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Vizita e fundit në Kosovë e ish antarit shumëvjeçar të Partisë Radikale
Serbe (Srpska Radikalna Stranka),
argatit të kryeçetnikut serb Vojisllav Sheshel dhe kriminelit Sllobodan
Millosheviç, tani president i Serbisë,
Aleksandër Vuçiq, dëshmoi se marrëdhëniet Kosovë-Serbi mbeten të tensionuara dhe ato japin pak shpresë
për progres.
Kreu i shtetit serb Vuçiq, kishte
paralajmëruar se gjatë vizitës në
veri të Kosovës, në muajin shtator
të këtij viti, do të flas për një “marrëveshje historike” lidhur me njohjen
e realitetit në Kosovë. Por, gjatë vizitës
dyditëshe, jashtë protokollit shtetror dhe pa takime me zyrtarët e lartë
të shtetit të Kosovës, me fjalimet që
mbajti para serbëve të Kosovës, në
liqenin e Ujmanit (Gazivodës) dhe në
veriun e Mitrovicës, ai nuk dërgoi mesazhe për paqe e as oferta për zgjidhje historike të konfliktit shumëvjeçar
mes shqiptarëve dhe serbëve. Mesazhet e Vuçiqit ishin provokime shoviniste, politikë boshe me plotë premtime demagogjike e oferta të rrejshme
për një të ardhme më të mirë. Vuçiq
drejtoi energjin e tij nacionaliste Serbomadhe që të vazhdoi aspiratat për
Kosovën. Erdhi në veri të Kosovës për
të thënë se situata nuk është aspak
e lehtë, se nuk ka zgjidhje, se nuk do
ta njohin pavarësin e Kosovës dhe se
Kosova është Serbi. Presidenti aktual
i Serbisë shfrytëzoi rastin që para serbëve të Kosovës të rehabilitoi dhe glorifikoi politikën e kriminelit Sllobodan
Millosheviq duke thënë: “Millosheviqi
ishte një lider i madh serb, qëllimet e
të cilit ishin sigurisht për të mirë, por
rezultatet tona ishin shumë të dobëta. Jo sepse ai e donte këtë, por sepse
dëshirat tona nuk ishin reale, neglizhonim dhe nënvlerësonim interesat
dhe aspiratat e kombeve tjera”.
(Vijon ne faqen 6)
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HISTORIA
Më 17 tetor, forca të Brigadës goditën me top nga kodrat e Saukut Asamblenë Kuislinge dhe zhvilluan aksione të tjera edhe në qytetin e Tiranës

75 – vjetori, betejat e lavdishme
të Brigadës së Tretë Sulmuese
P

opulli ynë gjatë gjithë historisë
së tij, ka përkujtuar dhe festuar me madhështi ngjarjet
historike, që tregojnë heroizmin dhe
vitalitetin e kombit tonë. I tillë është
edhe përkujtimi dhe kremtimi i përvjetorit të 75-të të Brigadës së III-të Sulmuese.
E krijuar më 9 Tetor të vitit 1943,
në fshatin Arbanë të zonës luftarake të
Pezës, kjo njësi relativisht e madhe për
kohën, kishte në përbërje të saj partizanë të çetës së Pezës, të batalioneve
“Dajti” e “Ishmi”, intelektualë, të rinj,
që erdhën nga qyteti i Tiranës, të gjithë
me përvojë dhe të kalitur në betejat
e ashpra luftarake me okupatorin , i
cili synim kryesor kishte likujdimin e
forcave partizane në krahinën e Pezës
dhe në zonat rrethore të Tiranës.
Udhëheqja e brigadës bëri organizimin e shpejtë të forcave dhe mjeteve
luftarake, caktoi detyrat e njësive më
të vogla, sqaroi situatën politike dhe
luftarake, dhe menjëherë ra në ndeshje ballore me armikun në zonën e Pezës
dhe në pikat më strategjike në periferi
të Tiranës. Rruga luftarake e saj është
e gjatë dhe aksionet e saj janë me të
vërtetë herokike.
Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë
Nacionalçlirimtare i ngarkoi detyra
të rëndësishme dhe shumë të vështira. Rrugën e saj, brigada e vazhdoi në
zonën e Dajtit.
Forcat pushtuese, të alarmuara për
aksionet dhe dëmtimet e mëdha që
pësonin nga partizanët e Brigadës së
III-të Sulmuese, organizuan dhe i bënë
prita e rezistencë të madhe, sidomos
gjatë kalimit për në Çermenikë e në të
gjithë zonën e Elbasanit, ku i shkaktoi
armikut humbje në njerëz dhe paisje

lufte.
Në kushtet e një dimri shumë të
egër, me kufizime shumë të mëdha në
veshëmbathje, armatime e ushqime
(që të gjitha këto i rrëmbeheshin armikut, por edhe nga populli ndihmohej e
furnizohej) mundi t’i plotësojë me sukses detyrat shumë të vështira kundër
një armiku shumë të madh në forca e
mjete luftarake.
Një nga aksionet e suksesshme ka
qenë mbajtja nën goditje dhe ndërprerja e herë pas herëshme e rrugës
Elbasan-Tiranë, gjë që pengonte dhe
bënte të dështonin veprimet e goditjet e armikut, që e kishte të domosdoshme lëvizjen në Jug e në veri të
vendit. Vetë komandanti i batalionit
gjerman, kapiteni Llokman, në kujtimet e tij thekson: “Luftimet e Arbanës kanë qenë më të ashprat që
kam kaluar në Ballkan, që janë zhvilluar deri në përleshje ballore. U

futëm në një kazan values nga i cili
nuk dilnim dot, por falë perëndimit të diellit, errësira na shpëtoi nga
asgjësimi”, se “nuk po luftonim me
partizanë, por me një ushtri të përgaditur mirë”.
Më 17 tetor, njësi të Brigadës goditën me top nga kodrat e Saukut
Asamblenë Kuislinge dhe zhvilluan
aksione të tjera edhe në qytetin e Tiranës. Marshimi luftarak vazhdoi në
zonën e Skraparit dhe Përmetit. Gjatë
luftimeve që u zhvilluan në Sukën e
Përmetit, të drejtuara nga “Heroi i Popullit” Myslim Keta, iu shkaktua armikut një humbje e madhe dhe u bë e
mundur të shpëtohet jeta e 17 fshatarëve, që ishin të zënë robër e që do të
pushkatoheshin.
Brigada mori detyrë që në përbërje
të Divizionit të I-rë Sulmues, me luftime të marshonte në drejtim të Verilindjes,
Tiranë-Martanesh-Peshkopi-Kukës-Has dhe për në Malësinë e
Gjakovës, nëpër një terren shumë ët
thyer e malor, duke kaluar Drinin e Zi
e Drinin e Bardhë, në një dimër të ashpër. Në bashkëpunim me Brigadën e
V-të Sulmuese, luftime të ashpra kemi
zhvilluar në zonën e Peshkopisë e të
Kukësit.

• E krijuar më 9 Tetor të vitit
1943, në fshatin Arbanë të
zonës luftarake të Pezës, kjo
njësi relativisht e madhe për
kohën, kishte në përbërje
të saj partizanë të çetës së
Pezës, të batalioneve “Dajti” e “Ishmi”, intelektualë,
të rinj, që erdhën nga qyteti
i Tiranës, të gjithë me përvojë dhe të kalitur në betejat e ashpra luftarake me
okupatorin
Me çlirimin e Tropojës në Tetor, luftime shumë të ashpra e të përgjakshme
janë zhvilluar në zonën e Junikut në
Kosovë, për çlirimin e Rrafshit të Dukagjinit, të qytetit të Gjakovës e të Pejës.
Detyrat luftarake vazhduan në drejtim të Malit të Zi e deri në Sanxhak të
ish Jugosllavisë.
Heroizmi luftarak, trimëria deri
në përleshje me armikun, dashuria
deri në vdekje mes partizanëve ishin
cilësitë e vyera të efektivit.
Në luftime dhanë jetën shumë partizanë e patrizane të kësaj brigade si
“Heroina e Popullit” Ylbere Bylikbashi,
komisari Birçe Sinomati, dëshmorët
Kapo Ademi, Kozma Papa, Sali Ymeri,
Ali Dervishi e shumë të tjerë. Në Dhjetor të vitit 1945, brigada kthehet në
Atdhe duke plotësuar detyrat për çlirimin e Atdheut, gjithashtu edhe në
ndihmë të popujve të ish-Jugosllavisë,
udhëheqja e së cilës asnjëherë nuk i
vlerësoi veprimet luftarake të brigadave e divizioneve tona partizane, pa
ndihmën e të cilave do të vështirësohej
çlirimi i jugosllavisë. Përkundrazi, udhëheqja e Beogradit, për gjysmë shekulli, shfrytëzoi dhe keqtrajtoi barabarisht popullin shqiptar të Kosovës, duke
kaluar deri në genocid dhe asgjësimin
fizik të tij.
Falë rezistencës kosovare, ndihmës
politike, diplomatike e deri me ndërhyrjen ushtarake të NATO-s dhe
mbështetjes së madhe të shtetit e të
popullit Shqiptar, Kosova arriti pavarësinë e shumëkërkuar.

KRONIKË E NGJARJEVE TË RËNDËSISHME
HISTORIKE PËR MUAJIN TETOR
4 tetor 1944 -U formua në Bicaj të Lumës Brigada e XXIV-të S. e U.N.Çl.SH.
4 tetor 1937 - Ka rënë në Spanjë Heroi i Popullit Asim Vokshi, komandanti i batalionit të III i Brigadës Internacionaliste
“Garibaldi”.
9 tetor 1943 - U formua në Pezë Brigada e III-të S. e UNÇlSh
7 tetor 1942 - Ra heroikisht duke lufuar në rrethim me fashistët, komandanti i njësiteve guerile të Tiranës, Heroi i Popullit
Vojo Kushi, bashkë me shokët e tij Xhorxh Martini dhe Sadik Stavaleci, në shtëpinë e qytetares Ije Farka.
10 tetor 1943 - U formua Batalioni i Pezës.
10 tetor 1943 - U formua Batalioni “Antonio Gramshi” i përbërë prej 170 vullnetarësh proletarë italianë. Nga ky batalion
ranë dëshmorë 15 partizanë, kurse 24 të tjerë u plagosën.
10 tetor 1944 - U formua Divizioni i III-të S. i U.N.Çl.SH., i përbërë nga Brigada 12-të, 14-të dhe e 19-të S.
11 tetor 1925 - Lindi në Tiranë Heroi i Popullit Myslim Keta.
11 tetor 1944 - U çlirua qyteti i Sarandës prej Brigadës 12-të e 14-të S.
13 tetor 1944 - Brigada e III-të dhe e V-të Sulmuese të U.N.Çl.SH. kaluan kufirin për çlirimin e Kosovës nga pushtuesit
fashistë.
15 tetor 1944 - U çlirua qyteti i Vlorës prej partizanëve të Brigadës 12-të Sumuese.
16 tetor 1944 - U formua në Lozhan të Korçës Brigada e IX-të Sulmuese e U.N.Çl.SH., prej batalionev “Fuat Babani”,
“Reshit Çollaku”, “Skënder Çaçi”, “Tomorri” dhe “Hakmarrja”.
17 tetor 1944 - U çlirua qyteti i Kuçovës prej Brigadës VIII dhe XVI Sulmuese.
18 tetor 1943 - U qëllua me top pallati ku ishte mbledhur Asambleja Kuislinge, që do të legalizonte pushtimin e ri të
Shqipërisë nga nazistët gjermanë, e cila shënon edhe ditën e armës së Artilerisë së Ushtrisë Shqiptare.
20 tetor 1942 - U formua çeta e Kolonjës. 20 tetor 1944 -U bë mbledhja e II-të e Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar.
24 tetor 1944 - U çlirua qyteti i Korçës. 2
28 tetor 1940 - Italia fashiste sulmoi Greqinë. 28 tetor 1941 - Demonstratë e madhe antifashite në Tiranë.
28 tetor 1941 - Demonstratë e madhe antifashite në Tiranë.
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FESTA
Konferenca e Pezës është një nga faqet më të ndritura të historisë së kombit tonë

Shqipëria përpara sfidave të integrimit
puna për të shpëtuar Shqipërinë. E
nëse rrisim një brez të ri me këtë koncept sot, atëherë nuk ka gjë që na ndalon. Kombet që dinë, janë kombet që
ecin përpara, kombet që harrojnë janë
kombet që bëjnë të njëjtat gabime”, tha
Veliaj.
Ai nënvizoi se Konferenca e Pezës
është një mësim i madh për të gjithë
shqiptarët për të mos penguar njëritjetrin, por për të punuar së bashku
për progresin. “Po ndërtojmë sot shtet,
po ndërtojmë qytet, që kur të shkruhet
historia pas 76 viteve, të themi: Po, ne
ishim në anën e duhur, siç ishim 76 vite
më parë në anën e duhur të historisë.
Bashkëpunuam që Shqipëria të ecë përpara”.

Nga Destan DOÇI

Në një kohë që Shqipëria përgatitet
për sfidat e integrimit, kryetari i Bashkisë së Tiranës apelon për t’i shtrirë
dorën e bashkëpunimit edhe atyre që
nuk mendojnë njësoj për të ecur së bashku përpara. Në fjalën që mbajti në ceremoninë festive me rastin e 72-vjetorit
të Konferencës së Pezës, kryebashkiaku
Veliaj, ndër të tjera tha se: “Teksa përgatitemi për sfida të mëdha, në Tiranë,
në Pezë, në gjithë Shqipërinë, në lidhje
me Bashkimin Europian dhe me sfida
të tjera, lipset që t’i japim dorën edhe
atyre që nuk mendojnë si ne”, u shpreh
ai. Teksa afrojnë festat e nëntorit, kryebashkiaku Veliaj bëri të ditur se bashkia jo vetëm që do të vijojë me restaurimin e varrezave të dëshmorëve dhe
të lapidarëve, por do të punohet për të
mbajtur gjallë veprën dhe sakrificat e të
rënëve në luftë për atdheun.
Veliaj shtoi se një nga mesazhet që na
jep Konferenca e Pezës është ajo e bashkimit, për të marrë vendime të rëndësishme. “Familja jonë është Shqipëria,
besa jonë është Shqipëria, feja jonë
është Shqipëria. E nëse punojmë me
këtë frymë nesër, pasnesër, duke i mbajtur partitë, por duke vënë mbi të gjitha
Shqipërinë, vendin, qytetin, atëherë do
të ecim përpara. Vitin tjetër ne presim të
fillojmë negociatat për anëtarësimin në
BE, nëse shkojmë të përçarë dhe duke
i ngulur thikën pas shpine njëri-tjetrit,
do të thotë se 76 vite s’paskemi mësuar
asgjë. Historia e Pezës thotë: Kur jemi
bashkë bëjmë mrekulli, kur copëtohemi, kur pengojmë, kur përçajmë, humbasim”, theksoi ai.
Në fjalën e tij në ceremoninë përkujtimore, kryetari i Bashkisë së Tiranës,
Erion Veliaj theksoi rëndësinë e kujti-

• Kryetari  i OBVL-së Rrahman
Parllaku, gjeneral-lejtënant
në pension, Hero i Popullit
dhe Nderi i Kombit ishte në
tribunën e kësaj feste, përkrah
Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, Ministrit
për Diasporën Pandeli Majko,
deputetëve dhe autoriteteve
vendore të pranishëm në Pezë.
Ndërsa nënkryetari i OBVL,
Myfit Guxholli dhe sekretari
organizativ i kësaj organizate, Trifon Llupo vendosën
kurorën me lule pranë memorialit kushtuar Konferencës së
Pezës

mit të kësaj ngjarje dhe të mesazheve
që ajo përcjell edhe tek brezat e tjerë.
“Ne besojmë shumë fort se një nga
gjërat që duhet t’ia kalojmë gjeneratës së re është kujtesa, se jemi një
komb që nuk kemi ardhur nga hiçi.
Ky vend ka histori, ka memorie, ka
patur organizime, idealistë, progresistë, luftëtarë. Ky vend i ka lënë mënjanë bindjet politike, kur ka ardhur

Nënkryetarja e Kuvendit, Vasilika
Hysi tha se Konferenca e Pezës është
një nga ngjarjet më të mëdha antifashiste nacionalçlirimtare, pasi krijoi bashkimin më të fuqishëm të shqiptarëve në
gjithë historinë e tyre.
Ministri i Shtetit për Diasporën, Pandeli Majko deklaroi se Konferenca e
Pezës është një nga faqet më të ndritura
të historisë së kombit tonë.

76-VJETORI - Për Vojon, Sadikun dhe Xhoxhin, nuk kishte mbetur rrugë tjetër veç të luftonin si burrat deri në pikën e fundit të gjakut

Epopeja e Kodrës së Kuqe, legjendë e vërtetë trimërie

S

htatëdhjetëegjashtë vjet më parë, më 7 tetor 1942, Vojo Kushi, së bashku me Sadik Stavalecin dhe Xhoxhi Martinin shkroi Epopenë e Kodrës së Kuqe. “Nuk mund të quhet njësit gueril ai që nuk bën aksione. Aksioni u krye me sukses, por ne s’duhet të dehemi nga suksesi.
Ne i premë fashizmit një nerv, kurse duhet t’ia prishim të gjithë sistemin nervor!” Këto fjalë u tha
Vojua shokëve të njësitit pasi kryen një aksion.
Vojo Kushi ishte djalë me një trup atleti, me sy të mprehtë bojë hiri, me krahë të fuqishëm, ishte
i qeshur dhe i dashur me shokët. Shokët dhe banorët e lagjes shpesh e kishin dëgjuar të këndonte
këngë revolucionare. Për këtë edhe u arrestua, por këngën nuk e ndërpreu. Ai e vazhdoi këngën
e tij me armikun nëpërmjet grykës së pushkës. Duke qenë në krye të njësiteve guerile të Tiranës,
megjithëse në moshë fare të re, ai drejtoi me aftësi të madhe dhe mori vetë pjesë në shumë aksione.
Gjëja më e madhe është t’i falësh jetën Atdheut, por njëkohësisht duhet të dish si t’ia falësh, i porosiste Vojua gjithnjë shokët e tij. Në çdo veprim në Tiranë gjendej mendja e guximi i heroit. Aksioni i
djegies së depos ushtarake të Xhenjos, që u krye nga njësiti gueril i Tiranës nën drejtimin e Vojos,
mori dhenë për arsye se armikut iu shkaktuan dëme të mëdha. Aksioni i prerjes së telave të telefonit dhe telegrafit në të gjithë Shqipërinë, i tronditi në themel pushtuesit e tradhtarët. Në prerjen e
telave në rrugën Tiranë-Durrës mori pjesë dhe e drejtoi aksionin vetë Vojua.. Por heroi e tregoi më
fort se kurrë trimërinë e tij më 7 tetor 1942 në Kodrën e Kuqe, në shtëpinë e Ije Farkës. Së bashku
me Sadik Stavalecin dhe Xhoxhi Martinin, ai luftoi me një trimëri të rrallë kundër bishave fashiste
gjer në momentin e fundit të jetës. Të rrethuar ata bënë një luftë të pabarabartë, e cila zgjati 5-6
orë kundër qindrave milicëve e xhandarëve të armatosur gjer në dhëmbë. Tre luftëtarë kundër një
ushtrie të tërë.
Ish partizania Marika, motra e Heroit Xhoxhi Martini, tregon: “Rrugicat që e rrethonin Kodrën e
Kuqe ishin mbushur plot me fashistë. Në çdo portë ishte vënë nga një roje. Krisi pushka nga të katër
anët. Banorët e Kodrës së Kuqe bënë të gjitha përpjekjet për të shpëtuar heronjtë, por rrethimi ishte
shumë i fortë. Fashistët i kishin zënë të gjitha shtigjet”. Për Vojon, Sadikun dhe Xhoxhin, nuk kishte
mbetur rrugë tjetër veç të luftonin si burrat deri në pikën e fundit të gjakut. Njerëzit që iu ndodhën
pranë në çastet e fundit tregojnë se të tre u përqafuan dhe i dhanë njëri-tjetrit lamtumirën e fundit.
Sadiku dhe Xhoxhi ranë në luftë e sipër.
Vojua mbeti vetëm duke luftuar. Një luftëtar kundër një hordhije fashistësh. Armiqtë, duke parë
se nuk po e mposhtnin dot heroin, i vunë zjarrin shtëpisë dhe sollën autoblindat. Vojua luftoi si
vigan, por më në fund municionet iu mbaruan. S’i mbeti gjë tjetër veçse të luftonte me duar kundër
autoblindës që villte zjarr papushim. Do të hidhej mbi autoblindë, do të hapte kapakun e saj të hekurt dhe pastaj do të përleshej fytafyt me fashistët e strukur Brenda.Vojua u hodh hodh mbi tank
si luan…Ishte thirrja e fundit e tij, ishte akti i fundit i tij, akt i rrallë që mbeti i paharrueshëm në
mendjen dhe zemrën e popullit tonë. Epopeja e Kodrës së Kuqe ishte një legjendë e vërtetë trimërie
partizane, ishte një flakë që ndriçoi në gjithë vendin.

Vojo Kushi
Lindi në Shkodër në vitin 1918. U rrit nën
kujdesin e dajove mbasi prindërit e lanë
herët. Vojua ndoqi mësimet në gjimnazin
e Shkodrës. Ishte shok i ngushtë i Hajdar
Dushit dhe Emin Durakut. Mbasi mbaroi
gjimnazin vazhdoi studimet jashtë shtetit
në një akademi ushtarake. Vojo Kushi u
shqua si njeri i guximshëm dhe njeri i aksioneve. U thirr në Tiranë dhe u ngarkua
me detyrën e komandantit të njësiteve guerile në mbarë Shqipërinë. U shqua si organizator i njësiteve guerile dhe mori pjesë vetë
edhe ai në aksione të ndryshme. Ishte i fuqishëm dhe sportist i dalluar.
Vojua bashkë me heronjtë Sadik Stavaleci dhe Xhoxhi Martini, më 7
tetor të vitit 1942, u rrethuan te një shtëpi në Kodrën e Kuqe në qytetin
e Tiranës dhe bashkarisht me shokë shkroi Epopenë e Kodrës së Kuqe.

SADIK STAVALECI

Lindi në Gjakovë në vitin 1915. Mbaroi ShkOllën Teknike në Tiranë.
Ai zhvilloi veprimtari kundër regjimit zogist dhe në vitin 1939 u dënua.
Do të vepronte në fillim në Shkodër dhe më vonë thirret në Tiranë në
njësitet guerile të kryeqytetit. Do të shquhej në plotësimin e detyrave
luftarake. Më 7 tetor 1942 rrethohet dhe bie heroikisht sëbashku me
Vojo Kushin e Xhoxhi Martinin, në një luftim të pabarabartë me fashistët
italianë dhe bashkëpunëtorët e tyre.

XHOXHI MARTINI

Lindi në Tiranë, në vitin 1921. Familja e tij ishte e lidhur me luftën.
Ai mori pjesë në demonstratat e zhvilluara në Tiranë. Përherë i gatshëm
për të plotësuar detyrat që i ngarkoheshin, pjesëmarrës në disa aksione
që u kryen në Tiranë. Më 7 tetor, Xhoxhi Martini, bashkë me shokët e tij
bënë qëndresën heroike dhe legjendare, duke e shndërruar Kodrën e
Kuqe në një kështjellë të heroizmit atdhetar. Vojua, Sadiku dhe Xhoxhi
në ato çaste u vunë përballë kullave të çelikta qëndresën e zemrave të
tyre, zemra që u përballën me përbindëshin e hekurt.
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81-VJETORI I RËNIES
Kur fashistët goditën pabesisht Republikën Spanjolle u inkuadrua në rreshtat e Brigadës Internacionaliste “Garibaldi”

Heroi i Popullit Asim Vokshi në memorie
të popullit shqiptar, kosovar dhe spanjoll

Prof. Asoc. Dr. Bernard Zotaj

ARSIMIMI I ASIMIT
Kishte dy vjet që zhvillohej Lufta
e Parë Botërore dhe në janar të vitit
1916 ushtritë austro-hungareze, duke
ndjekur forcat serbo-malazeze për
qëllimet e tyre imperialiste, pushtuan pothuajse gjithë vendin. Pushtuesi i ri, për interesat e veta politike e
për të lehtësuar mbajtjen e pushtimit
dha disa liri të pjesshme, lejoi hapjen
e shkollave në gjuhën shqipe. Për tre
vjet, nga 1916 deri më 1919, të pushtimit austro-hungarez, u hapën shkolla
në gjuhën shqipe. Në shtëpinë e Vokshit, në shkollën e hapur, u mblodhën
925 fëmijë. Mësuesi i parë ishte Ibrahim Fehmiu. Shqiptari kishte luftuar
edhe për shkollën, të mësonte gjuhën
e tij, të bëhej më i ditur. Në qytetin e
Gjakovës u hapën dy shkolla fillore
me gjashtë klasa. Njërës iu vu emri i
Heroit Kombëtar, “Skënderbeg”. Ishte
viti 1916. Kjo ngjarje e madhe pati ndikim të fortë, si në çdo vatër kosovare,
edhe në familjen e Vokshëve të Gjakovës. Më 17 tetor të vitit 1922 u hap
shkolla e parë shqipe 6-vjeçare dhe me
konvikt, nën kujdesin e Bajram Currit e shokëve të tij patriotë. Konvikti
i shkollës në fillim ishte në Kolgecaj
dhe më pas u vendos në Krumë. Asimi
në vitin shkollor 1926-1927 shkoi në
një shkollë më të lartë, në gjimnazin
shtetëror të qytetit të Shkodrës dhe u
sistemuan në konvikti “Malet tona”.
Në vitin 1929, Asimi fitoi një bursë
shtetërore për të studiuar në auditorët e Akademisë Ushtarake të Këmbësorisë, Kavalerisë dhe Shkollës së
Aplikacionit të Këmbësorisë në Modena të Italisë. Studimet zgjatën për dy
vjet, në harkun kohor 1929-1930 dhe
1930-1931. Së bashku me Asim Vokshin, në grupin (kursin) e tij, studionin edhe 37 djem të tjerë nga treva
të ndryshme të Shqipërisë. Mes studentëve dhe oficerëve të Akademisë,
ekzistonin dy rryma, njëra monarkiste
dhe tjetra fashiste. Asimi arriti t’i njohë
dhe i shfrytëzoi këto për të kuptuar
drejt dhe thellë të vërtetën e shkollës
që përgatiste ushtarakë të molepsur
nga ideologjia fashiste, shtypës për
popullin italian dhe mish për top për
pushtimin e Shqipërisë e të popujve të
tjerë.
DETYRAT USHTARAKE NË
SHQIPËRI
Studimet përfunduan në fund të vitit 1931 dhe, më 1 shtator të këtij viti
Asimi, me gradën nëntoger, u kthye
në Shqipëri dhe u emërua në Pogradec në detyrën zëvendëskomandant i
xhandarmërisë së rrethit. Brenda vitit
Asimi u transferua përkohësisht adjutant i qarkut të xhandarmërisë në Gjirokastër. Më gjatë se kudo Asimi shërbeu në Delvinë. Në korrik të vitit 1934,
Asimi mori njoftimin për një transferim të ri. Këtë radhë në Tiranë, ikte nga

• Asim Vokshi, Heroi i Popullit nuk ka varr. Populli këtij biri
të vet të pavdekshëm, në vend të varrit, i ka ngritur monumente bronzi, i ka thurur këngë, shumë shkolla dhe rrugë
mbajnë emrin e tij, si dhe janë shkruar libra dhe monografi
për jetën e tij
baza dhe shkonte në qendër. Midis
Shqipërisë dhe Italisë fashiste, gjatë
vitit 1934, marrëdhëniet u acaruan së
tepërmi. Roma e donte ta kishte sa më
parë Shqipërinë koloni të plotë të saj.
Ajo i bënte presion dhe e kërcënonte.
Më 22 qershor dërgoi pa asnjë paralajmërim dhe leje 22 luftanije në portin e Durrësit. Këtë kërcënim regjimi e
quajti vizitë “miqësore”. Gjithë politika
e tij antikombëtare, e brendshme dhe
e jashtme, ngjalli zemërim të thellë në
radhët e popullit.
Mbi këtë bazë, në rrethet përparimtare, që në pranverë të vitit 1934, u
shtrua si detyrë e ditës organizimi i
një kryengritjeje të armatosur kundër
regjimit. Qysh më parë, por sidomos
gjatë viteve 1932-1935, Asimi u njoh
dhe u lidh me udhëheqës të së majtës në Shqipëri dhe jashtë saj. Madje, në Tiranë ai krijoi dhe kryesonte
një organizatë të njohur në historinë
e Shqipërisë me emrin “Grupi Komunist i Oficerëve”. Në këtë grup bënin
pjesë shumë ushtarakë shqiptarë, mes
tyre disa shumë të njohur si Bedri
Spahiu, Tahir Kadare, Hulusi Spahiu,
Dali Ndreu, Prenk Uli, Veli Dedi etj.
Asim Vokshi ishte ndër organizatorët
e Kryengritjes së Fierit të vitit 1935, në
prag të së cilës u arrestua dhe u dënua
me burgim.
LUFTËTAR DHE KOMANDANT
NË SPANJË
Kur fashistët goditën pabesisht
Republikën Spanjolle ai u inkuadrua
në rreshtat e Brigadës Internacionaliste “Garibaldi” si ushtar i thjeshtë.
Grupi i oficerëve ishte nismëtari dhe
dërgoi për të marrë pjesë në Luftën e
Spanjës të viteve 1936-1939. Zotësia
që tregonte Asimi në fushën e betejës,
përfundimet që nxirrte nga veprimi
edhe i ushtarit të thjeshtë, këshillat
dhe ndihma për shokët, shumë shpejt

i bindën luftëtarët e batalionit të tretë,
të Brigadës “Garibaldi” se kishin të
bënin me një njeri që njihte luftën dhe
armët e saj, njeri që kishte të bashkuara mirë shpirtin e papërkulur me
mjeshtërinë e përdorimit të armëve.
Ata kishin vënë re se Asimi hidhej në
zjarrin e betejave i papërmbajtur, dhe
kjo ua rriste moralin shokëve, që të
mos i lëshonin llogoret e luftës. Asimi
fliste rrallë dhe ashtu i heshtur, më
tepër dëgjonte. Shembulli i tij personal në sulm u bë mjet edukues për të
tjerët dhe lavdi për popullin shqiptar,
që e përfaqësonte denjësisht në arenën
luftarake ndërkombëtare. Ai u tregua
i pjekur, luftëtar i papërkulur kundër
fashizmit dhe mjeshtër i armës. Kur
nisnin betejat, komandanti i ngarkonte Asim Vokshit detyrat më të vështira. Ata dhe shokët e tij kishin besim
te ai, se ishte ushtar me disiplinë të
hekurt i asaj ushtrie ku merrnin pjesë
luftëtarë nga pesëdhjetë e tre kombe,
zbatonte urdhrat dhe e plotësonte detyrën deri në fund. Asimi i kryente detyrat, mbasi njihte artin e luftës, dinte
të përdorte me mjeshtëri armët, kishte
guxim dhe ishte gjakftohtë. Kështu, në
mes të njëqind e njëzet luftëtarëve, aq
sa kishte një kompani, komandant u
bë Asim Vokshi.
Ai përherë ishte shquar në cilësitë
e mrekullueshme për të komunikuar
shpejt me njerëzit, me shokët, për t’ua
fituar atyre besimin dhe dashurinë.
Por më shumë se kudo, kjo duhej
bërë në fushën e betejës, me shokët e
luftës. I deshi luftëtarët e kombësive
të ndryshme, të cilët po aq e deshën,
si vëlla, si luftëtar, si komandant. Te
komandanti shqiptar ata kishin besim
të pakufi, sepse ai ishte i sakrificës,
jepte gjithçka për shokun e luftës. Ku
ishte rreziku më i madh, aty gjendej
me parë komandanti. Aq i ëmbël ishte
në pushim, aq i egër bëhej në vijën e
zjarrit, kur shënonte në llogoret e ar-

mikut. Asim Vokshi, si ushtarak i talentuar, kishte bërë emër në brigadën
“Garibaldi”. Duke njohur aftësitë e tij
organizuese dhe përgatitjen e lartë si
ushtarak, u thirr në shtatmadhori,
e cila e caktoi në shtabin e Brigadës
“Garibaldi” oficer të shtabit, për të
dhënë edhe ai mendime e për të marrë pjesë në diskutimin e çështjeve të
ndryshme të organizimit të trupave e
të luftimit.
Në mendimin e komandës së
Brigadës, Asim Vokshi ishte tashmë
një ushtarak i pjekur, luftëtar i vendosur e besnik dhe kishte perspektivë për një detyrë më të rëndësishme,
komandant kompanie në batalionin e
tretë të Brigadës së 12-të “Garibaldi”.
Në fund të gushtit të vitit 1937, republikanët kaluan në mësymje në frontin e Aragonit në drejtim të Saragosës,
me qëllim që të tërhiqnin vëmendjen e
komandës fashiste, e cila ishte hedhur
me forcat kryesore në frontin e veriut,
duke kërcënuar qytetin e Santanderit
në tokën baske.
Veprimet luftarake ishin shumë
të ashpra e të përgjakshme, të cilat
në këtë front, vazhduan deri më tej
nga gjysma e muajit tetor. Asimi mori
pjesë në luftimet e ashpra të Fuento del Ebros, ku ra dëshmor, në luftimet e datës 4 Tetor të vitit 1937, kur
ishte vetëm 27 vjeçar. Në korrik të vitit
1943, vëllai i dytë i Asimit, Derguti, u
pushkatua nga fashistët italianë, në
Landrovicë të Gjakovës. Hallë Bije Vokshi i tregon të vërtetën të vëllait, Aliut,
babait të Asimit: “Të rrosh vetë vëlla,
Dergutin e vranë sot fashistët italianë,
Asimin e kanë vra para gjashtë vjetësh
në Spanjë!”.
NË MEMORIE TË POPULLIT
SHQIPTAR, KOSOVAR DHE SPANJOLL
Asim Vokshi, Heroi i Popullit nuk
ka varr. Populli këtij biri të vet të pavdekshëm, në vend të varrit, i ka ngritur monumente bronzi, i ka thurur
këngë, shumë shkolla dhe rrugë mbajnë emrin e tij, si dhe janë shkruar libra dhe monografi për jetën e tij. Për
meritat e tij revolucionare në luftën
për lirinë Atdheu është dekoruar me
“Urdhërin e Skënderbeut të Klasit II”
dhe më 10 korrik 1949 Kuvendi Popullor i dha titullin e lartë “Hero i Popullit”. Asim Vokshi është çmuar dhe
dekoruar nga shteti spanjoll në nderim të veprës së tij si dëshmor. Monumente janë ngritur në brigjet e Ebros
së përgjakur. Dita e madhe e lirisë
është mbjellë cep më cep në të gjithë
tokën spanjolle. Në të gjitha betejat
më të ashpra, sidomos ato të Madridit, Haramës, Guadalajarës, Brunetës,
Teruelit, Aragonit, Ebros dhe Katalonjës morën pjesë edhe vullnetarët
shqiptarë, të cilët nuk mbetën aspak
prapa trimave më të mirë të Luftës së
Spanjës. Populli spanjoll kurrë s’i ka
harruar luftëtarët ndërkombëtarë që
u vranë për lirinë e tij.
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74 VJET MË PARË
Pas ngritjes së Shtabit Operativ për çlirimin e Korçës, Brigada IX-të kishte në përbërje të saj 1580 partizanë
• Menjëherë pas çlirimit të qarkut të
Korçës, me urdhër
të Shtabit të Përgjithshëm, dy nga
batalionet e brigadës
IX u vendosën në
mbrojtje të qytetit të
Korçës dhe dy të tjerë
në mbrojtje të qytetit
të Bilishtit. Detyrë
ishte edhe mbrojtja
e kufirit me Greqinë,
e cila po mbante një
qëndrim agresiv ndaj
popullit shqiptar sidomos çamëve
Brigada IX Sulmuese u formua
në katundin Lozhan të Gorës, qarku
i Korçës, më 16 tetor 1944. Shtabi i
brigadës ishte i përbërë nga Irakli Bozo,
komandant; Mihallaq Ziçishti, komisar;
Petro Papi; zv/komisar; Meleq Babani,
përgjegjës rinie dhe Vangjel Marko intendent.
Në përbërje të saj kjo brigadë kishte
pesë batalione sulmues, të cilët kishin
përvojë në artin e luftës. Në kohën kur u
krijua brigada, shumë vende të Evropës
Lindore po çliroheshin nga ushtria sovjetike, pra brigada IX i shtoi radhët e
ushtrisë shqiptare, duke bërë të mundur çlirimin e vendit me forcat tërësisht
vendase.
Kjo brigadë u krijua me qëllimin
e shtimit të veprimeve ushtarake në
zonën e Korçës. Detyra ishte të eliminonte autokolonat armike që lëviznin në
aksin Janinë-Korçë-Manastir-Follorinë,
Korçë-Pogradec-Tiranë, por detyra më
e rëndësishme ishte çlirimi i qyteteve të
Korçës, Ersekës dhe Bilishtit. Me marrjen e këtyre qyteteve armikut i priteshin
rrugët e komunikacionit dhe paralizohej
tërheqja e ushtrisë gjermane nga Greqia
për në Jugosllavi nëpërmjet territori
shqiptar. Urdhri për krijimin e brigadës
u dha nga Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë Nacionalçlirimtare. Në përbërje të
tij u caktuan batalione me përvojë në
luftë kundër pushtuesve. Inaugurimi i
brigadës u bë para efektivit të saj ku u
rreshtuan të gjithë batalionet e saj.
Brigada kishte një armatim që dispononte e gjithë ushtria shqiptare në
atë moment, ajo kishte armë të dhuruara nga populli, por edhe nga ndihmat
aleate të hedhura me parashutë, si armë
automatike, por që nuk plotësonin të
gjithë numrin e pjesëtarëve të brigadës.
Brigada ishte e pajisur me shërbim
shëndetësor. Pranë shtabit të brigadës
qëndronte një mjek dhe 2-3 infermiere
vullnetare.
Pas ngritjes së Shtabit Operativ për
çlirimin e Korçës, Brigada IX, që përbënte
dhe një nga forcat kryesore pjesëmarrëse në operacion, kishte në përbërje të
saj 1580 partizanë. E gjithë forca parti-

Brigada e IX-të S luftoi
heroikisht për çlirimin e Korçës

zane në zonën e Korçës arrinte në 3000
veta, po të shtohen këtu edhe partizanët
e Brigadës II me 1150, dhe brigada e
XX-të me 430. Këtu mund të shtojmë
edhe forcat guerile që vepronin brenda
në qytete, si në Korçë dhe Bilisht, të cilat
arrinin në rreth 1000 vetë.
Forcat armike që kontrollonin
zonën e Korçës ishin më të pakta në
numër, por të pajisura dhe mbështetura në tanke dhe artileri. Këto forca
armike kishin nën kontroll vetëm
rrugët kryesore dhe duhej të siguronin tërheqjen e forcave gjermane
nga Greqia në Jugosllavi, e cila përbëhej nga Korparmata e 21. Në bazë
të urdhrave të Shtabit të Operacionit, batalionet e brigadës morën
të gjithë detyra të ndryshme në zona
të ndryshme në bashkëpunim me
batalionet e brigadave ndihmëse.
Batalioni I u caktua të asgjësonte
garnizonin e Kolonjës dhe Leskovikut.
Batalioni i II-të duhej të kontrollonte disa prej katundeve që kishin
pranë rrugën automobilistike Qafë e
Qarrit-Korçë. Batalioni III duhet të
sulmonte garnizonin e Bilishtit dhe të
kontrollonte kufirin në zonën e Kapshticës. Batalioni IV në bashkëpunim me batalionin e I të brigadës së II
duhej të sulmonte garnizonin e qytetit
të Korçës dhe çlirimin përfundimtar të
qytetit. Disa prej tyre edhe u diktuan në
momentin kur dhe do të zinin pozicionet
e luftimit, ata u goditën nga zjarri i artilerisë armike. Katër batalionet e brigadës
u vendosën sipas urdhrit në pozicionet
e caktuara. Të parët që u ndeshën me
forcat armike ishin partizanët e batalionit I, të cilët mundën të futeshin thellë
në linjat armike.
Nga Janina po tërhiqej një autokolonë e madhe me gjermanë, të cilët
rrugës do të mblidhnin edhe disa nga
garnizonet që kishin në Leskovik, Korçë
dhe Bilisht. Kjo autokolonë u sulmua
nga batalioni I i Brigadës IX në bashkëpunim me batalionin II të Brigadës

II. Lufta ishte e ashpër, me sulme e
kundërsulme, por falë errësirës, autokolona arriti të dalë nga rrethimi dhe të
largohet në drejtim të Korçës.
Ky largim i gjermanëve lejoi që forcat
partizane të futën në qytetet e Leskovikut dhe Ersekës. Në mesin e tetorit
forcat partizane kishin nën kontroll të
gjithë krahinën e Kolonjës, në dorë të
tyre kishin rënë shumë materiale ushtarake të lëna nga armiku në ikje e sipër.
Të katër batalionet raportonin suksese në zonat ku ishin caktuar. Ato filluan sulmin kundër forcave gjermane
që gjendeshin të pozicionuara jashtë
Korçës, duke pasur sukses dhe duke
shkaktuar panik midis armikut. Kjo bëri
që ato të tërhiqeshin në mënyrë të çrregullt drejt Korçës. Batalioni i katërt tentoi me sukses edhe bllokimin e rrugës
Korçë-Pogradec, kjo i detyroi forcat naziste të mos kishin asnjë komunikim me
forcat jashtë, duke shuar edhe shpresën
për ndonjë ndihmë të mundshme. Ky
ishte një sukses në fushën e betejës
për dy brigadat që organizuan sulmin.
Sukses ishte edhe për komandën e
brigadës, e cila kishte vetëm pak kohë
që ishte krijuar.
Në bashkëpunim me Brigadën II,
Brigada IX iu afrua lagjeve të jashtme
të Korçës. Menjëherë mbi qytet filluan
sulme të organizuar me qëllim shqetësimin e armikut. Duke e zgjatur vijën
e luftës, partizanët po ngushtonin rrethimin e armikut. Të gjendur në dëshpërim gjermanët tentonin të tërhiqeshin prapa, andej nga kishin ardhur,
nga kufiri grek. Forcat zbuluese partizane mundën të lokalizojnë saktësisht
vendosjen e armikut dhe mënyrën
se si mbroheshin. E gjithë kjo u arrit
në bashkëpunim me forcat guerile që
ndodheshin në qytet. U dha urdhër që
rrethimi të ngushtohej edhe më shumë,
forcat partizane intensifikuan sulmet,
ato arritën deri në pazarin e qytetit,
duke u ndeshur dhe trup me trup me
gjermanët.
Kjo i detyroi gjermanët që ta përqen-

droni çarjen e rrethimit në një pikë,
verilindjen. U përdorën të gjitha armët
e mundshme, që nga artileria dhe autoblindat. Ata filluan të hidhnin në erë
shumë pika strategjike të qytetit, por
sidomos edhe depon e municioneve
shpërthimi i së cilës shkaktoi një gjendje alarmi. Gjermanët kishin lënë vetëm
një shteg për t’u tërhequr, shteg, i cili u
bllokua menjëherë nga forcat partizane.
Vetëm një pjesë e tyre mundi të shpëtojë
dhe të largohet nga qyteti. Pjesa tjetër
u vra ose u kap rob nga partizanët. Ky
ishte edhe sulmi i fundit i partizanëve,
të cilët mundët ta çlironin përfundimisht qytetin e Korçës. Mbetej të bëhej
edhe çminimi i zonave të pashpërthyera, operacion që u krye në bashkëpunim me njësitet guerile të qytetit. I gjithë
qëllimi i gjermanëve ishte të hidhej në
erë qyteti i Korçës, që forcat naziste të
kishin mundësi të largoheshin të pa
shqetësuara.
Menjëherë forcat partizane dhe më
saktësisht batalioni I i brigadës së IX
dhe ai I i brigadës së II, u vunë në ndjekje të forcave armike. Forcat partizane
iu drejtuan qytetit të Bilishtit, i cili mbahej akoma nga forca naziste. Qyteti u
rrethua, por partizanët u gjendën përballë një sulmi të artilerisë armike. Pas
shumë përpjekjesh partizanët i detyruan gjermanët të tërhiqeshin nga pozicionet e zjarrit dhe të strukeshin në kazermat e qytetit. I gjithë sulmi vazhdoi tërë
natën e 25 tetorit duke i bërë gjermanët
të tërhiqeshin drejt kufirit grek.
Edhe pse dolën nga kufiri shqiptar
gjermanët u ndoqën dhe u sulmuan
duke u shpartalluar përfundimisht.
Partizanët e Brigadës IX u futën dhe
ndihmuan popullin grek nga forcat gjermane, në katundet Drenovon. Operacionet për çlirimin e Korçës u kryen në
një kohë të shpejtë. Kjo ishte rezultat i
bashkëveprimit me batalionet e tjera të
Brigadës II. Populli i Korçës iu rezervoi
një pritje të madhe partizanëve kur këta
u futën në qytet për nder të tyre u organizuan koncerte e festime. Populli i
Korçës doli i gjithi nëpër rrugë dhe festoi
me partizanët çlirimin e qytetit. Kori i
qytetit për nder të kësaj ngjarjeje këndoi këngë patriotike, sidomos një këngë
e cila ishte përgatitur posaçërisht për
këtë ditë.
Por shfaqje të tilla gëzimi kishte edhe
në qytetet e tjera si Bilishti dhe gjithë
qarkun e Korçës, të cilat zgjatën tërë
natën deri në mëngjes.
Menjëherë pas çlirimit të qarkut të
Korçës, me urdhër të Shtabit të Përgjithshëm, dy nga batalionet e brigadës
IX u vendosën në mbrojtje të qytetit të
Korçës dhe dy të tjerë në mbrojtje të
qytetit të Bilishtit. Detyrë ishte edhe
mbrojtja e kufirit me Greqinë, e cila
po mbante një qëndrim agresiv ndaj
popullit shqiptar sidomos çamëve. Pas
qetësimit të gjendjes forcat e Brigadës
IX, që tashmë kishin hyrë në përbërje të Divizionit të IV, morën urdhër të
largohen nga qarku i Korçës dhe të
vendosen në Shqipërinë e Mesme në
rajoni Krujë-Ishëm-Kavajë.
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ZGJIDHJA E KONFLIKTIT
KOSOVË - SERBI ENDE LARG

Nga Bashkim HISARI
(Vijon nga fq.1)
Ai gjithashtu kritikoi ish-zyrtarët
serbë pro-perëndimorë që e dorëzuan
Millosheviqin dhe gjeneralët e tij në
Gjykatën për Krime Lufte në Tribunalin e Hagës në Holandë. Millosheviqi, që vdiq në vitin 2006 në Tribunalin e Hagës, konsiderohet gjerësisht
si politikani më përgjegjës në ish-Jugosllavi për shpërbërjen e federatës
dhe vdekjen e së paku 120 mijë personave në Bosnje, Kroaci dhe Kosovë.
MESAZHET E VUÇIQIT PËR
SERBINË E MADHE
Vuçiq, i cili ishte një ultranacionalist gjatë luftërave në Ballkan, ish
ministër i Millosheviçit gjatë vitit
1999. në këtë vizitë Kosovës nuk përmendi krimet e serbëve të bëra kundër
shqiptarëve. Nuk kërkoi ndjesë për
gjenocidin dhe krimet monstruoze,
por vazhdoi retorikën e tij në linjën
e politikës së serbëve të cilët janë të
zhgënjyer se nuk u realizuan idetë
e Milosheviqit dhe politikanëve tjerë
hegjemonistë për “Serbinë e Madhe”.
Mesazhet e Vuçiqit në pjesën veriore
të Kosovës që e pretendon ta aneksoj për t’ia rrëmbyer pjesën vitale
të Kosovës, ishin skandaloze. Ato
zbulojnë thelbin dhe hedhin dritën
e duhur mbi qëllimet e presidentit
dhe qeverisë aktuale Serbe, për mos
sinqeritet lidhur me Kosovën dhe
nuk premtojnë që të bëhet një hap
më serioze dhe më e rëndësishme
në marrëdhëniet me shqiptarët dhe
Kosovën. Përkundërazi, ato edhe më
shumë tensionuan situatën në këtë
fazë të bisedimeve dhe që po ndodh
me lehtësimin e Brukselit zyrtar qysh
prej vitit 2011.
Sjellja e Vuçiqit gjatë vizitës,
dekleratat e tija midis Kosovës që
rehabilitojnë dhe lartësojnë personalitetin e kriminelit Millosheviq, i cili
nga Kosova nisi luftërat për krijimin
e “Serbisë së Madhe” gjatë sundimit të cilit u bënë krime më të rënda,
është fyerje e madhe për Kosovën.
Shqiptarët nuk kanë harruar të
kaluarën e luftës së viteve 1998/99
dhe përgjegjësinë e Millosheviqit për
krime lufte dhe kundër njerëzimit
i cili dërgoi 40 mijë trupa dhe 300
tanke në Kosovë për ti dëbuar afro
1 milonë shqiptarë dhe për të kryer
krime më mizore me ç’rast u ekzekutuan mijra burra civil, masakruan
fëmij, gra e pleq, dhunuan grate. Ai
është përgjegjës për jetën e humbën
ose u zhdukun të 10.317 civilë, prej
të cilëve 8.676 shqiptarë, 1.196 serbë dhe 445 romë dhe të tjerë, si dhe
3.218 pjesëtarë të formacioneve të
armatosura, 2.131 pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) dhe
Forcave të Armatosura të Republikës
së Kosovës (FARK), 1.084 pjesëtarë
të forcave serbe dhe tre pjesëtarë
të KFOR-it. Kriminelët serbë zhvendosun kufomat, plaçkitën dhe shkatrruan pronën, shkollat, objekte fetare etj.

Veteranët e Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare të Kosovës
(OVLANÇ), ashpër reaguan kundër
vizitës dhe fjalimeve të presidentit Vuçiqit në Kosovë. Nënkryetari i
kësaj organizate, Lekë Hoxha, komentoi ardhjen e presidentit serb
Aleksandar Vuçiq në Kosovë dhe për
gazetën Veterani tha: “Pjesët e fjalimit për Millosheviqin si një udhëheqës
i madh është një lojë e pistë politike e
Vuçiqit që vërtetoi se ai është pjesë e
politikës hegjemoniste serbomadhe.
Të lartësojsh personalitetin e diktatorit, personit kryesor përgjegjës për
gjakderdhjet në territorin e ish-Jugosllavisë i cili dëboi rreth një million
shqiptarë nga trevat e tyre dhe vrau
me mija civilë të pafajshëm, është
akt cinik i pamoralshëm, ironi turpi që glorifikon antivlerat e neofashizmit dhe ofendim i madh për vlerat e
Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare, për UÇK-në” e NATO-në të cilët
e ndalën krimet e Millosheviqit”
PROJEKTET E POLITIKËS HEGJEMONISTE SERBOMADHE.
Serbët një kohë të gjatë kanë
një doktrinë që ka ngjallur tmerr
të padurueshme me përdorimin e pikëllueshëm të terrorit,
dhunësmonstruoze, masakrave dhe
luftës për zhdukjen e kombit shqiptar. Shqiptarët vazhdimisht kanë
qenë të nënshtruar përdredhjeve
të shumta të dhunës, dëbimeve e
shpërnguljeve, ndërrimit të disahershëm të pronave, kolonizimit
të trojeve të tyre, ndryshimeve të
përsëritshme të statusit që radikalizoheshin gjithnjë e më shumë.
Politikanë, historianë, diplomatë
dhe shkrimtarë më të njohur serb
promovonin idenë sipas së cilës serbët përfaqësojnë racën dominante.
Të bashkuar me “gjakun”, territori dhe histori të njëjtë, ata vazhdimisht tentonin të paraqiten si superiorë në raport me popujt tjerë,
sidomos me shqiptarë. Ky diskurs
jo radhë promovohej teorikisht në
punimet shkencore, shkrime politike, duke formuluar plane, projekte
dhe elaborate të ndryshme raciste,
fashizoide dhe armiqësore për dëbimin, asimilimin, pushtimin e kolonizimin e trojeve, ndarjen e Kosovës

dhe zhbërjen e popullit shqiptar.
Që nga “Načertanije”, drafti sekret
i viti 1844. e ministrit të Brendshëm
Serb, Ilija Garashanin, projektit të
parë të Vaso Çubriloviqit”Shpërngulja e Arnautëve” nga viti 1937., Konventa jugosllavo-turke për shpërnguljen e shqiptarëve në Turqi nga viti
1938, elaboratit të Ivo Andriqit të
porositur nga kryeministri Milan Stojadinoviq, projektit të dytë të Vasa
Çubriloviqit “Problemi i pakicave në
Jugosllavinë e Re” nga viti 1944.,
“Marrëveshja Xhentëlmene” Tito-Kyprili për shpërnguljen e shqiptarëve
në Turqi e vitit 1953, planet për
pastrimin etnik dhe kolonizimin e
Kosovës e realizuar pjesërisht edhe
nga ministri i Brendshëm jugosllav
Aleksandar Rankoviq, Memorandumi
i Akademis së Shkencave dhe Arteve
të Serbisë e deri te Kisha Ortodokse
Serbe, Kosova e paraqet si çështje
kryesore kishtare, kombëtare dhe
shtetërore.
Në këtë drejtim nuk munguan as
projektet e qarqeve ekstreme raciste e neofashiste serbe si: ulërimat
e Sheshelit se “shqiptarët duhet
dëbuar përtej Bjeshkëve të Nemuna”,
të bërtiturat e Drashkoviqit se “atje
ku është edhe varri i vetëm serb, ajo
është tokë serbe” projekti i regjimit të
Millosheviqit “Të gjithë serbët në një
shtet të vetëm”- nënkuptonin ngritjen
e doktrinës shtetërore për formimin
e Serbisë së Madhe dhe zhdukjen e
popullit shqiptar me mjete të dhunës
dhe me metoda gjenocidale.
TRATHTIA E IDEALEVE TË
LANÇ
Në vitet e vështira e të lavdishme
të Luftës Antifashiste Nacional-çlirimtare (LANÇ), populli shqiptar u
radhit përkrah koalicionit të madhë
antifashist botëror dhe luftoi kundër
barbarisë nazi-fashiste. Në këtë luftë
morrën pjesë edhe mbi 50 kosovar të ciët luftuan krah në krah me
veteranët antifashist të Shqipërisë
dhe të botës tjetër përparimtare dhe
dhënë kontribut të çmuar që sot na
bën të ndjehimi krenar. Gjatë luftës
antifashiste shumë prej tyre u përgjakën, u burgosun, vranë e u prenë,
internuan dhe u tortoruan...por kur
nuk braktisën virtytet më të mira për

të shërbyer kombit dhe dhënë kontribut të theksuar për çlirimin e vendit. Mirëpo, roli i tyre u kufizua dhe
u pamundësua realizimi i aspiratave
që kishin. Nacionalistët dhe hegjemonistët serb e anulluan vendimet e
Konferencës së Bujanit për bashkimin e Kosovës me Shqiprin, detyruan me dhunë të miratohet vendimi
që “Kosova dhe Rrafshi i Dukagjinit
t’i bashkohet Serbisë Federale” dhe
në Kosovë vendosën pushtetin ushtarak.
Në periudhën, pas Luftës së
Dytë Botërore, veteranët e LANÇ të
Kosovës shpesh ishin në shënjeshtër
të kritikave të ideatorëve të serbës së
Madhe. Ata e quanin antirevolucionar, irredentistë, seperatistë dhe me
epitete të tjera më të vrazhda. Disa
prej veteranëve ishin të përndjekur,
të persekutuar dhe të diferencuar
nga regjimi antishqiptar serb. Nga
mesi i vitit 1990, kur pushteti okupues serb, me heqjen e Autonomisë
së Kosovës shqiptarët i pushoi ose
i largoi me dhunë nga puna dhe ua
ndaloi çdo aktivitet publik, veteranët
shqiptarë, ish pjesëmarrës aktiv të
LANÇ të Kosovës, pësuan të njejtin
fat dhe u larguan ose u përjashtuan nga organizata e tyre-Lidhjes së
Luftëtarëve të LANÇ të Kosovës e cila
kaloi plotësisht në dorë të udhëheqjës serbo-malezeze. Por, veteranët e
LANÇ-së në momente kyçe të historisë së Kosovës u përcaktuan drejt
dhe dhënë përkrahje Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK-së) dhe luftës
së drejtë për çlirimin dhe ndërtimin e
shtetit të Kosovës. Historia ka nxjerrë në pah dhe ka vlersuar pozitivisht
dhe të dobishme kontributin e veteranëve të LANÇ të Kosovës
Sot në Sërbi përpos Vuçiqit, postet
kryesor kanë Daciq, Vulin, Sheshel
dhe të tjerët që ishin njerëzit kryesorë
të Sllobodan Milloshevicit gjatë kohës
së luftës në Kosovë, në vitet 19981999, të cilët edhe sot lejojnë dhe
nxisin veprime të ndryshme kundër
shqiptarëve. Në qendër të kryeqytetit
serb në Beograd edhe sot paraqiten
simbole fashiste, vizatime të “Kryqit të thyer” dhe mbishkrrime “Heil
Hitler”. Ato nuk premtojnë që mosmarrëveshjet të zgjidhen në mënyrë
paqësore dhe vështirë mund të arrihet
normalizimi i plot mes Kosovës dhe
Serbisë. Shqiptarët dhe serbët duhet
të gjejnë mënyra dhe veprime për interesa dhe aspirata të përbashkëta.
Të mbështesin procesin e dialogut
pa inskenime dhe taktizime politike.
Menjëherë të ndërpresinë veprimet
armiqësore. Serbia të njohi Kosovën
si shtet të pavarur dhe Sovran dhe
të mundësojë asaj anëtarësimin e
menjihershëm në organizatat ndërkombëtare, para se gjithash në OKB
si dhe t’i hapi rrugë anëtarsimit në
BE dhe NATO. Pa mbështetjen e plot
të faktorit ndërkombëtar sidomos të
SHBA nuk mund të arrihet progres
dhe nuk ka gjasa për një zgjidhje të
shpejtë të konfliktit shumëvjeçar mes
shqiptarëve dhe serbëve.
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Ish partizani i Brigadës së Parë Sulmuese: Hazis Ndreu, “Burri i Odës Dibrane”

Historia e një spektakli për Hazis Ndreun
Nga Halil RAMA
IKONË E ARTIT DHE KULTURËS
KOMBËTARE..
Dhjetë vjet më parë, u realiza një spektakël madhështor në përkujtim të Artistit të Merituar Hazis Ndreu – Mjeshtër i
Madh. Skenarist, regjisor dhe prezantues
Prof.Bujar Kapexhiu – Mjeshtër i Madh.
Një spektakël për një artist dhe njeri të
madh, ku interpretuan artistë dhe njerëz
të mëdhenj, të botës së artit, kulturës e
shkencës. Në formë gjysmëharku, në
skenën e sallës së madhe të ish- SHQUPit, me sfond portretin e madh të Hazisit
qenë ulur të gjithë pjesëmarrësit e spektaklit. Artistët, aktorët, këngëtarët, valltarë të radhitur në krah të njëri-tjetrit.
Përballë spektatorët, ashtu siç ulen në
formë harku, në shiltet e Odës Dibrane.
Skena me artistët dhe salla me spektatorët, taman një Odë Dibrane gjigande, e
mbushur plot e përplot….Një kompozim
perfekt i një spektakli perfekt, produkt
i Artistit të Merituar Bujar Kapexhiu,
që jo vetëm në aktrim e karikaturë, por
edhe si skenarist e moderator mbetet një
Mjeshtër i Madh.
Për të arritur deri tek ky spektakël
show, iu deshën muaj të tërë parapërgatitje… Dhjetra takime me studjuesit e
Institutit të Folklorit, Prof.Dr. Ramazan
Bogdani, Agron Xhagollin, Skënder Sallakun, Skënder Calën, Inajet Shehun
etj. Të gjitha takimet të monitoruara
besnikërisht nga Avniu, djali i madh artist
i Hazisit, sipas të cilit: “Baba interesohej
për të gjithë, të njohur e të panjohur që
ishin në hall, apo që kishin ndonjë problem me zyrtarët. Interesohej për ata që
hynin në burg, që i pushonin nga puna,
për ata që s’kishin Triskë Fronti, për të
futur dikë në shkollë, për vizitë te ndonjë mjek i zoti….Ishte me një fjalë, derë e
hapur për popullin njoft e pa njoft…e dinin që Hazisi të mbaron punë se është i
njohur dhe e duan të gjithë…deri në Tiranë…te qeveria”.
Pjesë e skenarit të spektaklit, studjuesi i mirënjohur Mikom Zeqo, i cili rrëfen se
i ka bërë përshtypje të veçantë studimi i
Hazis Ndreut për Skënderbeun, nëpërmjet toponimeve, legjendave dhe përgjithësisht studimit të terrenit….me hulumtimin e të gjitha toponimeve që lidhen me
Skënderbeun. Sipas tij “Studimi i Hazis
Ndreut në këtë pikë është diçka e re, është
diçka serioze…”. Më pas, një tjetër artist i
njohur dibran, Dervish Biba ka zgjedhur
të recitojë rapsodinë e Hazis Ndreut “Dibrës sime”. Para recitimit ai shprehet se
ka qenë fare i ri kur ka dëgjuar dhe është
mrekulluar me këngët, rapsoditë e kërcimet e tij. Hazisi si kërcimtar, në shumë
festivale kombëtare e ndërkombëtare
qe fitues i shumë çmimeve, sidomos në

• HAZIS NDREU lindi më 1928 në Zall Dardhë të Dibrës. Mori pjesë në Luftën Nacionalçlirimtare, si pjesëtar
i Brigadës së Parë Sulmuese dhe mban “Urdhrin e
Trimërisë” dhe “Urdhrin e Çlirimit të Atdheut”
• DRITËRO AGOLLI: “Hazis Ndreu, miku im,
mjeshtër i humorit dibran. Sot e kësaj dite si ai nuk
gjen më. I papërsëritshëm, i papërtuar, modest dhe
shpirtmirë”
• MOIKOM ZEQO: “Hazisi është unik. I veçantë, i
rrallë në çdo krijimtari të tij, ku ka tërhequr vëmendjen e shumë shkrimtarëve me mënyrën e veçantë të të
rrëfyerit, duke qenë një nga pasuritë më të mëdha në
rrafshin e ligjërimit, jo vetëm kombëtar, por ndoshta
edhe europian”
• AGRON TUFA: “Hazis Ndreu ishte ‘magu’, i cili me
prekjen e tij magjike e ngre peshë zemrën e çdo dibrani, pasi arti i tij i flet atij për gjërat më të vyera të pajës
më të vyer shpirtërore….Thjesht, Hazis Ndreu arriti
shumë shpejt ta ngrejë në nivele kombëtare e ndërkombëtare emrin e artit dhe mençurisë së Dibrës. Ne
kemi pasur fatin që jemi përfaqësuar si kulturë përmes
një artisti si ai”
vallen dyshe dibrane me kërcimtarin e
mirënjohur Besim Zekthi. Vlerat e tij si
koreograf e valltar i evidentoi më së miri
Prof.dr.Ramazan Bogdani.
Studiuesi Agron Xhagolli, veç të tjerash
flet për Odën Dibrane si institucion dhe
për burrin e saj, Hazis Ndreu. “Një universitet që ua kalon shumë universiteteve me
emër, për nga forca e riprodhimit të ngjarjeve, interpretimit, për nga mençuria dhe
ironia e hollë, aspak fyese për mikun, por
shumë favorizuese edhe për t’u formuar
në të….”.
Këtë e pohon artistikisht edhe Artisti i
Popullit Reshat Arbana, me fjalë por edhe
me interpretimin e poezisë së Hazisit të titulluar “Pajtimi”. Më pas, Artisti i Popullit
Skënder Sallaku pohon meritën e padiskutueshme të Hazis Ndreut, i cili duke
eksploruar në rrënojat e lashtësisë, si një
historian i mirëfilltë, e futi Historinë e Dibrës në shina të sigurta për të ecur me
dinjitet në fushën e madhe të Historisë
sonë Kombëtare. “Kemi qenë shumë
miq të afërt me Hazis Ndreun. Një artist
i rrallë, por mbi të gjitha një shok e mik i
rrallë. I qeshur, fisnik, i mençur, muhabetçi, korrekt, punëtor, i papërtuar, talent. I shoqnisë, por jo i rakisë!”. Pikërisht
këtu “ndalon” Skënderi për të interpetuar
më pas dy barsoleta, një tironase dhe një
dibrane (nga krijimtaria e Hazisit).
Kështu vijoi spektakli, me interpretime
të krijimtarisë së Hazis Ndreut nga Veli
Rada, Luftar Paja, Behar Mera, Skënder
Cala, Llesh Nikolla si dhe nga këngëtarët
Arif Vladi, Lirie Rasha, Qerim Sula, Vera
Laçi, Saje Poleshi…… Kështu u përkujtua
Hazis Ndreu në 81-vjetorin e ditëlindjes
së tij, me një spektakël madhështor të
ideuar, inskenuar e realizuar nga Prof.
dr.Bujar Kapexhiu, emri i të cilit, (edhe
si kryetar i Shoqatës Bashkësia Dibrane)
spikat më së miri, sidomos në tubime intelektualësh dibranë, përvjetorë ngjarjesh
e individësh të shquar, apo dhe në promovime librash të autorëve dibranë, ku
ky korife i mendimit dhe veprimit krijues
po i lartëson kaq shumë shumë Dibrën
dhe dibranët.

BURRI I ODËS DIBRANE
Dhjetë vjet më vonë, pikërisht në
90-vjetorin e ditëlindjes së tij, lexuesi
ka në dorë profilin e “Burrit të Odës Dibrane” në një libër shumëvlerësh, të stilit
dhe llojit të veçantë. Autor, Bujar Kapexhiu – Mjeshtër i Madh, Artist i Merituar,
regjisor, skenarist dhe aktor i mirënjohur
shqiptar. “Historia e një spektakli”, pas
qindra karikaturave të botuara në shtypin e përditshëm që janë përmbledhur në
tre libra “Ngërç”, “Për një karrige” dhe
“Kthesë”, është libri i fundit i B.Kapexhiut, ku “Burri i Odës Dibrane”, përveçse
si profil i skalitur mjeshtërisht të bën për
vehte edhe me karikaturat tejet miqësore
për Hazis Ndreun e miqtë e tij të shumtë.
“Historia e një speltakli” është një spektakël origjinal, në formën e një udhëtimi
në vite me krijim-tarinë e të madhit Hazis
Ndreu, ku gjithshka është e dokumentuar
në librat e tij me këngë e rapsodi, tregime
alegorike e studime të mirëfillta historike.
Gjithshka është e ilustruar me tregimet
fantastke të këtij krijuesi e mendimtari
të shquar. Gjithshka është e komentuar
nga personazhe reale, biografia e të cilëve
është historia e vërtetë e vendit tonë.
Në tërësinë e tij, libri sjell Odën Dibrane, që në gjuhën popullore përfaqëson
dhomën e pritjes së mikut. E përkufizuar
në mënyrë sinjifikative nga Bujar Kapexhiu, “Ajo është simbol i vatrës bujare,
besa e burrit, qëndresa e trimit, mençuria
e fjalës, kënaqësia e muhabetit, sheshi i
përplasjes së opinioneve, urtësia e më të
moshuarve, këshilla e prindit, përkrahja e
mikut, shpërthimi i këngës, sheshi i kërcimit, jehona e të qeshurit, kuadrati i lodrave, dashuria e respekti midis njerëzve,
zanafilla e ngjarjeve, fundi i armiqsive,
tempull për pleqtë, shkollë për të rinjtë,
çerdhe e patriotizmit, burim i humorit.
Oda është grumbullim njerëzish, miq, të
afërm, farefis, komshinj, për arsye gëzimi,
sebep hidhërimi, mikpritjete të ftuarve
apo udhëtarëve nga larg. Këtu lindi dhe u
rrit Hazis Ndreu….”.
Autori vjen në këtë përfundim pasi

ka evidentuar vlerësimet e dhjetra personaliteve të letrave, artit, kulturës e
shkencës për figurën dhe personalitetin
e Hazis Ndreut, të cilat i ka përfshirë si
kapitull më vehte në librin “Burri i Odës
Dibrane”. Mjaftojnë qoftë dhe vetëm disa
perifrazime nga nga Dritëro Agolli, Kol Jakova, Moikom Zeqo, Agron Tufa, Tonin
Çobani, Xhezair Abazi, Lutfi Turkeshi,
Vasil Tole, Përparim Tomçini, Afërdita
Onuzi, etj, për të konkluduar për një libër
të bukur e për më tepër, shumë origjinal.
Gjer më sot nuk është botuar një libër i
tillë, me humor, studime, dialogë, anektoda e të gjitha këto të ilustruara me karikatura. Një libër që nxjerr në pah madhështinë e këtij artisti të rallë, origjinal, duke e
përqëndruar këndvështrimin në zhanrin
e humorit.
DISERTACION ME VLERA SHKENCORE
Dhe kur gjatë gjithë leximit të këtij
libri je munduar të evidentosh esencialen
në profilizimin e Mjeshtrit të Madh, Hazis Ndreu, për të shkruar qoftë edhe pak
radhë për të, në ndihmë të vjen vetë autori, me kapitullin përmbyllës: “Kanë
thënë për Hazis Ndreun”, në faqet 386393. Dhe nëse për Dritëro Agollin “Si
Hazis Ndreu, mjeshtër i humorit dibran,
sot e kësaj dite si ai nuk gjen më, i papërsëritshëm, i papërtuar, modest dhe
shpirtmirë”, për Moikom Zeqon “Hazisi
është unik. I veçantë, i rrallë në çdo krijimtari të tij, ku ka tërhequr vëmendjen
e shumë shkrimtarëve me mënyrën e
veçantë të të rrëfyerit, duke qenë një nga
pasuritë më të mëdha në rrafshin e ligjërimit, jo vetëm kombëtar, por ndoshta
edhe europian”. Shkrimtari i mirënjohur
Agron Tufa vlerëson se: “Hazis Ndreu
ishte ‘magu’, i cili me prekjen e tij magjike
e ngre peshë zemrën e çdo dibrani, pasi
arti i tij i flet atij për gjërat më të vyera
të pajës më të vyer shpirtërore….Thjesht,
Hazis Ndreu arriti shumë shpejt ta ngrejë në nivele kombëtare e ndërkombëtare
emrin e artit dhe mençurisë së Dibrës. Ne
kemi pasur fatin që jemi përfaqësuar si
kulturë përmes një artisti si ai”. Me botimet e tij “Dibra në udhën e historisë”,
“Kastriotët dhe Skënderbeu në trojet arbërore”, “Ushtima e Maleve”, “Dibra dhe
etnokultura e saj”, “Alegori dibrane” etj,
Hazis Ndreu ka hyrë me dinjitet në fondin
e artë të letersisë shqipe.
Le ta kujtojmë, nderojmë e respektojmë si të tillë në 90-vjetorin e ditëlindjes
së tij, Hazis Ndreun, si simbolin e Odës
Dibrane, gati-gati si një institucion lëvizës
ndërshekullor i traditës, të cilin, shumëformësia e qasjes, ribërja letrare e evenimenteve historike, aftësia vrojtuese, kultura e begatë e shkathtësia përpunuese e
lëndës së trevës së vendlindjes, me gjithë
gamën përjetuese, e bëjnë të kapërcejë
nga Dibra në vizionin e botës shqiptare në
përgjithësi. Në këtë këndvështrim, libri i
Bujar Kapexhiut “Burri i Odës Dibrane”
është një ikonë dibrane plot vlera, është
disertacion me vlera shkencore.
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Frashëri zonë historike-turistike dhe muzeale
Nga Muharem Kamani

Në Përmet
grumbullohemi tek
sheshi kryesor i qytetit që mban emrin “Abdyl Frashëri”, kanë ardhur nga
shume qytete të Shqipërisë, Tirana, Saranda, Vlora, Fieri, Durrësi, Rrogozhina, Dibra, etj, e nga Prizreni, Gjakova,
Rahoveci i Kosovës. Dita bëri diell, se
diell ishte Naim Frashëri. Pikërisht atë
ditë, (25 Maj) ai kishte 172 –vjetorin e
ditëlindjes. Morëm rrugën e Frashërit
për në Frashërin lavdimadh të historisë
dhe kulturës kombëtare, ku do të zhvillohej veprimtaria nga Shoqata Atdhetare Kulturore “Vëllezërit Frashëri”
dhe Bashkia Përmet me temë: “Naim
Frashëri, edukator i madh i kombit”,
Poeteka Frashër, në kuadër të vitit të
Skënderbeut, me rastin e 172 –vjetorit
të lindjes të poetit tone kombëtar .
Bashkëudhëtarë me miqtë e mi:
Dhimitër Xhoga, Thoma Misha dhe
Dashnor Cano, ishin edhe anëtarët e
klubit letrar: “Gjurmët e Penës” nga
Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”
të prirë nga kryetarja Faklinda Kastrati
dhe studentët: Ardit Krasniqi, Donard
Selmanaj, Edmonda Avdia, Ekzon Gashi
dhe Luan Xhuxha.
Kur mbrritëm, dera qe e hapur dhe
dhomat e shtëpisë ishin mbushur me
vizitorë, nxënësit e shkollës së mesme
“Sami Frashëri” –Përmet; Joana Graçi,
Greta Nurka, Xheli Çarçani, Halime
Malkë, Stelinë Malkë, Ingrida Tako, të
cilët me mësuesin e tyre, poetin Lumo
Kolleshi, mbi bazën e poemës epike të
Naim Frashërit “Histori e Skënderbeut“,
1898, kishin përgatitur recitalin poetik.
Në oborrin e muzeut u shfaqën dy
nxënëse; Eda dhe Erjola Thaçi, veshur me kostumin popullor të shkollës
“Mustaf Ibishi” - Kramovik, Komuna
Rahovec dhe mësuesit e tyre Bekim
Kelmendi dhe Hysen Berisha si dhe bizesmeni Jemin Thaçi, i cili mundësoi
udhëtimin ku kanë qenë të pranishëm
çdo vit. Ata shprehën keqardhje për ish
drejtorin Miftar Thaçi që nuk jeton më, i
cili çdo vit vinte në Frashër dhe drejtorin
aktual Ramiz Berisha që nuk mundi
të vinte për arsye pune. Të pranishëm
dhe mësuesi i shkollës së mesme “Gjon
Buzuku” –Prizren, Muharrem Gashi
dhe disa nxënës që i ka sjellë për herë
të parë.
Nderuan me pjesmarrjen e tyre në
këtë veprimtari festive, Kryetari i Bashkisë Përmet, z. Niko Shupuli, Kryegjyshi Botëror i Bektashinjve, Haxhi
Dede Edmond Brahimaj dhe sekretari
Nuri Ḉuni, N/ Prefekti i Përmetit Anastas Naqe, Kryetarja e Këshillit Bashkiak, Miranda Habili, N/ Kryetarja e
Bashkisë, Etleva Kreci, këshilltarët e
Bashkisë dhe stafi, përgjegjësi i njësisë
administrative Frashër, Robert Bonjo,
kryetari i ShAK “Përmeti” Kastriot Bezati dhe plot miq e shokë si; Belul Hasanbelliu, Kryetari i Klubit të Shkrimtarëve
“Jonian”, Bardhyl Maliqi -Sarandë dhe
poeti Dashamir Malo, poeti Xhelal Tosku nga Rrogozhina, poeti Sami Velçani
nga Durrësi, Prof. Dr. Hajri Hasko nga
Tirana, ing. Bardhul Bulla –Berat, piktori Vasil Dhoska nga Tirana, skulptori
Haxhi Kalluci nga Fieri, poeti naimian
Agim Xheka, shkrimtarja Diana Ḉuli,
poeti Paskal Zoto, poetja Anila Mihali, Sokol Meshini dhe Ylli Dhimitri,
nga Qëndra Kulturore Përmet dhe disa
qytetarë, Bashkim Zaimi, Qani Isufi me
djalin, Gëzim dhe Ylli Isufi .
Nderuan me pjesemarjen e tyre si
të ftuar nderi Kryetari i Komunes se

Rahovecit, z. Smajl Latifi, si dhe stafi; Saranda Salltiku, Artan Asllani, Veli
Gashi, Nora Boshnjaku dhe këshilltarët Rasim Faslliu, Dervish Ḉadraku,
Feni Cena e Ali Morina. Në orën 1000
u bënë homazhe tek bustet monumente
“Vëllezërit Frashëri” ku u vendosen
kurora nga Niko Shupuli dhe Smajl
Latifi, Baba Haxhi Dede Edmond Brahimaj e Tomorr Kotorri, Miranda Habili
dhe Elton Ismaili dhe me tufa me lule
nga N/ Prefektura, institucionet, Klubi i shkrimtareve dhe artisteve “NAIM
FRASHERI” - Përmet, dhe “JONIAN”
SH.A.K. “PERMETI” Dhimiter Xhoga
dhe në emër të poetëve nga rrethet,
Agim Xheka dhe Petrit Ruka dhe grupegrupe u bënë vizita në dhomat muzeale,
ku historiani Kastriot Bezati u foli për
historikun e kësaj shtëpie, jetën dhe veprimtarinë e vëllezërve Frashëri, në dobi
të kombit. Rast unikal, tre vëllezër, figura kaq të mëdha që ë bëjnë nder kombit
shqiptar...
Në ceremoninë e organizuar me
këtë rast, pjesëmarrësit i përshëndeti
dhe ju uroi mirëseardhjen në këtë ditë
të shënuar, jo vetem për Përmetin, por
edhe për Kombin Shqiptar, Kryetari
i Bashkise Permet, z. Niko Shupuli, i
cili, midis të tjerash, tha: “Çdo vit në
Frashër zhvillohen veprimtari dhe po të
botohen të shkruarat bëhet një libër”.
Media dhe këto veprimtari kanë sensibilizuar institucionin e Bashkisë. Me
nismën e këshilltarit Dritan Sh. Hoxha,
krahas veprimtarise dhe programit, po
atë ditë u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak, ku u morën vendime të
rëndësishme.
Nëse ka fshat që duhet shpallur
“Frashëri, zone historike, turistike dhe
muzeale”, i pari eshte Frashëri. Nese ka

rrugë në Shqiperi që duhet bërë e para,
është rruga e Frasherit... Po atë ditë
Këshilli Bashkiak vendosi të shpallë
Frashërin zonë Historike-Turistike dhe
Muzeale. Projektet jane gati, grupi i
punës me Medi Shaqirin dhe Ing. Prof.
Dr. Alfred Frasheri, ka bërë një punë të
lavderueshme, kërkohen donatorë dhe
financime. Po ashtu u vendos te vleresohen me titullin “Qytetar nderi’’ të Bashkise Permet, mësuesi Bekim Kelmendi,
me vendim nr. 45, dhe Ing. Thoma Filipeu, vendimi nr. 44.
Si rezultat i sensibilizimit të shoqërisë dhe pushtetit nga ana e medias dhe veçanërisht nga gazetari hero
Marin Mema e Frank Shkreli, botuar në
gazetën Telegraf, së shpejti do të fillojë
rikonstrucioni dhe pajisja e “Muzeut të
Vëllezërve Frashëri”.
Z. Tomor Kotorri përshëndeti në emër
të SH.A.K. “Vëllezërit Frashëri” dhe uroi
që pjesëmarrësit në këtë manifestim të
kalojnë gëzueshëm. Z. Lumo Kolleshi,
Kryetari i Bordit të Shoqatës, lexoi
promemorjen në emër të pjesëmarresve,
drejtuar Presidentit të Republikes, Z.Ilir Meta. Kryetarit te Parlamentit shqiptar, Z.Gramoz Ruçi, Kryeministrit, Z.
Edi Rama, ku midis të tjerash, ngrihet
shqetësimi i komunitetit të zonës për
gjendjen e Frashërit dhe në veçanti të
Muzeut dhe rrugët për ringritjen e tij.
Poeti Agim Xheka duke përshëndetur
ne emer të poetëve pjesemarrës, i emocionuar me zërin e tij briland, duke drejtuar dorën nga tre bustet monument,
tha: “Këta tre burra nuk i takojnë vetëm
Frasherit, por mbarë kombit shqiptar. Promemorja të udhëtojë në trevat
shqiptare dhe t’u veje institucioneve
shqiptare. Na vjen turp që shtëpia e
tyre po shkon drejt rënimit dhe bustet

e derdhur në bronz e kane dryshuar
ngjyrën nga erozioni. Shkrinë pasurinë
për kombin. Para disa vitesh, kur përshëndeti poeti Xhevahir Spahiu, midis
të tjerash, tha: “ Dajua im, Safet Kotorri, vinte nga Kreshova dhe u pastronte
pluhurin me peshqir...” Sot ai nuk jeton
më, kjo shtepi, Monument Kulture, nuk
ka një njeri të kujdeset, ta ruaje, ta mbaje
dhe mirëmbaje!
Pershendeti dhe Kryegjyshi Boteror
Bektashian, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, i cili tha se sot është dita boterore e
poezise në kryeqytetin Francez Paris, në
ditelindjen e Naim Frasherit.
Z. Smajl Latifi përshëndeti në emer
të Komunes së Rahovecit dhe në përfundim të fjales së tij ftoi për të përshëndetur me vargjet nxënëset Elda dhe Erjola
Thaci. Recitoi nxenese e gjimnazit “Gjon
Buzuku” -Prizeren dhe mesuesi Muharem Gashi i dorëzoi “Medaljen e Shtëpisë
së Lidhjes së Prizrenit”, z. Tomor Kotorri,
në emër të Komunes së Prizrenit, Myfkaher Haskeku, i cili nuk mund të vinte në
këtë veprimtari.
Z. Tomor Kotorri, në emër të SHAK
“Vëllezërit Frasheri” nderoi me Titullin:
“Nderi i Shoqates” Baba Edmond Brahimaj, shkrimtaren Diana Culi, Kryetarin e
Komunes se Rahovecit Z. Smajl Latifi dhe
me “Certifikate Mirenjohje” bizesmenin
Jemin Thaci, mësuesit pensionistë Belul
Hasanbelliu e Dhimiter Xhoga, Ing Vasil
Dhoska e Bardhul Bolla.
Për të pranishmit dhuruan emocione
nxënësit e gjimnazit “Sami Frasheri” –
Përmet, të cilet recituan me nivel të lartë
artistik poemen e Naim Frashetrit “Histori
e Skenderbeut” duke fituar duartrokitjet
e pjesemaresve. Dhe ja ku u erdhi rradha poeteve të pranishem, të cilët recituan krijimet e tyre enkas për këtë ditë:
Agim Xheka, Petrit Ruka, Kozma Billa,
Alma Feruni, Xhelal Tosku, Sami Velçani,
Bardhyl Maliqi, Hysen Berisha, Angjelina
Sula, Anila Mihali, Paskal Zoto, Dashnor
Malo, Lumo Kolleshi, etj.
Ndërsa poeti Xhelal Tosku i cili vjen
për herë të parë i emocionuar para këtij
burri foli shumë, duke mos recituar asnjë
varg. Poeti Agim Xheka me zërin e tij si të
aktorit të madh Naim Frashëri interpretoi
poemën “Bagëti e Bujqësi”.
Në klasën e madhe të ish shkolles
“Sami Frasheri” zhvilloi punimet konferenca ku fjalen e hapjes me një përshëndetje të shkurter, duke uruar punë te mbare
dhe fton kumtuesit të mbajnë ligjeratat, e
mbajti historiani Kastriot Bezati.
Bekim Kelmendi mbajti kumtesen:
“Naim Frasheri në shkollat shqipe’’;
Prof. Hajri Hasko “Potenciali Turistik i
Frasherit”; Dr. Nuri Ḉuni “Naim Frashri
dhe bektshizmi” ndërsa poeti Lumo
Kolleshi mbajti kumtesen ‘’Tragjedi e
madhe njerezore dhe poema Qerbelaja
e Naim Frasherit –nje klithmë poetike”.
Kumtesen e Prof. Dr. Alfred Frasherit
“Naim Frasheri, mesuesi, frymezuesi, në
172 –vjetorin e lindjes” dhe kumtesen e
Prof. Albert Frasherit: “Naimi –poeti i
mbarekombit shqiptar, aktualitteti dhe
idete e vepres se tij, i lexoi poeti Sami
Velçani.
Historiani Kastriot Bezati referoi
temën “Vëllezërit Frashëri –pishtarët
e lirisë, pavaresisë dhe të bashkimit
kombetar shqiptar” -të cilat u ndoqen
me vëmendje nga të pranishmit.
Shprehen vleresime poeti Paskal Zoto
për kumtesat e mbajtura nga referuesit,
te cileve u dhuroi librin e tij te fundit .
Shkrimtarja Diana Ḉuli bëri konkluzionet e kesaj veprimtarie me vlera të
gjithanshme me urimin: “Mirupafshim
ne veprimtari te tjera”!
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SHËNDETI
Kardiologë shqiptarë, në Kongresin e Shoqatës Europiane të Kardiologjisë (‘ESC’) që u mbajt në Mynih

TRADITA E KARDIOLOGËVE

Dr. Leonidha Peppo*

Kongresi i Shoqatës Europiane të
Kardiologjisë (‘ESC’), ku pëveç personaliteteve nga të gjithë vendet e
botës, si: SHBA-ja, Australia, Kina
etj, merrnin pjesë edhe dhjetra kadiologë të njohur shqiptarë, ishte
vërtetë mbresëlënës. Në këtë kongres qën u mbajt në Mynih, para disa
ditësh u trajtuan tema mjekësore të
shumëllojshme duke plotësuar në
këtë mënyrë tablonë botërore të studimeve shkencore dhe duke dhënë
një ndihmesë të madhe për zhvillimet
e reja në fushën e gjerë të sëmundjeve
kardiovaskulare. Shumëllojshmëria
e trajtimit të këtyre sëmundjeve në
ekzaminime, ashtu si dhe aparaturat e laboratorët përkatës, plotësojnë kuadrin mjekësor në ndihmë të
njerëzimit.
Gjatë ditëve të zhvillimit të këtij
kongresi, krahas 60000 doktorëve
nga shtete të ndryshme që merrnin
pjesë në aktivitetet dhe veprimtaritë e
shumta shkencore, ishin rregullisht
të pranishëm edhe kardiologët shqiptarë. Për më tepër, një pjesë e kardiologëve shqiptarë ishin edhe referues
me temat e tyre shkencore apo drejtues të seancave të kongresi. Grupi
i doktorëve kardiologë shqiptarë prej
40-50 personash shijonte dhe krenohej me patriotët tanë që tashmë janë
bërë të njohur dhe të famshëm në
rradhët e të gjithë mjekëve kudo në
botë. Në mënyrë të padiskutueshme,
një prej profesorëve më të nderuar
në fushën e kardiologjisë është edhe
Prof. Eugen Branëald, tanimë në
moshë të madhe, emri i të cilit është
i njohur për shtëpinë botuese të librit
të kardiologjisë. Ai me shumë të drejtë konsiderohet edhe si “Bibla e kardiologëve”. Ky libër konsiston në një
përmbledhje të të gjithë studimeve
kryesore të fushës mjekësore dhe botohet çdo 4 vjet.
Në sesione të ndryshme që paraqisnin një interes të madh për kardiologët, dhe sigurisht në drejtim të
shërbimit të të sëmurëve, u mbajtën
referata të ndryshme mbi eksperiencat mjekësore më të përparuara, si:
trajtimi pas vendosjes së stendave
apo unazës, në rast se do të përdornim gjuhën popullore. Trajtime të
tilla mbartin një serë problematikash
të ndryshme, dhe në këtë fushë, vlen
të dallohet leksioni i profesorit të njohur shqiptar Prof. Adnand Kastrati
me temë “Mjekimi artitrombotik” pas
PCI-së (unazë në koronare me sin-

• Vlen të dallohet leksioni i profesorit të
njohur shqiptar Prof. Adnand Kastrati me
temë “Mjekimi artitrombotik” pas PCI-së
(unazë  në koronare me sindromën acute
coronare). Pra, e thënë më thjesht, pas
vendosjes së unazave në vazat e gjakut të
zemrës, dhimbjet e zemrës nuk duhet të
përsëriten. Një çështje e tillë paraqet një
problem të madh për studimet botërore

dromën acute coronare). Pra, e thënë
më thjesht, pas vendosjes së unazave
në vazat e gjakut të zemrës, dhimbjet
e zemrës nuk duhet të përsëriten. Një
çështje e tillë paraqet një problem të
madh për studimet botërore. Profesorin e njohur shqiptar Dr. Kastrati,
bashkë me mjekë të tjerë nga vende
të huaja, si Danimarka, Kanadaja,
Suedia, Franca, etj., do e takonim më
pas edhe në sesionet e tjera me tema
dhe referime të tjera, si për shembull: tema mbi task-forcën në rivaskularizimin e miokardit. Profesori
i nderuar shfaqet më vonë përsëri
në sallën Mynih me të njëjtën temë,
por me mënyra trajtimi të ndryshme
të saj në sesionin për trajtimin e insufiçencës kardiake ishemike me rivaroxason. Gjithashtu, kardiologë të
tjerë të shquar drejtonin sesione dhe
referonin temat e tyre në dhomat dhe
sallat e shumta të kongresit, të cilat
emërtoheshin me emra të qyteteve
të ndryshme si: Tunis, San Marino,
Bernë, etj.

Një tjetër doktor shqiptar që ka arritur suksese të mëdha në Gjermani
është Dr. Juli Mëhilli, e cila ushtron
profesionin e saj pikërisht në Munih.
Ajo ishte zgjedhur drejtuese e sesioneve të rëndësishme të kongresit dhe
paneleve që kishin si temë: Të ardhmen e strategjisë të trajtimit të sëmundjeve shumë vazale me punën e
ruajtur të zemrës, po ashtu dukshëm
në tema si ndërhyrjet në zemër. Në
postera (quhen punime të ekspozuar
në letra, por që kanë vlera të vërteta
shkencore) mjeket Andi Rroku, Erion Xhepa etj. paraqesin tema interesante, si: rimbyllje të unazës së koronareve (ristenozë të stendit).
Gjatë zhvillimit të punimeve të
kongresit, Dr. Juli Mëhilli shfaqet
përsëri në sallën Tuniz për të
ndihmuar me konkluzionet për sëmundjet koronare dhe në sallën Cairo, së bashku me kolegë të tjerë të
huaj, në sesionin që trajtonte temën
si tipi i antikoagulantëve nga goja
pas vendosjes të valvulës Aortike
me kateter. Në posterat e kongresit
mund të lexohen lirshëm punimet e
autorëve të huaj dhe shqiptarë, si:
Ervina Shirka, Artan Goda, Endri
Hasini dhe Hortenca Gjergo.
Një temë shumë e rëndësishme e
trajtuar në sallën “Anbare“ të kongresit ishte “Revaskularizimi në
shokun kardiogjen”. Tema në fjalë u
trajtua sërish nga Dr. Juli Mëhilli, e
cila është zgjedhur këtë vit “Tresoiere e FAPCI” si pasojë e aktivetit të
saj të gjerë në fushën e studimeve
mjekësore. Sigurisht, në stendat që
përmbanin shoqatat kardiologjike
ishte i përfaqësuar edhe vendi ynë
nëpërmjet flamurit dhe pamjeve e
peisazheve të mrekullueshme, nën
kujdesin e sekretarit të shoqatës, Dr.
Naltin Shuke, që ka realisht një rol
të madh në veprimtarinë e shoqatës.
Në kuadër të zhvillimit të kongresit, ishte sigurisht i pashmangshëm edhe turizmi, vizitimi dhe shijimi i qytetit të Mynihut, një qytet
që duhet thënë që të ofron shumë
bujari, bukuri dhe kuriozitetete.
Në mënyrë të padiskutueshme,
vendi më i veçantë dhe mahnitës
mbetet “Marin Platz”, ku së bashku
me bashkinë e vjetër të stilit gotik,
tërheq shumë vizitorë dhe turistë nga
anëmbanë botës, duke përfshirë këtu
shqiptarë të Shqipërisë dhe Kosovës,
si miku ynë i mirë Gani Bajraktari,
por jo vetëm. Një ndër pengjet e këtij
udhëtimi ishtë pamundësia për të

takuar mikun tonë të afërm, Prof.
Gjin Ndrepepa, i cili është shumë i
njohur në Mynih, por punimet dhe
studimet shkencore e kishin dërguar
në një tjetër shtet gjatë këtyre ditëve.
Duke vizituar qytetin e bukur të
Mynihut, u drejtuam drejt “Odeon Platz”, ku spikatin parqe, ndërtesa dhe zhvillohen veprimtari te
larmishme. Në vijim përpara nesh
shfaqet “Parku Olimpik”, një pasuri
olimpike e mbetur në histori për lojrat e famshme olimpike të vitit 1972,
si pasojë e tragjedisë së vrasjes të 9
sportistëve izraelitë nga palestinezët,
që e dënoi edhe shteti ynë, por haku
nga izraekitët u morr në mënyrë
shembullore në vitet në vazhdim.
Pjesa e ekspozitës të makinave
të markës së mirënjohur BMË ishte
padyshim një prej vendeve më
mbresëlënëse për t’u vizituar, që u
regjistrua edhe në aparatet tona fotografike. Ngjitur me qytetin e Mynihut ndodhet edhe një park me
përmasa gjigande dhe lumenj me
drejtime të ndryshme me ujë te kthjellët, ku pamë 6 të rinj me kostume
sportive që benin serf sepse ashtu
qe krijuar një dallgë nga një pengesë
dhe aty kënaqeshim si ata, edhe ne
që i shijonim dhe i filmonim këto
sporte brenda qytetit. Qyteti i Mynihut, ashtu si edhe në Amsterdam,
Sevilje, Kopenhagen apo Shkodër,
kishte një numër shumë të madh
biçikletash, numri i të cilave po shtohet ndjeshëm edhe në Tiranë duke u
kthyer kudo në një mjet ndihmues
për lëvizjen e përditshme të njerëzve
në punë dhe sidomos për shëndetin
fizik e mendor të tyre.
Sigurisht, Mynihu ka shumë veçori
dhe kuriozitete për të treguar, por një
prej kryeveprave të këtij qyteti ishte
kutia e ndihmës së shpejtë që ndodhej
në stacionet e metrove, duke përfshirë
këtu edhe defribilatorët për t’i ardhur në
ndihmë njerëzve në nevojë. Diçka e tillë
ishte një habi dhe surprizë e këndshme
për ne, të cilën nuk e kishim shikuar më
parë në asnjë nga vendet e shumta të
vizituara nga ana jonë kudo në Europë.
Së fundmi, dëshiroj të theksoj se
pjesëmarrja jonë në këtë ngjarje të madhe dhe të rëndësishme të kardiologjisë,
u mundësua nga mbështetja e madhe
dhe e frytshme e ofruar nga shoqëria
farmaceutike “Berlin Chemie”, e kryesuar nga sjellja korrekte e Z. Payman
Payman.
* Kardiolog, Poliklinika Nr.4, Tiranë
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PARATHËNIA
ANA  E  DRINIT, DELMACE, ME TRADITËN ILIRO-ARBËRORE TË KULTURËS SË KOMANIT

“KOMANI, Traditë iliro-arbërore”,
vepër dinjitoze e studiuesit Xhemal Meçi
• Prof.dr.Pllumb Xhufi:
KOMANI duhet ruajtur... shumë më mirë
edhe se Apollonia,
Butrinti apo Durrësi,
se është FTYRA, HISTORIA dhe FLAMURI
I VËRTETË  KOMBËTAR SHQIPTAR

Prof. dr. David Luka*

Tek lexoja dorëshkrimin e librit të fundit të z. Xhemal Meçi, me titull “KOMANI,
Traditë iliro-arbërore”, më vajti mendja
te diskutimet, debatet dhe polemikat e
para disa kohëve për shtyllat e tensionit
të lartë, që do të ndërtoheshin pikërisht
në ato vende, ku toka e nëntoka ruan
vlerat më të çmueshme të etnosit shqiptar, të cilat ende nuk janë studiuar e zbuluar aq sa duhet. Ndërsa inxhinierët e
teknikët sillnin ndër mend shtyllat që do
të transmetonin energjinë elektrike, harronin se po dëmtonin përfundimisht reliket që nëntoka ruante në gjirin e saj dhe
priste që shkenca shqiptare të tregohej
më e përgjegjshme për trashëgiminë e saj
kulturore.
Pikërisht për këto “trashëgimi kulturore” po shkruan Xh. Meçi në librin e
sipërpërmendur. Duke qenë vetë pukas,
ai i pati vënë vetes detyrë që herët të hulumtonte në këtë zonë për të mbledhur
gjithçka kishte mbetur nga e kaluara e
lashtë e saj. Puna pati nisur që në vitet
1974 e në vazhdim. Tanimë dihet se me
ndryshimet e mëdha social-ekonomike
të vendit tonë gjithçka kishte ndërruar
pamje. Emrat e vendeve, që shuheshin
dalëngadalë, ende gjallonin në kujtesën e
të vjetërve, të cilët koha po i rrallonte për
ditë e më shumë. Traditat kaq të vyera të
popullit tonë, po treteshin në humbëtirën
e kohës. E ky do të ishte një gabim i pafalshëm*).
Tashmë dihet se “Kultura e
Komanit”(Delmace) përfaqëson kulturën e
hershme shqiptare. Objektet e saj pjesërisht kanë tiparet të ngjashme me ato ilire, pjesërisht kanë trajta të reja, të cilat
duhet të jenë krijuar gjatë shekujve të
mëvonshëm. Ndikimi i kulturës romake,
bizantine e sllave në objektet e kulturës
materiale të Komanit është i kufizuar. Kjo
provon se gjatë shekujve të Mesjetës së
Hershme popullsia shqiptare, e rrudhur
në krahinat malore, e ruajti kulturën e vet
materiale të trashëguar nga koha antike,
e pasuroi atë duke krijuar trajta të reja
dhe i rezistoi asimilimit nga ana e kulturave romake, bizantine e sllave.
Pikërisht këtë detyrë i vuri vetes z.

Meçi, të pasqyronte në librin e tij në botim gjithçka i kishte shpëtuar kohës. Duke
qenë vendas, ai e ka eksploruar zonën
pëllëmbë për pëllëmbë, tani duke regjistruar jo vetëm ato që kishin shpëtuar nga
rrebeshet e viteve, por duke mbledhur me
kujdesin më të madh gojëdhënat nga pleqtë, që ende i ruanin në kujtesë legjendat
e tregimet e moçme për emrat e vendeve,
për rrënojat e gërmadhat e lashta e për
gjithçka lidhej me traditën gojore të krahinës. Në këtë libër shkruhet për historinë
e lashtësinë e fshatrave Koman, Qerret (i
Madh dhe i Vogël), etj.
Shkruhet aty për legjenda e gojëdhëna të hershme, për organizimin sipas traditës së lashtë vendase, për rrugët e urat
shoqëruar me emrat e vjetër përkatës, si
dhe për vendndodhjen e tyre, për hanet e
bujtinat e dikurshme për kishat e vjetra,
shoqëruar me emrat e lashtë etj. etj. Në
shumë raste autori përpiqet që legjendat
e gojëdhënat e hershme t’i krahasojë edhe
me dokumentet e kohës, në mënyrë që
ngjarjet e përshkruara aty të bëhen sa më
të besueshme. Ai shfrytëzon edhe punimet e kryera nga studiues të ndryshëm,
duke i përqasur tani me syrin e një vendasi që e njeh në mënyrë të përkryer zonën
për të cilën flitet. Me këtë mënyrë ndihmesa e librit është e pazëvendësueshme,
veçanërisht për lexuesit e studiuesit e
rinj, të cilët tek materialet që sjell ky libër,
mund të mbështeten e të orientohen për
studime të mëtejshme.
Vend të rëndësishëm në librin e z. Xh.
Meçi zë kapitulli për Komanin, poshtë të
cilit ai shënon: “Dy epoka, dy histori, me
tri visare vlerash kombëtare”. Në këtë kapitull autori, krahas mendimeve të veta,
përmbledh gjithçka është shkruar gjatë
kohëve për këtë emër të rëndësishëm të
kulturës sonë kombëtare.
Ajo që të tërheq më tepër vëmendjen
këtu, është toponimi “Kalaja e Delmaces”,
ku z. Meçi shpalos mendimet e veta jo
vetëm për vendndodhjen e saktë, po edhe
për emrin: nëse quhet Kalaja e Dalmaces apo Kalaja e Delmaces. Përshkruhen
këtu lagjet e Komanit, gjithashtu Komani
në dritën e regjistrave osmanë, përbërja
fisnore, organizimi i brendshëm, dymbëdhjetë kishat me emrat e tyre tradicionalë: Kisha Shlleshndreut, Kisaha Shën

Kollit, kisha Shnazefit (Shën Zefit), Kisha
Shën Gjonit, Kisha Kalasë, kisha Shirqit,
Kisha Shën Gjergjit, Kisha Shtotrrit (shën
Teodorit), kisha Shën Mëhillit, Kisha
Shën Ndreut, Kisha Shën Markut, Kisha
Shën Katerinës), rrugët e karvanëve të
hershme, që kalonin nëpër Koman, toponimet, gjetjet arkeologjike etj.
Në fundin e këtij kapitulli autori
shënon: “Çfarë i mungon tani Komanit?”,
duke vazhduar se Komanit i mungojnë
tani tri gjëra:
- (1) Vazhdimi i kërkimeve e i zbulimeve arkeologjike dhe mbrojtja e tyre në
tërë hapësirën historike të Komanit: (Delmace, sidomos ish-vendbanimet e para
rreth kalasë, rreth kishës së Shën Gjergjit, gjithë rrafshi Shënkollit me vetë kishën
e Shën Kollit dhe shpatet lindore, jugore e
perëndimore, deri afër Kodërvorrezë dhe
poshtë, deri në lagjen Gogsh e Graddobro
prej ku ishin të mundshme lidhjet e shpejta më kështjellën. –(2) I duhet gjallërimi
i Turizmit me Muzeun Arkeologjik, tabelat orientuese dhe udhën automobilistike
nëpër Delmace deri në Shënkollë si dhe
sipër te Guri Bardhë mbi Qerret t’Eper,
ngjitur me Kishën e Shlleshndreut. –(3) i
duhet ripërtëritja ekonomike tradicionale.-(Xh. Meçi).
Zoti Xh. Meçi ka një përvojë të madhe
për studimin e etnografisë shqiptare. Ai
ka dhënë ndihmesë të çmueshme në këtë
lëmë të dijes. Ndërmjet librave të shkruar
prej tij, dallohen veçanërisht dy Kanunet:
ai i Pukës2) dhe tjetri Mirditës3).
Dëshiroj të ripërmend këtu disa mendime të miat për këto dy vepra, të cilat
pasurojnë bindshëm të drejtën dokesore shqiptare, në njërën anë, gjithashtu
tregojnë se libri, për të cilin po shkruajmë
këtë parathënie, është vazhdim i natyrshëm i punës së palodhur të këtij studiuesi. Në “Kanunin e Lekë Dukagjinit”
(varianti Pukës) pasuria gjuhësore është
shpalosur në tërë gjerësinë dhe thellësinë
e saj. Nuk besoj të ketë vepër tjetër ku
gjuha shqipe të paraqitet aq e saktë, aq e
përkryer dhe në të njëjtën kohë e ndërtuar krejt thjesht, por gjithsesi e aftë për të
shprehur në mënyrë të plotë norma morale, juridike, që rregullojnë marrëdhëniet ndërmjet njerëzve. Mbase është edhe
merita e z. Meçi, që një pjesë të përm-

bledhjes e ka dhënë me shkronja kursive,
duke ruajtur të paprekura formulimet e
vetë vendësve. E theksojmë edhe njëherë
se ky variant është burim i vërtetë, një
gurrë e pashtershme ku gjuhëtari mund
të shuajë gjithnjë etjen. E bash për këtë
duhet përgëzuar z. Meçi, që me përkushtim ka ruajtur trajtat origjinare, duke u
dhënë gjuhëtarëve lëndën e parë për punime e studime të mëtejme.
Sa herë kam kohë të lirë, vihem e lexoj
Kanunin e Mirditës, mbledhur e kodifikuar nga studiuesi i mirënjohur z. Xhemal Meçi. Këtë e bëj për dy arsye: Së pari,
për të kujtuar kohën kur kam shërbyer
mësues në Mirditë, dhe, së dyti, për të
mësuar sintaksën e shqipes, e cila, në gojën e mirditorit shërben si model i përkryer për të shprehur nuancat më të holla të
mendimit shqiptar. E merita kryesore në
këtë mes i takon zotit Meçi, i cili ka dhënë
me saktësi ato shprehje që janë perla të
vërteta për ne studiuesit e gjuhës.
Në fjalën e mbajtur me rastin e përurimit të veprës “Kanuni i Lekë Dukagjinit” (në variantin e Mirditës), mbledhur
e kodifikuar nga Xhemal Meçi, Lezhë, më
26 nëntor 2003, pata bërë një propozim:
meqë fjala ime u tret atëherë si “zë në
stuhi”, dëshiroj ta përsëris sërish. Mbase
ajo tani do të zërë vend dhe nuk do të
bjerë sërish në vesh të shurdhër.
Së fundi, kam një propozim, për të cilin besoj se do të më mbështesni. At Shtjefën Gjeçovi mbetet i nderuar sepse na
dha të parin Kanun të Lekë Dukagjinit.
Monsinjor Frano Illisë iu dha titulli “Profesor” për mbledhjen e botimin“Kanuni
Skënderbeut”. Xhemali na dha dy Kanune, të Pukës dhe të Mirditës, e, megjithëkëtë nuk ka asnjë titull. Më duket
se ka ardhur koha që Instituti i Kulturës
Popullore, tani i mbështetur nga i gjithë
ky tubim të propozojë në Komisionin e Atestimit një titull për z. Xhemal Meçi. Dhe
në qoftë se ka studiues që e meriton plotësisht titullin “profesor”, Xhemali duhet të
jetë ndër të parët.
Shpresoj se propozimi im, i cili
mbështetet në vendimin e Këshillit të
Ministrave nr.786, datë 17.12.1998, të
marrë rrugën e zgjidhjes dhe herë tjetër,
kur të mblidhemi për përurimin e botimit të ndonjë kanuni të tretë, Xhemalin ta
urojmë edhe për titullin “profesor”.
*PARATHËNIE e për librin në botim të Xhemal Meçit, “KOMANI”

TETOR 2018; Nr. 10(364)

VETERANI

11

STUDIMI
Në kuadrin e mbi se tre shekujve të Kishës historike të Shën Palit të Kabashit  dhe të 350 - vjetorit  të ndërtimit të  
Xhamisë  Historike  të  Pukës  QYTET , që presin të ndërtohen pas  dhunimit  komunist

VITI I SKËNDËRBEUT- MESAZH
PËR VLERËSIMIN E TRADITAVE

Nga Xhemal Meçi
*Studjues – Mjeshtër i Madh
(vijon nga nr. i kaluar)

Simbas prof. I. Zamputit
ndërtimi i kësaj qytezeje duhet të jetë pas
kryengritjes 1515 dhe pas luftërave që
bëri Turqia kundër fuqive perëndimore,
d.m.th. pas vitit 1540. ( Relacione II…
shënime, f. 456).
Më, pas prof. K. Luka bënë sqarime plotësues : “Shkatërrimin e kësaj
kështjelle prof. I. Zamputi e lidh me
vitet 1570-1574, kur kryengritësit me
në krye Bartolome Dukagjinin çliruan
edhe Lezhën. Rindërtimi i saj u bë rreth
vitit 1608, kur rimerren në shkallë të
gjerë veprime ushtarake nga turqit për
ta ripushtuar edhe një herë vendin.”(K.
Luka, Topografia e shek. XVI-XVII. Etnografia Shqiptare 11/1981, f. 170. Tiranë, 1981).
Prof. dr. Selami Pulaha jep të dhëna
të reja për juridiksionin e shtrirjes në
prona e të veprimeve në ruajtjen e rendit të Qytezës së Re në Dukagjin (Pukë),
që dalin nëpërmjet shpërblimeve, dhënë
Dizdarit dhe rojave të kështjellës. ”…
fshati Plakza e Poshtme (Ashaga), lagje e Koderspaçit (Mirditë) ishte timar i
Hysenit, i biri i Iljasit një nga ruajtësit e
kalasë së Dukagjinit…” Kështu edhe
për “timarin e Sulejmanit, i biri i Ilhanit,
ruajtës i kalasë së Dukagjinit, në truallishtën Koman e Dobra (fshatra të bregut të Drinit, në afërsi të hidrocentralit
të sotëm të Komanit). Më 1591 gjejmë
dy timare. Timarin e Hasanit në fshatin
Blishta (Blinisht) dhe truallishten Karma dhe timarin e Aliut, i biri i Mustafajt,
dizdar i kalasë së Dukagjinit, në truallishtën Koman e Dobra.” ( Prof. dr. S. Pulaha, Krahinat e Sanxhakut të Dukagjinit gjatë shek. XVI. Studime Historike
3/1975, f. 7. Tiranë 1975).
Për sa i takon Dizarit të kësaj kështjelle, që më 1591 del me emrin Mustafa,
kujtesa historike i bien të ardhur prej
Kabashi, kushërinj me zotnitë Kryeziu,
degë e familjes fisnike Ziu.
Ziu është familje fisnike mbi njëmijë-vjeçare në Kabash, Kryezi, Zadrimë,
Kosovë, Maqedoni, Itali, ( Negri ). Princat Dukagjin i kanë gjetë në Kabash me
prona deri në Mëzi, verilindje të Iballës,
Pukë, Djoç (Gomsiqe) etj. Dizdari i Pukës
ka qenë derë e parë në agët e Zotnitë e
Pukës deri me Bushatlinjtë e Shkodrës,
të cilët ia kufizuan pushtetin dhe pronat, të cilat i shiti përfundimisht Musa
Dizdari, i njohur me emrin MusaHoxhë
Puka. Nga fundi i shek. XVIII e fillimshek. XIX fituan pushtet agët Kryeziu
(fshati Kryezi) kushërinj me Dizdarin e
Qytezës, Dukagjine ( Pukë).
Për familjen Ziu me origjinë fisnike na dëshmon edhe Hekard, konsull i
Francës në Shkodër, mesi i shek. XIX:
“Pak larg nga Puka gjinden rrënojat e
një kështjelle të vjetër të banueme. Gojdhana thot se ishte e një princit shqiptar të quajtun Pal Zenta. Disa familje
përreth ( kështjellës ) e mbajnë vedin të
rrjedhun nga kjo familje. Barleti,- thekson Hekard,- përmend një Pal Zenta, i
fisit të Lekë Dukagjinit.” H. Hecquard,
Shqipëria e Veriut. Arkivi i Institutit të
Historisë, A –III, Nr. i inventarit 132-

158,f.6 ). Prej këtyre të dhënave dalin
fakte që dëshmojnë për një familje fisnike ZIU e cila i ka pasë trojet e hershme
në lindje të Abacisë së Shën Palit të
Kabashit ( Pukës), rreth treqind metra larg saj, ku kanë qenë, gështenjat
me mbiemrin Ziu/Zezë: Kshtejat e Pre’
Zezve. Toponime me Zezë kemi edhe
perreth qytetit të sotëm të Pukës: Zezë,
lagje nga veriu deri në lindje, Boka e
Zezve në veriperëndim Kujazez dhe
Balli Kujtzi, në jugperëndim të qytetit
Pukë. Simbas shtrirjes së toponimeve
Zezë del se krejt fshati Pukë të ketë pasë
emrin Zezë, pronë e familjes Ziu; por,
kur u formuan dhe u rritën lagjet Laçaj
dhe Mehaj në jug dhe juglindje, atëhere
u ngushtua emri Zezë deri në kufijtë
e sotëm të asaj lagjeje, sado pak më e
shtrirë.
Emri i fshatit Zezë u zëvendësua me
fshatin Pukë , po me një farë problemi, se
me Pukë emërtohej tani: krahina, qyteti
dhe fshati përreth qytetit, kur krahina
e Pukës në dokumentat osmane, shek.
XVI-XVII del Nahija Mali i Zi, që me sa
duket lidhenme fmiljen fisnike Ziu, që
te vona u quajt Nahija e Pukës, si edhe
fshati i Pukës, ndërsa Mali i zi ( Malziu
u ngushtua në visin e Vaspsit, Dheu i
Malit Zi (MALZIU).
Emri Pukë, merr shtrirje të tillë se
agët e Kabashit mbanin mbiemrin e
lashtë Puka, si edhe fshati Kabash.
Kur dolën në Dukagjine , Kodergjytet
(Koderhani ) nga fundi i shek. XVII me
mbiemrin Puka, Agt e Puks, mjaft të pasur e të fuqishëm, duke thënë: Te Agt
e Puks, i mbet emri Pukë edhe vendit,
fshat e qytet.
Rëndësi merr fakti se në Kodërgjytet në shek XVII kemi dy familje
fisnike: Dizdari në rënie dhe Aga i Puks
në ngritje. Nevoja e tyre për një xhami bëhet më e dukshme, prandaj nuk
vonon e ndërtohet aty nga mesi i shek.
XVII, rreth viteve 1669. (Xh. Meçi , Kabashi, Puka që në lashtësi 2, f. 47-123.
Tiranë , 2008.) Sa më sipër del në plan të
pare fakti i pamohushëm XHAMIA HISTORIKE E PUKËS PRET TË RINDËRTOHET, por pushteti lokal është penguar se me mbylljen e kishave dhe të
xhamive, si objektet, si trojet me rrethinë varresh etj. janë shpallur “TOKË
SHTET”, duke u penguar kështu edhe
rindërtimin e kësaj xhamie historike në
pritje që prej më se 25-vjetësh edhe pse
premtimet nga viti në vit nuk kanë munguar. Tani kryetari i Bashkisë Pukë, z.

Gjon Gjonaj po merret seriozisht për ta
zgjidhur këtë nyjë djallëzore të regjimit
komunistqë, që të mos mbetet rrënojë e
trishtueshme për besimtarët mysliman
të Pukës, sidomos për Laçajt që e kanë
parasysh çdo ditë.Ka ngritur një grup
pune për përgatitjen e shpejtuar e të
plotë dokumentat e duhura.
Mirkuptimi
ndërfetar ka gjetë
mbështetje edhe te myftitë e Pukës të
kësaj Xhamije historike.
Fr. Bardhi, ipeshkvi i Zadrimës dhe i
Pukës, (leksikograf, historian, etnolog e
folklorist i shquar i mesjetës shqiptare),
në relacionin e tij të qershorit 1637 na
jep të dhëna historike dhe etnologjike
me interes për këtë qytezë e rreth saj: “
Prej Berdheti kthyem posht dhe mbërrijtëm te Qytezja e Re e Dukagjinit, ku
u poqa me agën e asaj qyteze i cili mbasi na përshëndeti, na ftoi të zinim vend
në shtëpinë e tij në qytezë. (Aga don me
thanë zot dhe qeveritar qytetesh), dhe
kështu e pranova ftesën dhe ai na priti
shumë mirë.
Kjo QYTEZË, në një luginë të madhe
ndër male, në mes të popujve të Dukagjinit (Pukë), në një vend shumë të
bukur dhe me ujna shumë të ftohtë,
qe ndërtuar së pari prej një turku
(myslimani) të fuqishëm, po thuaj sot
e 90 vjet (1547). Pastaj qe rrënuar prej
mirditasve dhe popujve të Dukagjinit,
që aso kohe ishin kryengritës kundër
turkut. Pastaj, sot e 29 vjet (1608) qe
rindërtuar po prej një turku (myslimani), nga qyteti i Prizrenit,…aso
kohe sanxhakbe i Dukagjinit.
Tash kjo qytezë në gjuhën shqipe
ose epirote quhet” Gjutetja e ree ndukagin,”që don me than: Qytezja e re
në Dukagjin… kanë mbetë vetëm disa
copa muri në të cilën përfshihen 11
shtëpi të përzieme të krishtena dhe
po aq turke. Aga (komandanti i kështjellës, ish katolik, por që është kthyer
në turk) ka tre vëllazën të krishtenë
të martuem dhe një (vëlla) turk (mysliman ) .
Grueja e agës është një e krishtenë
e urtë dhe e mirë. Përreth qytezës ishin
6 shtëpi të përzieme edhe ato me turke
(myslimane). As mbrenda, as përreth
kësaj qyteze nuk kishte ndonjë kishë
o kapelë, veçse jashtë qytezës, në një
shtëpi të një të krishteni çova meshë
të nesërmen në mëngjes dhe bana predik, rrëfeva dhe kungova disa vetë dhe
krezmova 32 vetë”. (RELACIONE II/
I965, f. 81).

Ajo, që është e dukshme në të
dhënat e Relacionit të Fr. Bardhit të
qershorit 1637, është se agai i kështjellës, si edhe në Kabash, tregohen
mikpritës ndaj ipeshkvit të Sapës që
po kryente shërbime fetare në pronat e tij.
Gjithashtu, marrëdhëniet
fqinjësore e fetare në qytezë e jashtë
saj janë në harmoni të plotë. Agai,
qeveritari i kështjellës, ka ende edhe
tre vëllezër si edhe bashkëshorten e
tij të krishterë pa ndonjë shqetësim
mes tyre. Nga ana tjetër, shërbimet
fetare ndaj të krishterëve Fr. Bardhi
i kryen lehtësisht pa asnjë shqetësim
prej myslimanëve. Të krishterët nuk i
shfaqën asnjë ankesë ipeshkvit për
ndonjë presion ndaj tyre për të lënë
besimin e krishterë e për të kaluar
në besimin mysliman. Këto tradita të
mira për harmoni ndërfetare në Pukë
janë ruajtur edhe sot e kësaj dite.
Ndërtimi i Xhamisë në Qytezën e
Pukës u arrit fillimisht rreth vitit 1769
, prej Musa hoxhë Puka, i përkrahur prej Bushatlive të Shkodrës, në
kuadrin e 10-vjetorit të bashkimit të
Pukës me Shkodrën bushatli, duke iu
shkëputur sanxhakut të Dukagjinit
me qendër në Pejë. Po tani kjo xhami historike është veçse një gërmadhë
që prej 27 vjetësh, edhe pse janë bërë
kërkesa dhe siguruar donatorët prej
myftisë së Pukës, imam Gëzim Kopani.
Tani shpresa dhe mundësia e fundit është Kryetari i Bashkisë Pukë z.
Gjon Gjonaj me grupin e tij të punës,
që po merret seriozisht me përfundimin e dokumentacionit për fillimin e
punimeve. Po kështu për xhaminë e
Kabashit dhe të Rrapës, Rrypë.
Por, tani Z. Gjon Gjonaj ka edhe një
shqetsim tjetër, shqetësohet për Abacinë
Hitorike të Shën Pali në Kabash,për të
cilën ipeshkvia e Sapes (Laç i Mjedës),
me sa duket, nuk ka treguar kujdesin e
duhur për ta mbuluar dhe vënë dritaret
e derën. Edhe unë kam qenë katër herë
për këtë qëllim për takim me ipeshkvin
në Laç, në Dejë e deri në Sarda (Shurdhah), ku do të çonte meshën e ditëve
të kishave përkatëse, por ende nuk po
tregohet interesimi i duhur. Deri tani
janë mjaftuar me një meshë në prani të
1200 të rinjëve e të rejave Mjedë- Pukë.
(Shënim, autori i shkrimit kërkon
ndjesë për gabimin lapsus, për vitndërtimin e Xhamisë së Pukës, ndërtuar jo
më 1669, por më 1769).
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OBVL nderon sakrificën e të gjithë luftëtarëve që
iu bashkuan kauzës së luftës për çlirimin e vendit

N

ë ceremoninë festive me
rastin e 76-vjetorit të Konferencës së Pezës, një
prej ngjarjeve më të mëdha e më të
rëndësishme të popullit shqiptar
gjatë Luftës së Dytë Botërore, për
bashkimin e shqiptarëve kundër
pushtuesve. veteranë lufte, përfaqësues të ekzekutivit, deputetë e drejtues të pushtetit vendor, nderuan veprën dhe sakrificën e të gjithë
të rinjve e të rejave që iu bashkuan
kauzës së luftës për çlirimin e vendit.
Kryetari i OBVL-së Rrahman Parllaku, gjeneral-lejtënant në pension,
Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit ishte
në tribunën e kësaj feste, përkrah
Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion
Veliaj, Ministrit për Diasporën Pandeli Majko, deputetëve dhe autoriteteve
vendore të pranishëm në Pezë.
Ndërsa nënkryetari i OBVL, Myfit
Guxholli dhe sekretari organizativ i
kësaj organizate, Trifon Llupo vendosën kurorën me lule pranë memorialit kushtuar Konferencës së
Pezës.

OBVL, MESAZH NGUSHËLLIMI
FAMILJES MALEÇKA
E nderuara znj.Rajmonda Maleçka,
Anëtare e Kryesisë së OBVL!
Në emër të Kryesisë së OBVL-së dhe në emrin tim
personal, ju shpreh ngushëllime Ju, Familjes tuaj dhe
të afërmëve, për vdekjen e nënës tuaj të dashur e të
paharruar.
Ju jeni e duhet të jeni krenarë për nënën tuaj, që
ishte një atdhetare e flaktë, një bashkëshorte, një
nënë shembullore, një prind e familjare shumë e mirë.
Të rroni e ta kujtoni për jetë, si do ta kujtojmë dhe
ne që e kemi njohur.
Respekt dhe Mirënjohje
Gjeneral Rrahman Parllaku
Kryetar i OBVL
Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit
Tiranë, më 10.09.2018

