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Në 5 maj i gjithë Atdheu mban 
frymën në respekt të pafund 
për të rënët për atdheun, 

martirët e kombit që sakri kuan jetën 
e tyre e në emër të Shqipërisë.

Lufta për çlirimin e atdheut gjaku i 
derdhur, jetët e  ijuara dhe sakri cat 
sublime për lirinë e tij, janë gdhendur 
si dëshmia monumentale e një populli 
që ka luftuar në mënyrë të paepur me 
pushtuesit gjatë gjithë historisë së tij.

Nderimi ndaj dëshmorëve, është 
nderim për historinë e popullit, por 
është edhe një referencë krenarie, që 
na frymëzon për ta mbajtur të shen-
jtë amanetin e tyre, Shqipërinë e lirë, 
shtëpinë tonë të përbashkët!

5 Maji, Dita e Dëshmorëve të kësaj 
pranvere, vjen paksa e veçantë nga 
të shkuarat. Kjo për faktin se edhe 
Shqipëria si mbarë globi ndodhet e « 
pushtuar » nga pandemia e COVID-19, 
pandemi kjo që veçanërisht veteranët 
e Luftës Antifashiste Nacionalçlirim-
tare i ka deyruar të jenë në karantinë, 
nëpër shtëpitë e tyre. Por edhe në këto 
kushte ata, si dhe familjet e tyre, pas-
ardhësit dhe gjithë shqiptarët e  nder-
shëm e patriotë nderojnë në këtë ditë 
gjakun e 28 mijë yjeve të pashuara. 
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SPECIALE

Kol.Ing/Myfi t GUXHOLLI
Kryetar i OBVL

Ne shqiptarët kemi të drejtë të krenohemi për 
Luftën e lavdishme, Antifashiste Nacionalçlir-
imtare që çoi në çlirimin e vendit nga okupa-

torët nazifashitë. 
Ne krenohemi sepse me luftën e sakri cat mbin-

jerëzore, dhe gjakun e dhjetra mijëra dëshmorëve u 
bëmë pjesë e bllokut antifashist të popujve të botës, të 
kryesuar nga aleanca anglo-sovjeto-amerikane.

Në momentin historik populli shqiptar, në Shqipëri, 
Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi  e kudo  që jetonte në trojet 
e tij etnike u bashkua me forcat e lirisë kundër atyre të 
errësirës. Në bazë të kësaj lufte e sakri cave që bëmë, ne 
siguruam jo vetëm pavarësinë e Shqipërisë por të drejtën 
e shqiptarëve në Kosovë për vetëvendosje e të shqiptarëve 
kudo që jetojnë, të drejtën për të qëndruar në trojet e tyre 
etnike. Kjo ishte  torja e dytë më e madhe në historinë 
tonë kombëtare, pas shpalljes së pavarësisë dhe ngritjes 
së Flamurit në Vlorë.

Në Luftën e Dytë Botërore gjithë populli shqiptar ishte 
në rrezik. Shqipëria mund të humbiste pavarësinë. Pop-
ulli shqiptar i Kosovës e ai i shqiptarëve të tjerë në trojet 

LANÇ, NJË NGA FAQET MË 
TË NDRITURA NË 

HISTORINË E SHQIPERISË
• Populli ynë, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi e kudo në trojet etnike është krenar 
se iu bashkua në Luftë Aleancës së Madhe Antifashiste të Popujve. E çliruam Shqipërinë pa 
ndërhyrjen direkte të forcave aleate por edhe dhamë kontribut të çmuar në këtë Luftë

• 9 Maji i këtij viti përkon me 
75-vjetorin e përfundimit të luftës 
më të përgjakshme që kishte parë 
njerëzimi ndonjëherë, kacafytja 
kundër nazifashizmit. 

• 9 maji – dita e fi tores kundër fash-
izmit shënon triumfi n e rezistencës 
popullore kundër makinerisë 
vrasëse, të emancipimit kundër er-
rësirës ideologjike të nazifashizmit, 
të popujve kundër perandorisë, të 
barazisë kundër shfrytëzimit dhe 
shqiptarët ndjehen më krenarë 
se kurrë për kontributine tyre në 
Luftën e Dytë Botërore.

e tyre etnike mund të shpënguleshin nga trojet e tyre 
e të pësonin fatin e atyre shqiptarëve që u dëbuan me 
forcën e armëve nga serbët në vitet 1870-1880 nga zonat 
e Nishit, Vranjës, Prokupjes, Leskocit etj dhe të popullit 
çam.

Ky rrezik vinte sepse pushtuesit italianë erdhën me 
parullën e bashkimit të shqiptarëve nën kurorën e Vik-
tor Emanuelit; krijuan qeverinë kuislinge për ti dhënë 
pamjen e një shteti të pavarur dhe me shkatërrimin e 
Jugosllavisë dolën me parullën e Shqipërisë së Madhe. 
Në këtë mënyrë u përpoqën ta lidhin popullin tonë me 
bllokun fashist.

Të njejtën rrugë ndoqi edhe Gjermania Naziste pas ka-
pitullimit të Italisë duke mbledhur një Asamble Tradhtare 
që e shpalli Shqipërinë të Pavarur, pasi gjermanët kishin 
deklaruar se “ne jemi kalimtarë dhe Shqipëria do të jetë 
e pavarur!”. Vetëkuptohet, pavarësi me nazistët brenda 
në Shqipëri!.

Me këto parulla ata u përpoqën ta joshnin popullin 
shqiptar, ta mbanin të lidhur me ta dhe me ndihmën e 
kuislingëve bashkëpunëtorë të tyre ta vinin në interes të 
tyre kundër Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare.

Po të mos kishte  lluar e zhvillohej Lufta Nacionalçlir-
imtare, kombi shqiptar do të kishte shkuar në humnerë 
bashkë me nazifashistët dhe do të ishin plotësuar lak-
mitë grabitqare sllavo-greke për copëtimin edhe të shtetit 
shqiptar, për të cilat punonin edhe qeveritë mbretërore 
greko-serbe në egzil. Ishte zhvillimi i Luftës Nacionalçlir-
imtare që përfshiu gjithë Shqipërinë dhe që vetëm bren-
da vitit 1942 ishin krijuar 22 çeta partizane nga Konis-
poli në Jug deri në Malësinë e Gjakovës në Veri, jehona 
e kësaj lufte bëri që ministrat e jashtëm të Anglisë-Iden, 
i Bashkimit Sovjetik, Mollotov dhe i SHBA-Hell në Dh-
jetor 1942 të bënin deklaratën “që dëshëronin ta shihnin 
Shqipërinë të çliruar nga zgjedha italiane dhe të vendoset 
pavarësia e saj. Forma e regjimit dhe e qeverisë që do të 
vendoset në Shqipëri do të jetë një çështje që do ta ven-
dosë vetë populli shqiptar në fund të luftës”. Megjithëse 
në këtë deklaratë qeveria angleze mbante një rezervë 
kur shprehej se “e sheh çështjen e ku jve shqiptarë pas 
Luftës si një çështje që duhet të merret në shqyrtim në 
Konferencën e Paqes”. Kjo deklaratë ishte mbështetje për 
qeveritë greko-jugosllave në egzil që përgatisnin plane 
për copëtimin e Shqipërisë.

Por Lufta Nacionalçlirimtare kishte marrë zhvillime 
të vrullshme që me krijimin e reparteve sulmuese të 
Ushtrisë Nacionalçlirimtare dhe me krijimin e Shtabit 
të Përgjithshëm me 10 Korrik 1943, ky shtab mori në 
drejtim dhe çentralizoi veprimet luftarake duke u shtu-
ar goditjet kundër pushtuesve u krijuan zona të lira. Në 
këto momente aleatët e në radhë të parë anglezët dër-
guan përfaqësuesit e tyre pranë Shtabit të Përgjithshëm 
të cilët ndiqnin nga afër Luftën tonë dhe u bindën se e 
vetmja forcë ushtarake e organizuar në Shqipëri që bënte 
Luftë të vendosur kundër pushtuesve nazifashistë ishte 
Ushtria Nacionalçlirimtare. Pas kësaj bindje ata i shtuan 
misionet e tyre në Shqipëri dhe  lluan të na ndihmojnë 
me armatime e materiale luftarake, megjithëse shumë të 
ku zuara për shtimin e zgjerimine  Ushtrisë sonë gjatë 
viteve 1943-1944. Nga ana tjetër, përfaqsuesit e ushtrive 
aleate bënë të gjitha përpjekjet për ti bashkuar e futur në 
luftë forcat nacionaliste të Ballit Kombëtar e Legalitetit, 
por nuk patën sukses.

LANÇ, LUFTA E SAKRIFICAVE TË MËDHA
Ushtria Nacionalçlirimtare pasi theu me sukses 

Operacionin më të Madh të Forcave Naziste e bash-
këpunëtorëve të tyre në dimrin e egër të viteve 1943-
1944 e kish çliruar hapësira të mëdha të vendit, krijoi 
kushte për mbajtjen e Kongresit Antifashist në qytetin 
e çliruar të Përmetit. Nga ky Kongres doli komiteti An-
tifashist me atributet e një qeverie provizore. Pas Kon-
gresit u bënë ndryshime në organizimin e Ushtrisë. Ajo 
kaloi nga formacionet e Brigadave në ato të Njësive të 
Mëdha të Divizioneve e Koparmatave, të afta për të kryer 
operacione operative strategjike në të gjitha hapësirat e 
vendit. Me thyerjen e operacionit gjerman të Qershorit 
’44, i fundit i ndërmarrë nga nazistët në vendin tonë, në 
korrik 1944 forcat e Divizionit të Parë kaluan në mësym-
je për çlirimin e Shqipërisë së Mesme e të Veriut, dhe me 
çlirimin e Matit, të Dibrës e të Lumës, Brigada e Pestë u 
shkëput nga varësia e Divizionit të Parë dhe së bashku 
me Brigadën e Tretë morën urdhër të kalojnë në Kosovë 
për të ndihmuar në çlirimin e saj.

Detyra kryesore që na ngarkonte Shtabi i Përgjith-
shëm ishte që në bashkëveprim të ngushtë me forcat 
e Ushtrisë Nacionalçlirimtare të Kosovës të godisnim 
pa ndërprerje forcat naziste e të shpejtonim çlirimin e 
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NDERIMI

Britanikët ishin përpjekur për të organizuar op-
eracione ndërlidhëse në Shqipërinë e pushtuar prej 
Italisë në  llim të 1941, nga ajo që atëherë ishte një 
Jugosllavi neutrale. Këto tentativa u braktisën shpe-
jt pasi Italia dhe Gjermania pushtuan Jugosllavinë. 
Pas kësaj, nuk u bë asnjë përpjekje për të kontaktuar 
grupet e rezistencës shqiptare deri më 17 prill 1943, 
kur M.O.4, një degë e organizatës ndërlidhëse SOE, 
dërgoi një mision të komanduar nga Kolonel Toger 
“Billy” MacLean, me Major David Smiley si i dyti në 
komandë.

Në vend që të hynin pa asnjë ide në mënyrë të 
menjëhershme në Shqipëri, misioni u vendos në 
Greqinë veriperëndimore ku grupe britanike po oper-
onin bashkë me guerilët grekë. Nga atje, ata shkuan 
në Shqipëri në këmbë ose me mushka.

Pas disa përpjekjeve të dështuara, misioni bëri 
kontakt me LNÇ. Furnizimi i parë me armë dhe pajis-
je u mor në 27 qershor 1943. Furnizime të mëtejshme 
u bënë për LNÇ në Shqipërinë jugore dhe u përdorën 
për të pajisur “Brigadën e Parë Partizane”.

Më vonë në 1943, SOE e rriti madhësinë e misionit 
në Shqipëri. Komandanti i ri ishte Brigadieri Edmund 
Frank Davies i Pushkëve Mbretërore të Ulsterit (mori 
pseudonimin “Trotski” në Sandhurst për shkak të 
“bolshevizmit të disiplinuar” në karakterin e tij[, me 
Kolonel Toger Arthur Nicholls si Shef Shtabi.

MacLean dhe Smiley u tërhoqën në bazën e re të 
SOE në Bari për të raportuar. Megjithëse ata vunë re 
se komunistët e LNÇ ishin më tepër të interesuar për 
të siguruar pushtetin politik pas luftës sesa për të 
luftuar gjermanët, ata rekomanduan që SOE të vazh-
donte që t’i furnizonte, ndërsa përpiqej për të arritur 
një marrëveshje midis LNÇ dhe grupeve të tjera të 
rezistencës. Në janar 1944, gjermanët sulmuan dhe 
morën zyrat qendrore të misionit britanik. Brigadieri 
Davies u zu rob ndërsa Kolonel Toger Nicholls vdiq 
nga tronditja pasi shpëtoi të mbijetuarit.

Gjatë pjesës së mbetur të 1944, SOE vazhdoi të 
furnizonte LNÇ, pavarësisht ankesave të MacLean 
dhe Smiley, që tani ishin duke vepruar në grupe 
ndërlidhëse me grupin e Abaz Kupit dhe Ballin Kom-
bëtar në Shqipërinë e veriut, se LNÇ po i përdorte këto 
armë kundër armiqve politikë dhe jo gjermanëve. 
Smiley, MacLean dhe Julian Amery u evakuan në 
Itali në fund të tetorit. SOE refuzoi për të evakuar 
Abaz Kupin në të njëjtën varkë dhe ai u arratis vetë 
prej vendit, duke u marrë prej një anijeje të Flotës 
Mbretërore në Adriatik.

Lidhjet e Shqipërisë 
me Aleatët dhe ndihma

75 VJETORI I FITORES MBI FASHIZMIN – 
SHQIPËRIA KRENARE PËR KONTRIBUTIN E SAJ  

REAL NË LUFTËN E DYTË BOTËRORE
• Ne shprehim falenderimet tona për ndhmën që dhanë Aleatët e Mëdhenj: Anglia, Bashkimi 

Sovjetik e SHBA që shkatërruan bishën nazifashiste e u siguruan popujve lirinë

Kosovës; të ndihmonin që rinia kosovare të merrte pjesë 
masive në radhët e Ushtrisë Nacionalçlirimtare, me qël-
lim që Kosova të bëhej pjestare e aleancës antifashiste të 
popujve që luftonin kundër nazistëve dhe në këtë mënyrë 
të  tonte të drejtën për vetëvendosje; të ndihmonim për 
ngritjen e Këshillave Nacionalçlirimtare në zonat e çliru-
ara. Për realizimin e këtyre detyrave e drejtimin e vep-
rimeve lufarake u krijua Shtabi i përbashkët Operativ 
i dy Brigadave dhe Forcave të Kosovës, i përbërë nga 
Fadil Hoxha-komandant i Ushtrisë Nacionalçlirimtare të 
Kosovës, Shefqet  Peçi – komandant i Bvrigadës së Pestë 
dhe Hulusi Spahiu-Komandant i Brigadës së Tretë.

Megjithë rezistencën e ashpër të forcave naziste e të 
mbeturinave të Divizionit ESS Skënderbeg për të mbajtur 
qytetet Prizren, Gjakovë e Pejë e për të siguruar tërheq-
jen e shpejtë e të organizuar të reparteve naziste për në 
Frontin Perëndimor kundër forcave aleate, forcat tona i 
mundën e i shpartalluan nazistët me luftime shumë të 
ashpra që u zhvilluan në Gjakovë e sidomos në Junik 
e Deçan. Në këto luftime Brigada e Tretë ka pas humb-
jet më të rënda në historinë e saj luftarake; 32 të vrarë 
e shumë të plagosur. Edhe armiku pati humbje të rën-
da-shumë të vrarë e të plagosur; zumë me sa më kujto-
het rreth 30 rob nga forcat e Divizionit Skënderbeg pasi 
kishin nxjerrë nga rrethimi komandanët e tyre nëpërm-
jet një çepengu. Mes tyre kishin qenë Rexhep Deva, 
Demali Pozhari, një o cer gjerman e të tjerë. Partizanët 
tanë, të zemëruar nga humbjet e shokëve të tyre kërko-
nin me këmbëngulje pushkatimin e robërve. Me shumë 
vështirësi i bindëm ti lirojmë, pasi ne nuk kishim shkuar 
në Kosovë për të vrarë vëllezërit tanë po për çlirimin e 
tyre. Atyre u morëm armët e i liruam duke i porositur të 
mos shkonin prapë në shërbim të armikut e të vriteshin 
vëlla me vëlla siç ndodhi në ato luftime.

Duhet ta pohojmë se prej asaj dite, pushkë koso-
vari nuk qëlloi më kundër nesh. Luftimet për çlirimin e 
Deçanit, Pejës e gjithë Rrafshit të Dukagjinit përfunduan 
me 17 nëntor 1944. Na vjen keq kur dëgjojmë a shkruhet 
në ndonjë gazetë se forcat tona kanë vrarë njerëz të pa-
fajshëm në Kosovë. Unë pohoj se kjo nuk ka ndodhur 
në asnjë rast, përveç kur jemi bdodhur ballë për ballë 
në luftime. Nuk e di a jeton ndonjë nga të liruarit të jetë 
dëshmitar i kësaj.

LUFTA E BRIGADAVE TONA PËR ÇLIRIMIN E 
KRAHINAVE TË KOSOVËS DHA NDIHMESË PËR 
PJESËMARRJEN E DJEMVE TË SAJ NË LUFTË

Pjesëmarrja masive në Luftën Nacionalçlirimtare 
e popullit të Kosovës nën drejtimin e Fadil Hoxhës e 
shokëve të tij ka qenë vendimtare. Ajo bëri të dështojnë 
planet e Çubrolloviçit që i kishte servirur komandës së 
Ushtrisë Jugosllave për spatrtimin etnik të shqiptarëve 
nga trojet e tyre. Arkitekt i mendimit shovinist serb 
Vasaçubrolloviçi me elaboratorin e tij të dytë të vitit 1944 
jepte direktivën politike se paskësh ardh momenti i për-
shtatshëm për ti larë hesapet me shqiptarët njëherë e 
përgjithmonë; se për ti dëbuar nga trojet e tyre......”asn-
jëherë ne nuk kemi pasur kushte më të favorshme”. 

“Luftrat,-vazhdon më tej ai, janë momenti më i përshtat-
shëm për zgjidhjen e këtyre problemeve”. Ai shpreh bind-
jen se “aleatët tanë do të na kuptojnë dhe do të plotësojnë 
dëshirat tona, veçanërisht një shpresë të madhe kemi 
tek Bashkimi Sovjetik vëlla”. Dhe në fund ideollogu sho-
vinist serb jepte direktivën për ushtrinë “Ushtria gjatë 
operacioneve luftarake duhet të spastrojë në mënyrë të 
plani kuar e pa mëshirë pakicat kombëtare shqiptare”.

Edhe Konferenca e Tre të Mëdhenjve (Çurçill-Sta-
lin-Rustevlt) u jepte të drejtë shteteve  tuese në luftë për 
shpërnguljen e pakicave kombëtare që ishin bashkuar 
me bllokun fashist. Shembull konkret ishin Rumania 
që iu shkëput një republikë e tërë-Moldavia nga trojet e 
veta, pa llogaritur shpërnguljen e më se dhjetë milionë 
gjermanëve nga Prusia, Krakovia, etj....

Platforma politike dhe ushtarake e Çubrolloviçit, e 
mbajtur sekret nga Beogradi për çështjen e Kosovës u 
dogj nga 55 mijë djemtë e saj që morën pjesë në Luftë 
dhe mijëra dëshmorëve kosovarë që dhanë jetën duke 
luftuar përkrah forcave antifashiste të botës.

Lufta e Brigadave tona për çlirimin e krahinave të 
Kosovës dha ndihmesë për pjesëmarrjen e djemve të saj 
në Luftë. Me largimin e Brigadave tona nga Kosova, në 
drejtim të Sanxhakut e Bosnjës, forcat serbo-sllave përf-
shi dhe ato çetnike u përpoqën të vënë në zbatim planin 
e Çubrolloviçit, por ishte vonë. Forcat shqiptare ishin të 
armatosura; ata bënë qëndresë të fortë duke luftuar për 
jetë a vdekje nën komandën e Shaban Palluzhës. Krimet 
qenë të rënda, por planet e Çubrolloviçit nuk u realizuan. 
Shqiptarët mbetën përjetë në trojet e tyre etnike. Forcat 
e dy Divizioneve tona e vazhduan luftën në tokat e Ju-
gosllavisë, duke dhënë ndihmesën e tyre, jo vetëm në 
çlirimin e krahinave të Malit të Zi, Sanxhakut e Bosnjës 
por edhe duke penguar, dëmtuar e vonuar forcat naziste 
që përpiqeshin të tërhiqeshin me shpejtësi e në mënyrë 
të organizuar për në Frontin e Perëndimit, për të luftu-
ar kundër forcave aleate që kishin zbarkuar në Francë. 
Luftimet e forcave tona në këto vende janë zhvilluar në 
kushte tepër të vështira, të një dimri që u kujtonte atë të 
dimrit ’43-’44 në Shqipëri, me mungesë të theksuar në 
ushqime e mjete të tjera të jetesës. Por ata e kryen me 
nder detyrën. Dua t’iu kujtoj se në këto luftime kanë rënë 
afër 600 dëshmorë të dy divizioneve tona. Ky ishte edhe 
një kontribut i veçantë në Luftën Antifashiste.

Populli ynë, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi 
e kudo në trojet etnike është krenar se iu bashkua në 
Luftë Aleancës së Madhe Antifashiste të Popujve; E çli-
ruam Shqipërinë pa ndërhyrjen direkte të forcave aleate 
por edhe dhamë kontribut të çmuar në këtë Luftë.

Patjetër, ne shprehim falenderimet tona për ndhmën 
që dhanë Aleatët e Mëdhenj: Anglia, Bashkimi Sovjetik e 
SHBA që shkatërruan bishën nazifashiste e u siguruan 
popujve lirinë.

Lavdi dëshmorëve të Kombit tonë të të gjitha Luftrave 
çlirimtare!
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SPECIALE

Me 1 shtator 1939, Gjermania pushton Poloninë me 
pretekstin e rremë se Polonia “sulmoi” një pikë ku tare 
në Gjermani , ndërkaq me 3 shtator të po atij viti Britania 
e Madhe dhe Franca morën vendimin të merrnin pjesë 
në luftë . Fillimi i Luftës së dytë Botërore erdhi nga rritja e 
nacionalizmit dhe militarizmit e arsyet e tjera ishin edhe 
mos vendosja e saktë e ku jve .

Më 1929 kur situata ishte akoma e tensionuar , në 
Gjermani dhe Itali  lluan të ngriheshin dhe të fuqizo-
heshin lëvizjet fashiste .

Pikërisht në ato kohë u krijua depresioni i madh i 
viteve 1930, duke ulur kështu moralin e popullsisë gjer-
mane dhe një nga arsyet kryesore ishte se Gjermania po 
vuante borxhin 65 miliard marka, që i ishte imponuar 
për dëmet e shkaktuara në luftën e parë.

Fenomen tjetër i luftës së dytë botërore ishte e edhe 
vendosja kundër e dy aleancave .

Në njërën anë ndodhej Aleanca e Kombeve të Bash-
kuara ,e përbërë nga Britania e Madhe, Franca, SHBA 
dhe Bashkimi Sovjetik. E në anën tjetër ndodhej Boshti i 
Çeliktë, i përbërë nga Japonia, Gjermania, Italia .

Në këtë luftë u zhvilluan edhe disa beteja që në histori 
njihen si ato më të rëndësishmet .

Beteja e Stalingradit njihet si ndër më kryesore e 
Luftës së Dytë Botërore. Në këtë betejë gjermanët me në 
krye gjeneralin Fon Paulus pësuan humbje të mëdha.

Luftimet në këtë betejë zgjatën rreth 6 muaj dhe 
vetëm pas kundër sulmit të sovjetikëve erdhi edhe  torja.

Beteja tjetër ishte në lindjen e largët ndërmjet SHBA-
së dhe Japonisë. Në këtë betejë Japonezet pësuan dis-
fata në det dhe në ajër ku amerikanët e hfrytëzuan këtë 
opsion për ti dëbuar japonezët nga Paqësori.

Beteja tjetër ishte ajo në Afrikën Veriore (1942-1943)
Në këtë betejë ushtria italo-gjermane me në krye me 

gjeneralin Romel pësoi disfatë nga forcat anglo-amer-
ikane që komandoheshin nga Ajzenhaueri dhe Mono-
gomeri të cilët çliruan këtë territor.

Beteja në Ballkan (1941-1945)
Në Ballkan ushtritë italo-gjermane pësuan humbje 

të thella. Pas kapitullimit të Italisë,Gjermania mbeti e 
vetme në luftë bashkë me Japoninë dhe po përpiqej të 
përballonte sulmet e aleateve ,por pa sukses.

Duke parë që gjendja ishte bërë e pashpresë Adolf 
Hitler i njohur si diktatori gjerman ,vrau vetën në një 
bunker në afërsi të Mynihut.

Pas kësaj Gjermania sulmohet nga Bashkimi Sovjetik 
në njërën anë dhe nga ushtritë anglo-franko-amerikane 
nga ana tjetër. Në këtë mënyrë Gjermania pranon hum-

Kolonel Ing.Myfi t GUXHOLLI
Kryetar i OBVL

(Vijon nga fq.1)

Bota e qytetëruar, shoqëritë e rritura përmes 
vlerave, ku janë kultivuar parime themelore në 
ecurinë e brezave, mes të tjerash, e kanë mësu-
ar kombin të kthejë rregullisht kokën mbrapa e 
të shohë rrugën e përshkuar, të dijë nga vjen, 
të kujtojë e respektojë historinë e të parëve dhe 
të mësojë prej asaj kohe se ku do shkojë. Është 
kjo arsyeja që pothuaj gjithë shtetet e kombet 
kanë një ditë në vit që përkujtojnë heronjtë, 
dëshmorët, të rënët në beteja për atdheun, për 
kombin. 

Disa e quajnë “Dita e Heronjve”, disa të 
tjerë “Dita e Heronjve Kombëtarë” ose “Dita e 
Martirëve”. Ne e quajtëm “Dita e Dëshmorëve të 
Atdheut” dhe pasi Republika e Kosovës e për-
shtati këtë ditë përkujtimore, 5 Majin, edhe për 
bijtë e bijat e saj të rënë për lirinë, u mësuam ta 
quajmë “Dita e Dëshmorëve të Kombit”.

Më 5 Maj, në Ditën e Dëshmorëve të Atd-
heut, veteranët e Luftës Antifashiste Naciona-
lçlirimtare dhe pasardhësit e denjë të tyre do 
të bëjnë homazhe në Varrezat e Dëshmorëve 
të Kombit, në nderim të të gjithë të rënëve 
për liri dhe do të vendosin kurora me lule 
pranë Monumentit “Nënë Shqipëri”. Në këtë 
ditë i mbarë kombi përulet me nderimin më 
të thellë ndaj veprës së pavdekshme të mar-
tirëve të lirisë, gjithë të rënëve të kombit, të 
cilët vendosën jetën e tyre, rininë e tyre në 
themelet e lirisë së sotme, të cilët me sakri  
cën e tyre u bëjnë dritë gjithë shqiptarëve në 
rrugën e lirisë, në rrugën e demokracisë, në 
rrugën e integrimit. Ëndrra e atyre që ranë 
për atdheun ishte liria dhe sakri  ca e tyre, 

Si ndodhi Lufta e Dytë Botërore 
dhe vdekja e Hitlerit?

LANÇ, 
KRENARI KOMBËTARE

Ne shqiptarët kemi të drejtë të krenohemi për 
Luftën e lavdishme, Antifashiste Nacionalçlirimtare 
që çoi në çlirimin e vendit nga okupatorët nazifash-
itë.

Ne krenohemi me 70 mijë partizanët që bënë atë 
luftë vendimtare për çlirimin e vendit .

Ne krenohemi sepse me luftën e sakri cat mbin-
jerëzore, dhe gjakun e dhjetra mijëra dëshmorëve u 
bëmë pjesë e bllokut antifashist të popujve të botës, 
të kryesuar nga aleanca anglo-sovjeto-amerikane. 
Në momentin historik populli shqiptar, në Shqipëri, 
Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi e kudo që jetonte në tro-
jet e tij etnike u bashkua me forcat e lirisë kundër 
atyre të errësirës.

Në bazë të kësaj lufte e sakri cave që bëmë, ne 
siguruam jo vetëm pavarësinë e Shqipërisë por të 
drejtën e shqiptarëve në Kosovë për vetëvendosje 
e të shqiptarëve kudo që jetojnë, të drejtën për të 
qëndruar në trojet e tyre etnike. Kjo ishte  torja e 
dytë më e madhe në historinë tonë kombëtare, pas 
shpalljes së pavarësisë dhe ngritjes së Flamurit në 
Vlorë.

Lufta e Dytë Botërore u zh-
villua në vitet 1939-1945.

Kjo luftë cilësohet si një prej luftërave më të 
tmerrshme dhe më shkatërrimtare në botë.

Ngjarjet më të rëndësishme kësaj lufte ishin, 
pushtimi i Polonisë me 1 shtator 1939, push-
timi i Francës nga ushtritë italo-gjermane me 14 
qershor 1940, pushtim ky që ndau Francën në 
dy territore. Kështu Franca veriore administro-
hej nga ushtria gjermane ndërkaq Franca jugore 
nga një qeveri kukull e gjeneralit Peten e quajtur 
Qeveria e Vishisë. Ngjarje tjetër që ndodhi në ato 
vite lufte ishte edhe sulmi mbi Bashkimin Sovje-
tik më 22 qershor 1942, operacion ky që u quajt 
“Barbaroza”, pastaj sulmi i Japonisë mbi bazën 
ushtarake amerikane në ishullin Perl Harbor më 
7 dhjetor 1941.

bjen ku me 7 maj nënshkruan kapitullimin me perëndi-
moret dhe me 8 maj me komandën sovjetike.

Por pa dyshim që si qdo luftë që lë pasoja edhe kjo la 
të sajat.

Viti 1945 shkaktoi vdekjen e 140000 viktimave në Ja-
poni pikërisht në Hiroshima dhe Nagasaki nga hedhja e 
bombave atomike pikërisht nga SHBA-të.

Në qershor të 1945 u krijua në San Francisko ,Or-
ganizata e Kombeve të Bashkuara, me qëllim ruajtjen 
e paqes në botë. Pastaj u zbatua plani i quajtur Mar-
shall me qëllim që shtetet të merrnin vetën ekonomikisht 
dhe që nga ky plan mund të  tonte qdo shtet me tipare 
demokratike.

Dhe kështu bota u nda në dy kampe.
Nisi Lufta e Ftohtë ndërmjet SHBA-ve dhe Bashkimit 

Sovjetik, u krijua NATO dhe Traktati i Varshavës .
Ndërsa SHBA zuri vendin e udhëheqësit në botë , 

vend ky që akoma e mban edhe në ditët e sotme.

Nderimi i dëshmorëve, nderim për historinë

ishte ndër më të çmuarat që ka njeriu, ishte 
sakri  cë për lirinë dhe vlerat e saj. Në këtë 
ditë solemne shqiptarët vlerësojnë jetën dhe 
kontributin e 28 mijë yjeve të pashuara, të të 
gjithë të rënëve për lirinë e vendit. Më 5 Maj 
të gjithë qytetarët e këtij vendi përulen me 
nderimin më të thellë për veprën e të gjithë 
atyre që vendosën sakri  cën e tyre sublime 
në themelet e lirisë. Shpirti i tyre, sakri  ca e 
tyre, është dritë për rrugën e lirisë, është nder 
i madh për të gjithë familjarët e të rënëve, 
sepse të gjithë e duan lirinë, por ata kanë bërë 
sakri  cën më të madhe, sakri  cën më sub-
lime. Çdo ditë dhe çdo kohë që kalon, çdo për-
parim që bëhet në rrugën e lirisë, shton nderin 
për të rënët e kombit, shton nderin për familjet 
e tyre. Veteranët e Luftës Antifashiste Naciona-
lçlirimtare ndjehen më krenarë se kurrë në këtë 
ditë të shënuar pasi shohin të realizuar ëndrën 
e bashkëluftëtarëve të tyre,të Qemalit, Vasilit, 

Margaritës e mijëra të tjerëve, për një Shqipëri 
të lirë e demokratike, shohin të realizuar qëllim-
in e përbashkët: Kosovën e lirë e të pavarur që 
përparon drejt shtetit të saj demokratik mod-
ern. Këtë 5 Maj kujtojmë me nderim ata emra 
që janë shkruar në lavdinë e kohës; në faqet e 
historisë, në zemrat e brezave të kësaj toke..., 
emra që rrezatojnë dritë diturie, dritë lirie. Ata u 
dhanë brezave dituri, ata nuk kursyen as gjënë 
më të çmuar, jetën ndaj kurdoherë do mbeten 
në altarin e lirisë, në kujtime, në këngë. Toka 
dhe historia sikur i bleron dëshmorët, sikur i 
lartëson, sepse e blertë, e lartë, e përjetshme 
është vepra e tyre. Si çdo vit tjetër edhe këtë 
5 Maj Organizata e Bashkuar e Veteranëve të 
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare do të or-
ganizojë homazhe në Varrezat e Dëshmorëve 
dhe vizita në familjet e tyre. Nderojmë këtu 
luftën dhe sakri  cat e tyre, nderojmë gjakun 
e derdhur për lirinë e Atdheut tonë të shtrenjtë.
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DOSSIER

Halil RAMA

Më 5 prill 2020, ish-partizani i Brigadës së 18-të S dhe 
kryetari i pare i Kooperativës bujqësore Muhurr, Dibër, 
Xhetan Prençi festoi ditëlindjen e 100-të. Zoti i fali këtë 
jetëgjatësi këtij burri trim e të mençur, simbol i urtësisë  
dhe i njeriut me shpirt sakri ce e humanizmi, që nderon 
Muhurrin e gjithë Dibrën.

Xhetan Prençi do ishte pinjolli i  sit Prençi, lindur më 
5 pril 1920, i cili jeton dhe sot dhe sapo ka mbushur plot 
100 vjeç. 

Ai mbahet mend nga bashkëmoshatarët për një fëm-
jëri të mbarë dhe dëshirë per arsimim. Xhetani kishte 
mbaruar arsimin 5-vjeçar dhe kuptonte shumë mirë 
zhvillimet e kohës. Në vitin 1943 bëhet aktiv i lëvizjes 
Nacional- Çlirimtare dhe në gusht 1944 bëhet pjesë e 
Brigadës së 18-Sulmuese që u formua në Sllatinë, Diber. 

Xhetan Prençi ka luftuar me armë në dorë për 30 
muaj nga gushti 1944 deri ne Janar 1947, kohë kur u 
shpërnda Brigada e 18-Sulmuese, ku ai bënte pjesë. Ai 
ka qenë në vijën e parë të frontit në betejat që Brigada 
e 18-Sulmuese ka zhvilluar në zonën e Prizrenit dhe 
Kosovës, deri në ku  me Serbinë. 

Në vlerësim të kontributit të tij në Luftën Antifash-
iste Nacionalçlirimtare, më 1 Nentor 1951, Xhetan Zenel 
Prençi, është dekoruar me “Medaljen e Çlirimit” nga 
presidenti i kohës Omer Nishani. 

Pas vitit 1947, Xhetan Prençi ka punuar si teknik 
pyjesh dhe si drejtues i pushtetit popullor. 

Në vitin 1967 deri ne vitin 1969, do t’i ngarkohej de-
tyra e Kryetarit të Kooperativës Bujqesore Muhurr dhe 
kështu do të ishte kryetari i parë i kooperatives, pas 
kolektivizimit të bujqësisë nga prona private në pronë 
kolektive. 

Në këtë funksion të vështirë, Xhetani do të dallohej 
për vullnetin dhe dëshirën për të punuar dhe për të dre-
jtuar në mbarvajtjen e punëve në kooperativën Bujqe-
sore të Muhurrit, me qëllim përmirësimin e jetesës së 
muhurrakëve, duke ngritur vlerën e ditës së punës. Për 
këtë Ai ishte kërkues ndaj punonjësve muhurrakë, por 
edhe në instancat e larta të partisë dhe pushtetit në rre-
thin e Dibrës. 

SI I SHPËTOI BURGUT PAS “INCIDENTIT” 
ME ISH KRYEMINISTRIN MEHMET SHEHU

Në vitin 1969, Muhurrin e viziton ish kryeministri i 
kohës Mehmet Shehu dhe Xhetani do të ishte padyshim 
njeriu që do e priste bashkë me popullin e Muhurrit. Në 
takim e siper Xhetani, në rolin e kryetarit të koopera-
tives do ti drejtohej kryeministrit Mehmet Shehu, duke i 
kërkuar ndihmë për hapjen e kanalit të madh që merrte 
ujin në “Gjurren e Kumullës” në Rrasë të Bardhë afer 
lumit Murra që do të përshkonte gjithë Muhurrin, duke 
futur nën ujë e vaditje mbi 450 hektar tokë në Fush-
Muhurr dhe Vajmdhej. Kështu ky kanal do të ndikonte 
në rritjen e prodhimit dhe kultivimin e disa kulturave 
bujqësore. Kryeministri Shehu, duke parë pozicionin 
gjeogra k të Muhurrit mes dy lumenjeve dhe të rreth-
uar me male tha: “Muhurri duhet të ishte ‘Myzeqe për 
Dibren’ se i ka të gjitha kushtet klimatike për bujqësinë 
dhe blegtorinë, por duhet të punoni vetë e njëkohësisht 
dhe kanalin duhet ta hapni vetë. Po të isha unë kryetar i 
kooperatives bujqësore Muhurr, nga 50 lek për ditë pune 
do e kisha ngritur në 200 lekë, por ju kërkoni vetëm par-
tia dhe qeveria”..! 

I gjendur përpara këtij presioni të kryeministrit, She-
hu, kryetari i kooperativës bujqësore Muhurr Xhetan 
Prençi, mendoi se zgjidhjen do e gjente te alegoria di-
brane, ndaj I drejtohet kryeministrit duke i thënë: “Shoku 
kryeministër! Unë nuk e kam fuqinë dhe koompetencat 
tuaja se kanali ka nevojë për lëndë eksplozive dhe punë 
të specialistëve, pasi mbi 5 km është shumë shkëmborë, 

100-vjetori i lindjes së ish-partizanit të Brigadës së 18-të S dhe kryetarit të parë të Kooperativës Bujqësore Muhurr, Dibër

XHETAN PRENÇI, BURRI SHEKULLOR 
I MUHURRIT E I GJITHË DIBRËS

ndësa ne nuk i disponojmë”. Pastaj shtoi një alegori di-
brane se “edhe pula u mundua ta bëje vezën sa pata, por 
i plasi bytha”. Kur kryeministri dëgjoi alegorinë, men-
jëherë urdhëroi arrestimin e kryetarit të kooperativës 
Xhetan Prençi dhe dërgimin në Peshkopi. Pastaj kryem-
inistri Shehu ju drejtua popullit të Muhurrit se kanali 
do të hapej nga Partia dhe do jetë dhuratë e Partisë për 
popullin punëtor të Muhurrit. Për lirimin nga arrestimi 
të Xhetanit ndërhyri Haxhi Lleshi që shoqëronte Kryem-
inistrin, duke argumentuar se Xhetani, kishte qenë par-
tizan dhe ishte nga një familje e mirë që kontribonte në 
bujqësi e blegtori.  Disa ditë me vonë  lloj puna për hap-
jen e kanalit dhe shumë shpejt e gjithë toka bujqësore në 
Muhurr u fut nën ujë dhe në sistemin vaditës. 

Xhetan Prernçi u lirua brenda ditës nga Dega e 
Brendshme, por kryeministri kishte urdhëruar se nuk do 
kthehej më kryetar kooperative. Nga ajo ditë ka punuar 
si Teknik Pyjesh, deri sa doli në pension në vitin 1985.

EDHE VËLLAI I VETËM SELIMI, “VIKTIMË” E 
KËRKIMEVE TË URANIUMIT!

Edhe vëllai i Xhetanit, Selim Prençi, 8 vjet më i vogël, 
do të ishte një “rrebel” dhe i drejtëpërdrejt me të gjithë; 
me udhëheqësit e pushtetit e të partisë. 

Ai do të ishte punonjësi i parë i mbledhjes së taksave 
pas vendosjes së pushtetit popullor, më pas magazinjer 
i tregetisë dhe pastaj për plot 27 vite punonjës i pa lod-
hur në minierat e mermerit, Muhurr dhe Balxhait, duke 
punuar dhe në kërkimet e Uraniumit, e ku kjo është një 
histori më vete për Muhurrin, sepse në këto punime, 
kanë humbur jetën para kohe mbi 20 muhurrakë, midis 
tyre dhe Selimi. Por nga  si Prençi, i njohur për bëmat 
në histori, do spikaste edhe Bajram Prençi si xhandar 
në Tropojë në kohën e Zogut dhe Mehmet Prençi, o -
cer i Ushtrisë Shqiptare për 37 vite.  Muhurri dhe Dibra 
nuk do harrojnë zgjuarsinë dhe shkathtësinë e Mexhit 
Prençit nga Hurdh Muhurri apo vullnetin për punë dhe 
organizim të Nazif Prençit. Fisi më pas do të trashëgohej 

nga Faik Prençi, Ajet Prençi, Besnik Prençi si veteriner e 
zooteknikë në ish-Kooperativën Bujqesore e Ndërmarr-
jet Bujqësore Dibër, si dhe Avni Prençi si kryeagranom e 
më pas kryetar Kooperative në Muhurr. Xhelal Prençi do 
të ishte për 30 vjet mjeshtri i mekanikës dhe duaraartë 
në SMT, duke nderuar veten,  sin dhe Muhurrin me 
urtësinë dhe profesionalizmin.

Agron Prençi, Shemsi Prençi e Zenel Prençi, Adrian 
Prençi, do te ishin ushtarakët e karrierës që do ta për-
faqësonin denjësisht  sin dhe Muhurrin në Diber dhe 
Shqipëri.

Xhetan Prençi kishte dy djem, Besnikun dhe Zenelin 
të cilet kanë dhënë kontribut në komunitetin e Muhurrit. 
Besniku si veteriner dhe ndihmesmjek, ndërsa Zeneli si 
punonjës policie, i cili u vra në krye të detyrës në vitin 
2002.

“VARRET E PRENÇIT” NË KOLOSIAN
Në Kolosian të Kukësit është një vend me emrin “Var-

ret e Prençit”. Ky emër nuk ka mbetur rastësisht, por për 
të përjetësuar luftëtarët trima të këtij  si të Muhurit, të 
rënë në betejen legjandare kundër pushtuesve serbë në 
Kolosiaon. Një histori qëndrese që ia rrit lavdinë, jo vetëm 
 sit Prençi, por gjithë Muhurrit.

Kronikat e kohës dëshmojnë se në këtë betejë të 
përgjakshme janë vrarë disa nga burrat e  sit Prençi si: 
Rushit Prençi, Isuf Prençi, Bajram Prençi (të vjetrit), Abaz 
Prençi, Vesel Prençi (pesë kushërinj janë vrarë në front) 

ndërsa Mysim Prençin e  kanë marrë rob dhe e kanë 
pushkatuar në Zhur, Prizren.

Pas luftimesh të përgjakshme, ata kanë rënë heroi-
kisht në Kolosian të Kukësit e ku dhe sot për shkak të 
vrasjes së tyre një vend mban emrin “Varret e Prençit”. 

Ata ishin pasardhësit e Dalip Prençit, i cili kishte 
lëvizur shumë dhe e njihte jetën, madje ai kishte qenë një 
luftëtar i vazhdueshëm në luftrat kundra serbëve, si dhe 
të Zenel Prençit të vjetër që ishte njohës i mirë i gjuhës 
turke, pasi kishte udhëtuar në kurbet për në Turqi dy 
herë nga 7 vite (1913-1919 dhe 1920-1927) dhe  pas 
kthimit kishte arritur të ngrinte tufat e mëdha të bagëtive 
me  timet e kurbetit. 

Në gjumët e tyre eci vendosmërisht edhe Xhetan 
Prençi i cili jeton dhe me 5 prill 2020 mbushi plotë 100 
vjeç. Ai, gjatë jetës tijë ka dhënë kontribut për përmirë-
simin dhe shtimin e pyjeve në zonën e Dibrës. Po kështu 
Xhetan Prençi ka dhënë kontribut për pajtime gjaqesh 
në zona të ndryshme të Dibrës si dhe për ngatërresa të 
ndryshme. 

Ne pasardhësit e tij, krenohemi me jetën dhe veprën 
e këtij vigani, luftëtar e patriot, pjesëmarrës me armë në 
dorë në Luftën e lavdishme Antifashiste Nacionalçlirim-
tare, guximtar e i pathyeshëm në kohën kur drejtonte 
kooperativën bujqësore, duke u ndeshur ballazi me ish 
kryeministrin Mehmet Shehu e duke vuajtur pasojat e 
rebelimit të tij në dobi të prosperitetit të Muhurrit...dhe 
më vonë për vite të tëra si kontributor shembullor për zh-
villimin e pyjëve e kullotave. Pikërisht për këtë kontribut 
të çmuar Ai do të frymëzojë brezat. Ndaj dhe nga zemra 
na del urimi: I dhëntë Zoti edhe sa më shumë vite jetë në 
gjirin e familjes së tij të ngrohtë e të nderuar.

• Si i shpëtoi burgut, pas incidentit me ish kryeministrin Mehmet Shehu, 
kur kërkoi investime qeveritare për kanalin vaditës të Fushës së Muhurrit

• Ndërhyrja e Haxhi Lleshit për të 
mos e mbajtur në arrest pinjollin 
e familjes, dëshmorët e së cilës të 
rënë në luftrat me serbët, edhe sot i 
kanë varret në Kolosian të Kukësit



MAJ 2020; Nr. 05(383)6 VETERANI

80 VJETORI I LINDJES

Nga Halil RAMA

Një diplomë e datës 26 Dhjetor 1962,  rmosur 
nga ish Drejtori i Radiotelevizionit Thanas 
Nano, me motivacionin «Për pjesëmarrje dhe 

kontribut të vlefshëm në Festivalin e Parë të Këngës në 
Radio » është treguesi më sinji kativ i evidentimit para 
gjysmë shekulli të një zëri të spikatur të kulturës sonë 
kombëtare…

Ky vlerësim për Shaqir Rexhvelajn vinte pesë vite 
pas pjesëmarrjes së tij aktive në veprimtaritë e Festivalit 
Folklorik të Qarkut të Shkodrës...Shtypi i asaj kohe (30 
qershor 1957), krahas kronikës së zhvillimit të festivalit 
folklorik të qarkut Shkodër, botonte edhe disa foto, midis 
të tjerave edhe atë të një djaloshi, vetëm 17 vjeç. Ishte 
Shaqir Saiti (Rexhvelaj), me zymare, nga Grizha Nr.2, 
rrethi i Koplikut, Malësi e Madhe. Jeta e një djaloshi të ri 
vetëm 17 vjeç, plot ëndrra e pasion për të ardhmen, ishte 
e natyrshme që të ndryshonte tërësisht. 

Në këtë festival me pjesë të zgjedhura që u dhanë në 
sallën e teatrit të vjetër ”Migjeni”, në Shkodër, Shaqiri 
njeh për herë të parë Prof. Ramadan Sokolin, i cili ishte 
anëtar i jurisë, i caktuar nga Ministria e Arsimit dhe 
Kulturës. Ata kishin ardhur për të përcaktuar numra të 
zgjedhur që do të merrnin pjesë në Festivalin e Gjashtë 
Botëror të Rinisë e Studentëve, që do të zhvillohej në 
Moskë në muajt korrik–gusht 1957, ku spikati edhe 
17-vjeçari Rexhvelaj.

Nga Qarku i Shkodrës juria kishte përzgjedhur katër 
veta si instrumentistë dhe rapsodë popullorë: Shaqir 
Saiti (Rexhvelaj), me zymare, nga Grizha Nr.2, rrethi i 
Koplikut, Malësi e Madhe; Tom Nikolla, këngëtar, rapsod 
i mrekullueshëm me një za të rrallë, me çifteli nga rrethi i 
Pukës; Gjin Shkoza, nga fshati Gomsiqe, rrethi Shkodër, 
mjeshtër i papërsëritshëm në interpretimin e melodive 
në çifteli (ai u jepte magji tingujve të çiftelisë së tij) dhe 
Gjergj Gega, fyelltar shumë i mirë nga fshati Kallmet, rre-
thi Lezhë. 

RRËFIME BRILANTE PËR NJË 
KOHË TË LARGËT 

Gjatë tre vjetëve, nga viti 1954 deri 1957, në mënyrë 
krejt intuitive, Rexhvelaj zhvilloi disa prirje artistike që 
kishte. Zoti i kishte falë një zë brilant dhe këndonte 
shumë bukur një këngë karakteristike që quhet “Kangë 
maje krahit”. Kjo kangë këndohej shumë ndër dasma 
dhe ditë festash. Ai rrëfen me nostalgji se si “Në odën 
e madhe të miqve, në dy anët e oxhakut, në njerën anë 
varej çiftja dhe në anën tjetër varej lahuta. Baba, Sait 
Bishja, qe një lahutar i shkëlqyer, por edhe një gjuetar 
shumë i mirë. Në odën e madhe të miqve, kur nuk ishte 
askush në shtëpi unë merrja lahutën i bija melodive që 
kisha ndigjue nga baba dhe kendoja me gjithë fuqinë e 
zanit sidomos një kangë që më pëlqente shumë, por edhe 
dukej sikur më përkiste vetëm mua. Ajo ishte “Kanga e 
Shaqir Grizhes”, nji ngjarje e vërtetë që i kushtohej këtij 
trimi, që e kishin rrethue “suharitë”, por edhe pse i vetëm 
e i kapun në befasi, kishte luftue pa ja ba syri “terr” tue 
ça rrethimin. Në netët e gjata të dimrit, baba pothuaj çdo 
natë mbas darke, pranë oxhakut në odën e miqve, për 
rreth një orë e më shumë këndonte rregullisht rapsodi 
nga cikli i “Mujit e i Halilit” dhe kangë të tjera trimnie si 
kangë për Gjergj Elez Alinë, për Oso Kuken e për gjithë 
trimnitë e “Lahutës së Malësisë” të poetit tonë kombëtar 
Gjergj Fishta , por edhe rapsodi të tjera. Baba do ta niste 
kangën në lahutë gjithmonë me vargjet: “Merre i herë 
Kaçel Lahutën/ e na e thuej nji kangë shqiptare/ S’mba-
jm na Zi, pa na qitë faret......”.

Në vitin 2010 Presidenti i Republikës e ka dekoruar me 

Shaqir Rexhvelaj, zë i 
•  Rruga e ngjitjes: Nga llogaritar 
i kooperativës «Kir Im Sen», në 
Festivalet botërore në Moskë, 
Bukuresht e Kajro

NGA LLOGARITAR I KOOPERATIVËS 
“KIM IR SEN”, NË MOSKË SI ARTIST 

Në fund të muajit mars 1957 Kooperativës bujqësore 
Grizhë iu vu një emër shumë i çuditshëm “Kim Ir Sen”, 
Grizhë. Ky ishte emri i kryetarit të Partisë Komuniste të 
Koresë së Veriut. Atëherë ishte bërë si modë që të ven-
doseshin për emërtesa të institucioneve të reja emrat 
e kryetarëve të shteteve komuniste të kampit socialist. 
Asambleja zgjodhi kryesinë e kooperativës si dhe përg-
jegjësit e sektorëve. Kryetar i kooperativës u emërua nga 
Komiteti Ekzekutiv i K P të Qarkut Shkodër një ekon-
omist që quhej Met Metani. Llogaritar të kooperatives 
(përkohësisht) caktuan Shaqir Sait Rexhvelajn, që në atë 
kohë ishte më i shkolluari i fshatit. 

Në një nga ditët e Majit 1957, nga drejtori i shkollës 
së Grizhës, Muhamet Heqimi, i erdhi një letër. Drejtori 
i lutej që të merrte pjesë në festivalin folklorik të rrethit 
në Koplik, me grupin folklorik të fshatit, si instrumentist 
popullor me zymare. Kjo qe ndoshta shkëndija e parë që 
do të shërbente që Shaqir Rexhvelaj të përzgjidhjej në 
rang kombëtar për të përfaqësuar vendin në veprimtari 
kaq të mëdha siç ishte Festivali i VI-të Botëror i Rinisë 
dhe Studentëve. 

Në një reportazh të shtypit të asaj kohe shkruhej: 
“Dielli mëngjesor lëshoj mbi Tiranë rrezet e tij të kuqrem-
ta. Ajri i freskët përkëdhelte lehtas fytyrat e qeshura të 
njerëzve. Kolona të rinjësh e të rejash, burra e gra, ple-
që e fëmijë kishin marrë rrugën për në stacionin e tren-
it.”…… Ata kanë ardhur për të përcjellë delegatët e rinisë 
sonë për në festivalin e Moskës….. Midis turmës ndod-
hen 183 delegatët e rinisë sonë që shkojnë në festivalin 
e Moskës…. Fytyrat e tyre shkëlqejnë nga gëzimi dhe 
krenaria për nderin e madh që u është bërë, duke i zg-
jedhur përfaqsonjës të rinisë sonë në këte takim të madh 
të paqës e miqësisë.” 

Moska, nuk i kishte shkuar kurrë në mendje, por ja 
që talenti i lindur e bëri evident artistin dhe muzikologun 

e mëvonshëm Shaqir Rexhvelaj, i cili në më shumë se 
pesë dekada ka hyrë me dinjitet në analet e historisë së 
artit e kulturës sonë kombëtare. 

Nga ai Festival e kanë pikënisjen dhe  llesat e gjithë 
jeta e tij artistike në rrugën e gjatë e të vështirë, por 
shumë të bukur të artit muzikor dhe të shkollimit ar-
tistik. Në  llim në Liceun Artistik ”Jordan Misja” (1958-
1962 ku hynë edhe Ansambli Artistik i Ushtrisë ) si dhe 
studimet e larta në Konservatorin Shtetëror të Tiranës 
(1962- 1967). Ia vlen të shënojmë me këtë rast se kur 
ishin në vitin e tretë të studimeve, të gjitha degët e artit u 
bashkuan (muzika, piktura, drama) dhe shkolla e lartë e 
artit në vendin tonë mori emrin ”Instituti i Lartë i Arteve”. 
Në diplomën e tij është e shënuar: ”Ka kryer studimet në 
Institutin e Lartë të Arteve – Dega e Muzikës, specialiteti 
– Flautist”.
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Shaqir Rexhvelaj ka botuar dhe promovuar në 
sallën e Akademisë së Shkencave në Tiranë dy 
vepra dinjitoze: “KUR BINTE NJË ZYMARE NË 

FESTIVALET BOTËRORE” dhe “ARTI I TINGUJVE”
.. U prezantuan ato mes njerëzve të artit dhe kul-

turës, politikës, miqve e familjarëve, dashamirësve e ko-
legëve të autorit, ku secili ndau emocionet, kujtimet. Ata 
shprehën vlerësime për këto vepra që vijnë si befasi dhe 
risi letrare. Në to rrëfehet thjeshtë me fjalë zemre, përje-
time të një jete që nisin nga fshati Grizhë dhe vazhdojnë 
drejt Tiranës ku autori nis jetën e re..e nga ku prek të 
gjitha skenat e botës. 

Një jetë plot me vështirësi, siç ishte edhe koha, por 
dashuria për artin e bëri Shaqirin një luftëtar guximtar 
që triumfon duke e shkruar emrin e tij në majën e pante-
onit të vlerave, të njerëzve që ëndrrat e tyre i kanë real-
izuar me punë, përkushtim, sakri ca. 

Ai është koshient se nga vjen dhe ku po shkon. 
Sh.Rexhvelaj mbart me vetë dashurinë e madhe për 
familjen, për njerëzit e tij. Veçanërisht në librin “KUR 
BINTE NJË ZYMARE NË FESTIVALET BOTËRORE”  
dalin e skaliten tiparet e tyre, duke e bërë rrë min emo-
cionalisht shumë pranë lexuesit, miqve, që shpesh e gje-
jnë veten mes personazheve. Ngjarjet janë reale, janë 
pjesë nga ditari i tij, ku ai rrëfen përjetimet a limitet e tij 
në art, ku gjithça nisi me një zymare dhe me dashuri e 
talent arriti të pushtojë skenat më në zë të botës. 

Ky është Shaqir Rexhvelaj, një fugurë shumëdimen-
sionale, artist, muzikant, gazetar, redaktor, publicist, 
drejtues e politikan, njeri me një CV-i, që do ja kishte 
lakmi gjithkush. 

Gjatë promovimit fjalën e mori majestër Zhani 
Ciko, i cili bëri një analizë të detajuar të dy veprave, 
por foli edhe mik i autorit ku shumë nga përjetimet 
në libër i kishin ndarë bashkë. Drejtori i gazetës “Na-
cional” Mujo Bucpapaj gjatë fjalës së tij, theksoi vler-
at letraro-artistike dhe emocionet që kishte përjetuar 
gjatë leximit. Por theksoi se dyert e gazetës së tij do 
jenë të hapura gjithmonë për artin e bukur të fjalës 

Urdhërin «Naim Frashëri i Art» 

spikatur i kulturës sonë kombëtare
• Shaqir Rexhvelaj ka botu-
ar dhe promovuar në Ak-
ademinë e Shkencave në 
Tiranë dy vepra dinjitoze: 
“KUR BINTE NJË ZY-
MARE NË FESTIVALET 
BOTËRORE” dhe “ARTI I 
TINGUJVE”...

KARIERË E PASUR ARTISTIKE E SHKENCORE 
Rexhvelaj, që e mbylli karierën e tij si Drejtor i Përg-

jithshëm i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në MTKRS para 
pesë vitesh, krahas Konservatorit Shtetëror te Tiranë (Sot 
Akademia e Arteve) është diplomuar edhe për gazetari në 
Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Politike e 
Juridike. Ai ka një përvojë të gjatë profesionale si  autist 
në Orkestrën Simfonoke të Radios dhe Kinematogra së 
dhe në Televizionin Shqiptar si Redaktor Përgjegjës në 
Redaksinë e Muzikës. 

Në vitet 1977 – 1989 si Përgjegjës i Redaksisë së Pro-
grameve Artistike në RTV dhe Udhëheqës Artistik është 
ideues dhe bashkerealizues i shumë emisioneve, pro-
grameve, dhe spektakleve televizive. Po ashtu si Drejtor i 
Krijimtarisë Muzikore në Radiotelevizion dhe Udhëheqës 
Artistik i Orketrës Simfonike të Radiotelevizonit ka re-
alizuar: Festivalin e 28 – të të Këngës në RTV (1989 ) 
si Udhëheqës Artistik i Festivalit ; Koncertet e Pranverës 
në RTV (1989 dhe 1990) dhe Festivalin e Parë të Inter-
pretuesve të Këngës Popullore (1989) po si Udhëheqës 
Artistik. 

Në harkun kohor të 10 viteve (1990-2000) Shaqir 
Rexhvelaj kryen me kopetencë e profesionalizëm funk-
sionet: Shef i Seksionit të Kulturës në ish Komitetin 
Ekzekutiv të KP të Rrethit të Tiranës dhe Sekretar i Perg-
jithshëm i Komitetit Ekzekutiv Pluralist të Rrethit të Ti-
ranës ; Shef i Arteve dhe Drejtor i Drejtorisë së Kulturës, 
Rinisë e Sporteve në Bashkinë e Tiranës. Kariera e tij 
artistike pasurohet me aktivitet intensiv si Laurat i Fes-
tivalit të Parë Folklorik Kombëtar organizuar në Tiranë, 
si instrumentist popullor, pjesëmarrës interpretues 

në Festivalin e 6-të Botëror të Rinisë e Studenteve në 
Moskë; pjesëmarrës interpretues në Festivalin Folklor-
ik të Vendeve të Ballkanit dhe Zonës së Adriatikut, me 
Ansamblin Shtetëror të Këngëve dhe Valleve Popullore 
në Bukuresht, Rumani dhe si pjesëmarrës interpretues 
në Festivalin Folklorik Botëror, me Ansamblin Shtetëror 
të Këngeve dhe Valleve Popullore, në Kajro – Egjipt. 

Veprimtaria krijuese e Shaqir Rexhvelajt i përket 
kryesisht gjinive televizive dhe gjendet e regjistruar pranë 
Arkivit të Radiotelevizionit Shqiptar, bashkë me  llimet 
e tij si televizion profesional me programe të rregullta në 
vitin 1971. Ka realizuar kryesisht emisione muzikore ar-
tistike, programe, spektakle si «Bashke me Ju», «Fituesja 
e Fitueseve», «Këndon për Ju», «Portrete Artistësh», «Kon-
crete Varjete» e Filma muzikorë etj. Herë pas here ka 
shkruar edhe në shtypin periodik të kohës për veprim-

tari kulturore artistike dhe probleme te artit, kultures, 
folklorit etj. 

Pas viteve ‘90 ka marrë pjesë në seminare të orga-
nizuar nga organizma ndërkombëtare si brenda dhe 
jashtë vendit në fushën e kulturës si nga BE, CEI, UNE-
SCO etj si: ne France, Bullgari, Itali, Maqedoni, Serbi etj. 

Në 2010, me propozim të Ministrit të Turizmit, Kul-
turës, Rinisë dhe Sportit, Presidenti i Republikës i akor-
doi Urdhërin «Naim Frashëri i Artë». Shaqir Rexhvelaj 
është një emër i spikatur edhe në politikën shqiptare të 
këtyre 20 viteve të fundit, si sekretar i Përgjithshëm dhe 
nënkryetar i Bashkimit Socialdemokrat dhe Bashkimit 
Liberal Shqiptar.

Më 13 Maj 2020, Shaqir Rexhvelaj feston 80-vjetorin 
e lindjes. Përzemërsisht i uroj mikut tim të ngushtë, 
bashkëudhëtarë të pandarë këto 25 vitet e fundit: Ar-
ritsh dhe kapërcefsh një shekull jetë, me këtë vitalitet e 
shpirt krijues që keni aktualisht, me shëndet të plotë e 
mendje të kthjellët!

AUTOR I DY VEPRAVE DINJITOZE

dhe njerëzit e taletuar që na bëjnë krenar me punën e 
tyre. Fjalë të ngrohta dhe miqësore u thanë nga miqtë 
e autorit, si: kritiku Behar Gjoka, prozatori Andon An-
doni, poeti Hajri Mandri, studjuesi dr.Fejzulla Gjabri, 
shkrimtari e publicist Halil Rama, etj. Emocione në 
sallë përcolli miku prej një jete politikani, politologu, 
diplomati dr..Arian Starova. Përshëndetjet nuk mun-
guan as nga Malësia matan ku rit. I sapo ardhur nga 
Amerika Prof. Lulash Palushaj përshëndeti në emrin 
e malësorëve të Tuzit. Diskutantët pasuan njeri-tjetrin 
duke e bërë ditën si koncert madhështor të fjalës së 
shkruar! Mimoza Rexhvelaj që pati rolin e modera-
tores në promovimin e dy librave të z.Rexhvelaj në 
fund u shpreh: “Axh Shaqir, na e ke mbush zemrën 
me krenari!”
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PËRKUJTIMORE

Nga Xhemal MEÇI
              

Më 5 mars 2020 Zyra Arsimore Pukë, Një-
sia Administrative Luf-Qerret e Bashkisë 
Pukë, Shkolla 9-vjeçare Luf, Qendra kul-

turore e fëmijëve  Pukë dhe Muzeu Historik Pukë, or-
ganizuan  veprimtari përkujtimore në praninë e qindra 
pesëmarrësve:  mësues - nxënës e prind Luf- Qerret  e 
Gomsiqe, me rastin e  45 –vjetorit të dhënies së emrit 
“Ndue Jak Pjetri ”, “ MËSUES I POPULLIT” Shkollës 
8-vjeçare Luf,  e cila është  një prej shkollave të dallu-
ara të Rrethit Pukë.

Tubimin përkujtimor me pjesëmarrës nga fami-
ja dhe autoritete vendore e hapi ish - drejtori i kësaj 
shkolle, sot përgjegjës i Zyrës Arsimore Pukë, Pjetër 
Gjoni. 

 Z. Gj.Gjoni, Kryetar i Bashkisë Pukë, pasi falën-
deroi për punë të mirë mësimore-edukative trupin 
pedagogjik të Shkollës LUF, mësues – nxënës me 
drejtoreshë Shkolle Albana  LUFI,  theksoi se “Duhet 
mbajtur lart fryma e mobilizimit  për vazhdimin e  ar-
ritjeve të larta në mësimin dhe edukimin e brezit të 
ri nën shembullin e këtij mësuesi të mirënjohur, që 
përkujtojmë sot në kuadrin e 45-vjetorit të dhënies së 
emrit të Tij shkollës  LUF:

Më pas, regjisori Fran Vuka, specialist  i Pallatit të 
Kulturës “Ndue Shyti” falenderoi mësuesnt Zef Marku 
të shkollës  9-vjeçare “Shtjefën Gjeçov Kryeziu” Gom-
siqe Pukë, që kishte vënë në skenë me sukses “KO-
MISARI I DRITËS”, kushtuar “MËSUESIT TË POPUL-
LIT” Ndrecë Ndue GJOKA. 

 Më tej vazhdoi studjuesi Xhemal Meçi, “Mjeshtër i 
Madh”, se shembulli i Ndojës është vazhdë e  një tra-
dite  të pasur të  punës arsimore plot përkushtim  të 
mësuesve të Pukës dhe të Shkodrës, që shërbyen nga 
dekada në dekadë në Shkollat  skajë e më skajë të rre-
thit Pukë e më gjerë në kushte mjaft të vështira stre-
himi e ushqimi.

Mësuesi veteran i arsimit të Lu t, Pukë, Zef Gjo-
ka, kumtoi për jetën, arsimimin e formimin si kuadër 
i shquar i arsimit Pukë të NDUE JAK PJETRIT, “MË-
SUESI I POPULLIT”: 

Ardhja e MIGJENIT në Pukë, prill1936, koiçidon  
me lindjen Ndue J. Pjetrit, më (2 maj 1936), një “Lul 
i Vocërr” në kullën historike të dajës së Tij Ndrecë 
Prendi , në lagjen Kçirë e Eper.  U rrit në një  varfëri 
Migjeniane, se më 1942 mbet jetim vet i katërti vëlla: 
Pali, Prenga, Ndoi e Ze , se u  vdiq i ati, Jak Pjetri. 
Por fatmirësisht nëna e tyre, Prenda dhe halla Dilosh-
ja, gra burrëresha e  snike me një durim e përkush-
tim të rrallë mbajtën shtëpinë hapur dhe i rritën të 
pesë fëmijtë: katër djemtë e një vajzë, Marien. sado 
me mundime, por u rritën pak nga pak. Në moshën 
8-vjeçare Ndoj  lloi  lloren të cilën e përfundoi me 
rezultate shumë të mira (1948-1951)me kujdesin e 
veçantë të mësuesve Ndue Dionizi e Benard Busha-
ti, shkodranë, të cilët u interesuan që të vazhdonte 
edhe Shkollën e Mesme Pedagogjike me bazë -  l-
lore në Durrës, të cilën e përfundoi me të gjitha 5-sa  
(shkëlqyeshëm). 

Për nevoja kuadri mësimor e emëruan në Ibal-
le (1954-’56),mësues, N/drejtor e drejtor shkolle, 
ku Ndoi punoi me urti e dashuri për shkollën e nx-
ënësit, megjithëse kushtet e jetës ishin të vështira, 
sidomos për ushqim. Bukën ua sillnin prej Kryeziu 
çiraxhinjtë me kuajt, që fornizonin dyqanet e Iballës. 
Po ndodhte që ndonjëherë  nuk arrinin t’ua sillnin 
bukën e grurit të freskët, të cilën gati gjysmën e 
hanin ashtu thatë, pa ushqim, se shpesh ishin të 
uritur.

Duke marrë parasysh virtytet e tij shembullore e 
dërguan me bursë në Institutin e Lart të  Kulturës 
Fizike “VOJO KUSHI”(1959-1961), të cilin e përfun-
doi me rezultate shumë të mira. Për formimin , seri-
ozitetin, përvojën e pjekurinë e arritur e emërojnë në 

Shembulli i Ndojës është vazhdë e  një tradite  të pasur të  punës arsimore plot përkushtim  të mësuesve të Pukës dhe të Shkodrës

“ MËSUES I POPULLIT” NDUE JAK PJETRI” 
NDEROHET SËRISH 46 VJET PAS VDEKJES

Shkollën e mesme “MIGJENI” Pukë, zv/ Drejtor me 
Drejtor Xhevat Hoxha nga Shkodra.Në vazhdim ka 
punuar kryesisht në Seksionin e Arsimit të rrethit 
Pukë.

Ishte kuadër i përkryer në detyrë, i qetë, i duru-
ar, i komunikuar  deri me mësuesit më të thjeshtë.  
Zef Gjoka duke kumtuar për fundin tragjik të  jetës 
së NDOJT (qershor 1974), sa vinte e i shqiptonte fjalët 
përmbyllëse me emocion e dhemshuri, duke i shqiptu-
ar me ngashërim edhe pse kanë kaluar 47 vjet  nga ajo 
ditë e zezë  qershori, që  e këputi Ndojën në moshën 38 
vjeç, në kulmin e jetës së Tij,  kur e goditi rastësisht 

rrufeja në  fshatin Midhë, ku ishte me shërbim.      
Për vlerësimin e  gurës  së këtij mësuesi të shquar 

kumtoi mësuesi veteran, “ Xhemal Meçi , i cili rresh-
toi vlerësimet që nga Presidenca me dekoratën me ti-
tullin e lart “MËSUES I POPULLIT” (Dekreti Nr. 5269, 
dt. 29.I. 1975, për punë me ndërgjegje të lartë revolu-
cionare dhe kontribut të rëndësishëm në zhvillimin, 
përparimin dhe revovolucianarizimin e mëtejshëm të 
shkollës sonë…për punë të palodhur në rritjen e nivelit 
të përgjithshëm arësimor e kulturor të popullit tonë.”) ( 
Gazeta “MËSUESI” , 5 mars 1975, f. 1)  

Shkrimtari dhe studjuesi Xhemal Meçi,  me 
ndihmën e Riza Ta lakut, ish-drejtor i Pallatit të Kul-
turës  “Eqrem ÇABEJ” Pukë ka botuar librin prej 
78 faqesh “NDUE PJETRI, MËSUES I POPULLIT”, 
KUMTESA, SHKRIME, KUJTIME ( me  22 bashkau-
torë), Shkodër, 2000, i cili u prezantua, në sallën e 
bibliotekës së  qytetit Pukë, më 25 qershor 1999, në 
kuadrin e 25-vjetorit të rënies në krye të detyrës ( 
Midhë, 20 qershor 1974), ku morën pjesë shokë , ko-
legë e familjarët e Ndojt, kryetari i Bashkisë  Pukë , 
i ndjeri Halit Furriku, ish- i persekutuar politik, ish- 
diplomat i Shqipërisë në Moskë. Gjithashtu, kishte ar-
dhë nga Shkodra, zotni Rrok NDOJA, administrator 
i Shtypshkronjës  “Shkodra” , ish- shef i seksionit të 
arsimit Pukë dhe për disa vjet mësues  i shkollës 8 - 
vjeçare “Ndue PJETRI” Luf. 

Dhe tani kjo veprimtari  përkujtimore   e mar-
sit 2020 në Luf, në kuadrin e 45 – VJETORIT  të 
dhënies së emrit Shkollës Luf, “ NDUE PJETRI, MË-
SUES I POPULLIT. Veprimtaria pat edhe të veçantën 
e vet, duke u mbyllur Tonin Prenga, nip i Ndue  Pje-
trit, hapi incizimin e këngës kushtuar prej stërnipit ( 
teksti Gj. Dushaj, muzika – Artur Tonin Pjetri, i nip-
i,Londër, kënduar nga Luigj Prendi, Londër. Të gjithë 
u befasuan nga vargjet dhe muzika e këngës :.”.Për 
NDUE JAK PJETRIN, MËSUES NGA KÇIRA, vlerat ia 
shkruen HISTORIA!….”  Gjithë këto veprimtari në sh-
kallë shkolle dhe Rrethi Pukë e më gjerë janë një vlerë-
sim i rrallë që i bëhen të ndjerit Ndue PJETRI  si merit  
e nderim.
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INMEMORIAM

Nga Bashkim HISARI

Më 15.mars të vitit 1916, në Gjakovë, 
u lind Fadil Hoxha,  njëri nga  gurat 
më të shquara të historisë moderne të 
Kosovës. Ishte luftëtar, komandat, poli-
tikan dhe burrështetas i cili me punën, 
përkushtimin dhe me veprën e tij jetësore 
i dha vulë një periudhe historike për më 
shumë se 50 vite.

Në Luftën e Dytë Botërore, partizanët 
kosovarë të udhëhequr nga Fadil Hoxha u 
rreshtuan në bllokun antifashist dhe kjo 
bëri që vendi të mos pastrohej etnikisht 
sipas projekteve që kishte Serbia. Ai, ishte 
i bindur se nëpërmjet Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare (LANÇ) si pjesë e Koa-
licionit Ndërkombëtar Antifashisht, do t’i 
shërbente idealit të kahershëm të popullit 
shqiptar  të Kosovës,  i cili, si gjithmonë, 
ashtu edhe sot dëshiron me u bashkue 
me Shqipninë, vendim ky i miratuar me 
Rezolutën e Konferencës së Bujanit si një 
akt historik, ku roli i Fadil Hoxhës si ide-
ator dhe organizator ka qenë vendimtar.

Në veprimtarinë e tij, Fadil Hoxha, pa-
tur parasysh, parasëgjithash, kauzën dhe 
interesat e kombit të vet, të kombit shqip-
tar në përgjithësi, që jetonte në Jugosllavi, 
përkatësisht në Kosovë, Maqedoni, Mal të 
Zi dhe Luginën e Preshevës. Në kushte 
mjaft të pavolitshme politike, ekonomike, 
kulturore dhe ndërkombëtare, ai ka bërë 
atë që ka qenë më e mira dhe më e për-
shtatshme për shqiptarët. Idealet e tij, si 
prijëtari i shqiptarëve, ishin  zhdukja e 
analfabetizmit, shkollimi  i rinisë, eman-
cipimi i përgjithshëm i popullit, zgjidhja 
e çështjeve sociale dhe kombëtare, zhvil-
limi ekonomik dhe ndërtimi i identitetit 
kushtetues dhe juridik të Kosovës.

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, Fadil 
Hoxha formoi njësitet partizane “Ze-
jnel Hajdini”, “Çetën e Sharrit”, Çetën e 
Karadakut” dhe njësitin “Emin Duraku”, 
pastaj edhe Shtabin e Ushtrisë Naciona-
lçlirimtare (UNÇ) të Kosovës. Ishte ko-
mandant i Shtabit të UNÇ dhe njësiteve 
e brigadave partizane në territorin e 
Kosovës dhe Rrafshit të Dugagjinit dhe 
ka koordinuar aksionet me divizionet e 
UNÇ të Shqipërisë.

Në regjimin e ish Jugosllavisë, aq sa 
ka qenë  mënyra e rregullt e zhvillimit të 
autonomisë së Kosovës, sidomos pas vitit 
1966 kur u eliminuan ku zimet e kon-
trolluara nga hegjemonizmi nacionalist 
serb dhe u largua Rankoviqi me klikën e 
tij  nga pushteti që keqëpërdornin e ush-
tronin terror ndaj popullsisë shqiptare 
në Kosovë, shqiptarët e Kosovës nën ud-
hëheqjen e Fadil Hoxhës, arritën zenitin e 
zhvillimit të tyre. Legalizohet  amuri kom-
bëtar, themelohet Universiteti i Prishtinës, 
Instituti Albanologjik, Instituti i historisë, 
Radio Televizioni i Prishtinës, Kosova– l-
mi, Ansambli “Shota”, Teatri krahinor etj. 
Zhvillohet kombinati “Trepça”, Kombinati 
i Obiliqit , “Agrokosova”…Ndërtohen liqe-
jtë arti cial « Badovci » « Ujmani », « Batl-
lava », « Radoniqi », sistemi “Ibër–Lepenc”,  
mijëra banesa e pallate, shtëpi të shën-
detit e spitale, qindra shkolla e biblioteka, 
konvikti i studentëve, shtëpi të kulturës, 
shtëpi për pleqë, fusha dhe salla sportive, 
aeroporti civil i Prishtinës, xhamia e kisha 
dhe objekte të shumta të rëndësishme të 
infrastrukturës. Privatizohen dyqanet 
dhe tokat. Botohen gazeta e revista si: 
“Rilindja”, ”Zëri i Rinisë”, “Jeta e Re”, “Fja-
la”, « Shkëndija », “Kosovarja”, “Pionieri”, 
“Gazeta e pionierëve”, « Thumbi » etj. Sig-
urohen bursa për studentët shqiptarë të 
cilët  përveç në Univesitetin e Prishtinës, 
studionin në qendra tjera si në Beograd, 
Zagreb, Ljubljanë, Sarajevë dhe jashtë 
ku jëve të Jugosllavisë së atëhershme.

Një ndër arritjet më me vlerë të ud-
hëheqësisë së Fadil Hoxhës është Kushte-

19 VJETË NGA VDEKJA E 
BURRËSHTETASIT QË BËRI EPOKË
HEROI I POPULLIT FADIL HOXHA, IDEATORI DHE LUFTËTARI I PAEPUR PËR PAVARËSINË E KOSOVËS

• Idealet e tij, si prijëtari i shqiptarëve, ishin  zhdukja e anal-
fabetizmit, shkollimi  i rinisë, emancipimi i përgjithshëm i 
popullit, zgjidhja e çështjeve sociale dhe kombëtare, zhvil-
limi ekonomik dhe ndërtimi i identitetit kushtetues dhe juri-
dik të Kosovës

• Duke respektuar meritat e këtij burrështetasi, Kuvendi ko-
munal i Gjakovës vendosi që Eshtnorja Përkujtimore në 
Çabrat, ku ndodhen eshtrat e dëshmorëve të rënë në LANÇ 
të emërtohet me emrin e Heroit të popullit Fadil Hoxha.

tuta e vitit 1974, me të cilën Kosova bëhet 
element konstituiv brenda Federatës Ju-
gosllave që është baza e shtetësisë që sot 
është realitet.

Fadil Hoxha me kontributin dhe an-
gazhimin e tij patriotik, ka luajtur një 
rol të rëndësishëm. Shembulli që politi-
ka mund të marrë nga veprimtaria e tij 
është largëpamësia dhe arritja e sukse-
sit dhe avancimi i kauzës shqiptare dhe 
të Kosovës.  Fadil Hoxha, UÇK–në e ka 
vlerësuar dhe çmuar si ushtri çlirim-
tare që me formimin e saj. Vazhdimisht 
ka qenë më i dyshuari prej të gjithë po-
likanëve shqiptarë, më i përgjuari dhe 
kah fundi i jetës më i përndjekuri.  Duke 
respektuar meritat e këtij burrështetasi, 
Kuvendi komunal i Gjakovës vendosi që 
Eshtnorja Përkujtimore në Çabrat, ku 
ndodhen eshtrat e dëshmorëve të rënë në 
LANÇ të emërtohet me emrin e Heroit të 
popullit Fadil Hoxha.

Gjeneral lejtënant Rrahman Parllaku, 
Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit:

“Për mua, Fadil Hoxha është më i madhi 
i të gjithë shqiptarëve, qofshin në Shqipëri 
apo në Kosovë. Më i madhi duhet të ishte 
Enveri, po të mos kishte pushkatuar të vetët 
si Pol Poti. Fadil Hoxha ka meritën se e kri-
joi atë Ushtri, e udhëhoqi, e la Kosovën të 
banuar nga njerëzit. Nuk  toi atë që kishte 
vendosur Konferenca e Bujanit, e vetmja 
konferencë kombëtare që i jep të drejtën 
Kosovës për vetëvendosje dhe atë e realizoi 
UÇK-ja. 

Turqit nuk vendosën ku j etnikë, sepse 
nuk e njihnin Shqipërinë, kur erdhën fash-
istët nuk vendosën ku j se Mitrovica ishte 
pjesë e Serbisë. Ku jtë etnikë i ka caktuar 
Kushtetuta e 1974 e Jugosllavisë, e cila i 
caktoi ku j Krahinës Autonome. Fadil Hox-
ha nuk e la Mitrovicën me Beogradin, siç e 
kishin lënë pushtuesit, por vendosi dhe dy 
komuna serbe nga sipër që Trepça të ishte e 
Kosovës dhe jo e Serbisë”.

Akademik Rexhep Qosja:
“Një  gurë E veçantë E politikës shqip-

tare në Kosovë, por edhe të politikës shqip-
tare në përgjithësi. Ishte politikan dhe 
shtetar i cili intelektualisht dhe politikisht u 
formua në Shqipërinë shtetërore, kurse poli-
tikën e ka ushtruar në Kosovë.Ishte politi-
kan dhe shtetar i vetëm shqiptar në Kosovë, 
që kishte karrierë politike të pandërpre-
rë për gati një gjyshmë shekulli. Gjatë një 
gjysëm shekulli ushtroi ndikim të madh në 

VLERËSIME TË DISA PERSONALITETEVE 
PËR HEROIN E POPULLIT FADIL HOXHA

jetën politike dhe shoqërore të shqiptarëve, 
dhe në përgjithësi në zhvillimet politike në 
Kosovë. Ishte politikan dhe shtetari shqip-
tar që, deri në fund të jetës, ishte i çmuar 
dhe i dashur në popull”.

Veton Surroi, publicist dhe shkrimtar:
“Për mua Fadil Hoxha është  gura më e 

madhe e popullit shqiptar në shekullin XX 
për disa arsyra. Është ngritur në formë kon-
sekuente për të drejtat e shqiptarëve, por jo 
në dëmë të popujëve tjerë, por për të drejtat 
e shqiptarëve duke respektuar dhe ndërlid-
hur me të drejtat e popujëve tjerë . Këtë e ka 
bërë në periudhën më të vështir për popul-
lin shqiptar, në kushtet e përndjekjeve dhe 
arriti të ngris popullin shqiptar në kushte të 
okupimit serb”.

Kryesia e Lidhjës së Skrimtarëve të 
Kosovës:

“Ne si shkrimtarë krenohemi që në  g-
urën poliedrike të Fadil Hoxhës si luftëtar i 
lirisë dhe i emancipimit të popullit shqiptar 
të shumëvuajtur të Kosovës, e kemi pasur 
edhe kolegë të fjalës e të penës, anëtar të 
shqyar të Lidhjesë Shkrimtarëve të Kosovës 
që prej themelimit të saj, e mbi të gjitha 
përkrahës të madh të asociacionit tonë dhe 
të shkrimtarëve në përgjithësi në ditët tona 
më të vështira.”

Akademik Jusuf Bajraktari:

“Fadil Hoxha është njeriu, luftëtari, ko-
mandanti, politikani dhe burrështetasi që 

me punën, përkushtimin dhe veprën e tij 
jetësore i dha vulë një periudhë historike 
për më shumë se 50 vjeçare, por që me vler-
at e saj tejkalon suazat kosovare dhe ato 
kombëtare. Është pa dyshim një nga  gu-
rat e mëdha shqiptare të shekullit që lamë 
pas. S’ka dyshim se  gura e Fadil Hoxhës 
është në krye të listës së personaliteteve që 
personi kojnë periudhën 50-vjeçare të his-
torisë së Kosovës në regjimin komunist në 
ish-Jugosllavi. Idea e bashkimit të viseve 
shqiptare në një shtet, që ka qenë dhe është 
ëndrra e të gjith patriotëve tonë dhe ngrit-
ja dhe avancimin e Kosovës në shkallën e 
barazisë me të tjerët në ish-Jugosllavi në 
aspektin pragmatik, sipas rrethanave të 
kohës që i është imponuar, ishin dy çështje 
fundamenta të Fadil Hoxës”.

Akademik Pajazit Nushi bashkëpun-
tor i Fadil Hoxhës:

“Fadil Hoxha i ri revolucionar, luftëtar, 
komandant i Shtabit të APK, komandant 
i Shtabit operativ të AP e UMÇL, kryetar 
i Parlamentit e i Qeverisë së Kosovës, an-
tar i ish Qeverisë së Feratës Jugosllave, 
antar i Kryesisë së RSFJ dhe nënkryetar i 
saj, qytetar i pensionuar, i fyer, i akuzuar, 
i dënuar dhe i përndjekur nga politika e 
Millosheviçit, ngeli i qëndrueshëm ndaj 
avancimit të interesave dhe të aspirat-
ave të popullit shqiptar të Kosovës dhe 
më gjerë. Interesimi dhe angazhimi siste-
matik për zhvillimin e shqiptarëve ka qenë 
konstanta e veprimtarisë praktike të poli-
tikës së tij”.
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Gjeneral Ahmetaj: “Covid-19 - Këmbanë 
alarmi për NATO-n dhe sigurinë kombëtare”

Për më shumë se 3 muaj të për-
balljes globale me Covid-19, Kryetarë 
Shtetesh, mijëra personalitete, strate-
gjistë, kolegë si dhe miliona qytetarë 
të zakonshem në hapësirën euroatlan-
tike shtrojnë pyetjen: “po NATO”?!

Pa e lodhur lexuesin, në vijim do të 
paraqes fare shkurt disa vlerësime strate-
gjike mbi peshën e rrezikut dhe impaktet 
mbi perspektivën e NATO-s dhe struk-
turave të Sigurisë Kombëtare:

Së pari, vetëm rikujtoj se, plot 71 vjet 
më parë, 4 vjet pas Luftës së II Botërore, 
udhëheqësit e 12 vendeve perëndimore 
themeluan NATO-n, dhe të ashtuquajtur 
“gjysmën tjetër e arrës”, planin ekonomik 
“Marshall” (Traktati i Vashavës u themel-
ua pas 6 viteve 14 maj 1955!).

40 vjet më vonë (1989), 16 vende të 
hapësirës euroatlantike dhe bota mbarë 
shijuan frutet e projektit-trumfator të 
Presidentit të 33 i SHBA, strategut të 
Luftës së II Botërore, “Babai”, Komandan-
ti i parë i NATO-s (1949) dhe Gjenerali 
mendjendritur, Dëight D. Eisenhoëer.   

Së dyti, mbas rrëzimit të murit të Ber-
linit (1989) dhe shkrirrjes së Traktatit 
të Varshavës (1990), personalitete dhe 
kritikë “me arsye strategjike” nga mbarë 
bota, shtronin pyetjen “logjike”, përse 
duhet (?); pse të mos shkrihej edhe NATO 
(?), ndërsa misioni bazë për të cilën ishte 
ngritur aleanca (rreziku Rus) kishte rënë 
plotësisht. Për hatër të së vërtetës, kjo 
“këmbore”, ka vijuar pa ndërprerje pas 
90s, ndërsa NATO, vijon të vitalizohet dhe 
fuqizohet!

Së treti, përkundër kritikëve në vend 
të “ceremonisë së lavdishme të shkrirjes”, 
liderët e mirënjohur të viteve ’90, Regan, 
Bush, Kohl, Gjenerali Poëell, etj, që në 
Samitin e 11 të Romës (1991) vendosën 
trasformimin si dhe shpallën projektin 
politik të “dyerve të hapura” .

Së katërti, për 30 vitet e fundit, NATO 
nëpërmjet 3 koncepteve strategjike 
(Romë-1991, Uashington-1999 & Lis-
bonë-2010), ka bërë zgjidhje të mençura 
për zgjerimin e hartës së kontributeve 
jashtë nenit 5. Falë tyre është transfor-
muar, ka mbijetuar dhe dominuar tregun 
e sigurisë globale, duke u rikon rmuar 
si aleanca më e fuqishme e historisë së 
njerëzimit.

Sot, NATO ka nën përgjegjësinë e 
saj një shtrirje gjeogra ke në 30 vende 
demokratike europiane, 2 në Amerikën e 
Veriut (SHBA dhe Kanada) dhe 1 në Eu-
ro-Azi (Turqia), ku jeton një popullsi rreth 

1 miliard vetë (1/10  e popullsisë së glo-
bit).

Së pesti, 11 shtatori ishte një ”shok”, 
por edhe arsye e fortë për ta transformuar 
më tej Aleancën, forcuar solidaritetin dhe 
zhvilluar kapacitete të afta për t`u për-
ballur jo vetëm me kërcënimet ushtarake 
tradicionale, por edhe me kërcënimet “e 
buta” si, terrorizmi, shtetet e dështuara, 
kërcenimet kibernetike, krimi organizuar 
ndërkombtar, emergjencat, etj. 

Presidenti Bush, në vitin 2004 bëri një 
parashikim gati profetik, duke bërë thirrje 
lidershipit të vendeve të NATO-s; “për të 
parashikuar rreziqet dhe zhvilluar kapac-
itete të afta në përballjen me armët biolog-
jike, epidemitë mjekësore, etj”!!

Kështu, mbas vitit 2001, janë të pa-
përshkrueshme përpjekjet, aktivitetet, 
takimet dhe kostoja e jashtëzakonshme 
(triliona) për të zhvilluar kapacitete të afta 
për s dat dhe rreziqet e kohës.

Së gjashti, edhe pse pandemitë klasi -
kohen të “rreziqet e buta”, pakush, në mos 
askush, e kishte parashikuar në doktri-
nat e NATO-s, apo peshuar në strategjitë 
kombëtare pandeminë si një kërcënim të 

shëndetit dhe jetës së njerëzimit në mbarë 
globin.  

Së shtati, meqënëse përballja me 
Covid-19 është me interes të gjerë publik, 
por edhe subjekti themelor i këtij opin-
ioni, në vijim do të paraqes një përmbled-
hje më të zgjeruar: Për ta bërë të qartë, 
NATO, nuk e ka as mision, as përgjegjësi, 
dhe si e tillë nuk zhvillon kapacitete për 
kërcënimet jashtë artikullit 5 (tërësinë 
teritoriale). Kështu, epidemitë, sikurse 
edhe kërcenimet elektronike, aktet ter-
roriste (kujtoj rastet e UK, Francës, Span-
jës, Turqisë, etj), tërmetet, përmbytjet, etj 
mbeten përgjegjësi eskluzive e vendeve 
sovrane dhe jo e Aleancës së përbashkët. 
Gjithësesi NATO:

(a). Nëpërmjet NAC (Këshillit të Atllan-
tikut të Veriut), nxit vendet të mbështes-
in njera-tjetrën në planin bilateral, si dhe 
nëpërmjet Departamentit të Plani kimit 
të Emergjencave (Civil Emergency Plan-
ning) koordinon dhe integron përpjekjet 
e përbashkëta, bazuar në një listë kërke-
sash të paraqitura nga vendet respek-
tive. P.sh kjo qasje është aplikuar edhe 
në mbeshtetje të vendit tonë në rastin e 
përmbytjeve të vitit 2011, si dhe tërmetet 
e vitit 2019. 

 
(b). Thënë më qartë, epidemitë, në ras-

tin konkret Covid-19, mbeten përgjegjësi 
kombëtare, pra, vendet duhet të parashi-
kojnë, ndërtojnë strategji dhe zhvillojnë 

kapacitete për t`u përballur, mirëmenax-
huar dhe tejkaluar pasojat e epidemive. 
Siç edhe po ndodh, vendet nxiten që, në 
mënyrë bilaterale, t`i ofrojnë ndihma Ital-
isë, Spanjës dhe pothuajse të gjitha ven-
deve aleate. 

(c). Nga ana tjetër, është në përgjeg-
jësinë e drejpërdrejtë të NATO-s, që të 
ngrejë kapacitete të afta për të mbro-
jtur personelin në të gjitha instalimet 
ushtarake të kohës së paqes, në bash-
këpunim me vendet “host nation”, ku 
konkretisht janë këto instalime, kundrejt 
marrëveshjes së SOFA-s (Status of  Force 
Agreement)). Si shembull, këtë shërbim 

mjeksor do ta realizojë shteti shqiptar për 
personelin e huaj që/kur do dislokohet në 
Bazës së Kuçovës. E thënë edhe më konk-
retisht, dhe për të qetësuar familjarët e 
141 ushtarkëve sot në operacione (Af-
gansitan, Kosovë, BIH; Mali dhe Sudan), 
masat e përkujdesjes shëndetësore ndaj 
Covid-19, për personelin në këto operaci-
one do të mbulohen nga NATO. Sigurisht, 
për këtë përkujdesje, vendet që janë “Lead 
nation” mbajnë përgjegjësinë themelore, 
por në shumicën e rasteve SHBA real-
izojnë mbështetje me shërbime shënde-
tësore. 

Së fundi, mbas Covid-19, NATO, për 
herë të parë në historinë 71 vjeçare, prej 
2 muaj është duke zhvilluar aktivitete on-
line, duke ruajtur me rotacion aktivitetet 
jetike të saj.

Pothuajse nga të gjithë, strategjistë 
apo njerëz të zakonshëm është pranuar 
se, pandemia, edhe më fortë së 11 shta-
tori, është një këmbanë e fortë alarmi, për 
të transformuar establishmentin e sigur-
sisë globale (NATO, UN, BE), shoqërinë, 
ekonominë dhe mënyrën e jetesës. 

Gjithësesi, me të drejtë qytetarët i janë 
rikthyer pyetjeve, përse nevojitet NATO 
(?), përse shpenzohen rreth 1 trilion euro 
çdo vit (740 miliard vetëm USA) dhe kësh-
tu natyrshëm, lind pyetja, kush është e 
ardhmja e NATO-s në raport me këto 
kërcënime ? 

Pa asnjë mëdyshje, gjykoj se duhet dhe 

do të transformohen NATO, strukturat e 
tjera të sigursisë globale si dhe sistmet 
e sigursisë kombëtare, për t`u fokusuar 
edhe më fortë te kërcënimet e jetës, shën-
detit dhe mirëqenies e qytetarëve.  

Debati sapo ka nisur. Sekretari i Perg-
jithshëm, Jens Stoltenberg,  ka adresuar 
thirrje të përsëritur 30 vendeve te NATOs, 
për të ngritur kapacitete, forcuar solidar-
itetin dhe kohezionin në perballjen me 
këtë virus. 

Ndërsa SHSHP i SHBA-ve, Gjener-
al  Milley, para pak ditësh, konformoi se 
edhe në kushtet e Covid-19, që tashme 
ka prekur rreth 150 vendislokime, fuqia 
ushtarake e Aleancës së Atlantikut dhe 
SHBA, mbetet e afta të ndëshkojnë vendet 
apo organizatat terroriste që mundet të 
për tojnë nga kjo situatë, duke kërcënuar 
hapsirën e përgjegjësisë së NATO-s. 

Mbas “shock-ut të befasisë” au-
toritetet, ekspertët, kritikët e fushës së 
Sigurisë në SHBA, Londër, Berlin, Paris, 
Itali, Romë, Moskë, etj, mbas zgjimit nga 
shoku i “bombës biologjike nga armiku 
pa emër”, po krijohet platforma e debat-
eve, dakordësive dhe kundërshtive mes 
vendeve, leaderve e strategjistëve, si dhe 
përpjekjeve për rikthim të solidariteti dhe 
mbjellja e kohezionit të domosdoshëm.

Ish PM i UK, Gordon Broën, i njohur 
për leadershipi-in dhe idetë e tij raciona-
le të recesionit ekonomik të vitit 2008, ka 
dominuar debatin me idenë e tij kundër 
adresimeve nacionale, pasi kërcënimi 
është i përbotshëm dhe imponon an-
gazhime të përbashkëta. Konkretisht Ai 
rekomandonte, ngritjes së një task-force 
globale, e cila të shërbejë si një mekanizëm 
“xhandar dhe koordinator”  standarteve, 
rregullave dhe masave për ta përballuar 
e tejkaluar këtë armik.  Lexuar në planin 
e përballjes kombëtare me Covid-19, 
paraqes 7 rekomandime strategjike:

1. Duhet përbuzur me neveri dhe 
tejkaluar ‘si një ëndërr e keqe”, përqasja e 
“Partisë Shtet”, “Udhëheqësi Baba”, arro-
ganca politike, shpërdorimi i funksioneve 
shtetërore, si dhe ç`fokusimi i energjive” 
për të denigruar opozitën zyrtare dhe opo-
nentët politikë. Për hatër të së vërtetës 
dhe përtej paragjykimeve populiste, nuk 
mund të mos e them se, Basha,  çdo 
ditë, por edhe në dy mbledhjet e Këshil-
lit të Sigurisë Kombëtare, po demonstron 
se, është “modeli i shtetarit që bën dif-
erencën”, pasi në mënyrë konstante (jo 
vetëm në këtë rast), ka kon rmuar se, 
“PD në opozitë apo qeverisje, nuk bën dhe 
nuk do të bëjë kurrë as politikë, as kom-
promise, as llogari cinike, as arrogancë 
dhe as propagandë me fatkeqësitë, jetën, 
shëndetin e qytetarëve dhe interesat kom-
bëtare”. 

2. Duhet mbështetur “me çdo 
(Vijon në faqen 11)
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NË 85-VJETORIN E LINDJES  

Në 85-vjetorin e ditëlindjes, gazetarin dhe mësues-
in e shquar Velo Cfarku, e urojnë përzemërsisht, jo 
vetëm familja e tij e mrekullueshme, por gjithë elita 
intelektuale dibrane, pjesë dinjtoze e së cilës ai ishte 
dhe është, si dhe miqtë dhe shokët e tij të shumtë në 
Tiranë, Peshkopi, Elbasan dhe sidomos në fshatrat e 
Gollobordës. Në memorien dhe vlerësimine  tyre, ai 
është  gazetari dhe mësuesi shembullor, që bëri aq 
shumë për Gollobordën dhe Dibrën.

Velo Cfarku u lind më 5 maj 1935 në Gjinovec 
të Gollobordës. Mësimet e para i mori në fshatlind-
je (1946-1949) me mësues z.Sefedin Shabani. Të 
mesmem në shkollën Pedagogjike “Ndrec Ndue Gjo-
ka” (1951-1955) dhe për plotësim në Shkollën Peda-
gogjike “8 Nëntori” Peshkopi (1957).

Ka kryer Institutin Pedagogjik “Alelsandër Xhu-
vani” në Tiranë për matematikë- zikë (1963-1964). 
Ka punuar si mësues në fshatin e lindjes (1955-1956) 
dhe në shkollën 7-vjeçare “10 Dëshmorët e Trebish-
tit” (1956-1963), drejtor i shkollës 7-8 vjeçare “Spiro 
Velko të Klenjës dhe njëkohësisht drejtor zone në 
lokalitetin e Klenjës.

Mbas kryerjes së Shkollës së lartë të Partisë 
(1970-1972) ka qenë instruktor në aparat në sek-
torin e edukimit.

Nga muaji gusht 1973 ka drejtuar gazetën “Ushti-
ma e maleve” si kryeredaktor i saj për 17 vite, gazetë 
kjo që ka qenë tribuna e vetme mediatike e Qarkut 
të Dibrës për gjatë regjimit, që për afro 23 vjet me 
radhë ka promovuar ngjarjet, personazhet dhe prob-
lemet më të spikatura të trevës dibrane në të gjitha 
fushat. Kjo gazetë ka promovuar një armatë të tërë 
shkrimtarësh, të cilët kanë lënë dhe po lënë gjurmë 
të mëdha në historinë e medias shqiptare. “Ushtima 
e maleve” që Velo Cfarku e drejtoi me kompetencë 
e profesionalizëim të lartë, për afro dy dekada ka 
përcjellë mbi 9 milionë kopje, ku kanë marrë pjesë 
me shkrime rreth 25 mijë anëtarë, bashkëpunëtorë 
e korespondentë të saj, midis tyre intelektualë e 
kuadro të rangjeve të ndryshme, shkrimtarë artistë 
e sportistë që shkruan dhe u a rmuan falë saj.

Në vitet 1981-1982, Velo Cfarku ka kryer kursin 
e lartë të Filozo së dhe ka punuar në vijim 3 vjet 
instruktor për arsim-kulturën në rrethin e Dibrës, 
për t’u rikthyer sërish në prill 1985 kryeredaktor i 
“Ushtimës së Maleve”.

Është dekoruar me Distinktivin “Mësues i dallu-

VELO CFARKU, kryeredaktori që i 
dha emër “Ushtimës së maleve”

Urime të përzemërta për gazetarin e mësuein shembullor që bëri aq shumë për Gollobordën dhe Dibrën

• Në 85-vjetorin e ditëlindjes, Velo Cfarkut  i përcjell urimet më të mira 
edhe kryesia e OBVL, duke e vlerësuar si një ndër pasardhësit dhe 
veprimtarët aktivë e më të denjë të kësaj organizate me histori suksesi

ar”, me Medaljen “Naim Frashëri” më 1961 për re-
zultate të mira në mësim dhe me Urdhërin “Naim 
Frashëri” të Klasit II më 1986 për punë të mirë në 
drejtimin e gazetës “Ushtima e Maleve”. Më 15 Prill 
2014 është shpallur “Qytetar Nderi” i komunës Tre-
bisht.

Velo Cfarku ka botuar librat “Golloborda në op-
tikën e kohës”, “Një jetë mes dibranëve”, “Të parën 
kemi Dibrën”,  “Intelektuali emblematik i Gollob-
ordës” (monogra  gjithëpërfshirëse e  gurës së tij 

si vlerësim dhe produkt i Unionit të Shkrimtarëve 
të Tiranës) dhe “Mozaik episodesh e ngjarjesh, rr-
jedhës së Drinit të Zi”. Për këtë të fundit, studjuesi, 
shkrimtari e publicisti veteran Faik Xhani, ndër të 
tjera shprehet: “Impresionues, i veçantë dhe poliv-
lerash është kontributi i Velo Cfarkut, si gazetar 
profesionist, si kryeredaktor i gazetës “Ushtima 
e Maleve”, si studjues e kritik letrar, por edhe si 
shkrimtar”. Madje sipas studjuesit e shkrimtarit 
Xhani, librat e botuar me autorësinë e tij, e ven-
dosin plotësisht dhe denjësisht Velo Cfarkun në 
fronin e shkrimtarëve dibranë dhe shqiptarë. I 
japin atij, me meritë “Shengenin” e shkrimtarit 
për të lëvizuar kudo e për të zënë vend nderi në 
bibliotekat e lexuesve dhe kodikët e bibliogra të e 
Bibliotetës Kombëtare.

Në 85-vjetorin e ditëlindjes, Velo Cfarkut  i përc-
jell urimet më të mira edhe kryesia e OBVL, duke 
e vlerësuar si një ndër pasardhësit dhe veprimtarët 
aktivë e më të denjë të kësaj organizate me histori 
suksesi.

Me këtë rast edhe unë dua t’i shpreh mirënjohje 
pa ku  dhe ta uroj përzëmërsisht, të jetojë sa më 
gjatë dhe i lumtur, jo vetëm për ndikimin që ka pa-
tur në formimin tim si gazetar gjatë kohës që dre-
jtonte “Ushtimën e Maleve” (kur me mbështetjen e 
tij u a rmova dhe botova qindra reportazhe, skica e 
fejtone), por edhe për vlerësimin që bëri në promov-
imin e  librit tim “Memoria historike e Kombit”, ku 
në praninë e elitës krijuese të kryeqytetit në sallën 
e madhe të Akademinë e Shkencave në Tiranë, ai e 
vlerësoi librin tim si një vlerë të shtuar në letërsinë 
tonë dokumentare dhe në historinë e lavdishme ët 
Shqipërisë.

H.RAMA

çmim”, për pajisjen dhe trajtimin e mjekëve, infermjerëve, 
Policisë së Shtetit, ushtarakëve dhe këdo të angazhar në 
skalionin e parë.  

3.Transparencë e paketës së kompesimeve/ndihmës 
socale për qytetarët, lehtësirat  nanciare dhe mbështetje 
ekonomike ndaj bisneseve. Këto kërkesa janë detyrime 
shtetërore që burojnë nga Kushtetuta dhe ligjet e vendit.

4.Përgatitja e një matricë kombëtare emergjente me 
skenarët, nevojat për kapacitete, masat prioritare dhe 
paketa e mbështetjes ekonomike, jo si dhuratë, as “nga 
thesi i dëshirave të Kryeministrit”, por, DETYRIME të 
përcaktuara në nenet 11, 27, 38 dhe 49 të Kushtetutës; 
neneve 19, 22 dhe 41 të ligjit nr. 45/2019, “Për mbro-
jtjen civile”; si dhe nenit 7, pika 4, të ligjit nr. 15/2016, 
“Për parndalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe mbro-
jtjen nga sëmundjet infektive”. Kaq e thjeshtë! 

5.Një paketë të “mbështetjes & mbijetesës ekono-
mike” me deri në 10 % të GDP-së, përqasje (Helicopter 
Money) që po aplikohen nga shumica e qeverive të ven-
deve të prekura.

6.Ngritja e “Task Force” për emergjencat mbarë-kom-
bëtare (Shqipëri - Kosovë), për të ndërtuar një strategji 

afatgjatë, kapacitete, matricë me masa dhe rregulla an-
gazhimi të përbashkëta, për t`u përballur me kërcenimet 
kibernetike, epidemitë, tërmetet, etj.

7. E çmoj të gjetur, të siell thënien e njerit nga eterit 
e themelimit te SHBA, Benjamin Franklin: “Ata që bëjnë 
pazare me lirinë e tyre, për pak siguri më shumë, nuk 
meritojnë asnjerën prej tyre”! Parë kështu, mbetet jetike 
rikthimi te demokracia funsionale, dhe kështu prioritet 
mbi pritoritetet vijimi i përpjekjeve për “zgjedhje plural-
iste”, ri-kthimin e legjitimitetit të Kuvendit dhe pushtetit 
lokal, si dhe ngritjen e mekanizmave të besueshëm për 
kontrollin e balancave të pushtetit. 

Në përmmbyllje, edhe në emër të kolegëve të Grupit 
Strategjik të Ekspertëve në PD, përsërisim apelin ndaj 
qytetarëve: “të zbatojmë me korrektesë distancën so-
ciale, masat e përkujdesjes shëndetësore të përcaktuara 
nga protokolli i OBSH dhe institucionet shëndetësore 
vendase”, si dhe besojmë fort se, me përgjegjshmëri 
shtetërore, solidaritet, dhëmbshuri, disiplinë dhe 
mbështetje sociale shtesë, do ì a dalim ta  tojmë bete-
jën me këtë kërcënim për jetën, shëndetin mirëqenien e 
qytetarëve, si dhe vlerat demokratike të shoqërisë. 

* Gjeneral ® Piro AHMETAJ, 
Ish-Përfaqësues Ushtarak i RSH në NATO

Gjeneral Ahmetaj: “Covid-19 - Këmbanë 
alarmi për NATO-n dhe sigurinë kombëtare”

(Vijon nga faqja 10)
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Në vitet “60 të shekullit të kalu-
ar poeti yne i madh “Dritëro 
Agolli,, teksa bënte ekspedit-

en e tij mes sharrëtarëve e minatorve të 
Pukës ndër më të shquarit në Shqipëri, 
kur ai shkoj në lagjen “Aliaj” në Kryezi, 
duke ecur pa pritmas, shikon llampa 
të ndezuar dhe drita elektrike që xix-
ëllonin në një kohë kur thuajse mbarë 
shqipëria ishte e pllakosur nga drita e 
qirit dhe e kandili e menjeherë ai py-
eti bashkë udhëtarin që e shoqeronte 
çfarë është kjo ? si ka mundesi ?, por, 
ai natyrshme ju përgjigj se këtu pranë 
në një përrua është një hidrocentral i 
vogel i ndertuar nga ‘Aliaj-t” i cili prod-
hon enegji elektrike, për, ketë shtepi të 
madhe me 52 antare, me një organizim 
thuajse shtetërore, ku secili kishte dety-
ren e vetë siç është ajo e mbajtes së llog-
aris  nanciare të famijles, rritesit dhe 
perkujdesjen ndaj femijeve, pergjegjesit 
te familjes , etj.

Po, Dedes i ishte mbushur mendja 
top dhe asgje nuk e lekundte ate, për 
tu nisur drejte Tiranës, për të gjetur një 
dinamo. 

Kjo ishte një nisje e bukur. Një malë-
sor, shtatë lartë, me kapuc e këmish të 
bardhë si bora, ku pamja e tij  snike të 
kujtonte kreshnikët e malësis, të zbriste 
nga malet e Kryeziut të Pukës e Kunorë 
Dardhës në kërkim të një dinamoje. Ai, 

Shaban Doda është lindur në 
Bardhaj Reç të Dibrës më 28 korrik 
të vitit 1920. Ai u rrit me mësimet e 
trimërisë në odën  dibrane të të jatit,  
Ali Dodës .

Shkollën  llore e kreu në  vend-
lindje dhe më pas, sikurse të gjithë 
fëmijët e asaj kohe nuk kishte se ku 
të shkollohej pasi shkollat unike ishin 
të pakta dhe shumë larg.  U muar me 
bagëti deri në moshën 17 vjeç. 

Në vitin 1939, në kohën e push-
timit italian, Shabani thirret për të 
kryer shërbimin ushtarak në vendin e 
pushtuar, por ai ju shmang shërbim-
it ushtarak  dhe punoi në ilegalitet si 

Për atë që bëri të ndizeshin llampat e vogla duke shkëlqyer dhe dhënë dritë në malet e Pukës

PUKA DHE DRITËRO-i !
“Sa, herë shikoja malësor në Tiranë, mendoja se njëri prej tyre ishte Dedë Alia i Pukës”.

Dritëro Agolli, “Zëri i Popullit”, Tiranë,18.04.1965

SHABAN  ALI  DODA, invalidi i luftës që shërbeu me 
devotshmëri edhe në strkturat e Ministrisë së Brendshme

tregtar mallrash në ku rin me Maqe-
doninë dhe Kosovën. 

Pas ardhjes së gjermanëve në tetor 
të vitit 1943 ai bashkohet me lëviz-
jen Nacionalçlirimtare  dhe në gusht 
të vitit 1944 rreshtohet në Br. IV 
Sulmuese që kaloi në Dibër dhe në 
fshatin e tij.  Në një prej  luftiumeve 
Shabani plagoset në krahun e majtë. 
Arrin të shërohet dhe më pas shërben 
si ushtarak në forcat e Ministrisë së 
Brendshme për pesë vjet në Vlorë, më 
pas në Kukës. Në vitin 1950 Shaban 
Doda ka qenë komandant i zonës së 
Kalasë së Dodës.  Është martuar me 
Hane Vladin.  

Në vitin 1952 lirohet nga organet 
e Punëve të Brendshmne dhe punon 

në Hidrocentralin e Ulzës. Në shkurt 
të vitit 1953 u shpërngul  familjarisht  
në Synej të Kavajës. Punoi në bujqësi 
deri sa doli në pension në vitin 1981. 
Së bashku me bashkëshorten Hanen 
patën pesë djem, të cilët i rritën, 
edukuan dhe i bënë djem të denjë 
për shoqërinë. Djali i madh Ramizi ka  
mbaruar Shkollën e Lartë ushtarake 
dhe  ka shërbyer si o cer në Forcat e 
armatosura.

Shabani jetoi deri në vitin 2015 në 
mes të nipërve mbesave që e donin aq 
shumë. Ai mban medaljet e Kujtimit, 
Çlirimit dhe Trimërisë. 

Sakip CAMI

ja arrit kësaj ëndërre, pikërishtë nga kjo 
dinamo e vogel në hidrocentralin e vogël 
të fshehur diku pas një shkëmbi në për-
rua i cili bënte që të ndizeshin llamapt e 
vogla duke shkëlqyer dhe dhënë dritë në 
malet e Pukës.

Tashmë vitet kanë kaluar dhe kjo 
derë e madhe e “Aliajve” të Kryeziut ka 
marrë vlëresime të shumëta Kombëtare 
e ndërkombetare të tilla si: Ndue Dodë 
Aliaj i lauruar me “Bekim Apastolik” 
nga Papa Gjon Pali II Vatikan me datë 
06.09.1996; Mark Dodë Alija i lauruar 
me udhërin “Nënë Tereza” me dekret 
nr.7138 datë 28.10.2011 të Presidentit 
të Republikës; Dedë Ndue Alija i lauruar 
me titullin “Qytetar Nderi” nga Bashkia 
Fushë Arrëz me vendimin nr.33 datë 
12.10.2009; Tom Aliaj “Qytetar Nderi” 
komunës “Qafë-Mali” datë 28.03.2014; 
Gjovalin Aliaj “Qytetar Nderi” bashkia 
Pukë me vendim nr.8 datë23.01.2019; 
Tonin Dedë Aliaj, biznesmen i njohur 
me kompanin e tij “Ardeno” me shtrije 
ne disa vende te ballkanit e deri në Itali, 
i lauruar me titullin “Mjeshtër i Madhë” 
me dekretin nr.7934 datë 25.01.2013 

të Presidentit të Republikës si dhe me 
“Bekimin Apostolik” nga Papa Fran-
cesku Vatikan datë 13.11.2014, duke 
shënuar kështu një rast unikal në tre-
vat shqiptare ku në gjithë historinë 
e Papatit të Romës, dy Papë vizitojnë 
Shqipërinë dhe secili prej tyre bëkon një 
pjestar të kësaj familje.

Por, nga kjo derë e madhe janë të 
shumtë  lizat e saj të cilët spikasin në 
të gjitha fushat e jetës si në inxhinieri, 

mësuesi etj, brenda dhe jashtë ven-
dit siç është Eduart Alia, djali i Ndoc 
Dedë Alisë i cili në vitet 2013-”14 dha 
kontributin e tij duke punuar  pranë 
Komisionit të Bashkimit Europian në 
Brukel dhe tashmë vazhdon me studi-
on e tij të avokatisë në Londër, si kurse 
dhe shumë pinjoll të tjerë te kësaj dere 
të cilët me krenari e dinjitet japin kon-
tributin e tyre brenda dhe jashtë ven-
dit.


