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Shqiptari i ka futur të gjitha luftrat e tij në këngë, për t’i pasur krahas pushkës e barutit

DËSHMORËT E ATDHEUT,
NË MEMORJEN E KOMBIT
Nga Ing. Kol DEDAJ*
1-Dëshmorët e atdheut janë: Nderi i kombit dhe Lavdia e Atdheut. Luftërat për liri,
shqiptari i ka bërë të ashpra si rrallëkush,
pa u zmbrapsur, sepse i ka bërë në vatrat e
tij, I ngulur si një lis vigan që nuk përkulet
kurrë. Për shekuj e shekuj i mbështetur në
qëndresën e tij: shqiptari ruajti kombësinë,
gjuhën, zakonet, traditat, dhe kulturën e
vet, në luftë të vazhdueshme me armiqtë e
panumërt. Sh etojmë albumin e madh të
historisë sonë dhe në mugëtirën e mjegulluar të shekujve, nën vërgëllimat e shpatave dhe buçitjet e topave, Nëna Shqipëri,
bashkë me bijtë e lirisë së saj, po lindte
dhe trimërinë, armën më të fuqishme, më
të cilën shqiptarët do të çanin gjithnjë përpara. Ilirët, paraardhësit tanë të lashtë, u
ndeshën dhëmb për dhëmb me pushtuesit
romak dhe nuk u nënshtruan; bijtë e lirisë,
me Skëndërbeun në krye, në luftrat e përgjakshme me pushtuesit osman, shënuan
faqen e ndritur të këtij albumi, që shpaloset
me madhështi, duke sjellë jehonën e bëmave
të trimave tanë. Ja, Mic Sokoli, që si shqipe
mali sulet mbi topin turk, i vendos gjoksin
dhe e detyron të heshtë. Rrapo Hekalin që u
jep kushtrimin fshatarëve për t’u sulur për
jetë a vdekje kundër ushtrive të panumërta
turke dhe shërbëtorëve të tyre. Dedë Gjon
Luli e Mehmet Shpendi që i dhanë kushtrimin malësorëve për mbrojtjen e tokave shqiptare nga hordhitë Serbe e Malazeze, ku me
trimat e tjerë luftëtarë që gurët e Malësisë
i kthyen në fortesa. Ndoc Mark Deda i cili i
kishte deklaruar haptas Portës së Lartë se:
“sa të jetë jeta armët s’i jap / për pa i la zaptit në gjak”. Mujo Ulqinaku me një grusht
trimash buzë detit që ju tha “ndal” hordhive
fashiste, etj. Traditat e mrekullueshme të
trimërisë së popullit shqiptar, e kemi për detyrë t’ua transmetojmë brez pas brezi pasardhësve tanë, që t’i mësojnë të jenë kurdoherë të fortë, ashtu siç ka qënë populli ynë
në shekuj, pasi vetëm kështu ai do të mund
të rrojë i lirë në truallin e vet. Për ta populli
ka thurur këngë aq të bukura, sepse kënga
e popullit ka lindur pas çdo rrebeshi, ashtu
siç shfaqet ylberi pas furtunës.

(Vijon në faqen 2)

• Miratimi i Ligjit të
Statusit të Dëshmorit të
Atdheut është një gur
themeli që hap shtigje të
reja për studiuesit dhe
për pasardhësit e familjeve të martirizuara,
por dhe për çdo njësi
vendore e qëndrore, për
rivitalizimin e vlerave të
gjithë atyre që u sakriﬁkuan, me të gjitha mjetet
dhe mënyrat deri në
ﬂijim, për një atdhe të
lirë e të begatë
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• Mehdi Mezan Ramohito,
intelektuali dhe veprimtari i
shquar i Durrësit
LAVDI DËSHMORËVE TË KOMBIT
Presidenti Meta dekoron lologun dhe studiuesin e njohur Shefqet Hoxha me Titullin “Mjeshtër i
Madh”: Të mbrojmë dhe promovojmë vlerat kulturore dhe shpirtërore të kombit
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Presidenti Meta dekoron heronjtë e rezistencës kundër pushtimit fashist

Isak Metalia e Xhevdet Ballanca vlerësohen
me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës”
Historianin Sali Hidri u vlerësua me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”
• Dëshmi e ndershmërisë së atdhetarit Xhevdet Ballanca është edhe
edukimi i të tetë fëmijëve me ndjenjat
më të larta patriotike, ku në veçanti u
shqua, më i madhi Genci, partizan i
Brigadës IV Sulmuese, i cili gjithashtu ka një jetë shumë aktive dhe një veprimtari plot urtësi edhe në drejtimin
e degës së Organizatës së Bashkuar të
Veteranëve të Luftës, në Durrës.
Me rastin e 7 prillit 1939, Presidenti i Republikës,
Sh.T.Z. Ilir Meta dekoroi me anë të një ceremonie
solemne dy gura të shquara atdhetare, të cilët luftuan heroikisht kundër pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste.
Me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës” u dekoruan
(pas vdekjes) nga Kreu i Shtetit shqiptar Isak Metalia
“Për heroizmin e pashoq treguar në ditën e pushtimit fashist të vendit; për rezistencën dhe udhëheqjen
e grupit drejt sakri cës sublime, në mbrojtje të lirisë
së vendit, duke u bërë njëri nga heronjtë e parë të
Luftës së Dytë Botërore.”; si dhe Xhevdet Ballanca
(pas vdekjes) “Për kontributin e çmuar, dhënë në
Luftën Antifashiste Nacional-Çlirimtare, për çlirimin e
vendit nga okupatorët, si dhe për merita të veçanta
si ushtarak karriere e drejtues me vizion në Forcat e
Ku rit.”. Ndërsa historiani zoti Sali Hidri u vlerësua
me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Flamurit”, me motivacionin “Për kontributin e çmuar dhënë në fushën
shkencore dhe arkeologjike, si dhe kumtesat, botimet
e paraqitjet dinjitoze të mbajtura dhe përkthyera në
akademitë prestigjioze, jashtë vendit.”
Në fjalën e Tij përshëndetëse, Presidenti i Republikës u shpreh:
“Sot përkujtojmë 7 prillin 1939, një ditë të zezë
në historinë e popullit tonë, por edhe një ditë nderimi për rezistencën heroike antifashiste të patriotëve
tanë më të kulluar, që në momentin më të vështirë,
i dolën për zot Atdheut, duke mos kursyer as jetën
e tyre.
Është detyra jonë t’i mbrojmë Heronjtë dhe veprat e tyre, pavarësisht ideologjive, periudhave dhe
sistemeve të kohës, sepse në këtë mënyrë ne ruajmë
kombin dhe rrënjët tona, që mbrohen më mirë duke
i edukuar të rinjtë me dashurinë për Atdheun.
Me rastin e 75-vjetori të Çlirimit, pata kënaqësinë
dhe nderin t’i jepja “Dekoratën e Flamurit Kombëtar”,
më të lartën në Republikën e Shqipërisë, Heroit të
shquar të Rezistencës Antifashiste, Mujo Ulqinaku
sepse kush më shumë se një gurë kaq patriotike,

që i qëndroi betimit të tij si ushtarak para Flamurit
Kombëtar, do ta meritonte këtë vlerësim të lartë.
Por ne e dimë shumë mirë, që kjo rezistencë ishte
edhe e shumë bijave dhe bijëve të tjerë, nga më të
mirët e Shqipërisë, që u ngritën dhe u bashkuan
kundër një prej fuqive më të mëdha të kohës, Italisë
fashiste.
Dëshmorët e Atdheut, që ranë në këtë ditë, janë
edhe frymëzuesit e gjithë asaj rezistence të mëpasshme, deri në Çlirimin e plotë të vendit.
Sot kam kënaqësinë që të nderojmë së bashku
edhe Isak Metalinë, i cili edhe pse ishte mbi 60 vjeç,
me pjekurinë dhe zjarrin e një patrioti të vërtetë u
deklaronte shokëve përpara se të jepte jetën: ‘Unë e
kam nda mendjen me luftue për vendin tim. U thoni
fëmijëve të mi se vdiqa për Shqipërinë’.
Kjo fjali, thënë në çastet më të vështira të jetës së
tyre, u kthye edhe në një himn e frymëzim edhe për
të tjerët, që luftuan deri në frymën e fundit.
Për heroizmin, trimërinë dhe sakri cën më sublime
të shpalosur në mbrojtje të lirisë dhe tërësisë territoriale të vendit, si shembull i patriotizmit e atdhedashurisë më të kulluar, kam nderin që Isak Metalia (pas
vdekjes) t’i jap sot “Dekoratën e artë të shqiponjës”, më
të lartën për aktet heroike e patriotike. Ndihem krenar,
sot kujtoj së bashku me ju, me respektin e merituar,
jetën dhe veprën e ushtarakut patriot Xhevdet Ballanca, me rastin e 45-vjetorit të ndarjes së tij nga jeta.
O cer i nivelit më të lartë, i edukuar edhe në shkollat
më të mirat të kohës jashtë vendit, Xhevdet Ballanca
lindi në Dibër të Madhe, në vitin 1889, në një familje
të njohur, prej nga kishin dalë njerëz atdhetarë, si të
mendjes, ashtu edhe të pushkës, nga ata që i përjetshmi Qerim Sula thotë: “U këndojnë pushkët nëpër kulla, kur hasmi vjen tek dera”.
Ai luftoi heroikisht, së bashku me Heroin e kësaj
Rezistence, Mujo Ulqinakun, Heroin Hamit Dollani
dhe luftëtarë të tjerë të lavdishëm, të cilët nuk e
kursyen jetën e tyre në mbrojtje të lirisë.
Ai e vazhdoi luftën më pas në male, si luftëtar aktiv antifashist, madje si anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të Frontit Nacional-Çlirimtar, i zgjedhur nga
Konferenca e Pezës. Dëshmi tjetër e ndershmërisë së
këtij atdhetari është edhe edukimi i të tetë fëmijëve
me ndjenjat më të larta patriotike, ku në veçanti u
shqua, më i madhi Genci, partizan i Brigadës IV Sulmuese, i cili gjithashtu ka një jetë shumë aktive dhe
një veprimtari plot urtësi edhe në drejtimin e degës
së Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të Luftës,
në Durrës.
Këto dhe shumë veti e virtyte të tij, janë dhe arsyet pse ne sot kemi nderin që t’i akordojmë Xhevdet
Ballancës (pas vdekjes) “Dekoratën e artë të shqiponjës”, në vlerësim të merituar për kontributin e tij
si ushtarak patriot dhe qytetar i devotshëm i vendit,
duke u bërë shëmbull frymëzimi për brezat dhe për

çdo ushtarak patriot.
Ne e dimë se sa shumë djem shqiptarë, ushtarakë
patriotë, nuk pranuan të bënin betimin përpara amurit të Italisë fashiste, aq sa me të drejtë populli i Matit dhe jo vetëm, i këndon njërit prej tyre,
Dëshmorit Shahin Toçi: “Shahin Toçi një matian,
gjeneralit i ka thënë, kjo Shqipëri lind burra, që nuk
njohin dy amura”.
Jo vetëm ai, por edhe shumë të tjerë që e paguan
me jetën e tyre këtë patriotizëm dhe besnikëri ndaj
amurit dhe Atdheut, janë modeli i ushtarakut që
na duhet, sepse ata përgatiten për një ditë të zezë
për vendin dhe popullin, kur duhet të jenë në krye
dhe në lartësinë e detyrës, siç kanë qenë edhe këta
burra që ne nderojmë sot.
Çdo kohë dhe periudhë historike ka heronjtë e saj
dhe ky truall ka lindur e do të rritë gjithmonë Heronj, për të mbajtur gjallë amanetin e të parëve tanë
brez pas brezi dhe padyshim, që është detyra jonë të
nderojmë historinë.
Një tjetër gurë e shquar, me kontribute të
veçanta është edhe Doktori i Shkencave, historiani,
arkeologu dhe shkrimtari i njohur Sali Hidri, të cilin
kemi fatin ta kemi sot mes nesh, i cili ka organizuar
vit pas viti në nderim e përkujtim të dëshmorëve të
luftës së 7 prillit 1939, aktivitete të ndryshme.
Z. Hidri, me punën, profesionalizmin dhe mbi të
gjitha me atdhedashurinë e tij, kudo ku ka punuar e
sidomos në Durrës, ka spikatur nëpërmjet artikujve
studimorë, librave të shumtë të botuar, duke u bërë
i njohur dhe shumë i dashur, për të gjithë qytetarët,
duke u respektuar si një prej personaliteteve mët ë
ndritura të këtij qyteti.
Në rrugëtimin e tij të gjatë e plot suksese, ai është
mbështetur e ka bashkëpunuar me shumë kolegë të
fushave të ndryshme, por një mbështetje të madhe
ka patur edhe nga bashkëshortja, Hava Hidri.
Sali Hidri përveçse drejtues i disa institucioneve të rëndësishme kulturore në Durrës, ka kryer
shumë kuali kime brenda dhe jashtë vendit, përfshi
kryeqendrat e kulturës dhe historisë botërore si, në
Romë dhe në Vjenë. Me aftësitë dhe profesionalizmin
e tij ka ditur të përfaqësojë me dinjitet vendin tonë
në veprimtari të ndryshme historiko-kulturore.
Kumtesat, referatet dhe librat e tij janë përkthyer
në disa gjuhë të huaja. Mjaftojnë këto për të gdhendur portretin e Sali Hidrit si një gurë e spikatur në
fushën e shkencës dhe arkeologjisë. Ai, edhe sot e
kësaj dite, vazhdon të punojë për vlerat atdhetare
dhe trashëgiminë kulturore të vendit, duke u bërë
shembull motivimi për brezat e rinj. Për gjithë këto
arritje, sidomos në fushën shkencore e arkeologjike,
si dhe për merita tjera në edukimin patrotik e drejtim, kam vendosur që në 80-vjetorin e tij të lindjes t’i
jap Titullin ‘Kalorës i Urdhrit të Flamurit’.
I përjetshëm kujtimi i Dëshmorëve dhe i Heronjve
të 7 prillit 1939!”
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Shqiptari i ka futur të gjitha luftrat e tij në këngë, për t’i pasur krahas pushkës e barutit

DËSHMORËT E ATDHEUT, NË
MEMORJEN E KOMBIT
• Miratimi i Ligjit të Statusit të Dëshmorit të Atdheut është një
gur themeli që hap shtigje të reja për studiuesit dhe për pasardhësit e familjeve të martirizuara, por dhe për çdo njësi vendore e qëndrore, për rivitalizimin e vlerave të gjithë atyre që u
sakriﬁkuan, me të gjitha mjetet dhe mënyrat deri në ﬂijim, për
një atdhe të lirë e të begatë

Nga Ing. Kol DEDAJ-Studiues
Sekretar Organizativ i OBVL-së
(vijon nga fq.1)

S

hqiptari i ka futur të gjitha luftrat e tij në
këngë, për t’i pasur krahas pushkës e barutit. Sa më tepër njihemi me këta heronj,
aq më tëpër na ndizet zemra nga prushi i frymëzimit të rrallë krijues të gjenisë popullore e përtej gurave madhështore na përndritë shëmbëlltyra e
bardhë e lirisë, të cilën populli ynë e ka mbrojtur
si gjënë më të shtrenjtë. Për këtë liri, për këto ditë
të bukura që gëzojmë ne sot në Shqipërinë tonë të
shtrenjtë kanë shkrirë jetën e tyre bijtë e bijat më
të mira të këtij populli, gjatë historisë së tij të lavdishme shumë shekullore. Edhe populli i rrethit të
Pukës i ka dhënë në çdo periudhë të historisë sonë
kombëtare bijtë më të mirë për Lirinë, Pavarësinë,
çlirimin kombëtar dhe mbrojtjen e tokës sonë amtare.
Pas çdo emri dëshmor i Atdheut qëndron një
histori heroike, një akt sublim në shërbim të Atdheut. Janë pikërisht këto akte të mëdha njerëzore
që i japin kuptim historisë, ato që përbëjnë ngjarjet e mëdha të një jete, të një kombi dhe shteti,
ato që evidentojnë rolin e njeriut në përcaktimin e
zhvillimeve të rëndësishme historike.
Në vijim po japim disa nga Dëshmorët e Atdheut që Puka i ka dhanë vendit, duke i çuar
ata deri në përjetësi, të gdhendur me shkronja të
arta, në panteonin e lirisë, në prehrin e “Nënës
Shqipëri”. Me 5 Maj 2017, në ditën e dëshmorëve,
për të pasqyruar të gjithë dëshmorët e rrethit, Ing.
Kol Dedaj i dhuroi Muzeut Historik të Pukës një
postër me të gjithë emrat e tyre, pasi kishte hulumtuar nëpër arkiva gjatë një periudhe të gjatë
studimore.
Shqipëria sot është me e sigurtë, më e zhvilluar, më pranë familjes së madhe evropiane,
është anëtare e Aleancës së Atlantikut të Veriut
(NATO-s), aleanca më e madhe e ruajtjes së sigurisë dhe paqes botërore që ka njohur shoqëria
njerëzore. Kjo është pjesë e meritës së veprës së
mijëra dëshmorëve që sakri kuan jetën për një
ideal sublim, Atdheun. Dëshmoret e Atdhut të gdhendur në memorjen e kombit, perbenje brumin e
vetëdijes kombëtare . Ndaj kjo është një arsye më
shumë që na bën t’u jemi mirënjohës e t’i kujtojmë
me përunjësi e krenari gjithmonë.

2- Heroizmi i dëshmorëve është i skalitur me
gërma të arta në memorjen dhe ndërgjengjen kombëtare. Familjet e dëshmorëve janë idhujt e lirisë
kombëtare, ato sakri kuan, gjithçka që atdheu
dhe kombi i tyre jetë, i lirë,i begatë, i denjë dhe i
barabartë mes të barabartëve në gjirin e kombet
e tjera. Këtë liri dhe dinjitet e gëzojmë ne sot, por
ama e kemi trashëgim nga dëshmorët tanë dhe
neve duhet ta ruajmë atë, si sytë e ballit dhe tua
mëkojmë brezave pasadhës.
Të kujtojmë, të ruajmë e të promovojmë vlerat
dhe virtytet e dëshmorëve të atdheut, por të shohim nga e ardhmja, mos të kërkojmë, por ti japim
më të mirën shoqërisë dhe atdheut tonë, pasi kjo
ishte dhe deviza dhe vizioni i dëshmorëve për të
cilën u ijuan dhe kështu në plotësojmë dhe një
ëndërr dhe amanet të tyre.
3- Pushteti, është një ndër hallkat kryesore në
mbarëvajtjen e një shoqërie. E, në këtë shoqëri bëjnë pjesë edhe simbolet e saj, ku ndër me kryesorët
janë dëshmorët e atdheut. Ndonëse, ka pasur dhe
ka një vemendje të spikatur për këto simbole siç
janë dëshmorët e atdheut, pyetja lind, a duhet

bërë më tepër? Dhe vetvetiu përgjigjija është: Po
!. Pasi , mendojmë se nuk janë të mjaftueshme
vetëm përkujtimorët e 5 Majit – dita e rënies së
Heroit të Popullit Qemal Stafa dhe 28 e 29 Nëntorit, riparimet e lapidarëve apo të varrezave, por
pasja dhe zbatimi i një kalendari me të larmishëm
qëndror dhe vendor do të ishte një vlerë e shtuar
kombëtare.
Miratimi i ligjit të statusit të dëshmorit të atdheut është një gur themeli që hapë shitigje të reja
për studiuesit dhe për pasadhësit e familjeve të
martirizuara, por dhe për çdo njesi vendore e qëndrore për rivitalizimin e vlerave të gjithe atyre që u
sakri kuan, me të gjitha mjetet dhe menyrat deri
në ijim, për, një atdhe të lirë e të begatë. Qëndresa e tyre ndaj pushtuesve të njëpas-njëshem
otoman, sllave, fashistë, nazistë, etj., ishte epokale, por , akoma nuk e kanë marrë vlerësimimin e
merituar të cilin çdo shoqeri e emancipuar duhet
tu japë martirevë te saj. Ndaj të gjithë sëbashku
duhet të punojmë e të bashkëpunojmë që mundi,
sakri ca dhe gjaku i tyre të prehet në panteonin
tonë kombëtar.
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Kushtuar gjenerallejtënant Spiro Moisiu në 120 vjetorin e lindjes

Libër për Komandantin e Shtabit
na jep të plotë gurën e një ushtaraku, të një gjenerali dhe të një komandanti lufte, ky është një kontribut i
çmuar në fushën ushtarak, si dhe në
letërsinë biogra ke.
PERSONALITETE ME PËRMASA
KOMBËTARE

Prof. Asoc. Dr. Bernard Zotaj
PREZANTIM RRETH AUTORIT
Libri shtë shkruar nga Jovan M.
Bizhyti, i cili ka lindur në Kolonjë të
Myzeqesë. Pasi ka përfunduar gjimnazin në qytetin e Lushnjës, ka vijuar arsimin e lartë në degën Histori-Gjeogra , në Universitetin Shtetëror
të Tiranës. Në vitin 1979-1980 ka kryer specializim pasuniversitar për lozo . Ndërsa në vitin 1976, pranohet
anëtar i Lidhjes së Shkrimtareve dhe
Artistëve të Shqipërisë.
Libra të botuara prej autorit janë:
“Gjurmë të një arratie”, “Stina e divorceve” dhe “Piramida dhe fundi i
një dashurie”, romane; “Historia e
një romeje” dhe “Rrë mi i një zonje”,
novela; “Trokitje e vonuar”, vëllim
poetik; “Historiku i LANÇ-it të rrethit
të Lushnjës” 2005; “Kolonja në sofrën myzeqare”, (historiku i fshatit),
2008; “Xhorxhi Robo, një jetë me histori”, monogra , viti 2009; “Historia
e Manastirit të Ardenicës, tempullit
shenjtërues ortodoks”, 2017, “Gjeneral Spiro Moisiu” 2020, si dhe botime historike në shtypin e ditës e atë
periodik.
Shkrimtari, prozatori, poeti, si dhe
studiuesi e biogra , Jovan M. Bizhyti, studioi dhe bëri librin për jetën dhe
kontributin e Gjeneral Spiro Moisiut.
Autori në do faqe të librit, me ndjenja
dhe emocione na ka dhënë patriotin,
progresistin, konseguent, ushtarakun
e betejave luftarake dhe gjeneralin e
talentuar në përballjen e madhe, në
LANÇ-in që solli çlirimin e vendit. Autori me punën plot pasion e përkushtimin, me përvojë si krijues i talentuar
dhe me kontributin si studiues, ka realizuar një monogra dhe na paraqet
të plotë gurën e Gjeneral Moisiut. Në
monogra janë harmonizuar në një
lidhje kritere teknike me kronologjike dhe është paraqitur e plotë gura e Gjeneral Moisiut gjithnjë në rritje
përmes ngjyrash e situatash dhe veprimtarisë së tij të gjithanëshme dhe
intrasigjente. Pena e shkrimtarit na
ka dhënë botën shpirtërore, karakterin e heroit, një rrë m të rrjedhshëm,
të qartë, të besueshëm, me referenca
dhe me fjalë të thjeshta. Kjo monogra

Fisi i Moisive në historinë moderne
të Shqipërisë, që nis pas shpalljes së
Pavarësisë, zë një vend krejt të veçantë.
Nga ky
si dolën personalitete të
shquara, në fushën e artit skenik, por
dhe në fushën e artit ushtarak dhe të
strategjisë ushtarake, si dhe në armës
së xhenios dhe të presidencës shqiptare. Fisi i Moisive krenohet se i dha
Shqipërisë artistin m famë botërore,
Aleksandër Moisiun, ushtarakun dhe
Gjenerali Spiro Moisiun, si dhe presidentin e vendit Alfred Mosioun, etj.
Fisi i dëgjuar i Moisive origjinën e
kanë nga Kavaja, qytet i Shqipërisë
së Mesme, me histori e tradita patriotike. Madhështia e sit doli jashtë saj,
jashtë ku jve të Shqipërisë, me Aleksandër Moisiu, që në çdo skenë të Europës e jashtë saj shpalosi talentin e
tij, duke mbetur një artist shqiptar e
një pasardhës i denjë i Moisive të Kavajës, që i dha emër Shqipërisë.
Fisi i Moisive, nxorri dhe personalitete, që u bënë të njohur në hapësirat shqiptare, në fushën e artit ushtarak, por dhe të strategut ushtarak
si Gjeneral Spiro Moisiu, atdhetar i
dëgjuar i Kombit Shqiptar, për të vijuar më tej me ushtarakun xhenier
dhe presidentin e vendit Alfred Moisiu.
USHTARAK KARRIERE I USHTRISË SHQIPTARE
Në monogra Gjeneral Spiro Moisiu,
autori me të drejtë e vendos në periudhën midis Rilindjes Kombëtare që solli
Pavarësinë e Shtetit Shqiptar, Monarkisë dhe më pas, zgjimit të ndërgjegjes
kombëtare për çlirimin e vendit nga
pushtuesit nazi-fashistë. Në këtë të
fundit kontributi i tij u shtri në kohë
në periudhat më të vështira që kalonte vendi i ynë në llimet e shek. XX.
Gjeneral Spiro Moisiu ka qenë protagonist në tre periudha të rëndësishme
me vlera kombëtare për fatet e vendit:
në periudhat e monarkisë Zogolliane,
të pushtimit nazi-fashist të Shqipërisë
dhe të LANÇ-it dhe në sistemin komunist, pas çlirimit të vendit.
Në këto periudha të sistemeve të
ndryshme politike, Gjeneral Spiro Moisiu ka shërbyer si ushtarak karriere i
ushtrisë shqiptare, ka punuar e luftuar në mbrojtje të territoreve të vendit,
të lirisë e pavarësisë së Atdheut dhe
të forcimit të ushtrisë sonë kombëtare.
Populli shqiptar pavarësisht sistemeve
politike, edhe kur s’kishte ushtrinë e
tij të organizuar, ka luftuar me çeta
dhe grupime të ndryshme patriotësh
luftëtarë për lirinë e pavarësinë e vendit.
Kontributi i patriotit dhe ushtarakut Spiro Moisiut, sipas këtyre periudhave u shqua në krijimin dhe drejtimin

e njësive të Forcave të Armatosura
të ushtrisë shqiptare në vitet 19211939; drejtues ushtarak i formacioneve luftarake dhe Komandant i Shtabit
të Përgjithshëm të UPVNÇSH në vitet e
luftës partizane për çlirimin e vendit,
1942-1944, si dhe krijues e modernizues i Ushtrisë Kombëtare Shqiptare
pas çlirimit të vendit në vitet 19441947, në detyrën e She t të Shtatmadhorisë së Ushtrisë Shqiptare. Ai
ishte udhëheqës dhe ushtarak i lartë
me gradën “Major” dhe më pas “Gjeneralmajor” i LANÇ-it. Spiro Moisiu në
karrierën e tij ka shërbyer mbi 60 vjet,
kryesisht në shërbimin ushtarak dhe
renditet nga gurat e pakta ushtarake
për jetëgjatësi në detyra ushtarake,
punë dhe kontribute në shërbim të
popullit dhe të Atdheut.
SFIDOI SI LUFTËTAR, KOMANDANT E STRATEG NË 6 LUFTËRA
Gjeneral Spiro Moisiu s doi me dinjitet si luftëtar, komandant e strateg
në 6 luftëra për mbrojtjen e trojeve e të

pavarësisë së vendit.
-Në vitin 1920 në luftë kundër ushtrisë serbe, e cila kishte depërtuar në
territoret shqiptare deri në Kaptinë
të Martaneshit. Ushtaraku i ri Spiro
Moisiu ishte nga pionierët e parë që
u përgatit dhe u a rmua në perëndim
në shkollat e Austrisë. I brumosur me
ideale patriotike dhe progresiste, erdhi në Atdhe për t’i shërbyer popullit
të tij me përkushtim, sipas interesave
dhe nevojave të shtetit të ri shqiptar,
duke u ndeshur në përballjen e parë
në përpjekje për të mbrojtur trojet e
vendit te tij.
-Beteja tjetër ishte kundër forcave
bjellogardiste dhe bajraktare në vitin
1924, pranë fshatit Xibër të Matit dhe
deri në shkallën e Tujanit në afërsi të
Tiranës.
-Në vitin 1926 luftoi për shtypjen e
rebelimit në zonën e Dukagjinit.
-Në vitin 1939 luftoi kundër
pushtuesve fashistë italianë që push(Vijon në faqen 5)
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të Përgjithshëm të UANÇSH
(Vijon nga faqja 4)
tuan Shqipërinë, duke morrë pjesë
në rezistencën popullore në territoret
e Shëngjinit, Lezhës e Shkodrës, për
shkak se Mbreti Zog dhe qeveria e tij,
braktisën Shqipërinë, duke lënë popullin dhe ushtrinë në mëshirë të fatit.
-Në vitin 1940 në Luftën Italo-Greke, Major Spiro Moisiu dha shembullin më patriotik dhe atdhetar, duke
tërhequr nga fronti i luftës batalionin
“Tomorri” që drejtonte me ushtarë
shqiptarë, për t’iu shmangur çdo konflikti kundër popullit fqinjë grek, për
llogari të pushtuesve fashistë italianë.
-Në vitet 1942-1944, në LANÇ-in
për çlirimin e Shqipërisë, Major Spiro
Moisiu dha kontributin e tij maksimal,
për organizimin dhe drejtimin e formacioneve ushtarake partizane, në detyrën e lartë të Komandantit të Shtabit
të Përgjithshëm të Ushtrisë Antifashiste NÇ.
Në të gjitha këto luftëra e beteja,
Gjeneral Spiro Moisiu shpalosi vlera
atdhetare dhe guximin patriotik. Ai
u gjend kurdoherë në mbështetje të
popullit dhe Atdheut, në mbështetje
të lirisë e demokracisë, duke mbajtur
gjithmonë anën e progresit.
SHTABI I PËRGJITHSHËM UDHËHOQI SI NJË ORGAN KOLEGJIAL
Major Spiro Moisiu u shqua në
LANÇ-in në vitet 1943-1944, si Komandant i Shtabit të Përgjithshëm të
UANÇSH, duke sakri kuar familjen,
pasurinë e gjithçka, të cilën e vuri
totalishte në shërbim të Atdheut e
të popullit të tij, si dhe të Luftës Antifashiste deri në çlirimin e plotë të
Shqipërisë. Roli i Shtabit të Përgjithshëm për drejtimin politik e ushtarak
të LANÇ-it, është vlerësuar dhe nga
personalitetet e Aleatëve të Koalicionit
Ndërkombëtar që udhëhoqën Luftën e
Dytë Botërore, duke e vlerësuar dhe
mbështetur në maksimum këtë luftë,
po ashtu dhe drejtuesit e saj. Ishte
meritë e PKSH me Enver Hoxhën në
krye, që në momente të rëndësishme
historike, arritën të tërheqin në radhët
e Frontit NÇ nacionalistë të spikatur,
ndër ta dhe Major Spiro Moisiun, të
cilët jo vetëm bënë për vete masën më
të madhe të popullit për në betejat e
luftës partizane, por dhe u prinë atyre
në ballë si udhëheqës e komandant
ushtarak. Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë me drejtuesit kryesor të tij e me
patriotët e tjerë nacionalistë të Frontit
NÇ, kanë meritën që e bënë Shqipërinë
dhe LANÇ-it pjesë të Koalicionit Fitimtar të Aleancës Botërore kundër bishës
nazi-fashiste, që çoi në toren përfundimtare, çlirimin e plotë të Shqipërisë
në 29 nëntor 1944.
Luftën e armatosur Shtabi i Përgjithshëm i UNÇSH-së e udhëhoqi kurdoherë si një organ kolegjial. Kështu
në urdhërin e lëshuar nga Shtabi i
Përgjithshëm më 17 gusht 1943 mbi
strukturën organizative në UNÇSH-së,
ky kriter gjen shprehjen e vet, ku theksohej se Ushtria Nacionalçlirimtare

Partizane dhe Vullnetare vihet nën
komandën e Shtabit të Përgjithshëm.
Organet e larta, Komanda e Shtabit të
Përgjithshëm, kishte kompetenca të
gjëra lidhur me përpunimin e planeve
strategjike e operative, dhe këto njëkohësisht merrnin vendime të rëndësishme për problemet kryesore të
luftës së armatosur e të përsosjes organizative të UNÇSH-së. Në plotësimin
të këtyre detyrave, komanda gjithmonë
bashkëvepronte me disa nga anëtarët
e tjerë të Shtabit, që gjendeshin dhe
qëndronin pranë tij.
Shtabi operativ në strukturën e
Shtabit, luante dhe kishte rol tepër të
rëndësishëm. Ky shtab operativ gjithmonë përbëhej nga komandanti dhe
komisari, si dhe dy specialistë ushtarakë. Specialistë ndiqnin situatat
luftarake në shkallë vendi, i raportonin
Shtabit në bazë të planeve e ideve të
tij, si dhe hartoheshi urdhëra operacione e udhëzime. Nëpërmjet veprimtarisë të këtij Shtabi Operativ, bëhej
e mundur drejtimi operativ-strategjik i UNÇSH-së dhe i formacioneve të
saj. Ndërsa seksionet si komisariati
ekonomik, seksioni i brendshëm dhe
ai i shëndetësise drejtoheshin e kishin
në krye një anëtar Shtabi. Ndërsa shumica e anëtarëve të Shtabit të Përgjithshëm mbanin dhe kryenin funksione komanduese në formacionet të
ndryshme të UNÇSH-së.
Shtabi i Përgjithshëm i UNÇSH-së
nuk ishte strukturë e rëndë. Në vetvete ai ishte një aparat i lehtë, i gatshëm për lëvizje e manovrime të shpeshta, i përshtatej terrenit malor dhe
natyrës të luftës partizane. Shumë nga
anëtarët e Shtabit komandonin formacione partizane. Edhe ata anëtarë
të Shtabit të cilët nuk kishin funksione komanduese, shpesh gjendeshin
pranë formacioneve të mëdha të UNÇSH-së, në detyrën e të deleguar të tij,

gjatë operacioneve luftarake. Në çdo
vendqëndrim të Shtabit gjatë luftës
gjendej komanda dhe dy deri në tre
anëtarë të tij. Në këtë mënyrë Shtabit
paraqet një tipar të theksuar operativ,
gjë që e rriste shumë efektivitetin e veprimit të tij.
Shtabi i Përgjithshëm, në varësi
nga zhvillimi i situatave, gjithmonë
synonte të ndodhej e të gjendej në
afërsi të ngjarjeve e të operacioneve të rëndësishme luftarake. Gjatë
luftës ai manovroi kryesisht në zonat
e Shqipërisë së Mesme dhe deri në
Jug të vendit. Vende të përshtatshme
gjithmonë janë vlerësuar krahinat malore të cillat ishin shëndrruar në baza
të fuqishme të luftës partizane. Në
periudhën korrik 1943-gusht 1944,
vendet e qëndrimit e të drejtimit të
Shtabit të Përgjithshëm ishin Çermenika (Labinoti, Shmili, Orenja), Kucaka, Panariti, Helmesi, Odriçani. Fundshtatori 1944, Shtabi i Përgjithshëm u
përqëndrua në qytetin e lirë të Beratit,
nga ku drejtoi operacionet mësymëse
për çlirimin e plotë të vendit.
SPIRO MOISIU, KOMANDANT I
SHTABIT
Në këtë kohë Spiro Moisiu ishte
40 vjeç. Në këtë detyrë, ai erdhi si një
ushtarak e me një karriere të gjatë e
të respektuar ku spikatën aftësia e
profesionalizmi ushtarak, si dhe dinjiteti e atdhedashuria. Spiro Moisiu,
patriotizmin dhe shpirtin human e
kishte shpalosur në rininë e hershme,
në mbrojtje të punimeve të Kongresit
të Lushnjës 1920, ku zë ll dhe karriera e tij ushtarake. Merr pjesë në
Revolucionin e Qershorit 1924. Ndërsa pushtimi fashist e gjen me gradën
ushtarake major. Ai kishte kryer një
kurs për o cera madhorë, me detyrë
komandant batalioni në zonën e ku rit Shkodër-Shëngjin. Ai ishte ndër o -

cerët që e pritën agresionin me pushkë. U vlerësua shumë si ushtarak dhe
atdhetar gjatë Luftës Italo-Greke. Me
aktin e tij antifashist, liridashës e guximtar braktis frontit së bashku me
batalionin që komandonte. Pasi del
nga kampi i përqëndrimit në Shijak,
merr pjesë aktive në LANÇ. Ai i manifestoi aftësitë e tij komanduese në organizimin dhe drejtimin e formacioneve partizane në rrethin e Lushnjës. I
edukuar me ndjenjat e atdhedashurisë, i shquar në veprimtarinë patriotike e me përvojë të gjatë në karrierën
ushtarake, i matur e burrëror, Spiro
Moisiu përfaqësoi kandidaturën më
të gjetur në detyrën e Komandantit
të Shtabit të Përgjithshëm. Në krye
të këtij Shtabi, majori Moisiu shfaqi
më tej aftësitë e tij në fushën e artit ushtarak dhe të drejtimit operativo-strategjik në kushtet e një lufte
popullore, duke merituar me të drejtë nderimin dhe respektimin e efektivave dhe të komandantëve të UNÇSH-së.
Ai me qetësinë dhe ekuilibrin e admirueshëm ndërtoi marrëdhënie korrekte me të gjithë anëtarët e shtabit.
Ai ishte njohës i thellë i çështjeve ushtarake dhe shfaqi kudo ndihmesen e
tij të madhe në funksionimin e Shtabit
të Përgjithshëm. Duke iu përshtatur
natyrës së luftës, si një profesionist
i aftë ushtarak e një ndër hartuesit
kryesor të urdhërave, udhëzimeve e instruksioneve që nxirrte Shtabi i Përgjithshëm, ka vlerat e tij të mëdha për
fuqizimin e UNÇSH-së e shëndrrimin
gradual të saj nga lufta partizane në
një ushtri të rregullt.
Jeta dhe veprimtaria shumëvjeçare
e këtij personaliteti për kauzën e mbrojtjes dhe pavarësisë së Atdheut, është
trashëgimnia më e vyer që ai na ka
lënë dhe që gjithë brezat e shqiptarëve
do i jenë mirënjohës për jetë.
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TITULLI

KËSHILLI I QARKUT KONSIDERON PROPOZIMIN E KRYESISË SË OBVL

ISMAIL SHULKU DHE MUHARREM
GJOKA “NDERI I QARKUT DIBËR”
• Kryesia e OBVL
M
falenderon Këshil-

e propozimin e Kryesisë së
Organizatës së Bashkuar të
Veteranëve të LANÇ (OBVL),
Këshilli i Qarkut Dibër ka nderuar me
titullin “NDERI I QARKUT DIBËR”, kolonel Ismail Shulkun dhe nënkryetarin
e OBVL Muharrem Gjoka.
Dy burra të nderuar, dibranë dinjitoz, kontribues dhe të përkushtuar në
vite, profesionist të vërtetë në punën
e tyre, njëri si ushtarak dhe tjetri si
mjeshtër në kantjeret e rrugëve dhe hidrocentraleve, janë nderuar kështu të
premten më 17 prill në Peshkopi nga
këshilli i Qarkut. Dibër. Ismail Shulku
dhe Muharrem Gjoka, u vlerësuan për
kontributin e tyre mbi 50 vjeçar, me titullin “Nderi i Qarkut Dibër”.
Kryesia e OBVL i përgëzon të dy gurat e spikatura dhe falenderon Këshillin e Qarkut Dibër dhe kryetaren,
Valentina Haliti Doda, që konsideruan propozimin e saj për të nderuar
dy njerëz me kontribute të mëdha në
shërbim të Dibrës dhe Shqipërisë.

lin e Qarkut Dibër
dhe kryetaren, Valentina Haliti Doda,
që konsideruan
propozimin e saj
për të nderuar të
dy ﬁgurat e spikatura dhe dy njerëz
me kontribute të
mëdha në shërbim të Dibrës dhe
Shqipërisë

NDERIMI PËR KOMANDANTIN
E FRONTIT VERILINDOR, ISH-ZV/
SHEF I SHTBIT TË PËRGJITHSHËM
TË FA TË RSH
Kolonel ISMAIL NAZIF SHULKU u
vlerësua me titullin “NDERI I QARKUT
DIBËR” me motivacionin: “Për kontributin e dhënë në organizimin dhe
konsolidimin e strukturave të Forcave
të Armatosura të Republikës së
Shqipërisë si dhe për propagandimin
dhe promovimin e vlerave patriotoke të
dibranëve në luftrat për liri e pavarësi
kombëtare”|.
Ismail Shulku lindi në Peshkopi
më 10 shkurt 1943. Në qytetin e Peshkopisë kreu arsimin 7-vjeçar, si dhe
shkollën e mesme.
Në vitin 1961, Isamil Shulku nisi
studimet në Shkollën e Bashkuar, për
t’i përfunduar ato me rezultate shumë
të mira.
Me përfundimin e shkollës e caktuan komandues po në shkollë ku qëndroi dy vite edhe si komandues, edhe
pedagog. Aty mësoi më shumë për t’u
orientuar në jetë në detyrat ushtarake.
Pas kësaj eksperience të mire,
emërohet komandant kompanie në
brigadën e Peshkopisë, ku pas një
viti bëhet shef i shtabit të batalionit
dhe shumë shpejt edhe komandant
batalioni, për punë të organizuar dhe
për marrëdhënie shumë të mira me
kuadrot dhe ushtarët.
Në vitit 1974 shkoi për studime në
Akademinë e Shtabit të Përgjithshëm,
e cila përgatiste shtatmadhorë dhe drejtues të lartë të ushtrisë. Ismaili mbrojti diplomën shumë mirë dhe në shtator
lloi punën si komandant i Brigadës së
Gramshit.
Kur mbushi 5 vjet në detyrë, u transferua në detyrën e she t të Shtabit të
Koorpusit të Burrelit.
Deri në mars 1983, kreu dhe detyrën e komandantit të Korpusit, por

hej në tre Fronte. Për çdo front u
caktua nga një komandant, ku Ismail
Shulku, mbulonte Frontin Veri-Lindor
dhe ishte zëvendës i She t të Shtabit
të Përgjithshëm. Kështu që lloi punë
në Shtabin e Përgjithshëm,duke drejtuar Frontin Veri-Lindor që ishte më
i vështirë, pasi mbulonte vijën ku tare prej 474 km nga Qafë Thana deri
në Velipojë të Shkodrës dhe kishte në
drejtim 6 divizione.
Ismail Shulku është autor i mjaft
shkrimeve e kumtesave në shtypin
ushtarak, si dhe i disa metodikave
që kanë shërbyer për zhvillimin e
disa stërvitjeve të Shtabit e Komando-Shtabi me shumë njësi të Forcave
të Armatosura. Ai ka drejtuar e udhëhequr disa stërvitje të mëdha me
trupa, me njësi taktike dhe operative,
me pjesëmarrjen e të gjitha llojeve të
armëve e shërbimeve. Deri në fund të
karrierës ushtarake mbajti me dinjitet
gradën e Kolonelit.
Në të gjithë veprimtarinë e tij për
merita pune e shërbimi është vlerësuar me urdhra e medalje të ndryshme
nga Presidiumi i Kuvendit Popullor,
nga Ministri i Mbrojtjes dhe She i
Shtabit të Përgjithshëm të FA.
MUHARREM GJOKA, PROMOVUES I VLERAVE ETNOKULTURORE DHE ATYRE TË LANÇ

ato u suprimuan dhe mori detyrën e
komandantit të Divizionit të Burrelit
që shtrihej në katër rrethe në Librazhd,
në Peshkopi, në Burrel dhe një pjesë
në Tiranë. Ky divizion kishte një de-

tyrë të vështirë pasi mbronte drejtimin
Dibër e Madhe, Kaptina e Martaneshit
dhe Tiranë.
Në vitin 1985, Këshilli i Mbrojtjes
e pa të arsyeshme që ushtria të nda-

Nënkryetari i OBVL MUHARREM
MEHDI GJOKA u vlerësua me titullin
“NDERI I QARKUT DIBËR”, me motivacionin: “Për për mbajtjen gjallë të
vlerave etnoklulturore, për kontributin e çmuar në mbështetjen dhe promovimin e vlerave të LANÇ, dhe si
(Vijon në faqen 7)
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IN MEMORIAM

105 vjetori i lindjes dhe 20 vjetori i vdekjes: Duke përkujtuar ﬁgurën dhe veprën e madhe të Heroit
të Popullit Fadil Hoxha i bëjmë nder historisë dhe kombit

Kosova, 20 vjet pa burrështetasin
Fadil Hoxha, (1916-2001)

F

adil Hoxha vdiq me 22 prill
2001 në Prishtinë, në moshen
85 vjeçare. Ishte njëri nga gurat më të shquara në historinë moderne, ideator dhe luftëtar për pavarësimin e Kosovës.
Fadil Hoxha kaloi vështirësi të
jashtëzakonshme, por bashkë me ekipin drejtues arritën t’i shkëpusnin
lidhjet e popullit të Kosovës me nazifashizmin dhe ta radhisnin Kosovën
në Frontin Antifashist të kombeve.
Pas vitit 1941, deri në vitin 1945
Fadil Hoxha bëhet një nga komandantët e luftës kundër fashizmit.
Nga viti 1945 deri në vitin 1986 ka
mbajtur vazhdimisht disa nga postet
më të larta drejtuese në Jugosllavinë
e kohës. Ka qenë anëtar i Byrosë Politike Jugosllave, Kryetar i Parlamentit
të Kosovës, Zëvendës i Presidencës së
Jugosllavisë. Ishte një nga personazhet
më të larta drejtuese që Kosova kishte
në Federatën Jugosllave.
Si kreshnik dhe i palëkundër Fadil
Hoxha intensi koi kërkesat në favor të prosperitetit politik, ekonomik e social të Kosovës. Në historin e
re dhe të vjetër të Kosovës ai mbetet
një nga personazhet kryesor që vendosi themelet e para të shtetësisë së
Kosovës. Kur u bind se humbi opsionin e rrugës së natyrshme të bashkimit me Shqipërinë, zgjodhi rrugën
e fuqizimit të pushtetit shtetëror në
Kosovë.
Si burrë shteti, me aftësi e dinjitet,
me zgjuarsi e largpamësi të jashtëza-

konstituive të Federatës.
Për këtë arritje të madhe politike,Fadil Hoxhën duhet kuptuar dhe çmuar si vizionar i cili me
urtinë e një politikani të spikatur arriti këtë vlerë
për vendin dhe popullin e tij.
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 kontrolluara nga hegjemonizmi nacionalist serb dhe u largua Rankoviqi me klikën e tij
nga pushteti që keqëpërdornin e ushtronin terror
ndaj shqiptarëve, populli i Kosovës nën udhëheqjen e Fadil Hoxhës, arriti zenitin e zhvillimit. U
legalizua amuri kombëtar, themelohen Universiteti i Prishtinës, Instituti Albanologjik, Instituti i
historisë, Radio Televizioni i Prishtinës, Kosova–
lmi, Ansambli “Shota”, Teatri krahinor, etj. Zhvillohet kombinati “Trepça”, Kombinati i Obiliqit,
“Ferronukëli””, “Agrokosova”…Ndërtohen liqejtë
arti cialë “Badovci”, “Ujmani”, “Batllava”, “Radoniqi”, sistemi “Ibër–Lepenc”, mijëra banesa e pallate, shtëpi të shëndetit 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”, “Fjala”, “Shkëndija”, “Kosovarja, “Gazeta e
pionierëve”, “Thumbi“ etj. Sigurohen bursa për
studentët shqiptarë të cilët përveç në Univesitetin e Prishtinës, studionin në qendëra tjera si në
Beograd, Zagreb, Ljubljanë, Sarajevë dhe jashtë
ku jve të Jugosllavisë së atëhershme.
Duke përkujtuar gurën dhe veprën e madhe
të Heroit të Popullit Fadil Hoxha i bëjmë nder hiskonshme, duke shfrytëzuar më së miri konjukturat e brendshme torisë dhe kombit.
politike në ish-Federatën Jugosllave, arriti ta bëjë Kosovën pjesë
Le të prehet në paqe trupi i tij.

ISMAIL SHULKU DHE MUHARREM GJOKA “NDERI I QARKUT DIBËR”
(Vijon nga faqja 6)
ish-drejtues në fushën e ndërtimeve
dhe infrastrukturës rrugore në gjithë
vendin”.
Muharremi lindi në vitet e luftës, Në
Zall Dardhë, Dibër më 16 qershor të vitit 1943. Kaloji një fëmijëri të vështirë,
por kjo e bëri më të fortë dhe të vetëdijshëm për të çarë rrugët e jetës.
Që në vitet e rinisë së tij u inkuadrua
në kantierët e ndërtimit të rrugëve, llimisht në Kurbnesh dhe më pas në
Skuraj, duke a rmuar cilësi të jashtzakonshme, të njeriut punëtor, korrekt,
kreativ, por edhe drejtues i aftë.
Vitet e shërbimit ushtarak e largojnë prej ketu dhe mbrojtja e Atdheut e
kërkon në Bilishtin e largët, në ku rin
me Greqinë. Prej aty, ai shërben syshqiponjë edhe në Poçarin e largët në
Leskovik, duke lënë gjurmët e mira të
një patrioti të guximshëm dhe të një
ushtari e djali të mirë.
Sërish pas shërbimit ushtarak në
kantieret e ndërtimit, nga njëri fshat
në tjetrin, si në Spaç, Shupal, Reps,
Arrëz, Miliska, Fierzë, Gropa, Haprripe

etj, Muharrem Gjoka stamponte çdo
ditë me punën dhe sjelljen e tij, emrin
e mirë, duke tuar një personalitet të
padiskutueshëm.
Veçanërisht aftësitë e tij organizuese dhe drejtuese spikatën në vitet
1965-1955 në ndërtimin në një kohë
rekord të rrugës Qafë Bari – Fierzë dhe
në vitin 1972 për asfaltimin e rrugës
nacionale Peshkopi-Bulqizë.
Më pas, cilësitë e tij dhe vrulli i
punës e a rmojnë edhe në Vaun e
Dejes, madje aty kreu edhe studimet
e shkollës së mesme në teknikumin
e ndërtimit, duke rritur më shumë
nivelin e tij jo vetëm professional, por
edhe intelektual.
Tashmë shkollimi i jep mundësinë
që të zgjidhet në detyra të rëndësishme, duke qënë edhe drejtuesi i
transporit. Jo rastësisht ai mori përsipër mjaft punë të mira në asfaltimin
e rrugëve të Pukës, Shkodrës, Kukësit,
Bulqizës, Rrëshenit, etj.
Viti 1979, solli një shpërblim të
gjithë këtij angazhimi dhe pune titanike, duke u pozicionuar në qytetin
e Laçit, ku zgjedh edhe të banojë me

familjen e tij të re dhe aty vijon të jetojë e kontriboj për shumë vite. Këtu
kryen edhe shkollën ekonomike, çka
i mundësoi ngjitje ne shkallët e karrierës deri Shef i Transportit të Ndërmarrjes së Asfaltimit që mbulopnte
gjithë Veriun e Shqipërisë.
Pas viteve 90, kantieri ku ai punonte, Rruga Ura u privatizua, konkretisht
në vitin 1994, por Muharremi vijoi të
ishte sërish aty, si drejtues kantieri
deri në vitin 2002.
Dy vjet më pas, pra në vitin 2004,
ai del në pension, por kjo shkëputje,
asnjëherë s’e ndali atë në vrullin e përjetshëm të angazhimeve dhe punëve të
mira në dobi të familjes, vendlindjes
dhe Shqipërisë.
Muharrem Gjoka, mbetet në ajkën
e njerëzve të mirë dhe burrave të ndershëm e të përkushtuar, që përmes
punës fjalës, sjelljes, por mbi të gjitha
veprave të mëdha në shërbim të komunitetit, kanë një vend te merituar
në shoqëri dhe komunitet.
Prej më shumë se dhjetë vitesh
Muharrem Gjoka kryen funksionin e
Presidentit të Grupit Artistik “Folk Alb

Hazis Ndreu”, i cili ka konkuruar dhe
tuar çmime të para në festivale ndërkombëtare si në Ulqin, Tetovë e Prishtinë.
Po ashtu, që nga Kuvendi i shtatë
i OBVL është zgjedhur Nënkryetar i
kësaj organizate, funksion të cilin e
kryen me përkushtim të rrallë.
Aktiviteti i tij i mësipërm është
vlerësuar me Çerti katë Nderi nga
Shoqata Kombëtare e Miqësisë dhe
Bashkëpunimit
Shqipëri-Itali;
me
Mirënjohje nga Qendra për Kulturë në
Ulqin; me Çerti katë Mirënjohje nga
Ansambli Artistik “Kuvendi” Zall Dardhë, ndërkohë që mban edhe Titullin
“AMBASADOR I PAQES” nga Federata
e Paqes Universale.
Vleresimi i kontributit të zotërinjve ISMAIL SHULKU dhe MUHARREM GJOKA, - anëtarë të kryesisë së
OBVL me titullin “QYTETAR NDERI”
TË QARKUT DIBËR , parasëgjithash
është vlerësim për Organizatën tonë
të Bashkuar të Veteranëve të LANÇ,
e cila prej 26 vitesh që nga krijimi i
është përkushtuar edukimit atdhetar
të shoqërisë dhe të brezave.
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HOMAZH
Ngushëllimi më i mirë për të gjithë të afërmit është se Ai la një vepër e emër të mirë, që do të kujtohet brez pas brezi

Për mësuesin veteran Ramiz Leka
Nga Zabit Lleshi
Më 27 mars u nda nga jeta mësuesi
veteran Ramiz Abaz Leka, nga Kovashica e Grykës së Vogël të Dibrës. Lindi
në vitin 1934, në një familje me një të
kaluar patriotike. Gjyshi i tij Elmas me
Rrahman Lekën luftuan përkrah Merrsim Demës në kryengritjet e mëdha
1910-1912 dhe mbrojtjen e toreve të
saj 1913-1921. Mbështetën Qeverinë e
Lushnjes dhe revolucionin demokratiko-borgjez të vitit 1924. Familja e
Ramizit gjithashtu ndihmoi pa rezerva
luftën Nacional-çlirimtare. Pas çlirimit
u muar kryesisht me bujqësi, miratoi
dhe u aktivizua në zbatimin e reformave në fushën ekonomike, arsimore
e kulturore.
Fisi leka në Kovashicë ka ardhur
nga Zogjet, për shumë kohë ato i ruajtën lidhjet me origjinën. Fëmijëria
e Ramizit nuk ndryshonte nga ata të
fshatit ku ata u lindën dhe rritën me
bashkëmoshatarët.
Arsimi në Kovashicë si kudo në
Grykën e Vogël ishte një ëndërr të cilët
kishin luftuar brez pas brezi patriotët
Tush Lleshi, Bajram Markja,Jashar
Dema, Mersim Dema, Rrahman Leka,
Tush Meta, Shaqir Tomja,Jashar Zeneli e tjerë.
Sukses i kësaj lufte ishte kurorizimi
i hapjes së shkollës në vitin 1937.
Dërgimi i Abaz Xhafës në normalen
e Elbasanit u bë frymëzim i mjaft të
rinjëve për të vazhduar studimet në
shkollat e reja të hapura rishtas pas
tores së luftës Nacional-çlirimtare.
Hapja e shkollave në fshatrat e
Grykës së Vogël, puna për zhdukjen
e analfabetizmit e nxiti familjen dhe
Ramizin, megjithëse fëmijë të vazhdonte pas shkollës llore edhe shkollën
shtatëvjeçare në Peshkopi, në vitet
1947-1949.
Rezultatet shumë të mira në mësime, nevojat për mësues i afruan
Ramizit mundësinë për të lluar punë
mësues në shkollat llore. Angazhimi
në luftën kundër analfabetizmit, krahas punës si mësues në Mustafe,Topojan dhe Kovashicë, ndikuan për rritjen
e dashurisë për profesionin e bukur të
mësuesit. Më 1955 kryen shërbimin
e detyrueshëm ushtarak në Korçë, në
brigadën e ku rit. Pas përfundimit të
shërbimit ushtarak kthehet përsëri
mësues në Topojan.
Nisur nga perspektiva që organet
e Pushtetit shikonin për mësuesin,
Ramiz Lekës i akorduan të drejtën e
studimit në gjimnazin e puntorëve në
Tiranë 1959-1961.
Mësues në Zogje 1961-1962. Më
1963-1964 mbaroi Institutin Pedagogjik “Aleksandër Xhuvani” në Tiranë,
dega matematikë- zikë, duke kaluar
kështu të gjitha shkallët e kuali kimit
si mësues për shkollat shtatë vjeçare.
Si drejtor i shkollës shtatëvjeçare
“Man Jella” në Zogje në vitet 19641970, bashkë me mësuesit që punuan
në ato vite, Ramiz Leka ka meritën që
në saj të punës këmbëngulëse dhe plot
pasion, ajo shkollë ishte ndër shkollat
më të mira të rrethit të Dibrës.
Abaz Xhafa, Ramiz Leka bashkë me

• Telefonatat nuk mund të zëvëndësonin bisedat tona e takimet aq të ngrohta e
miqësore. Shumë prej njerëzve tanë nuk patën mundësi t’i përcjellin në banesën e
fundit. Jam i tej mbushur me dhimbje. Do t’u mungosh fëmijëve, nipërve e mbesave, njerëzve të afërt por edhe shokëve e miqve

pushtetarët vendor Ramiz Dumani,
Selim Isaku, Riza Xhafa, Baftjar Doda,
Hysen Shehu, Shefki Lleshi, Faiz Dumani e tjerë kanë dhënë një ndihmë
të madhe për hapjen e zgjerimin e arsimit shtatë vjeçar. Kjo bëri të mundur
hapjen e shkollave shtatëvjeçare në
Gjuras, Topojan, realizimin e arsimin
shtatëvjeçar të detyrueshëm, rritjen e
cilësisë, zgjerimin e veprimtarisë kulturore -artistike e sportive etj.
Përgaditja e kuadrove mësues,
si një detyrë parësore dhe imediate,
duke dërguar shumë të rinj dhe reja
në degët e mësuesisë dhanë rezultatet
e veta për ruajtjen e traditës së mirë
të punës mësimore dhe edukative në
shkollat shtatëvjeçare të lartpërmendura. Shumë të rinj e të reja u dërguan
në shkollat pedagogjike dhe u rikthyen mësues si Myzejen Dumani, Drita
Lila, Dylbere Toçi, Nexhmije Dumani,
Bedrie Skarra, Zabit Lleshi, Avni Toçi,
Xhevat Jella,Kamber Xhafa,Ibrahim
Xheleshi, Shqipe Leka etj.
Marrëdhënjet mësues-drejtor që
ndërtoi Ramiz Leka ishin mjaft të
mira e korrekte.Drejtori ka rolin e vet
kryesor në marrëdhënjet shoqërore e
miqësore që ndërtohen gjatë punës në
një kolektiv.Ai ishte i barabartë mes të
barabartëve. Ndihmonte dhe mbante
afër mësuesit e rinj, mbështeste dhe
inkurajonte ato si mësim dhënës, veprimtar shoqëror etj.Shumë prej nesh
u bënë mësues, disa edhe drejtues të
mirë. Për koençidencë, Xhevati, Avniu,
Kamberi, Nexhmija, Ibrahimi u bënë
drejtor të shkollave në Grykën e Vogël.
Për këtë Ramizi gëzohej dhe ndiente
kënaqësi.
Ramiz Leka i forcoi marrëdhënjet e

shkollës me prindërit si një përparësi
për realizmin e detyrave të shkollës,
për edukimin e brezit të ri.E çmonte
ndihmën e Këshillave popullor të fshatrave. Informonte ato për problemet
e shkollës, prandaj sigurohej plani i
edukimit, realizohej në kohë fushata arsimore për çdo vit mësimor para
llimit të mësimeve, frekuentimi i nxënësve ishte pa mungesa, nuk kishte
asnjë braktisje të fëmijëve nga shkolla
etj.
Në saj të këtij bashkëpunimi siguroheshin në kohë mjetet mësimore e
didaktike, përveç atyre që siguronte
vetë mësuesi, grumbulloheshin para
kohe drutë për ngrohje për të gjitha
shkollat e fshatrave etj.
Shembull u bë shkolla e Zogje në
veprimtarinë kulturore e sportive
midis fshatrave, ato zonale e në shkallë rrethi. Kjo u sigurua në saj të
bashkëpunimit të shkollës, mësuesve
me veprimtarët shoqërorë, amatorët
në shumë raste ish nxënësit e kësaj
shkolle.
Në vitet 1970-1972, Ramiz Lekën e
dërguan në shkollën e Partisë “Vladimir Iliç Lenin” Pas mbarimit të saj
u emërua në Komitetin e Partisë, ku
llimisht mbulonte Zerqanin dhe Bulqizën. Detyra e re ishte më e vështirë
dhe me shumë përgjegjësi, por ai kish
tashmë pregaditjen dhe pjekurinë
për ta kryer atë më së miri. Duhej të
punonte me kuadrot në shkallë rrethi.
Përvojën, eksperiencën dhe arritjet
që gjeti në detyrën e re Ramiz Leka i
çoi më përpara, prandaj puna e tij u
vlerësua vazhdimisht. Kuadër i kompletuar dhe kompetent. Njohës i mirë
i problemeve të fshatit, puntorëve, rin-

isë, inteligjencës. Solli një frymë të re
në punë për aktivizimin e kuadrove
në qeverisje; organizmin e drejtimin e
ekonomisë nëpërmjet shembullit personal, rritjes së ndërgjegjes në punë,
nxitjen e novatorizmit etj.Ishte shumë
praktik, njihte shumë mirë psikologjinë e fshatarëve, nëpunësit etj.
Më 1982-1985 punoi në Muhurr
sekretar i Byrosë Partisë së kooperativës bujqësore. Përvojën dhe eksperiencën e tuar e përcolli në këtë
ekonomi bujqësore ku njohu më mirë
jetën dhe punën e popullit puntor e patriot të Muhurrit. Krijoi lidhje e miqësi të reja që i ruajti gjatë gjithë jetës.
Tashmë këto lidhje i mbajnë fëmijët e
Ramizit, Arbeni dhe Abazi.
Më 1985 vjen mësues në Zdojan
pas një viti në Tomin deri në vitin 1990
kur doli në pension. Ramiz Leka me
pak vite ndërprerje punoi afër 40 vjet
në arsim. Ishte ndër të parët mësues
në Grykën e Vogël pas çlirimit, pra veteran i arsimit në Dibër. Kontributi si
familje arsimdashëse është akoma më
i madh. Bashkë me mbesat e fëmijët e
tij, gjshtë mësues përbëjnë një Këshill
Pedagogjik më vete; Abazi, Baftia, Valbona, Rina. Ku afër dy breza kanë
derdhur djersë e vazhdojnë të punojnë
me sukses në Dibër, Tiranë e deri në
dhënjen e gjuhës shqipe Mimoza për
emigrantët shqiptarë në Gjermani.
Nazi , vëllai i Ramizit u dallua në
punë për ruajtjen e trashëgimisë kulturore në rrethet Mat e Dibër.
Ramiz Leka u martua dhe krijoi familjen me Bardhule Ramën nga
Striçani më 1962. Ajo mbaroi shkollën
pedagogjike në Tiranë, erdhi mësuese
në Stushaj, Kovashicë, më 1973 në
shkollën “Demir Gashi” deri sa doli në
pension.
Trashëguan tre fëmijë; Arbeni,
mbaroi politeknikumi “7 Nëntori”,
Abazi, shkollën e muzikës
Shkodër,Manushaqja shkollën teknologjike Tiranë. Të tre kanë krijuar familjet
e tyre, banojnë në Tiranë, të nderuar e
respektuar në komunitet sipas shembullit të prindërve të tyre.
Kam patur nderin të jem nxënës, por
edhe koleg me Ramiz Lekën në Zogje
1968-1970. Ruaj kujtime të shumta.
Kujdesi ndaj meje si nxënës, respekti
si koleg e mik kanë bashkë udhëtuar për më shumë se gjysmë shekulli.
Kujtoi Ramizin si një mësimdhënës
model ndër mësuesit e tjerë. Jashtë
orëve të mësimit e takoje me çekiç e
pinca në duar duke kontrolluar xhamat, dritaret, dyert e shkollës, mjetet
mësimore, pastaj nisej për në familje
në fshat. E donte shkollën si shtëpinë
e vet. Ne mësuesit e rinj e shikonim
me admirim prandaj përpiqeshim të
ndjekim shembullin e tij. Puna dhe
përpjekjet e Këshillit Pedagogjik që
(Vijon në faqen 9)
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IN HOMAZH
Kudo nderohej dhe respektohej për kulturën e madhe dhe sidomos korrektesën dhe mënyrën e komunikimit me të tjerët

MEHDI MEZAN RAMOHITO, INTELEKTUALI
DHE VEPRIMTARI I SHQUAR I DURRESIT
SHPENDI TOPOLLAJ
Më 12 prill, pas një sëmundje të
rëndë, u nda nga jeta në moshën 87
vjeçare, një nga intelektualët e shquar
të Durrësit dhe anëtar i OBVL - së Mehdi Mezan Ramohito.
Ai është lindur më 15 Mars 1934
në Tragjas të Vlorës në një familje të
shquar atdhetare. Pasi kreu shkollën
llore, ende fëmijë, largohet nga fshati i
tij, dhe nga viti 1945 vazhdon studimet
në shkollën ushtarake “Skënderbej.” Në
vitin 1951 - 1952 përfundon shkollën e
Bashkuar të O cerëve dhe emërohet si
kuadër politik me trupa në regjimentin
e Delvinës, në Berat e pastaj në Pogradec. Në vitet 1955 -1960, duke parë arritjet dhe perspektivën e tij dërgohet për
studime në Akademinë Politike “Lenin”
në Moskë, të cilën e kryen me rezultate
shumë të larta. Pas kthimit nga Bashkimi Sovjetik shërben në repartin e aviacionit (regjimenti inxhiniero - teknik),
në qytetin e Patosit, dhe më vonë në
aparatin e Drejtorisë Politike të Ministrisë së Mbrojtjes dhe në vitin 1967
caktohet zëvendës komisar i Korpusit të
Katërt të Mbrojtjes Bregdetare, korpus
që shumicën e Njësive dhe reparteve i
kishte në Durrës. Për shumë vjet punon
pranë Heroit të Popullit, gjeneral leitnant Rrahman Parllakut, nga i cili ruante kujtimet më të mira për vlerat e
tij të larta atdhetare dhe njerëzore dhe
sidomos nga takti i tij në marrëdhëniet
me vartësit. Për një periudhë kohe, nga
viti 1975 kryen detyrën e Komisarit të
Brigadës së Durrësit. Por më pas goditet, pasi qe ndëshkuar si armik baxhanaku i tij, zbritet në detyrë, duke u
dërguar në repartin e tankeve në zonën
e Manzës. Me përkrahjen e mikut të tij
Adem Meta caktohet Drejtor i Shtëpisë
së O cerëve në qytetin e Durrësit, ku
e gjallëron bashkëveprimin me institucionet e kulturës dhe krijon njohje
dhe miqësi me të gjithë artistët dhe intelektualët e qytetit e më gjerë. Kudo
nderohet dhe respektohet për kulturën
e madhe dhe sidomos korrektesën dhe
mënyrën e komunikimit me të tjerët. Por
ashtu siç ishte në natyrën e atij sistemi,
përsëri e shkarkojnë nga kjo detyrë dhe

• Me përkrahjen e mikut të tij Adem Meta caktohet Drejtor i Shtëpisë së Oﬁcerëve në qytetin e Durrësit, ku e gjallëron bashkëveprimin me institucionet e
kulturës dhe krijon njohje dhe miqësi me të gjithë artistët dhe intelektualët e
qytetit e më gjerë

e çojnë andej nga Kalaja e Turrës në një
batalion artmitralier që varej nga Brigada e Kavajës. Dhe përsëri nuk ishin të
qetë, gjersa e nxjerrin në pension në
moshën 46 vjeçare si të padëshiruar. Mehdiu ishte i martuar me zonjën
Halime (Çobani), mësuese e nderuar
dhe e njohur në qytetin tonë dhe ka dy
fëmijë, nga të cilët, njëri Dritani, punon

dhe jeton në Zelandën e Re, ku është i
martuar dhe tjetri, Albani që ka qenë
për një kohë të gjatë Kryetar i Këshillit
Bashkiak në Durrës, tani është drejtor
i Muzeve dhe Monumenteve të Kulturës
pranë Prefekturës.
Vetë Mediu ka përkthyer në rusisht
këto libra:
- “Lotët e Zambakut” - roman me au-

Për mësuesin veteran Ramiz Leka
(Vijon nga faqja 8)
drejtonte Ramiz Leka na nxiti ta vlerësojmë profesionin e
mësuesit me përkushtim e pasion.Kujtoi shumë mirë aksionin për mbjelljen e plepave për të krijuar një mjedis të
kulturuar(ato ekzistojnë edhe sot pas 60 vjetësh), hapjen
e pusit me inisiativën e tij sepse shkolla nuk kishte ujë të
pijshëm, ngritjen e terenit sportiv ndër më të mirët e shkollave të Dibrës, mirëmbajtjen shembullore e ambienteve dhe
mjeteve mësimore, veprimtaritë e shumta, midis tyre eskursionet në Sheshe të Bulqizës, Livadhe të Bllacës, Gropat
e Ukut, Fusha e Thatë, Mazhicë etj. Në shoqëri Ramiz Leka
ishte i drejtë për drejtë, mjaft komunikues.Ato që e takonin
për herë të parë dëshironin të vazhdonin lidhjet shoqërore,
respektonte të gjitha moshat dhe kategoritë shoqërore.
Kishte një humor mjaft interesant, njihte alegorinë dibrane
dhe e tregonte shpesh në bisedat midis shokëve e miqve.
Me të drejtë mburrej me traditat e mira të popullit dibran

të trashëguara nga brezi në brez siç janë besa, bujaria,
mikpritja, dashuria dhe humanizmi mbartës i të cilave
përpiqej ti kultivonte edhe tek pasardhësit e tij, nipërit dhe
mbesat.
Pak vite më parë Ramizi pësoi një paralizë që i rralloi
edhe takimet tona. Viti 2020 si vit i pandemisë na ndau
nga njerëzit e afërt, shokët dhe miqtë tanë.
Telefonatat nuk mund të zëvëndësonin bisedat tona
e takimet aq të ngrohta e miqësore. Shumë prej njerëzve
tanë nuk patën mundësi t’i përcjellin në banesën e fundit.
Jam i tej mbushur me dhimbje. Do t’u mungosh fëmijëve,
nipërve e mbesave, njerëzve të afërt por edhe shokëve e
miqve.
Ngushëllimi më i mirë për të gjithë të afërmit është
se ju latë një vepër e emër të mirë, që do të kujtohesh brez
pas brezi.
Lamtumirë i dashur mik!
U prefsh në paqe!

tor Shpendi Topollaj, botim i vitit 1998.
- “Pushkatimi” - roman me autor
Shpendi Topollaj, botim i vitit 2008.
- Skenar lmi për romanin “Lotët e
Zambakut” me autor Shpendi Topollaj,
shkruar nga Xhevat Mustafa.
- “Valsi i Sevastopulit” - roman me
autor Bido Ibrahimi, botim i vitit 1998.
Ka përkthyer në gjuhën shqipe:
- “Skënderbeg” - roman me autor
gjeneralin Jani K. Lu , botim i vitit
2007, nga shtëpia botuese “Sovjetskaja
Kuban”.
- “Petrit Dume - Biri i madh i popullit
shqiptar” - monogra nga gjeneral Jani
Lu
Ka përkthyer gjithashtu në shqip
shumë lma rusë si:
- “Idioti” i F. Dostojevskit me dhjetë
seri.
- “I dyzetenjëti”
- “Lindje - Perëndim”
Gjithashtu ka përkthyer literaturë të
ndryshme profesionale dhe për gazeta
dhe ka shkruar disa artikuj me kritika
letrare.
Familjes do t`i mungojë njeriu i
dashur, kolegëve “Nderi i shoqatës kombëtare “Skënderbegasi” dhe shoqërisë,
një veprimtar i palodhur dhe i respektuar nga kushdo.
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TITULL

Presidenti Meta dekoron ﬁlologun dhe studiuesin e njohur Shefqet Hoxha me Titullin “Mjeshtër i
Madh”: Të mbrojmë dhe promovojmë vlerat kulturore dhe shpirtërore të kombit

Prof. Shefqet Hoxha, një shembull
dhe model shkencëtari për të gjithë
P

residenti
i
Republikës,
Sh.T.Z. Ilir Meta ka dekoruar filologun dhe intelektualin e njohur kuksian, zotin Shefqet
Hoxha me Titullin “Mjeshtër i Madh”,
me motivacionin: “Qëmtues i thellë i
traditave etnokulturore në krahinat
e Kukësit. Studiues i mprehtë i tyre
të botuar në dymbëdhjetë vëllime,
që e pasurojnë visarin kombëtar me
vlera të shquara për brezat e ardhshëm”.
Në fjalën e Tij përshëndetëse drejtuar personaliteteve të artit dhe kulturës, të pranishëm në ceremoninë
solemne, Presidenti Meta u shpreh:
“Është kënaqësi e veçantë, që
me rastin e 87-vjetorit të lindjes, të
vlerësojmë Profesor Shefqet Hoxhën,
të cilit i urojmë jetë të gjatë dhe krijimtari të re.
Profesor Shefqeti është Doktor i
shkencave lologjike, Profesor i Associuar, gjuhëtar, dialektolog, muzeolog, gjurmues arkivash, udhëheqës
shoqatash shkencore, studimore e
kulturore, pjesëmarrës i Kongresit
të Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe,
drejtues i lëvizjes demokratike në
Kukës e më pas deputet në Kuvendin e Shqipërisë, ‘Mësues i Popullit’, ‘Qytetar Nderi’ dhe personalitet
i shquar i Qarkut të Kukësit dhe jo
vetëm.
Profesor Shefqet Hoxha, ka të
botuara mbi 65 libra e disa të tjera i
ka në proces, ndërsa ka botuar edhe
rreth 700 artikuj shkencorë, publicistikë dhe kulturorë.
Profesor Shefqet Hoxha ka mbi
60 vite punë kërkimore e shkencore
në dobi të kulturës kombëtare e albanologjisë, një shembull dhe model
shkencëtari për të gjithë.
Profesor Shefqeti, ka arritur të
botojë 10 volumet kapitale të etnologjisë për Qarkun e Kukësit, një pasuri
e rrallë shpirtërore që u shpëtua nga
humbja e sigurt dhe harresa, për shkak se shumica e mbartësve të tyre,
patriotët dhe pasionantët e kulturës

nuk janë gjallë, si profesor Shefqet
Hoxha, që ua ka kushtuar gjithë
jetën e tij këtyre vlerave shpirtërore
kombëtare.
Në një Shqipëri europiane, këto
vlera shpirtërore që na sjell Profesor
Shefqeti, janë prova e dëshmi kulturore e historike të dorës së parë që
na veçojnë dhe dëshmojnë fytyrën e

shpirtin tonë shqiptar, që pohojnë
identitetin tonë kombëtar për të cilin
duhet të jemi gjithmonë krenar.
Të shpëtosh gjuhën dhe të folurën
e para një shekulli të një krahine si
Luma, Hasi, Malziu, Fani apo Malësia e Gjakovës, ta regjistrosh e botosh këtë pasuri të rrallë shpirtërore,
të folurën, këngët, legjendat, doket,

zakonet e traditat është një shërbim
i madh për ruajtjen e shpirtit dhe
identitetit të kombit tonë.
Duke i uruar shëndet e jetë të
gjatë Profesorit të nderuar Shefqet
Hoxha, i shpreh gjithë mirënjohjen
time dhe i uroj punë të mbarë në
vazhdim për të mirën e kulturës
kombëtare dhe të albanologjisë”.

Lamtumirë shoku ynë i armëve Major Belul Lleshi
Këto ditë u nda nga jeta shoku ynë
i armës së xhenjos Majori Belul Lleshi.
Beluli ka lindur më 22 qershor 1956
në Gjoricë të Poshtme të rrethit Dibër
nga një familje dibrane me tradita ta
larta atdhetare e patriotike në zonë dhe
më gjërë.
Babai tij Shaqiri (Kep) Lleshi ka
qënë ndër bazat e LANÇ dhe të batalionit partizan në Qarkun e Dibrës, një
patriot, luftëtar, drejtues në pushtetin
vendor dhe qendror për disa vite, një
burrë i urtë, trim e i mençur.
Nga kjo familje lindi dhe u rrit edhe
Beluli bashkë vëllezërit dhe motrat e
tij. Beluli kryen arsimin tetëvjeçar në
vendlindje vitet 1963-1970, dhe në vitet
1974 përfundon studimet e Shkollës
Mesme të ndërtimit në Tiranë, ku për
një vit punon si stazhier në në Drejtorinë
e Ujrave Gjoricë. Me dëshirën e arsimit
të lartë në vitet 1976-1980 kryen studimet në Shkollën e Bashkuar të O cerave Tiranë në Specialitetin e Xhenios
me grup kolegësh ku disa si Xhevdeti,
Lefteri, Sinani e Zabiti janë në këtë ceremoni të lamtumirës me juve.
Pas përfundimit dhe titullimit si o cer xhenier në vitet 1980-1983 caktohet dhe kryen detyra të ndryshme si
drejtues me rininë dhe detyra komandues në deri komandant kompanie në
repartet e Brigadës Parë Xheniere Nr.
4930 Tiranë. Kjo njësi kryente stërvitje dhe punime të rëndësishme forti kuese në Ballenjë një objekt i rëndësishëm i MM. Në vite 1983-1987 kryen

detyrën e she t të furnizimit material
teknik në shtabin e Divizionin e Xhenios Nr. 6188 Tiranë duke dhënë një
kontribut të rëndësihëm në planizimin
dhe mbështejen e njësive e reparteve
forti kuese për plotësimin e detyrave të
rëndësihme në forti kim. Në vitin 19871993 përkrah ndryshmet demokratike
e kryen detyrën komandant kompanie
batalioni teknikës rëndë Nr. 2261, në
kompaninë teknike me mjete të rënda
dhe punon për detyra të emergjence për
komunitetin. Për nivelin dhe rezultatet
në zbatimin e detyrave në vitet 1990,
emërohet në detyrë komandan i batalionit Reparti Nr. 2261 deri vitin 1992,
detyrë që e kryen me nder, korrektësi
dhe përkushtim.
Në kuadrin e reformave të vazhdueshme vitin 1992 del në lirim dhe
aktivizohet në sektorin privat duke hapur zyrën e këmbimit valutor në Rrugën
“M. Shyri’’ Tiranë. Beluli krijon famijen me Marjana Sade nga Kolonja, ku
ndërtuan një familje të shendoshë e
shembullore, rritën, edukuan dy fëmijë
të mrekullushëm Belmën dhe Endirin,
të cilëve do t’ju mungojë bashkëshorti,
dhe prindi i tyre shumë i shtrenjtë. Belul
Lleshi ka qënë një kuadër i përgatitur
me disiplinë, korrekt i përkushtuar për
plotësimin e detyrave të ngarkuar me
përgjegjësi në çdo sektor, me një respekt në shoqëri të mrekullueshme, marrëdhëje të ndërsjellta eprorë e vartës.
Për punën rezultatet e arritura Beluli
është respektuar e vlerësuar me stimuj

të ndryshmëm, dekoruar me urdhëra
dhe medalje nga instancat përkatëse.
Largimi para kohe i Belulit është një
dhimbje e hidhërim për familjen dhe
shoqërinë e kudo ndodhur.
Puna jeta dhe vepra e tij mbetet e pa
harruar për jetë
I paharruar do të mbetesh Belul
Lleshi !
ZABIT CUKU
XHEVDET MEKSHI
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Për një nga pinjollët e familjes emërndritur, bazë e Lufës Antifashiste Nacionalçlirimtare

RUSTEM DEVA, mishërues i vlerave
më të mira njërëzore e intelektuale
• Rustem Deva i bëri të gjitha punët me shpirt dhe zemër. Ai u tregua kaq i aftë sa investoi që të ishte jo vetëm një sukses, por të mbetetet edhe
një vlerë në historinë tonë kombëtare dhe pa dyshim që e tillë do të mbetet në kujtesën e familjarëve, shokëve e miqve të tij të shumtë.

M

ë 4 mars u nda nga jeta
Rustem Hysen Deva, një
nga personalitetet e spikatura në elitën intelektuale të rrethit të
Dibrës. Kudo, në Muhurr, Peshkopi,
Zall Dardhë, Çidhën, Zerqan, Shupenzë e Qendër dhe në metropolin
shqiptar, në Tiranë, ku jetonte lumturisht me familjen e tij prej shumë
vitesh, atë e njihnin dhe e respektonin
si njeriun simbol të vlerave më të mira
njërëzore e intelektuale.
Rustem Deva, lindi një natë maji të
vitit 1939, kur vendi ishte i pushtuar
nga Italia fashiste e qielli shqiptar nxinte nga avionët armiq. Ai u lind dhe
u rrit në një vatër të ngrohtë të zjarrtë
patriotike e atdhetare e cila që në llimet e para ishte e lidhur ngushtë me
luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare.
Në këtë kullë historike - bazë e
LANÇ lindi, u rrit dhe u burrërua Rustem Deva, djali i vetëm i Hysen Devës
dhe Davë Manukës (Deva), bijë kjo tek
si i njohur Manuka në Selishtë. Gjatë
periudhës 1946-1949 Rustemi do të
vazhdonte shkollën llore në Hurdhë–
Muhurr. Shkolla ishte hapur që herët
nën kujdesjen e Dine Hoxhës e Llan
Devës.
Pas përfundimit të shkollës në
Hurdhë-Muhurr, vetë Rustemi për toi
shumë, lexonte e shkruante bukur e
rrjedhshëm shqip. Ishte pikërisht periudha kur kishte lluar lufta kundër
analfabetizmit dhe zhvilloheshin kudo
kurse nate për të mësuar sado pak
shkrim e lexim.
Gjatë viteve 1949-1953 edhe vetë
Rustemi doli vullnetar dhe u bashkua
me këto grupe që mundoheshin të zhduknin analfabetizmin e të mësonin
shqiptarët që të lexonin dhe shkruanin shqip.

SHKOLLIMI
Në Tiranë gjatë këtyre viteve ishte
hapur shkolla pedagogjike pikërisht
aty ku më parë kishte qenë Instituti
femëror “Nëna Mbretëreshë”, shkollë
kjo e cila po përgatiste kuadrin e nevojshëm për të punuar në shkollat që
vazhdonin të hapeshin me shpejtësi
kudo në vendin tone.
Ishte hera e parë që Rustemi futej në Tiranë me atë valixhen e vogël
prej druri që ia kishte përgatitur vetë
Llani, me pak rroba që do t’i nevojiteshin, por shumë shpejt do të ambientohej me jetën në kryeqytetin shqiptar. Llani u largua nga Tirana vetëm
kur u sigurua mirë se ku do të inte
Rustemi, ku do të mësonte, se kush
ishin mësuesit dhe ku ishte kuzhina
ku do të ushqeheshin nxënësit. Pasi
u sigurua për të gjitha këto, me zemër
të thyer më së fundi u largua për në
Dibër duke e lënë kështu Rustemin në
Tiranë që të vazhdonte shkollën. Ishte
hera e parë që shkëputeshin bashkë
të dy e do të qëndronin katër vite të
ndarë me njëri-tjetrin.
Drejtor shkolle këtu ishte Riza Hajro, kurse mësues kishin babain e
abetares Kolë Xhumara dhe shkrimtarin e njohur Petro Marko si dhe
Margarita Pogaçi. Kishte një disiplinë
e rregull të përsosur në shkollë, duke
lluar që nga zgjimi i mëngjesit, ushqimi, llimi i orës së mësimit e deri në
periudhën e gjumit.
Askush nuk guxonte të dilte
jashtë programit mësimor, pasi ishin
vetë mësuesit që ua bënin nxënësve
orën e mësimit më të lehtë, më të
kuptueshme. Kur futej Petro Marko
në klasë, i veshur bukur e me shije,
sytë e të gjithëve mbërtheheshin tek
tavolina e mësuesit. E shpjegonte
kaq bukur lëndën sa nuk ishte nevoja me lexuar më vonë, por mjaftonte
shpjegimi që bënte mësuesi në klasë
dhe të gjithë nxënësit e kuptonin fare
mirë.
Vitet e shkollës ishin mjaft të buku-

ra për Rustemin. Këtu mësoi shumë,
për toi jo vetëm nga dijet që mori në
shkollë por dhe nga jeta që bëhej në
qytet, u lidh me mjaft shokë nga vende
të tjera.
Rustem Deva i ishte përkushtuar
shumë shkollës dhe në të gjitha lëndët
kishte dalë shkëlqyeshëm. Kishte
mbaruar dy vite dhe i duhesh edhe dy
të tjera që ta përfundonte e të kthehej
pranë familjes.
RRUGA DREJT NGJITJES
Në muajin korrik të vitit 1957,
Rustemi e mbaron shkollën pedagogjike me nota të mira, ndahet me shokët
e shkollës por edhe me mësuesit dhe
me atë valixhen e vjetër në duar, niset
drejt vendlindjes ku e prisnin të gjithë
me mall në shtëpi.
Shtatori erdhi me reshje të shumta shiu. Dimri siç duket ishte afër.
Atë mëngjes Rustemin e kërkuan në
Peshkopi. Kur kthehet në darkë vonë
në shtëpi u tregon se e kishin caktuar mësues në shkollën e Vaj-Mëdhejt.
Një buzëqeshje e hollë u end në fytyrën
e Llanit. Tani nuk kishte më forcë
ta kundërshtone. Jeta e
Rustemit
kishte nisur ndryshe, krejt ndryshe
sa e kishte patur imagjinuar vetë Llan
Deva. Në këtë shkollë qëndroi një vit
nga shtatori 1957 deri në mars të vitit
1958 dhe pas këtij viti përsëri Rustemi
do të trasferohet në një tjetër shkollë.
U trasferua për në fshatin e tij të
vendlindjes,
në
Hurdhë-Muhurr,
pikërisht në atë shkollë ku kishte mësuar germat e para tashmë vinte si
mësues.

Rustemi
punoi
me
dashuri dhe përkushtim në
këtë shkollë.
Në vitet 1967-1969 Rustem Deva do të shkëputej nga
arsimi dhe do të vazhdonte
shkollën e lartë të Partisë
në Tiranë. E pas diplomimit
atë e priste shkolla e madhe
e jetës, duke shërbyer me
përkushtim e devotshmëri
në detyra e funksione të
rëndësishme si: instruktor
partie në lokalitetin e Zall
Dardhës deri në vitin 1972;
Pas Zall Dardhës, Rustemi
trasferohet pranë komitetit
të partisë së rrethit Dibër,
me detyrën përgjegjës i
grupit të instruktorëve, detyrë të cilën e mbajti nga viti
1972 deri në vitin 1983, kur
sekretar i parë ishte Hekuran Isai.
Në Peshkopi, Rustemi do
të merrte edhe familjen me
vete dhe kështu do të shkëputej nga fshati i tij Hurdhë
-Muhurr. Krahas punës domosdo që një rol kryesor ka
edhe familja dhe roli parësor
ishte edhe edukimi i fëmijëve. Rustemi
ishte i angazhuar shumë me punët e
ngarkuara dhe me rritjen dhe edukimin e fëmijëve një përgjegjësi të madhe
kishte bashkëshortja e tij, Naxhija.
Megjithatë, puna me partinë kishte
edhe ngritjen, edhe rëniet e saj. Rustemi jo që u godit, por puna, përkushtimi, vullneti me të cilën punonte vazhdimisht nuk u pëlqente të
gjithëve. Kështu për nevoja të punës
së partisë, në vitet 1983-1985 do ta
dërgojnë në kooperativën bujqësore të
Fushë-Çidhnës me detyrën e sekretarit të byrosë së partisë. Ishin vite që në
këtë kooperativë kishin ndohur shumë
ngjarje të trishta, por Rustemi, falë
kurajos, vullnetit dhe profesionalizmit
të tij ia doli mbanë.
Në vitet 1986-1987, Rustemi trasferohet shef kuadri në kooperativën
bujqësore të Shupenzës dhe nga viti
1987 deri në vitin 1989 punon po
shef kuadri në koperativën bujqësore
Qendër. Në vitet 1989 deri në vitin
1991, vit ky kur dhe u prishën kooperativat bujqësore, e shohim sekretar
të byrosë së partisë në kooperativën e
Staravecit.
Rustem Deva i bëri të gjitha punët
me shpirt dhe zemër. Ai u tregua kaq i
aftë sa investoi që të ishte jo vetëm një
sukses, por të mbetetet edhe një vlerë
në historinë tonë kombëtare dhe pa
dyshim që e tillë do të mbetet në kujtesën e familjarëve, shokëve e miqve
të tij të shumtë.
(Marrë nga libri “Muhurri, histori dhe
personalitete” i autorit Halil Rama)
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DEKORIMI

Për një personalitet të shquar dhe të nderuar si të kulturës shqiptare, ashtu edhe të OBVL-së

TITULLI I LARTË “NAIM FRASHËRI”,
VLERËSIM I MERITUAR NGA PRESIDENTI I REPUBLIKËS
PËR SHKRIMTARIN SHPENDI TOPOLLAJ
HALIL RAMA
Kryesia e OBVL dhe sta i gazetës
“VETERANI” i urojmë sinqerisht suksese të
mëtejshme në punën e tij snike, ku ai pa
u lodhur dhe me një prodhimtari të rrallë,
vë gjithë talentin e tij në shërbim të Atdheut
Me datën 26 Mars 2021 Presidenti i
Republikës i akordoi shkrimtarit të njohur
Shpendi Topollaj, anëtar i Këshillit Kombëtar të OBVL - së dhe bashkëpunëtor i
rregullt i gazetës tonë, titullin e lartë “Naim
Frashëri”. Krijimtaria e gjerë e tij në poezi,
tregime, novela, romane, kritika letrare,
publicistikë dhe dramaturgji, shumë të
përkthyera edhe në gjuhë të huaja, dhe
vlerat e tij të larta njerëzore, për të cilat
edhe janë shkruar e botuar disa libra voluminozë, e kanë bërë atë një personalitet të
shquar dhe të nderuar si të kulturës shqiptare, ashtu edhe të shoqatës tonë. Mjaft të
kujtojmë se nga ana e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Rusisë i është
dhënë çmimi prestigjioz “Pushkin” me
motivacionin “Për bukurinë e fjalës dhe të
mendimit”. Me këtë rast, Kryesia e OBVL
dhe sta i gazetës “VETERANI” i urojmë
sinqerisht suksese të mëtejshme në punën
e tij snike, ku ai pa u lodhur dhe me një
prodhimtari të rrallë, vë gjithë talentin e tij
në shërbim të Atdheut. Po ashtu e gjejmë
me vend të botojmë fjalën e tij falenderuese
që mbajti para Presidentit të vendit zotit Ilir
Meta.
Shumë i nderuar zoti ILIR META
President i Republikës dhe Komandant i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura!
Nga zemra u falenderoj për vlerësimin
që po na bëni, nderim të cilin e kuptoj
se ja adresoni të gjithë atyre djemve që
ndër vite kaluan në bankat e shkollës
lavdiplotë “Skënderbej”, pasi për ta, më
shumë se për këdo, vlen ajo thënia e romakëve të vjetër “Ab uno disces omnes”,
pra “ si është njëri janë të gjithë”. Pastaj,
a nuk ishte Volteri ai që thosh se “Vlerësimi është një gjë e mrekullueshme:
bën që ajo që është e shkëlqyeshme në
të tjerët të na përkasë edhe neve”? Jeta
e ka vërtetuar katërcipërisht se ne o cerët skënderbegas, pasi u shkolluam
me sukses në akademitë brenda apo
jashtë vendit apo në auditorët e universitetit, dhe që gjithë jetën tonë e kaluam përmes sakri cash, privacionesh e
vështirësishë të panumërta, ju përkushtuam me të gjitha forcat tona të trupit,
mendjes e shpirtit, idealit më të madh
që njeriu ka: mbrojtjes së Atdheut tonë
të shenjtë. U bëmë mjeshtra të armëve
moderne në tokë, në ajër dhe në det dhe
ishim korrektë në zbatimin e detyrave,
të vendosur në arritjen e objektivave në
të gjitha llojet e stërvitjeve, qofshin ato
dhe të shkallës operative - strategjike, të
thjeshtë e plot kulturë me resurset që na
ishin besuar për t`i përgatitur ushtarakisht, duke i udhëhequr ata gjithmonë me
shembullin personal, dhe të ndershëm
në marrëdhëniet me popullin prej nga
kishim dalë. Jemi krenarë se qëndruam
deri në fund besnikë ndaj çështjes tonë

kombëtare dhe në pafundësinë e furtunave absurde që marria e kohës ngriti edhe në ushtri, ne mbetëm dinjitozë
dhe nuk e zhgënjyem askënd. I kryem
angazhimet tona profesionale, më së
shumti larg familjeve tona, duke përsosur veten në radhë të parë, ashtu siç
shprehej Bernard Shou, nuk e kërkuam,
por e krijuam veveten dhe nuk harruam
për asnjë çast obligimet tona si qytetarë të këtij vendi. Dhe pse ndihemi të
tillë, i mbështetëm urtësisht reformat
demokratike dhe e pritëm si domosdoshmëri fatlume përfshirjen tonë në
NATO. Kjo nuk do të thotë se nuk kemi
vajtuar, kur mjerisht pamë shkatërrimin e ushtrisë tonë, duke e ditur mirë se

kë kemi rreth e rrotull. Po ashtu, ne asim me ju si me vëllanë tonë, djalin e
shokut tonë o cer, ndaj nuk ka pse ta
fshehim se edukimi ynë nuk mund të
pajtohet me lënien e fateve të vendit në
duart e të huajve, pavarësisht mirënjohjes që kemi për ta, si për konsolidimin e demokracisë, ashtu edhe për
sa bënë për lirinë e Kosovës tonë. Ju e
dini, se ne krijuam shoqatën kombëtare
“Skënderbegasi” dhe me veprimtaritë e
shumta që kemi zhvilluar nën drejtimin
e mençur dhe intransigjent të kryetarit dr. Mikado Shakohoxha, pa asnjë lloj
nostalgjie primitive, promovuam vlerat
e komandantëve, mësueseve, kuadrove
të shquara që nxorri shkolla ndër vite,

shkrimtarëve, artristëve, shkencëtarëve,
sportistëve, traditat dhe vitytet më të
mira që historikisht ne shqiptarët kemi
dhe që nuk duhen harruar asnjëherë.
Dimë t`i japim rëndësinë e duhur dhe
u falenderojmë për përkrahjen dhe
pjesëmarrjen tuaj në disa nga këto veprimtari. Dua ta mbyll fjalën time me
thënien e famshme të lozo t dhe reformuesit të ushtrisë orentine Nikolo
Makiavelit se “Nuk e nderojnë titujt njeriun, por njeriu i nderon titujt”. Ndaj u
siguroj zoti President, se edhe në vazhdim, me fjalën tonë, me sjelljen tonë, me
veprën tonë, akoma më shumë do t`i
zbukurojmë dekoratat që patët mirësinë
të na akordoni. U faleminderit!

