjera për aktivitete të ndryshme.

