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Rishkruarja e Historisë me 
vërtetësi, domosdoshmëri jetike

KUVENDI I VIII-të: Kolonel Sotir Budina zgjidhet kryetar i OBVL-së

Organizata e Bashkuar e Veteranëve të 
LANÇ kërkon rishkrimin me vërtetësi të 
historisë së Shqipërisë, veçanërisht të 

periudhës së Luftës Antifashiste. Për këtë qëllim 
Kuvendi i VIII-të Kombëtar i OBVL që u mbajt më 
22 Maj 2021, duke mos paragjykuar komisionin 
e ngritur nga Akademia e Shkencave, miratoi një 
Rezolutë në të cilën shprehet se: “Megjithë toler-
ancën patriotike, nuk mund të mos distancohe-
mi nga veprimtaria përҫarëse dhe krimet gjatë 
kohës së diktaturës, si dhe nga historia e shkruar 
në mënyrë të njëanëshme, ndryshe do pranonim 
deformimin e të vërtetës”.  Në raportin e mbajtur 
nga nënkryetari i OBVL Maksim Vinçani, si dhe 
në Rezolutën e miratuar nga Kuvendi i VIII kom-
bëtar i kësaj organizate, shprehet gadishmëria e 
personaliteteve të saj për të kontribuar në funksion 
të pasurimit të projektit të pjesës së periudhës së 
Luftës së Dytë Botërore në trevat shqiptare, duke 
ofruar kujtime apo shënime të paraardhësve tanë, 
si pjesëmarrës e dëshmitarë okularë të asaj historie. 
Për këtë qëllim mund të shërbejnë si referencë librat 
me kujtime të gjeneral Rrahman Parllakut – Hero i 
Popullit dhe “Nderi i Kombit” si dhe intervistat tele-
vizive të Liri Belishovës, të përfshira në librin “Gruaja 
që sfidoi diktaturën”. Kjo edhe për faktin se një nga 
pikat kryesore të programit themeltar të OBVL (kri-
juar para 27 viteve më 18 korrik 1994 nga dr.Ymer 
Dishnica, gjeneral Rrahman Parllaku, Liri Belishova, 
Skënder Malindi, Edip Ohri e dhjetra personalitete 
tjera) ka qënë rishkruarja me vërtetësi e Historisë 
së Luftës së Dytë Botërore në trevat shqiptare.

(Vijon në faqen 3)
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Nga Halil RAMA
•	 Gjeneral	Rrahman	Parllaku:	“OBVL	u	formua	që	të	vlerësojë	re-

alisht	historinë	e	luftës	së	lavdishme	Antifashiste	Nacionalçlirim-
tare,	që	të	shmangë	shtrembërimet	e	periudhës	së	regjimit	totalitar,	
mohimet	dhe	politizimet	e	bëra	si	rezultat	i	regjimit	diktatorial	të	
E.Hoxhës,	por	edhe	me	qëllim	të	caktuar	nga	individë	që	kërkonin	
lavdi	dhe	pushtet	të	pamerituar.	Në	kurthin	e	tyre	ranë	me	dëshirë	
dhe	me	servilizëm	historianë	të	ndryshëm	që	e	shtrembëruan	his-
torinë e LANÇ”

FAQE 2Nga Maksim VINÇANI
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RAPORTI

Nga Maksim VINÇANI
Nënkryeyar i OBVL

Kuvendi i 8-të kombëtar i OBVL 
(22 maj 2021), është i një 
rëndësie të veçantë, për vetë 

momentin historik në të cilin mba-
het.  Ne mblidhemi në këtë Kuvend, 
në kohën kur në Shqipëri po zhvil-
lohet Stërvitja me trupa të ushtrisë 
amerikane “Defender Europe /21, e 
cila që nga viti 1995, konsiderohet si 
një nga më të mëdhatë në Europë. Kjo 
stërvitje, mikpritëse e së cilës është 
Shqipëria, drejtohet nga Komanda e 
Ushtrisë Amerikane në Evropë. Stër-
vitja do të zhvillohet nga 1 maj- 14 
qershor të këtij viti dhe do të shtrihet 
në disa vende të Ballkanit dhe të Detit 
të Zi.

Kuvendi ynë mbahet vetëm pak ditë 
nga zhvillimi i zgjedhjeve parlamenta-
re të 25 prillit. Ne i konsiderojmë këto 
zgjedhje të një rëndësie të veçantë dhe 
kërkojmë nga palët kompromisin his-
torik, që ato të shërbejnë për kapër-
cimin e problemeve të evidentuara në 
të kaluarën.  

Për këtë u bëjmë thirrje organeve 
kompetente që të avancojnë hetimin 
dhe ndëshkimin e  rasteve të krimit 
zgjedhor, të denoncuara nga opozita, 
në mënyrë që kjo t’i shërbejë qëllim-
it final: përfaqësimit në kuvendin e  
Shqipërisë të partive, sipas peshës së 
tyre reale elektorale.

Dy nga pikat e rëndësishme të pro-
gramit themeltar të OBVL kanë qënë:, 
rishkruarja me vërtetësi e Historisë së 
Luftës së II B. në trevat shqiptare, dhe 
tjetra, synimi që dy organizatat e vet-
eranëve të bashkohen përfundimisht 
në një të vetme. Organizata jonë nuk i 
ka rreshtur asnjëherë dhe do vazhdojë 
përpjekjet për këtë qëllim. 

Anëtarët dhe pasardhësit e Komite-
tit të Veteranëve nuk janë amiqtë tanë, 
as konkurentët apo rivalët tanë. Ba-
ballarët tanë kanë luftuar për atdheun 
në të njëjtën llogore. 

Ndërkohë ne, megjithë tolerancën 
patriotike, nuk mund të mos distan-
cohemi nga veprimtaria përҫarëse dhe 
krimet gjatë kohës së diktaturës, si 
dhe nga historia e shkruar në mënyrë 
të njëanëshme, ndryshe do pranonim 
deformimin e të vërtetës. 

Mësuam se Akademia e Shkencave 
ka ngritur grupet e punës për rish-
krimin e Historisë së Shqipërisë. 

Është detyra jonë që të japim kon-
tributin tonë për të pasuruar projek-
tin e pjesës së periudhës së L.II.B., 
duke ofruar kujtime apo shënime të 
paraardhësve tanë, si pjesëmarrës e 
dëshmitarë okularë të asaj historie, 
nëpërmjet Gazetës “Veterani”, librave 
me kujtime të gjeneral Parllakut, apo 
në mënyra të tjera. 

Organizata jonë gjatë këtyre 27 
viteve është përpjekur të përkujto-
jë ngjarjet historike të luftës dhe të 
mbrojë me konsekuencë të vërtetat e 
saj, duke luftuar e denoncuar pub-
likisht shtrembërimin e fallsifikimin e 
historisë.

DISA NGA ARRITJET E OBVL

Megjithëse kaluam një vit pan-
demik të shkaktuar nga COVID-19, 
OBVL nuk e ka ndërprerë aktivitetin e 
saj, duke shënuar arritje të dukshme.

Kështu, me propozimin e Krye-
sisë së OBVL, Këshilli Bashkiak i Ti-
ranës vendosi të përjetësojë veprën e 
kryetarit tonë, gjeneral Rrahman Parl-
laku -Hero i Popullit dhe “Nderi i Kom-

Edhe	në	vitin	pandemik	të	shkaktuar	nga	COVID-19,	OBVL	nuk	e	ka	ndërprerë	aktivitetin,	duke	shënuar	arritje	të	dukshme

OBVL, histori suksesi
•		Organizata	jonë,	vjen	në	në	këtë	Kuvend	me	një	ndryshim	cilësor	në	përbërjen	dhe	strukturën	e		saj	organizuese	e	drejtuese.	Megjithëse	të	vonuar,	po	kurorëzojmë	

përfshirjen	në	organizatë	të	pasardhësve,	të	parashikuar	në	Statutin	tonë,	të	miratuar	që	në	mbledhjen	themeluese	dhe	në	Kuvendin	tonë	të	parë

Maksim Vinçani duke mbajtur raportin

bit” , duke i vendosur emrin e  tij një 
rruge kryesore në Njësinë Administra-
tive Nr,2 të kryeqytetit shqiptar.

Edhe në periudhën e pandemisë 
VOVID-19, që nga marsi i vitit të 
kaluar e deri sot, kryesia e OBVL ka 
funksionuar sipas një kalendari konk-
ret, duke përkujtuar e propoganduar 
ngjarjet e datat historike, veprimet 
luftarake të njësive e reparteve. Këtë e 
kemi bërë në mënyrë të vazhdueshme, 
sidomos me artikujt përkujtimorë në 
gazetën tonë “Veterani”.

Organizata jonë, nëpërmjet dre-
jtuesve e anëtarëve të saj u ka bërë një 
pasqyrim të gjerë mediatik, në të gjitha 
gazetat e radiotelevizionet, ngjarjeve 
historike të luftës, kujtimit të heronjve 
e dëshmorëve. 

Bashkëpunim të frytshëm kemi 
patur dhe kemi me Shoqatën e Vet-
eranëve të LANÇ të Kosovës. Dua të 
veçoj këtu përgatitjen e dokumentarit 
kushtuar burrështetasit kosvar Fadil 
Hoxha, për të cilin angazhuam per-
sonalitete të historisë si: prof.dr.Pas-
kal Milo, prof.dr.Nevila Nika, prof.dr.
Jusuf Bajraktari, analistin e njohut 
kosovar Veton Surroji etj.

Gjithashtu dua t’i bej të ditur këtij 
Kuvendi se aktiviteti i Organizatës 
tonë është vlerësuar nga Presidenti i 
Republikës, duke na akorduar tituj 
nderi e dekorata për personalitete e 
drejtues të Organizatës. 

Dhënia e Dektoratës së lartë “Nderi 
i Kombit” për Dr.Ymer Dishnicën e 
gjeneral Rrahman Parllakun, si dhe 
nderimi me “Dekoratën e Artë të Shqi-
ponjës” i  ish-kryetarit të ndjerë, kol-
onel Myfit Guxholli, Liri Belishovës, 
Edip Ohrit dhe Hamit Keçit, për kon-
tributin në luftë dhe qëndresën dinji-
toze ndaj regjimit komunist; dekorimi 
i Sekretarit të Përgjithshëm të OBVL, 
Z.Halil Rama me titullin “Mjeshtër i 
Madh”, si dhe dhënia e titullit “Nderi 
i Qarkut Dibër”, nënkryetarit Muhar-
rem Gjoka nga Këshilli i këtij Qarku,  
ja kanë rritur prestigjin Organizatës 
tonë të Bashkuar të Veteranëve të 
LANÇ.

NDRYSHIM CILËSOR NË STRUK-
TURËN E OBVL

Organizata jonë, vjen në në këtë 
Kuvend me një ndryshim cilësor në 
përbërjen dhe strukturën e  saj or-
ganizuese e drejtuese. Megjithëse të 
vonuar, po kurorëzojmë përfshirjen në 
organizatë të pasardhësve, të parashi-
kuar në Statutin tonë, të miratuar që 
në mbledhjen themeluese dhe në Ku-
vendin tonë të parë.

Duke bërë këtë ndryshim në struk-
turë e përbërje, mendojmë se gjallëro-
jmëOrganizatën, për të përmbushur 
në vazhdim detyrat fisnike e historike, 
të kujtimit të atyre që dhanë jetën për 
çlirimin e Shqipërisë nga pushtuesit 
nazifashistë  dhe të atyre që meg-
jithëse bënë sakrifica sublime në luftë, 
për fat të keq e pësuan nga regjimi dik-
tatorial.

Edhe në të ardhmen do të vazhdo-
jmë të mbrojmë lavdinë e asaj lufte 
heroike, ta ndihmojmë historinë të 
thotë të vërtetën.

Këto që thashë, i kemi në plat-
formën e Programin e Organizatës.

Me pjesëmarrjen tuaj në Organiza-
tën e Bashkuar të Veteranëve të LANÇ, 
shpresoj dhe besoj se në vazhdimësi, 
këto detyra do të zbatohen, pasi koha 
bën të veten; brezi i baballarëve tanë 
që bënë luftën shkon drejt shuarjes; 
kjo është e kuptueshme, pionieri i 
luftës, 13-vjeçari i atyre viteve të zjar-
rta e të lavdishme, sot është 87 vjeç.

Ju faleminderit që ju përgjigjët ft-
esës tonë për të marrë pjesë në Orga-
nizatë, duke pranuar Programin dhe 
Statutin tonë, për të çuar më përpara 
trashëgiminë tonë të vyer, duke ruaj-
tur dhe propoganduar vlerat e LANÇ; 
vlerat atdhetare patriotike të popullit e 
kombit tonë. Ky është një Mision His-
torik, që na nderon të gjithëve.

Që në themelimin e saj para 27 
vitesh, Organizata e Bashkuar e Veter-
anëve të LANÇl përcaktoi në dokumen-
tat e saj themeluese, vazhdimësinë 
nëpërmjet pasardhësve të veteranëve. 

Në më shumë se dy dekada vep-
rimtari intensive, krahas themeluesve, 
ish- veteranë të LANÇl, drejtues të 
spikatur të formacioneve partizane 
dhe më vonë të ushtrisë shqiptare, si 
Dr.Ymer Dishnica, gjeneral Rrahman 
Parllaku, Skënder Malindi, Edip Ohri, 
Hamit Keçi, Tahir Voshtina, Shaban 
Reçi, Liri Belishova, Myfit Guxholli, 
Sami Vinçani, Josif Zegali, Sotir Budi-
na, Genci Ballanca, Fluturak Vinçani, 
Isuf Imeraj e dhjetra figura të tjera të 
shquara, pasardhësit e tyre kanë qenë 
të pranishëm. Dhe jo vetëm si figu-
rantë, apo në sfond, por si pjesë vitale 
e kësaj organizate me një histori të la-
vdishme.

Jo vetëm përvoja shqiptare, por 
edhe ajo botërore evidenton domos-
doshmërinë e vijueshmërisë së akti-
vitetit të organizatave të veteranëve të 
luftës. 

Është fakt që në veprimtaritë e 
ndryshme me karakter politik, patrio-
tik e social, gjithmonë ka qenë i duk-
shëm kontributi i madh dhe i përher-

shëm i veteranëve. Por gjithsesi është 
e pamundur vijueshmëria e aktivitetit 
të OBVL, pa e trashëguar traditën tek 
më të rinjtë. 

Kjo, për vetë rolin që kanë pasard-
hësit edhe për vijueshmërinë e OB-
VL-së. Në veprimtaritë e organizatës 
tonë kanë qenë dhe janë prezentë në 
vijimësi zonjat e nderuara  Tatjana 
Parllaku, Arlinda Keçi, Mirjana Ohri, 
Tatjana Dishnica, Marjana Zegali, Na-
tasha Tahiri, Bujana Jakova, si dhe 
zotërinjtë: Sakip Cami, Ilir Malindi, 
Dashamir Tahiri e disa të tjerë, vajza 
e djem të themeluesve e drejtuesve të 
OBVL-së, si dhe ish ushtarakë të dev-
otshëm. Por tashmë, që prindërit sa 
vijnë e largohen në moshë, është koha 
që ato të marrin përgjegjësi konkrete 
në organizimin dhe drejtimin e vep-
rimtarive të kësaj organizate.  

Për më tepër, kur si pjesë vitale e 
saj janë bërë herë pas here edhe iko-
na të artit e kulturës sonë kombëtare, 
si artistet e popullit Tinka Kurti, Mar-
garita Xhepa, Rajmonda Bulku, nga 
pasadhësit e drejtpërdrejtë kërkohet 
një angazhim më i madh, që ata të 
trashëgojnë Organizatën e Bashkuar 
të Veteranëve të Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar 
(OBVL), historia e së cilës është me të 
vërtetë një hisori suksesi. 

PASARDHËSIT, PJESË VITALE E 
OBVL

OBVL njihet tashmë si organizata 
që vlerëson lart kontributin e shquar 
të popullit shqiptar në Luftën e Dytë 
Botërore, që dënon krimet e komu-
nizmit, që mbështeti fort Luftën e 
drejtë të UÇK dhe në tërësi çështjen 
mbarëkombëtare shqiptare. Këto vlera 
janë përqafuar e propoganduar nga 
pasardhësit e denjë të veteranëve, si 
ish ushtaraku, gazetari e shkrimtari i 
njohur Sakip Cami, nga shkrimtarët, 
studjuesit e publicistët e mirënjohur 
Shpendi Topollaji, Halil Rama, Xhemal 
Meçi, Nikolla Sudar, e Ing.Kol Deda, 
por janë dhjetra të tjerë, ish ushtarakë 
të devotshëm, të mirëpritur në radhët 
e strukturat e OBVL.  

Me prurjet e reja në organiza-
tën tonë, si pasardhës, duke na u 
bashkuar edhe pasardhës të denjë 
veteranësh, si shkrimtari i mirënjo-
hur Lutfi Hanku, intelektuali Shuaip 
Methasani, veprimtari shembullor 
Muharrem Gjoka, Rajmonda Maleç-
ka etj, shpreh bindjen për një të ar-
dhme të sigurtë të OBVL.

Nëse organizata jonë nderohet 
e respektohet dhe i dëgjohet fjala 
kudo, jo vetëm në Shqipëri, por edhe 
në Prishtinë, Gjakovë e Prizren, apo 
edhe në veprimtari promovuese, siç 
ndodhi kohët e fundit në promovimet 
e librave të ish ushtarakëve Kujtim 
Boriçi e Demir Rusi, është koha që 
ata pa asnjë mëdyshje të bëhen pjesë 
e kësaj organizate. 

Ish ushtarakë të shquar, të pran-
ishëm në këto promovime, si gjener-
al Dilaver Laçi, Ismail Shulku, Sokol 
Agolli e të tjerë do të ishin trashëgimia 
e vyer e kësaj organizate, anëtare e 
Federatës Botërore të Veteranëve. 
Ata kanë se ç’të mësojnë nga bilanci 
i pasur i veprimtarive, jo vetëm pro-
duktive, por edhe cilësore të OBVL, të 
fokusuara në konferenca shkencore 
e sesione jubilare, por dhe në botime 
produktive e cilësore.

(Raport i mbajtur në kuvendin e VIII-
të kombëtar të OBVL  nga nënkryetari 
i saj Maksim Vinçani - Tiranë, më  
22.05.2021.)
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KUVENDI

Halil RAMA

(Vijon nga fq.1)

“Organizata e Bashkuar e Veteranëve të Luftës 
së Popullit Shqiptar (OBVL) është një organizatë 
shoqërore atdhetare. Ajo u formua që të vlerësojë 
realisht historinë e Luftës së lavdishme Antifash-
iste Nacionalçlirimtare, që të shmangë shtrem-
bërimet e periudhës së regjimit totalitar, mohimet 
dhe politizimet e bëra si rezultat i regjimit dikta-
torial të E.Hoxhës, por edhe me qëllim të caktuar 
nga individë që kërkonin lavdi dhe pushtet të pa-
merituar. Në kurthin e tyre ranë me dëshirë dhe 
me servilizëm historianë të ndryshëm që e shtrem-
bëruan historinë e LANÇ”, -shkruan ndër të tjera 
gjeneral Parllaku në librin e tij “Një shekull në 
memorie”. 

Për të penguar këtë qasje negative, këtë ten-
dencë të dëmshme si për demokracinë ashtu edhe 
për historinë e popullit shqiptar, me nismën e 
një grupi pre 64 personalitetesh, gjeneralësh dhe 
luftëtarësh, figura politike të respektuara, por fat-
keqësisht të dënuar nga regjimi komunist u for-
mua Organizata e Bashkuar e Veteranëve të Luftës 
së Popullit Shqiptar (OBVL). 

Në këtë grup bënin pjesë figura politike të re-
spektuara që kishin qenë drejtues të reparteve 
partizane (e me vonë disa edhe ministra), siç 
ishin: Dr.Ymer Dishnica, Rrahman Parllaku (gjen-
eral lejtnant-Hero i Popullit), Kiço Ngjela, Manol 
Konomi, Fadil Paçami, Maqo Çomo, Sadik Bek-
teshi (gjeneral lejtnant-Hero i Popullit), Muhamet 
Prodani (gjeneral lejtnant-Hero i Popullit), gjen-
eral-majorët: Nexhip Vinçani dhe Ernest Jakova; 
luftëtaret e shquara, drejtuese në luftë e aktiv-
iste të OBVL: Selfixhe Broja(Ciu), Zenepe Golemi 
(Ashiku), Liri Belishova,Vera Ngjela (Pojani, Mine 
Doraci e të tjera, por fatkeqësisht të dënuara nga 
regjimi diktatorial i Enver Hoxhës.  

Kuvendi i 8-të Kombëtar i kësaj organizate ven-
dosi që OBVL të vijojë me këtë platformë, duke 
mbrojtur e vlerësuar lart kontributin e shquar të 
popullit shqiptar në Luftën e Dytë Botërore, duke 
dënuar krimet e komunizmit si dhe duke mbroj-
tur Luftën e drejtë të UÇK dhe në tërësi çështjen 
mbarëkombëtare shqiptare.

Apeli	i	OBVL	për	Akademinë	e	Shkencave:	Përdorni	kujtimet	e	Parllakut	e	të	Belishovës	në	rishkrimin	e	historisë

Rishkruarja e Historisë me 
vërtetësi, domosdoshmëri jetike

•	Gjeneral	Rrahman	Parllaku:	OBVLu	formua	që	të	vlerësojë	realisht	historinë	
e	luftës	së	lavdishme	Antifashiste	Nacionalçlirimtare,	që	të	shmangë	shtrem-
bërimet	e	periudhës	së	regjimit	totalitar,	mohimet	dhe	politizimet	e	bëra	si	
rezultat	i	regjimit	diktatorial	të	E.Hoxhës,	por	edhe	me	qëllim	të	caktuar	nga	
individë	që	kërkonin	lavdi	dhe	pushtet	të	pamerituar.	Në	kurthin	e	tyre	ranë	
me	dëshirë	dhe	me	servilizëm	historianë	të	ndryshëm	që	e	shtrembëruan	his-
torinë e LANÇ”

PERSONALITETE AKADEMIKE 
VLERËSOJNË QËNDRIMET E OBVL

Kuvendin e 8-të Kombëtar të OBVL e përshën-
detën personalitete akademike që vlerësuan qën-
drimet e kësaj organizate.

Prof.Dr. kol. R. Bernard Zotaj, kryetar i Sho-
qatës së historianëve ushtarakë, në fjalën e tij 
përshëndetëse theksoi se Organizata e Bashkuar  
e Veteranëve të Luftës Antifashiste të Popullit 
Shqiptar (OBVL) ka mbështetur fuqimisht dhe pa 
ekuivok Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare të 
popullit tonë. “Duke patur në krye figura të til-
la si Dr. Ymer Dishnica, Gjeneral Rrahman Parl-
laku, kolonel Myfit Guxholli, etj, ajo është përfaqë-
suar me dinjitet edhe në arenën ndërkombëtare, 
në Federatën Botërore të Veteranëve, me një ide-
al dhe një devizë: mbrojtjen e luftës Antifashiste 
të popullit shqiptar nga deformimet dhe sulmet 
dashakeqe politike”,-tha prof.dr.Zotaj.

Në të njetën linjë u shpreh edhe Prof.Dr.Tatjana 
Dishnica (e bija e themeluesit dhe kryetarit të parë 
të OBVL, dr.Ymer Dishnica). Ajo deklaroi se “His-
toria e periudhës së Luftës Antifashiste Naciona-
lçlirimtare nuk mund të jetë një histori gazetash, 
nostalgjikësh apo mohuesish, ajo duhet të jetë një 
histori faktesh të pakundershtueshme dhe anali-
za e saj për të vlerësuar si duhet, pjestarët e saj, 
duhet bërë, në kontekstin e asaj periudhe”. Kjo si-
pas prof.dr. Dishnicës (një pedagoge e nderuar dhe 
respektuar në UBT)  për faktin se “Brezi i luftës, 
meriton shumë, veç të tjerave, duhet vlerësuar 
përkushtimi i tij në luftë sepse zgjodhi sakrificën, 
duke iu bashkur gjithë forcave përparimtare të 
botës në atë periudhë. Ai kërkoi: Sakrificën.  Kjo 

sakrificë, pavaresisht vleresimeve me ulje e ngrit-
je, do të mbetet ndër breza, sakrifica më e mad-
he, sepse ajo kish si produkt, lirinë e vendit tonë”.  
Prof.dr.Tatjana Dishnica shprehu krenarinë se 
kishte dy prindër, që ishin pjesë e kësaj sakri-
fice. Nëna e saj Gjystina (Flora) Sata- Dishnica, 
luftoi dhe perballoi dy burgje e tortura, në kohën 
e Pushtimit, ndërsa babai, dr.Ymer Dishnica, pa-
varësisht kontributit te tij në luftë (idealet e saj, e 
sollën atë, 28 vjeçar, të laureuar me doktoraturë 
në Universitetin e Sorbonës, për të kontribuar në 
luftë, në  atdheun e tij  të pushtuar), pas çlirimit  u 
“mënjana” shumë shpejt, gradualisht dhe më pas 
tërësisht, nga jeta politike, pa mbajtur mbi ndërg-
jegje, tragjedinë e pas viteve 1943, por duke e për-
jetuar këtë tragjedi, me shpërfytyrimin e rëndë që 
pësuan idealet e tij të fillimit. 

Qëndrimi konsekuent i OBVL për domos-
doshmërinë e rishkrimit të historisë me objekti-
vitet, duke e pastruar atë nga shtrembërimet e 
historiografisë komuniste u vlerësuan edhe nga 
shkrimtari e publicisti i mirënjohur Shpendi To-
pollaj.

Ndërkohë, duke i konsideruar të një rëndësie të 
veçantë zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Orga-
nizata e Bashkuar e Veteranëve të LANÇ kërkon 
nga palët kompromisin historik, që ato të shërbe-
jnë për kapërcimin e problemeve të evidentuara në 
të kaluarën. Për këtë qëllim Kuvendi i 8-të Kom-
bëtar i kësaj otrganizate u bëri thirrje organeve 
kompetente që të avancojnë hetimin dhe ndësh-
kimin e  rasteve të krimit zgjedhor, të denoncuara 
nga opozita, në mënyrë që kjo t’i shërbejë qëllimit 
final: përfaqësimit në kuvendin e  Shqipërisë të 
partive, sipas peshës së tyre reale elektorale.
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KUVENDI

Kuvendi i 8-të Kombëtar i OBVL zgjodhi 
kryetar të kësaj organizate kolonel Sotir 
Budinën. 

Ai është ndër bashkëthemeluesit e OBVL në 18 
korrik 1994 me dr.Ymer Dishnicën, Gjeneral Rrah-
man Parllakun, Skënder Malindin, Edip Ohrin, 
Hamit Keçin, Tahir Voshtinën, Shaban Reçin, Liri 
Belishovën, Myfit Guxhollin etj.

Për disa vite ka qenë sekretar organizativ i OBVL 
dhe njihet si një nga veprimtarët me kontribut të 
shquar në mbarëvajtjen e kësaj organizate. 

Ai ka lindur në qytetin e Korçës më 14.03.1926 në 
një familje patriotike, e cila njihet për kontributin e 
shquar që ka dhënë për rritjen e ndjenjave patriotike 
dhe për pjesëmarrjen me armë në dorë në Luftën Na-
cionalçlirimtare. 

Mbas pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste 
me 1939, shtëpia e Ilo Budinës u bë një nga bazat 
kryesore të LANÇ-it, ku bëheshin mbledhje, shpërn-
daheshin trakte, strehoheshin njësitet guerrile, ile-
galë etj. Mbas çlirimit, Bashkia Korçë ka vendosur 
në këtë shtëpi pllakën përkujtimore “Kjo shtëpi ka 
qenë bazë e LANÇ gjatë Luftës së dytë Botërore”.

Nga kjo familje në luftën partizane kanë marrë 
pjesë katër luftëtarë.

Babai, Ilo Budina ka dalë partizan në vitin 1943. 
Me krijimin e Brigadës së IV S ai është caktuar in-

NË	KRYE	TË	OBVL	ZGJIDHET	NJË	PERSONALITET	ME	
KONTRIBUT	TË	SHQUAR	NË	LANÇ	E	NË	USHTRINË	SHQIPTARE

Kolonel SOTIR BUDINA 
zgjidhet kryetar i OBVL
•		Sotir	Budina	është	ndër	bashkëthemeluesit	e	OBVL	në	18	korrik	1994	me	

dr.Ymer	Dishnicën,	Gjeneral	Rrahman	Parllakun,	Skënder	Malindin,	Edip	Ohrin,	
Hamit	Keçin,	Tahir	Voshtinën,	Shaban	Reçin,	Liri	Belishovën,	Myfit	Guxhollin	etj.

tendent i Batalionit të parë të kësaj brigade, detyrë 
të cilën e kreu me përkushtim të rrallë deri në çlir-
imin e vendit.

Nëna, Kostandina Budina, gjatë Luftës Antifash-
iste Nacionalçlirimtare u ka shërbyer në shtëpi me 
ushqime ilegalëve të luftës që strehoheshin vazhdi-
misht në shtëpinë e Ilo Budinës. Për këtë kontribut 
të çumuar që ajo dha gjatë Luftës së Dytë Botçrore, 
pas çlirimit, si gjithë veteranëve iu dha statusi për-
katës dhe shpërblimi mujor prej 1000 lekësh i Luftës 
që e mori deri sa ndërroji jetë. 

Djali i tyre, Janaq Budina, ish-nxënës i Nor-
males së Elbasanit, në vitin 1943 doli partizan dhe 
u inkuadrua në Batalionin e Çermenikës ku kreu 
detyrën e Përgjegjësit të Rinisë së këtij batalioni. Kur 
në këtë krahinë, në vitin 1944 u krijua Brigada e 
17-te S ai u caktua Përgjegjës i Rinisë së kësaj bri-
gade, deri në çlirimin e vendit. Mbas çlirimit, në vitet 
1946-1948 Janaq Budina kreu studimet në Shkollën 
e Xhenjos në Moskë dhe pas diplomimit ka punuar, 
fillimisht në Drejtorinë e Xhenios të Ministrisë së 
Mbrojtjes dhe më vonë shef I xhenios në koorpuset e 
Korçës e Tiranës, deri sa doli në pension,

SOTIR BUDINA, i frymëzuar me ndjenjat patri-
otike të familjes së tij, ka marrë pjesë aktivisht në 
luftën për liri që në vitin 1939  Mbasi mbaroi shkollën 
Normale të Elbasanit, si i ri antifashist bëhet anëtar 
i njësitit gueril të qytetit të Korçës dhe me formim-
in e Brigadës së IV-të S u rreshtua në Batalionin 
e III-të të kësaj brigade, fillimisht me detyrën përg-
jegjës rinie kompanie dhe më vonë përgjegjës rinie i 
këtij batalioni. Si një nga personazhet realë në librin 
“COPËZA JETE BINVALIDËSH”, (Botim i kryesisë së 
Degës së Invalidëve të LANÇ, Tiranë), Sotir Budinës 
i dalin parasysh si në ndonjë film ngjarjet e shta-
torit 1943. Në këtë libër janë skalitur ngjarje heroi-
ke të guerilasve korçarë, mes të cilëve edhe Sotiri, i 
plagosur gjatë një përleshjeje masive me armikun. 
U shërua falë përkujdesjes së mjekut partizan Pe-
traq Progrit, nga dëshmia autentike e të cilit Sotir 
Budina gëzon edhe Statusin e Invalidit të LANÇl. 
Duke vlerësuar kontributin e tij, Kryesia e Shoqa-
tës Kombëtare të Invalidëve të LANÇ, me rastin e 
100-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë, më 28 Nën-
tor 1912, me vendim të posaçëm nderoi Invalidin e 
LANÇ Sotir Budina me titullin e lartë “ATDHEU JU 
ËSHTË PËRJETË MIRËNJOHËS”

Si i ri i dalluar që ishte, në gusht 1944 u zg-

jodh delegat i Brigadës së IV-të S dhe mori pjesë në 
Kongresin e I-rë të Rinisë Antifashiste shqiptare në 
Helmës të Skraparit. Mbas çlirimit të vendit, Soti-
ri si ish pjesëmarrës aktiv në LANÇ dërgohet për 
studime në ish Bashkimin Sovjetik, ku mbaroi me 
rezultate të larta shkollën 3-vjeçare të xhenios në 
Leningrad dhe Akademinë Ushtarake të xhenios 
“Kujbishev”, 6 vjet në Moskë. Si kuadër ushtarak 
i përgatitur dhe i pajisur me njohuri të thella të ar-
tit ushtarak të kohës, ai mbas mbarimit të Akade-
misë, në të gjitha funksionet që iu ngarkuan: Shef 
i Xhenios së Mbrojtjes Bregdetare, Shef i Xhenios 
së Mbrojtjes Kundërajrore të vendit, Shef i Katedrës 
së Xhenios në Akademinë Ushtarake dhe më vonë 
nga viti 1974-1982 për 9 vjet, nëndrejtor i Drejtorisë 
së Xhenios e Fortifi kimit në Ministrinë e Mbrojtjes, 
duke punuar me përkushtim dha një kontribut të 
vyer në përgatitjen xheniere të ushtrisë dhe sidomos 
në fortifikimin e vendit. 

Mbas daljes në pension në vitin 1982 dhe sido-
mos pas vitit ’90 ka mbështetur vazhdimisht proce-
set demokratike. 

Sotir Budina, si bashkëthemelues i Organizatës 
së Bashkuar të Veteranëve të LANÇ dhe si anëtar i 
Kryesisë së kësaj organizate ka dhënë dhe vazhdon 
të japë një kontribut të shquar për mbarëvajtjen e 
saj dhe për zgjidhjen e problemeve që kanë veter-
anët. 

Pikërisht në vlerësim të kontributit të tij, Kuven-
di i 8-te Kombëtar i OBVL, i mbledhur më 22 Maj 
2021, e zgjodhi Z.SOTIR BUDINEN kryetar të Org.
Bashkuar të Veteranëve të LANÇ-it.

VENDIM I 
KUVENDIT  të VIII-të TË 

OBVL

Kuvendi i VIII-të i OBVL, (mbledhur më 
22.05.2021 në sallën e Hotel “Monarc, 
Tiranë) pasi dëgjoi Raportin e  mbajtur 

në emër të kryesisë së OBVL nga Nenkryetari 
Maksim Vinçani, si edhe diskutimet rreth tij, e 
miratoi atë njëzëri.

Mbështetur në nenin 9, pika 3 të Statutit të 
OBVL (b/lidhur), me propozimin e Kryesisë, Ku-
vendi i VIII-të Kombëtar i OBVL (i jashtëzakon-
shëm)     

VENDOSI 

(Vendim Nr.1, datë 22.05.2021
-marrë unanimisht)

1. Z.SOTIR ILO BUDINA, lindur në qytetin e 
Korcës më 18 korrik 1994 dhe banues në qyte-
tin e Tiranës, me ID 03719064, të zgjidhet 
kryetar i Organizatës të Bashkuar të Veter-
anëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare 
të popullit Shqiptar (OBVL) . 

2. Prof.Dr.Tatjana Ymer Dishnica të zgjidhet 
nënkryetare e OBVL, (në vendin vakant pas 
dorëheqjes së Prof.Dr.Shefqet Hoxhës). 

3. Në nenin 9 të Statutit të OBVL (miratuar në 
Kuvendin e VII-të të OBVL te datës 01.11.2019) 
të shtohet pika 3: “Në rast dorëheqje apo ndarje 
nga jeta të kryetarit te OBVL, funksionet e tij, 
deri në Kuvendin e radhës i kryen Sekretari i 
Pergjithshem i OBVL. 

4. Forumet e zgjedhura në në Kuvendin e VII-të 
të OBVL te datës 01.11.2019 si Këshilli i Përg-
jithshëm, Sekretar i Përgjithshëm Halil Rama 
dhe tre nënkryetarët Mirjana Ohri; Muharrem 
Gjoka dhe Maksim Vinçani vazhdojnë funksi-
nin deri në Kuvendin e radhës.
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FJALA

Prof.Dr. Tatjana Dishnica*

Na takon ne, brezit pas-ardhës, 
me aq mundësi e fakte sa kemi, të 
ndihmojmë dhe kontribuojmë për 
të paraqitur të vërteten, sidomos 
kur shkruhen faqet e historisë 
së kësaj periudhe. Gjithashtu na 
takon, të mospajtohemi me “Har-
resen dhe Mohimin”, e sakrifi-
cave dhe figurave patriotike,  që 
kontribuan në këtë luftë. Historia 
duhet parë drejt në sy, larg fe-
tishizimit të çdo figure. Këtu qën-
dron pikërisht historia e vërtetë, jo 
bardh e zi, por, me dritëhijet e veta 
dhe kushdo që përpiqet të nxjerrë  
veçse heronj dhe armiq, nuk mund 
të pasqyrojë kurrë realitetin

Brezi i luftës, meriton shumë, veç të tjerave, sepse 
me përkushtimin e tij në luftë, zgjodhi sakrificën, 
duke iu bashkur gjithë forcave përparimtare të botës 
në atë periudhë. Kjo sakrificë, pavarësisht vlerë-
simeve me ulje e ngritje, do të mbetet ndër breza, 
sakrifica më e madhe, sepse ajo kish si produkt lir-
inë e vendit tonë.

Ndihem krenare se kisha dy prindër, që ishin 
pjesë e kësaj sakrifice. Nëna ime, luftoi dhe përballoi 
dy burgje e tortura, në kohën e pushtimit, ndërsa 
babai pavarësisht kontributit të tij në luftë, burg/
persekutim në kohën e “çlirimit”.

Jeta e tim eti, ish  një jetë e ndarë më dysh, midis 
Mjekësisë dhe Politikës, por që në thelb kishte dy 
ndjenja shumë të forta, atë për njeriun dhe  atë për 

Prof.Dr. Tatjana Dishnica, e cila në Kuvendin e 
8-të të OBVL u zgjodh nënkryetare e kësaj organi-
zate, është një emër i njohur në fushën e bujqësisë, 
për vet kontributin që ajo ka dhënë gjatë 40 viteve të 
aktiviteti të saj në këtë fushë.

Pas përfundimit të Institutit të Lartë Bujqësor 
me rezultate të shkëlqyera, ka punuar për 13 vite si 
agronome në prodhim, në kooperativat bujqësore të 
rrethit Berat, ku krahas detyrës, punonte për vite të 
tëra, me eksperimente në fushë, me synim mbrojtjen 
e disertacionit, të cilin e lejuan ta mbronte, vetëm në 
vitet 90.  

Pas ardhjes së demokracisë filloi punën si peda-
goge në Univesitetin Bujqesor. Më pas kaloi në siste-
min e Ministrisë së Bujqësisë, fillimisht si Drejtore e 
Institutit të Tokave dhe më pas, gjatë 20 viteve, ka 
qenë Drejtore e kërkimit shkencor, duke drejtuar ak-
tivitetin e Instituteve  kerkimore shkencore të fushës 
së bujqësisë,  në shkallë vendi.

U rikthye më pas në jetën akademike dhe sot 
vazhdon të jetë pedagoge në Universitetin Bujqësor.

Gjatë angazhimit të saj profesional në fushën e 
bujqësise, ka përfaqësuar vendin në disa organizata 
të rëndësishme. Është përfshirë në studime e bash-
këpunime me ekspertë vendas dhe të huaj, ka real-
izuar botime shkencore e tekste mësimore,  referime 
në konferenca brenda dhe jashtë vendit, trajnime të 
shumta, dhe ka drejtuar një sërë projektesh shken-
core në  fushën e bujqësisë,  etj.

Krahas detyrës si pedagoge, ajo tashmë jep një 
kontribut të rëndësishëm edhe në shoqërine civile,  
për çeshtje të zhvillimit të zonave rurale.

Brezi	i	luftës	meriton	shumë,	veç	të	tjerave	sepse	iu	bashkur	forcave	përparimtare	të	botës	në	atë	periudhë

Respekt  për sakrificat 
e brezit që bëri luftën

atdheun .
Në mjekësi, ai tashmë ka lënë gjurmën e tij të 

mirë, gjatë një karriere 50 vjeçare, me bazë spitalin 
e Beratit, në përkushtimin ndaj qindra e mijra pa-
cientëve të tij. 

Në politikë, ai ish një patriot idealist, që kon-
tribuoi sa mundi dhe sa e lejuan rrethanat, sidomos, 
në dy ngjarje të rëndësishme të luftës. (Konferenca e 
Pezës dhe dhe Mukja) 

Këto ideale, e sollën atë, 28 vjeçar, të laureuar 
me doktoraturë në Universitetin e Sorbonës, për të 
kontribuar në luftë, në  atdheun e tij  të pushtuar. 

Ai pati fatin e mire, të “mënjanohet” shumë shpe-
jt, gradualisht dhe më pas tërësisht, nga jeta poli-
tike, pa mbajtur mbi ndërgjegje tragjedinë e pas 
viteve 1943, por duke e përjetuar këtë tragjedi, me 
shpërfytyrimin e rëndë që pësuan idealet e tij të fil-
limit. 

Historia e periudhës së luftës, nuk mund të jetë 
një histori gazetash, nostalgjikësh apo mohuesish, 
ajo duhet të jetë një histori faktesh të pakunder-
shtueshme dhe analiza e saj për të vlerësuar si 
duhet, pjestarët e saj, duhet bërë ne kontekstin e 
asaj periudhe.  

Na takon ne, brezit pas-ardhës, me aq mundë-
si e fakte sa kemi, të ndihmojmë dhe kontribuojmë 
për të paraqitur të vërteten, sidomos kur shkruhen 
faqet e historisë së kësaj periudhe. Gjithashtu na ta-
kon, të mospajtohemi me “Harresen dhe Mohimin”, 
e sakrificave dhe figurave patriotike,  që kontribuan 
në këtë luftë.

Historia duhet parë drejt në sy, larg fetishizimit të 
çdo figure. Këtu qëndron pikërisht historia e vërtetë, 
jo bardh e zi, por, me dritëhijet e veta dhe kushdo 
që përpiqet të nxjerrë  veçse heronj dhe armiq, nuk 
mund të pasqyrojë kurrë realitetin.

Duke e mbyllur, me lejoni të shpreh, për gjithë 
atë brez patriotesh idealistë, respekt  për sakrificat 
e tyre  dhe  dhimbje,   për zhgenjimin e idealeve të 
tyre.

*Fjala e mbajtur në Kuvenin e 8-të të OBVL më 22 
maj 2021 .

Kush është 
Prof.Dr. Tatjana Dishnica
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Kuvendi i VIII - të kombëtar i organi-
zatës tonë (OBVL) mbahet në një situatë 
jo dhe aq të qetë politike, ku dallojnë dy 
dukuri që nuk janë për t`u përshëndetur: 
hija e përçarjes mes nesh, shpesh deri 
në armiqësi dhe krijimi i bindjes iluzive 
se Shqipëria do të bëhet e do të përparo-
jë falë përpjekjeve dhe dashamirësisë 
të të huajve. Dikush mund të thotë se 
ne jemi një organizatë thjesht atdhetare 
dhe s`kemi pse t`i japim konotacion poli-
tik zhvillimeve në vend, se fundja nuk 
ndryshojmë gjë. Deri diku ashtu është, 
por duke qenë qytetarë të këtij vendi, 
kuadro me përvojë të gjatë pune dhe 
të shumtët, intelektualë të njohur, nuk 
mund të bëjmë sehirxhiun, kur e dimë 
mirë se pikërisht zhvillimet politike janë 
ato që e kanë shpënë Shqipërinë në këtë 
derexhe. Natyrisht, shqetësimet që për-
menda, nuk kanë lindur sot. Faik bej 
Konica qysh rreth një shekull më parë 
shprehej se “Në qoftëse Shqipëria do 
të vdiste ndonjëherë, atëherë në epita-
fin e saj duhet të shkruhet: Shqipëria 
lindi nga zoti, shpëtoi nga rastësia dhe 
vdiq nga politikanët”. Pastaj, të trajtosh 
ndonjë problem politikisht, nuk është 
ndonjë sakrilegj dhe nga ana tjetër 
politika nuk është ekskluzivitet i asku-
jt, por pronë sa e padukshme aq dhe e 
rëndësishme e kujtdo shqiptari. Dikush 
mund të pyesë sesi lidhet kjo me organi-
zatën tonë? Po or miq, lidhet që ç`ke me 
të, pasi ne veç të tjerash kemi një gazetë 
mujore, e cila falë përkushtimit, punës 
së mençur dhe atdhetarisë, veçanërisht 
të zotit Halil Rama, me shkrimet e saj 
të qarta, të ndershme dhe plotësisht të 
besueshme në qëllimet e saj të drejta, 
ku respekti për historinë dhe traditat 
tona luftarake, dashuria për gjithçka 
të nderuar kemi bërë dhe vlerësimi, si 
për ata që dikur dhanë jetën ashtu dhe 
për ata që i kryen detyrat e ngarkuara 
me dinjitet, i ka dhënë organizatës tonë 
fytyrën e vërtetë. Tani mendoj, se duke 
ndjekur po këtë rrugë, fare mirë mund 
të trajtojmë edhe problemet aktuale dhe 
të perspektivës, të japim opinionet dhe 
mendimet tona me guxim e pa drojë, 
qofshin ato edhe të karakterit politik, se 
kështu do të mund të rrisim akoma më 
shumë reputacionin dhe ndikimin e saj. 

Le t`i marrim me radhë shkurtimisht 
këto dy shqetësime. Përsa i takon do-
mosdoshmërisë së lënies mënjanë të 
ndarjeve, inateve e mllefeve, dikush nga 
ju mund ta ketë lexuar letrën time të 

Të	gjithë	jemi	shqiptarë	dhe	vijmë	nga	i	njëjti	gjak	dhe	e	njëjta	histori,	me	të	njëjtat	fitore	e	disfata

VETËM TË BASHKUAR DO T`I MARRIM 
VETË NË DORË FATET E ATDHEUT TONË

•	 “Ne	kemi	një	gazetë	mujore,	e	cila	falë	përkushtimit,	punës	së	mençur	dhe	atdhetarisë,	
veçanërisht	të	zotit	Halil	Rama,	me	shkrimet	e	saj	të	qarta,	të	ndershme	dhe	plotësisht	të	
besueshme	në	qëllimet	e	saj	të	drejta,	ku	respekti	për	historinë	dhe	traditat	tona	luftar-
ake,	dashuria	për	gjithçka	të	nderuar	kemi	bërë	dhe	vlerësimi,	si	për	ata	që	dikur	dhanë	
jetën	ashtu	dhe	për	ata	që	i	kryen	detyrat	e	ngarkuara	me	dinjitet,	i	ka	dhënë	organiza-
tës	tonë	fytyrën	e	vërtetë”

hapur drejtuar mikut të mirë, të ndjerit 
Rustem Peçi, ku e quaja krejt të pak-
uptimtë ndarjen mes dy organizatave të 
veteranëve të Luftës Nacionalçlirimtare. 
Jo që thuajse nuk kemi asnjë dallim 
esencial, por edhe duhet të japim ne të 
parët shembullin e bashkimit. Madje, 
theksoja se ky bashkim duhet shpënë 
akoma më tej, duke mos u marrë më tut-
je me nacionalistë që na qenkeshin anti-
kombëtarë dhe partizanë që e donin më 
shumë Shqipërinë. Koha e ngatërruar, 
natyrisht që solli dhe qëndrime jo gjith-
monë të drejta, por ato le t`i mbesin his-
torisë. Mbajtja ndezur e tyre për interesa 
të ngushta elektorati e pushteti është e 
turpshme. Unë, duke theksuar kalimin 
e afro 80 vjetëve nga ajo luftë, afërsisht 
shkruaja: Sot ne kërkojmë bashkëpun-
im e miqësi me pinjollët e atyre që na 
sulmuan me avionë, tanke e topa, që na 
vranë, na dogjën e na plaçkitën, dhe nga 
ana tjetër i bëjmë karshillëk vëllezërve të 
të njëjtit gjak. A nuk tingëllon si para-
doksale kjo? Si do na dukej sikur në 
Francë, fjala vjen, ende të vazhdonin 
konfliktet dhe stigmatat midis zhirond-
inëve të moderuar dhe jakobinëve të 
Robespierit, mbi dyqind vjet më parë… 
Për njerëzit e mençur, nuk mund të 
vazhdohet në pafundësi kështu. Ev-
ropa i ka kapërcyer me kohë ndarjet e 
tilla. Mjaft me armiq imagjinarë! Dhe 
në vazhdim, shkrova e botova romanin 
“Pajtimi” në krye të të cilit them: “Kush-
tuar të gjithë atyre që kapërcyen mbi 
mentalitetet e kohës dhe e kuptuam se 
burrë a grua, i ri a plak, i bardhë a me 

ngjyrë, verior a jugor, fshatar a qytetar, i 
pasur a i varfër, mysliman a i krishterë, 
partizan a ballist, komunist a naciona-
list, socialist a demokrat, pra, i majtë a 
i djathtë; të gjithë jemi shqiptarë e për 
pasojë vëllezër, dhe vimë nga i njëjti gjak 
dhe e njëjta histori, me të njëjtat fitore e 
disfata, me po ato gëzime e hidhërime 
ndër shekuj, që krenohemi me të njëjtit 
heronj e të njëjtën mrekulli të natyrës 
dhe kemi po ato synime në rrugëtimin 
tonë drejt të ardhmes”. Kurse për atë 
çështjen e zmadhimit të rolit të të huajve 
në fatet e vendit tonë, për të cilën kam 
mendimin se fajtorë janë po politikanët, 
nuk i kam fshehur rezervat e mia, duke 
iu drejtuar nëpër gazeta diplomatëve të 
vendeve të tjera, qofshin edhe mike, se 
ne nuk jemi vend suzeren; Shqipëria 
mund të jetë e varfër, por është shtet 
i lirë e sovran dhe dinjiteti e kërkon 
që në marrëdhëniet me to, të zbatohet 
parimi i reciprocitetit. Ndërhyrjet e tyre, 
ku neve na konsiderojnë si indigjenë 
dhe veten si konkuistadorë, jo vetëm 
janë të dëmshme, por janë edhe posh-
tëruese. Ligjet në Shqipëri i bëjnë dhe 
duhet t`i zbatojnë shqiptarët dhe vetëm 
shqiptarët. Latinët e vjetër thoshin “Er-
rare humanum, sed perseverare diabol-
ikum est” pra. “Gabimi është njerëzor, 
përsëritja është djallëzore”. I jemi mirën-
johës përjetë SHBA - së dhe të tjerëve 
për Kosovën, por si ushtarak nuk mund 
të mos ndiej keqardhje për shkatërrimin 
e ushtrisë tonë, me justifikimin se tani 
jemi anëtarë të  NATO - s. Se nuk kam 
sesi ta shpjegoj parakalimin e ushtarëve 

grekë, që të udhëhequr nga ligji absurd i 
luftës me ne, këndojnë para Presidentit 
të tyre me fjalët e poshtra, se me zorrët e 
shqiptarëve do të lidhin këpucët. Më ka 
lënë një shije aspak të mirë deklarata e 
para do kohëve e ish Presidentit Donald 
Tramp se nuk do të dërgojnë bijtë e tyre, 
që të vriten për ca shqiptarë kokësh-
kretë. Po ashtu, ishte revoltues qëndrimi 
këto ditë i kryeministrit të Çekisë i cili i 
kërkonte falje pasardhësit të kriminielit 
Millosheviç, Aleksandar Vuçiçit për sul-
min mbi Beograd, gjë që e paskan bërë 
nga frika. 

Nuk po zgjatem më tej, pasi nuk 
është ky qëllimi për të cilin është mbled-
hur ky kuvend, por vetëm desha të sug-
jeroj nevojën e zgjerimit të tematikës së 
gazetës tonë “Veterani”, ku gjithkush që 
mundet le t`i shprehë hapur e me gux-
im mendimet e veta, sidomos kur ato 
janë në interes të Atdheut, para të cilit 
të gjithë jemi të barabartë. Le të bëhet 
organizata jonë, ashtu siç e donte dhe i 
pa harruari gjeneral Rrahman Parllaku, 
Nderi i Kombit, nismëtare e këtij qën-
drimi mëse të drejtë, pa ua vënë shumë 
veshin politikanëve servilë që sipas Kon-
icës shpesh i kanë bërë varrin atdheut. 
Ka kaluar shumë kohë që ende të mbe-
temi te vargjet e Ali Asllanit: “Ja grush-
ti do të bjeri përmbi krye të zuzarëve, / 
Koha është e maskarenjve, po atdheu i 
shqiptarëve”.

*FJALA NË KUVENDIN E VIII – TË 
KOMBËTAR TË OBVL, 
Tiranë më 22.05.2021.  
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Nga Hyqmet Zane

Takimi im me një veteran të 
Luftës, Antifashiste më jep 
kënaqësi, po aq sa edhe më tr-

ishton. Kënaqësi që është gjallë dhe në 
një moshë të madhe, mirë me shëndetin 
fizik dhe atë mendor që kam fatin dhe e 
takoj, por kam trishtim kur e shikoj të 
rronitur pa asnjë vëmendje nga ata që 
pretendojnë se kanë shumë merita për 
këtë vend. 

Dhe kur vjen një ditë e shënuar si ajo 
e dëshmorëve apo e fitores mbi nazifash-
izmin, kthej kokën prapa dhe bëj retro-
spektivën e vlerave të atyre që dhanë 
rininë për të sjelle shpresë që një ditë në 
pelqerinë e tyre të jetonin siç meritojnë. 
Janë thënë e stërthënë shumë për vet-
eranët, por kur flet me ta, vihesh në një 
siklet të madh, se me kujdes dhe edu-
katë të shprehin edhe zhgënjimin, edhe 
pse të padëshirueshëm për gjithë kom-
pleksin e realitetit që ata përjetojnë.

Si bir i një veterani që u internua në 
kampet e shfarosjes në Mat’hausen dhe 
Dakao të Gjermanisë, kam krenari për 
sakrificat e të gjithë atyre që luftuan për 
lirinë e atdheut dhe, sidomos, për ata 
që dhanë jetën si dëshmorë dhe heronj. 
Edhe ata që u bënë pjesë e pasluftës në 
rindërtimin e vendit, mbeten pjesa më 
sublime e shoqërisë shqiptare.

Kam parë herë pas here vlerësime 
të shtetit amerikan për luftëtarët dhe 
dëshmorët e luftrave dhe për familjet 
e tyre. Mbushem me krenari, por ans-
jëherë nuk e provova këtë kur vjen fjala 
edhe për babain tim Nuri Emin Zane. 
Jo vetëm që e burgosën dhe kërkonin ta 
ngatërronin politikisht me të ashtuquaj-
turin “grupi i Teme Sejkos”, por kur doli 
në pension dhe kërkoi njohjen e kon-
tributeve si veteran, një i ashtuquajturi 
“Hero i Popullit” (për fatin e keq) i tha 
atë fjalën më të keqe të mundshme që 
mund t’i thuhet një veterani: “Ju që 
shpëtuat gjallë nga kampet u bëtë spi-
unë të Gestapos “ ?! Ishte një shpik-
je antinjerëzore që dinin të thoshin 
vetëm ata që në shpirt kishin antivlera 
dhe mohonin gjithëçka, siç bëri vetë 
Enver Hoxha që mohoi edhe shokët e 
vet heronj të asaj lufte madhore, edhe 
pse me pasoja.

Im atë ndrroi jetë kur ia kishte 
shkruajtur Zoti, por me krenarinë se 
nuk u bë pjesë e mohimit të vlerave. 
Por kur në vitin 2021 takova një vet-
eran mbi 95-vjeçar, që e respektoj 
miqësisht, sytë më shkuan menjëherë 
tek këpucët e tij, të çara nga sipër dhe 
natyrshëm u skuqa dhe pashë veter-
anin që e pikasi situatën. Qeshi leh-
tas dhe më tha: “I ka jeta këto mor bir, 
ti shikon këpucët, por mua më është 
grisur shpirti nga kjo qerrata jetë që 
bëjmë, që kemi zili kur shikojmë se si 
jetojnë ca e ca të tjerë, dhe unë nuk 
kam para, jo të bëjë qejfe si këta të 
pushtetit, por më mungojnë edhe për 
ilaçe. Nuk e di përse u bë kështu kjo 
punë. Luftova dhe fituam, isha i ri 
atëherë, sot i kam kaluar të 95-tat dhe 

Lavdia e veteranit të 
zhgënjyer dhe këpuca e grisur 

•	 Kam	parë	herë	pas	here	vlerësime	të	shtetit	amerikan	për	luftëtarët	dhe	dëshmorët	e	luftrave	dhe	për	
familjet	e	tyre.	Mbushem	me	krenari,	por	ansjëherë	nuk	e	provova	këtë	kur	vjen	fjala	edhe	për	babain	
tim	Nuri	Emin	Zane.	Jo	vetëm	që	e	burgosën	dhe	kërkonin	ta	ngatërronin	politikisht	me	të	ashtuqua-
jturin	“grupi	i	Teme	Sejkos”,	por	kur	doli	në	pension	dhe	kërkoi	njohjen	e	kontributeve	si	veteran,	i	
thanë	atë	fjalën	më	të	keqe	të	mundshme	që	mund	t’i	thuhet	një	veterani:	“Ju	që	shpëtuat	gjallë	nga	
kampet	u	bëtë	spiunë	të	Gestapos	“	?!	

më vjen turp nga vetja që arritëm në 
këtë gjendje. Le pastaj që u përçamë 
në dy pjesë vetreanësh, ca nga ata që e 
kishin mirë me Enverin dhe ca nga ne 
që na u mohuan sakrificat. Turp për 
atë Zot, turp! Këpucët e mia janë një 
gjë e vogël, por shpirti, shpirti e mend-
ja më janë copëtuar më keq akoma”.

Më keq nuk e kam ndjerë veten. E 
solla në vëmendje këtë fakt dhe men-
jëherë bëj një pyetje retorike se a kësh-
tu sillen ndaj një veterani në SHBA 
dhe vende të tjera, qoftshin edhe ish 
komuniste? Kurrësesi jo! Fasadat e 
cerermonive janë bërë zhgënjyese, se 
pushteti i gjen ca të ashtuquajtur vet-
eranë që ta shoqërojnë kryeministrin 
apo që ti bëjnë hosanara kur ai flet 
mbroçkulla si pikturat e tij të panjo-
hura. Por fasada e jetës së një veterani 
është e zymtë dhe zhgënjyese, e çarë 
si këpucët e xha Llukës që me mendje 
të kthjellët të thotë” “realitete të atilla 
që nuk i imagjinon dot një i ri apo një 
pushtetar”. 

Të përçarë në dy organizata si të 
jenë parti politike, veteranët kanë 
mbetur si Luli i vocërr i Migjenit, se një 
pjesë e konsiderueshme e tyre kanë 
ikur me maraz në shpirt nga mostraj-
tesa, të tjerë humbën edhe kockat nga 
persekutimi i diktaturës që nuk donte 
të dinte për askënd para karriges së 
diktatorit, të tjerë që po jetojnë sot, 
janë me shpirt e këpucë të grisura si e 
gjithë jeta shqiptare.

Kur Presidenti i vendit dekoroi një 
veteran, pati nga ata që thanë se “kush 
po pyet për dekoratat e Presidentit”, 
siç pati edhe nga ata që e vlerësuan. 
Unë shoh përtej fasadës së një deko-
rimi, se si do ua bëjmë jetën dhe ku-
jtimin të rëndësishëm, jo si fasadë 
këtyre veteranëve dhe familjeve të tyre 
duke u kthyer krenarinë, të bashkuar 
dhe pa armtë iqësi, se më shumë se 
sa të ishim të bashkuar në dashurinë 
për njeri-tjetrin, u bëmë të bashkuar 
në urrejtjen vrastare.

Nuk më lidh gjë fisnore me xha 
Llukën veteran që mendon si kapedan, 
por që jeton si i pa vlerë. Por më lidh 
shumë fakti se babai im iku nga kjo 
botë me një psherëtimë të madhe 
turpërimi nga një përgjigje e një servi-
li me një dekoratë të pamerituar. Kur 
ai erdhi nga Gjermania përmes Greq-
isë (se ishte shtatas grek me kombësi 
shqiptare), im atë u kthye në vatanin 
e tij, në Filatin e tij Çamërisë,    miqtë e 
njohur i thanë që të ikte se edhe mund ta 
vrisnin se kështu kishte bërë Napoleon 
Zerva me çamët muslimanë. Erdhi në 
Shqipëri ku një vit e ca më parë kishte 
ardhur edhe familja, jetoi keq e mos më 
keq, por me djersën e ballit. Një ditë e pa 
veten në birucën e ftohtë mes hetuesve 
të Degës së Brendshme në Elbasan, ku 
e pyesnin shpesh se çfarë lidhje kishte 
pasutr me Teme Sejkon dhe Tahir De-
min. Kur u thoshte se i kishte patriotë 
dhe kaq, se ata ishin intelektualë dhe 

unë një punëtor, ata luftuan dhe unë 
u internova, nuk pata asnjë lidhje apo 
takim, xhelatët e njohur  si Nevzat Has-
nedari apo Shim Kolla e dërrmonin sa 
i binte të fikët. Zoti e deshi dhe ai jetoi 
që të më gëzonte mua dhe nënën, por 
gëzimi i tij në shpirt ishte i shaktërruar, 
i zhgënjyer, i vrarë, tamam si i atij mikut 
veteran që tanimë numëron ditët e fun-
dit të jetës me këpucë e shpirt të grisur.

Ku janë dëshmorët, që varret u 
mbetën jetim, ku janë luftëtarët që 
kockat lanë maleve dhe ikën nga kjo 
botë me “biografi të keqe”, por që në fakt 
ishte këndvështrimi i keq i diktatorit, ku 
janë ata idealistët e mbetur të luftës që 
po ikin dita-ditës dhe mbetën në “histo-
ri” të ndarë dhe të zhgënjyer? 

Të gjithë do të ikim një ditë, ashtu 
siç iku diktatori me shpurën e tij, siç do 
të iki edhe ky i riu si diktator me gjithë 
shpurën e tij, por kombit dhe historisë 
do i mbesin të arta historitë e veteranëve 
dhe atye që luftuan për Shqipërinë e Lirë 
dhe Demorkatike dhe që nuk mendonin 
se do bëheshin dëshmitarë të Shqipërisë 
së izoluar dhe diktatoriale.

Patriarku i letrave shqipe, Dritëro 
Agolli, do të thurte vargjet e kuptim-
plote:

“S’gjen dhimbje më të madhe, në ke 
parë...

Njerinë e ndershëm në mjerim e vaj,
Tek lutet i përulur, zemërvrarë,
Dhe ndihmë e shpresë pret nga ma-

sakrai...”



QERSHOR 2021; Nr. 6(396)8 VETERANI

PROFIL

Prof. Asoc. Dr. Zaho GOLEMI

FSHATI FUSHËBARDHË NË GJIROKASTËR, 
DJEPI I TRIMËRISË, MENÇURISË DHE LAVDISË

Fushëbardha është një fshat, por kur është fjalë 
për trimëri, mençuri e lavdi është si një krahinë, 
është një copëz e truallit arbëror, që i ka dhënë ven-
dit shumë dëshmorë. Fushëbardha ja ka vënë vetë 
emrin vetes dhe e mban këtë emër, që kur ajo është 
krijuar sepse është e shtruar me zall të bardhë me 
një shesh të bukur në qendër. Fushëbardha ka një 
identitet të lashtë nga shpella e Papa Zhulit, selia ku 
banonte dhe drejtonte me dorë të hekurt, mencuri e 
fisnikëri prijësi i shquar Papa Zhuli. Dy këmbanat e 
mëdha të florinjta si dhe selia kala natyrore në for-
mat shpelle shkroi epokë historike kuvendore dhe 
legjislative. Lumi i bardhë, dy lagje të mëdha natyrale 
dhe disa copëzime më të vogla i japin bekim vendit 
dhe shenjtëri njerëzve të saj. Ujërat e ftohta të buri-
meve, kurora e pemëve, kodrat, pllajat, livadhet e 
mallet e saj janë të sinkronizuar me një kodër-xhami 
që rrethohet me njërëz punëtorë e shpirtbardhë, të  
besës dhe të qëndresës. Klima pak e sertë në dy tre 
muajt e dimrit e bën fshatin të gjallojë e begatojë në 
çdo kohë. Fushëbardha kishte dhe ka djem e vajza, 
që ja kanë ngritur lavdinë dhe krenarinë fshatit. Ata 
luftuan dhe mbijetuan shekujve dhe në shekullin XX 
u arsimuan shkëlqyen në fusha të ndryshme të jetës. 
Gjithë fiset e Fushëbardhës kanë qenë në unitet zh-
villimi, në unitet luftarak dhe në unitet jete, që çdo 
copë të vendit dhe në çdo vend ku kanë shkruar hi-
storinë e luftrave, zhvillimit dhe qëndresës si në këto 
emërtime që janë kaq të dashura për çdo Fushëbard-
hiot si: Kakostama, Dhim Qurk, Llakatur, Piri, Piks, 
Qafë Dardhë, Kaçullat, Çuk Gjinikë, Bidërgjon, gry-
kën e Mokrrave, Shpellë e Zhulit, Gjonthanas, Gjik-
eç, Gjinaz, Taroninë, Qafa e Bardhë, Petroshi, Lug-
je, Shtrungës, Llucë, Qafallauzi, Stravua, Gramatia, 
Skërfica, etj. Blektoria ishte tradita e shekujve, që 
njësohej me Vratomisnjën, Luvadhi, Vranjova, Ole-
na, Koqinovë e deri në qafë të Breshërit. Në çdo vend 
ka një histori, trimëri, luftë, punë, djersë, djalëri e 
passion për vendlindjen, që gjithmonë të rinon dhe 
gjallëron shpirtin. Kështu kanë qenë djemtë e Fus-
hëbardhës gjithmonë. E donin me passion dhe pa-
paragjykime vendlindjen, ngriheshin në luftra sheku-
jve për liri dhe gjakun nëpër beteja nuk e kursyen 
kurrë për liri. Në ngjarjet më të mëdha të historisë 
Fushëbardha ka pasur kudo përfaqësuesit e vet, 
djemtë e kuvendeve, të luftës, të punës, të mençurisë. 

HABIL XHUVANI DËSHMORI LAB 
(Kushtuar	dëshmorit	të	Atdheut	Habil	Xhuvani	(1824-1854),	birit	të	fshatit	Fushëbardhë	që	gjakun	e	derdhi	në	mbrojtje	të	kombit,	gjuhës,	kulturës	dhe	
trashëgimisë	shqiptare.	Është	dëshmori	i	rënë	në	Luftën	e	parë	për	Vilajetin	e	Janinës	më	1854	dhe	ka	hyrë	në	histori	si	brezi	i	burrave	të	stërralltë	të	

besës,	nderit,	trimërisë	dhe	gjakut	të	derdhur	për	liri.	Është	dëshmori	i	dytë	për	nga	radha	e	rënies	të	fshatit	Fushëbardhë,	pas	rënies	në	fushën	e	betejës	
të	Bajo	Kazo	i	parë	(1820-1854),	që	të	dy	në	proces	për	t’u	shpallur	dëshmorë	të	Atdheut	në	zbatim	të	Ligjit	nr.	109/2018,	datë	20.12.2018,	“Për	statusin	e	
Dëshmorit	të	Atdheut”,	neni	5	“Kriteret	për	shpalljen	e	statusit	“Dëshmor	i	Atdheut”;	Pika	“a)”	personat,	të	cilët	kanë	humbur	jetën	për	lirinë,	pavarësinë	

kombëtare	dhe	mbrojtjen	e	territoreve	shqiptare	apo	në	përpjekje	për	mësimin	dhe	përhapjen	e	gjuhës	shqipe	para	datës	28	nëntor	1912).

Fushëbardha ka nënshkruar me emrin e saj kudo si 
një pjesëz e Labërisë, si një margaritar i civilizuar, 
ka dëshmuar historinë, ka shkruar historinë me 
trimëri, me gjak, me sakrifica, me penë. Është vend 
i vlerës së njerëzve të çmuar, që kar të dëshmojnë 
lavdi e krenari, që nderohen dhe të respektohen për 
atë që kanë bërë e treguar. Fushëbardha dekadave 
ka qenë dhe ka ngelur në vëmendje të veçantë, për 
cfarë i kanë dhënë shoqërisë, dhe kanë ngelur në 
këngë, në libra, në lapidarë e memorial, por mbi 
gjithcka ka dëshmorët e saj shekujve luftarakë, që 
ndrijnë me shkronja të arta në altarin e lirisë. Kalu-
an shekujt dhe ngeli madhështore në majat labe 
mbeti denjësisht e krenarisht në përjetësinë e lav-
dishme të së shkuarës. Fushëbardha është shëm-
bëlltirë e mençurisë dhe historishkruar sepse nuk ja 
kurseu kurrë bijtë e saj për lirinë. Nga një përlloga-
ritje gati dyqind vjeçare vëzhgojmë të shkuarën his-
torike të bijëve të rënë të saj në hulumtime në libra, 
në arkiva, në këngë, në memoriale, në trashëgiminë 
e pasur gojore. Kohët historike i flasin njera-tjetrës 
dhe përcjellin jehonën brezave. Dëshmimtarët e go-
jëdhënës së “arkivës lëvizës” shkojnë nga shekulli 
në shekull. Emri, bëmat dhe trimëritë e luftëtarëve 
nëpër breza nuk shuhen kurrë sepse po të analizo-
jmë gjithë luftrat nëpër to ndrijnë më shumë bijtë 
e Fushëbardhës në fushëbetejat e më shumë se dy 
shekujve. Edhe pse jot ë gjithë të rënët kanë ven-
dime juridike ata i ka “dekretuar” kujtesa popullore, 
“kënga është historia e popullit”, që thoshte Noli ynë 
i madh. Prandaj tek kënga e popullit rrinë shenjtër-
isht dëshmorët tanë. Mosekzistencën e shtetit e ka 
plotësuar fuqishëm kënga e popullit si dokumenti 
më autentik dhe me të dhëna më ekzakte dhe më të 
natyrshëm për dëshmorët. Prandaj bijtë e popullit që 
gjakun e derdhën shekujve ku më mirë se në këngët 
e popullit gjenden përjetësisht dhe madhërishëm.

HABIL XHUVANI BIRI I DENJË I LABËRISË 
QË KISHTE LINDUR PËR JATAGAN

Habil Xhuvani është pjesë e identitetit, lavdisë, 
krenarisë dhe famës labe të fshatit Fushëbardhë. 
Habili ishte lindur në vjeshtën e vitit 1820 në Fush-
ëbardhë në një familje me tradita të shquara patrio-
tike e luftarake. Të parët e tij kishin provuar peshën 
e pushtimit osman në breza. Familja e Xhuvane, fisi 
“Poçi” dhe fisi “Shehu” rridhnin nga i njëjti oxhak 
në Fushëbardhë. Nizamllëku “kishte mbirë” prag më 
prag e derë më derë, një detyrim i madh për shtetin. 
Blektoria dhe bujqësia ishin zanati i përjetshëm i 
tyre, por edhe të qënit luftëtar kishte ngelur “rregull 
zakonor”. Fëmijëria e Habil Xhuvanit shkoi përmes 
hallesh e vuajtjesh. Ai u burrërua para kohe dhe 
burrat e fshatit duke e parë si hodhi shtat thoshin 
për këtë djalë truplidhur si lastar: “i lindur për jata-
gan”. Shkolla për Habil Xhuvanin ishte “mollë e nda-
luar”, edhe pse nuk bëhej fjalë për shkollë shqipe 
por vetëm ndonjë shkollë “Ruzhdije”, “Mejtepe”, “Ip-
didaijet”, ku mësues të këtyre shkollave ishin krye-
sisht hoxhallarët dhe mësimi zhvillohej në turqisht 
apo arabisht dhe për alphabet përdorej ai arab. Por 
shkollat nuk arrinin deri në fshatin e largët malor 
të Fushëbardhës, prandaj edhe Habili do të mëson-
te të shkruante e lexonte në periudhën e shërbimit 
të askerlikut. Nga Fushëbardha dhe fshatrat e Kra-
hinës së Kardhiqit, shumë pak nxënës e kishin fatin 
të studionin në këto shkolla, që në fakt shkolla ishte 
në Delvinë dhe në Gjirokastër dhe që shpenzimet i 
mbulonte fondi shkollor buxhetor i Vilajetit të Ja-
ninës (“mearif sanduk”). Prindërit e tij të ndershëm 

dhe të besës i shikonin në dritë të syrit djemtë e 
vajzat dhe përkujdeseshin duke u bërë frymëzim 
për punë dhe ndershmëri në jetë. Edhe veshjet dhe 
jetesën mezi e siguronin. Të varfër ekonomikisht po 
me tradita patriotike e kombëtare. Jo rrallë kur tak-
sat “shkelnin në kallo” dhe kosharet osmane u binin 
kryq e tërthorë të korrave dhe produkteve bujqësore 
e blektorale shpërthenin edhe kryengritje e revolta 
për të drejtat e shkelura. Vaporrët që vinin në skelat 
shqiptare mblidhnin djalërinë shqiptare jo pak por 
për gjithë Vilajetin e Janinës rreth njëzetmijë djem 
në vit. Habil Xhuvani mobilizohet “nizamë/ushtarë” 
në vitin 1839 dhe pati fatin të kthehej shëndoshë 
e mirë më 1846, më i rritur, më shtathedhur, më 
i pjekur, më i nxirë prej diellit të jetës anadolliane. 
Ishin vite të vrullshme të revoltave dhe fjala e tij nuk 
kishte më peshën e një çunaku, por ishte kthyer 
burrë me fjalën peshërëndë në kuvendet pranë rra-
pit të madh në Zhërmë, ngaqë dhe shtëpinë e kishte 
fare pranë kuvendit të burrave, përtej lumit. Ai ka 
qenë kurioz dhe ka dëgjuar, por edhe rregjistruar 
historikun e të parëve, bëmat e trimave dhe sjell-
jen burrërore të fshatit përballë pushtuesve. Ata e 
mbronin jetën me jetë, ishin kanunllinj dhe fisnikë 
dhe në rrugën e të parëve. Edhe pse kishin kalu-
ar gjysëmshekulli kur lindi Habili, nga Kuvendet e 
Besës në Senicë (1770) dhe Kuvendi i Rrepeve të 
Agait (1773) përsëri imazhi i legjislatorit të madh 
popullor Idriz Sulli ishte i gjallë. Ato ngjarje të mëdha 
i sillnin në memorie të gjalla burra e gra të moçme të 
Fushëbardhës. Në tregimet e të parëve kish mësuar 
për luftën e ashpër me jatagan me gjithë armiqtë që 
kishin guxuar të shkelnin me pabesi dhe të rrëmbe-
nin taksa aq të rënda që shkonin më shumë se 30% 
të prodhimit e ndonjëherë kur “sulltanati ishte në 
fushata luftrash” edhe më shumë. Dhe kjo rëndonte 
edhe mbi Labërinë, pavarësisht nga venomet që Sul-
ltanati jepte sa herë rrebelimi tejkalonte caqet. Fus-
hëbardha kishte rritur një brez djemsh të mençur 
dhe trima, që kishte pasion këngën labe, u këndonin 
trimërive, kuvendeve, besës e dashurisë, jetës së ço-
banit, por dhe jetës së nizamit. Ata kujtonin jetën e 
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nizamllëkut, si pjesë e pandarë e jetës dhe e dety-
rimit ndaj shtetit. U këndonin edhe këngë trimave të 
rënë në përballje me të huajt dhe Habil Xhuvani dhe 
bashkëfshatari i tij Bajo Kazo nuk e dinin se edhe 
ata do të ngeleshin në këngë disa vite më vonë kur 
shkoi i mobilizuar si redif/rezervist në mbrojtje të 
truallit shqiptar të vilajetit të Janinës nën thirrjen: 
“Vilayet tehlikede”/vilajeti në rrezik!. Edhe pse nuk 
kuptohej teoria e ndërgjegjes kombëtare, ajo ishte 
praktikisht në zbatim, sepse sa herë binte briri i 
luftës, çdo fshat nxirrte çetën e gatshme për luftë. 
Kështu ndodhi edhe me thirrjen që Mahmud pashë 
Vlora u bëri ridifëve më 1853, që ishte viti i mobi-
lizimit të rezervistëve nga Labëria. Nga Fushëbardha 
u nisën për luftë Habil Xhuvani, Bajo Kazo si dhe 
burra të tjerë të fiseve Yzeiri, Bineri, Çarçani, Go-
lemi, Veliu, Onjea, Shalari, Shkurti, Kazo, Xhuvani, 
Poçi, Shehu, etj., përreth tridhjetë luftëtarë, trima që 
“luftën ua hante syri” pjesëmarrës dy tabore/batali-
one me rreth 1500 luftëtarë redifë. Të gjithë ishin të 
lindur për luftë e qëndresë, rracë arbërore që nuk e 
njihnin vështirësitë e të luftuarit dhe që nuk e kurs-
enin gjakun për një çështje që e konsideronin të dre-
jtë. Ishte koha kur “eshtrat e shehitëve vlerësohesh-
in si barikadë lirie”, për brezat. Prandaj gjaku i mbi 
tetëqind shqiptarëve të derdhur në Mecovë dhe në 
rrethinat e saj, është gjaku i dëshmorëve që mbro-
nin jetën e tyre përballë një invazioni mercenar, që 
kërkonin të zaptonin tokat, fshatrat, shtëpitë, që 
nëpërkëmbënin nderin dhe dinjitetin dhe të përbalt-
nin krenarinë shqiptare. Në këtë pikëpamje mbrojtja 
fisnike e djalërisë shqiptare si redif/rezervist ashtu 
edhe vullnetarë është historia reale e trojeve shqip-
tare, që me njëmijë mënyra kërkojnë ta mbulojë 
pluhuri qarqe antishqiptare. Por mbijetesa e kombit 
flet më shumë se çdo pabesi dhe ide e strukturuar 
ngado që të vijë ajo. Populli ka një maksimë prover-
biale, që “Gjaku s’bëhet ujë”! Kanë kaluar mbi një 
shekull e gjysmë dhe historia njeh dhe dokumenton 
të rënët për kombin shqiptar, për truallin amëtar. 
Habil Xhuvani në rrethinat e Vilajetit të Janinës 
bashkë me bashkëfshatarin e tij Bajo Kazo. Ata ranë 
në Mecovë dhe mbetën atje “ku i zuri balta”, një 
praktikë e përhershme kjo e kohës deri në fillim të 
shekullit XX. Habil Xhuvani dhe Bajo Kazo ngelën 
dy memorialë lirie, dy lapidarë kushtrim brezash, që 
kanë ngelur përjetësisht në vargjet  popullore: “Me-
cova larë me gjak, /Luftojnë bijtë nën një bajrak, 
/Kashaisën Rumelinë,/Dy tabor të djalërisë,/jata-
gan, pisqoll, martinë,/Bëjnë harb(luftë) me junanë,/ 

Flakë e ndezën vatanë,/ U vranë ca trima të rrallë,/ 
Labëri çҫi bëre lotë,/ I derdha për ca luanë,/ Që dhe 
hakun nuk ua dhanë,/Do bisedoj me sulltanë,/Për 
Bajon (Kazo) dhe për Xhuvanë (Habil Xhuvani)...”. 
Ndërsa një këngë tjetër flet më qartë e më shkurtë: 
“Në Fushëbardhë dy nishanë,/ Bënë harb me ju-
nanë,/Xhanin dhanë për vatanë,/Habili(Xhuvani) 
me Bajo Kazë, (Kazo)/...”. Habil Xhuvani u shua 
në fushëbetejë në moshën 30 vjeçare duke ngelur 
një emër i ndritur në historinë labe, në historikun e 
fshatit Fushëbardhë, prandaj përkujtohet edhe pas 
më shumë se një shekull e gjysmë si dhe bazuar 
në ligjin 109/2018, datë 20.12.2018, “Për statusin e 
Dëshmorit të Atdheut”, neni 5 “Kriteret për shpalljen 
e statusit “Dëshmor i Atdheut”, meriton të shpallet 
“Dëshmor i Atdheut”.

SHEHIT (DËSHMOR) NË BETEJËN PËR 
TOKËN ARBËRORE

Fushëbardha, Kurveleshi, gjithë Labëria janë zona 
rebele nga natyra, dhe kur është fjala për kryengritje 
nuk ja ka përtuar. Kështu që në vitet 1830-1847 gjithë 
zonat e shquara luftarake të Shqipërisë në të katër vi-
lajetet ishte zhvilluar në mënyrë energjike lufta kundër 
Tanzimatit. Trimëri të rrallë shpalosën kryengritësit e 
jugut dhe jo vetëm me besa-besë ndaj njeri-tjetrit vazh-
duan luftrat në në më shumë se një dekadë e gjysëm 
të udhëhequr nga Zenel Gjonleka e Çelo Picari, por 
edhe mjaft prijësa të tjerë. Në këto luftra, në këto bete-
ja morën pjesë edhe nga burrat e Fushëbardhës, në 
Skërficë, Senicë, në Kamenicë, Palavli, pranë Delvinës 
dhe kudo i thërriste lufta për të drejtat e tyre. Por kur 
nevoja e mbrojtjes së truallit arbëror, kur kërcënohej 
nderi dhe dinjiteti i shqiptarëve edhe pse nën push-
timin e osmanëve, ata u ngritën për të luftuar me të 
gjitha mënyrat për të shporrur të huajin nga trualli 
arbëror. 

Kështu Zeneli i Kuçiot luftoi dhe u vra në krye të 
çetës së tij në Malin e Zi sikurse u vranë edhe mjaft 
shqiptarë redifë e vullnetarë në betejat për mbrojtjen e 
Vilajetit të Janinës, numri i tyre vetëm në Mecovë dhe 
rrethinat e saj përllogaritet në rreth 800 të rënë she-
hitë/dëshmorë. Në vitin 1854 mobilizimi i dy tabureve 
nga Vlora në Gjirokastër e deri në Delvinë ishte për të 
mbrojtur truallin e vilajetit nga dushmani: “…Që në 
Delvinë e tatëpjetë,/ Labëria gjithë u ngrenë,/Kërcyen 
në vilaje,/ Lidhnë fjal e bënë benë,/Junanin këtu se 
lemë, /Sa të ketë djemë levendë…”. Kështu beteja filloi 
e përbashkuar me trupa aktive të pamjaftueshme dhe 

me trupa redifë (rezervë). Fotorja ishte shumë e rëndë-
sishme dhe ajo erdhi me shumë gjak, me shumë hum-
bje të mëdha. Edhe me kaq shumë humbje përsëri rap-
sodi ngrinte vargje dhe populli këndonte: “Mecova larë 
me gjak, /Luftojnë bijtë nën një bajrak, /Kashaisën 
Rumelinë,/Dy tabor të djalërisë,/Bëjnë harb (luftë) me 
junanë,/ Flakë e ndezën vatanë,/ U vranë ca trima të 
rrallë…”. Por në fakt dredhia e portës së lartë ishte se 
pas zaferit/(fitores), hikimeti i mashtroi drejtuesin e 
tyre. Dejtues ishte babai i Ismail Qemalit, themeluesit 
të shtetit shqiptar Mahmud Bej Vlora. Kështu historia 
ka dokumentuar se, babai i Ismail Qemalit, Mahmud 
Bej Vlora (1809-1866), sikurse njihet ka qenë pinjoll i 
një oxhaku çifligarësh të Vlorës, rebel dhe kryengritës. 
Faktet flasin se, më 1848 familja e Vlorajve u internua, 
burrat në Konja dhe gratë me fëmijët në Selanik. Më 
1854 ai u lirua dhe mblodhi vullnetarë redifë për të 
shtypur kryengritjen në zonën e Epirit, në Mecovë etj. 
Trimëritë labe në Mecovë nuk kanë të përshkruar, që 
ishte një ndër xhephanet më të nxehta të luftës dhe të 
fitores së përbashkët shqiptaro-osmane ndaj trupave 
andarte. Në Labëri i besonin të gjithë për vlerat e larta 
morale dhe si njeri me reputacion, burrë i ndershëm, i 
fjalës dhe i besës. 

Mahmud bej Vlora njihej si fisnik dhe idealist, me 
formim të plotë europian, që ishte e rrallë për atë kohë, 
lexonte e shkruante në gjuhën turke, por edhe italisht, 
greqisht e frëngjisht. Vullnetarët që u mblodhën rreth 
besës së tij luftuan trimërisht ranë në fushëbetejë dhe 
fituan. Meqënëse shteti osman dhe marifetcinjtë e 
tij, nuk ju përgjigjën ai për të përballuar shpenzimet 
(ylefet) e vullnetarëve që u kishte dhënë besën, u de-
tyrua të shesë çifligjet e fundit që i kishin mbetur në 
Goricë, Babicë, Novoselë, Bestrovë, Selenicë, Subënj 
e Picar. Historia ka dokumentuar se ai pasi fitoi ndaj 
grekërve por me shumë humbje shkoi në Stamboll për 
të siguruar rimbursimin për harxhimet në shtypjen e 
kryengritjes, por nuk iu bë dot e mundur. Pas një qën-
drimi dyvjeçar në Athinë nën mbrojtjen e monarkut, u 
kthye në Stamboll ku vdiq më 1866, duke i lënë fëmi-
jët e tij pa trashëgimi pasurore. Fakt është se shpër-
blimi nuk erdhi asnjëherë, por kënga e trimave mbeti: 
“Në Fushëbardhë dy nishanë,/ Bënë harb me junanë/ 
Xhanin dhanë për vatanë,/Habili me Bajo Kazë,/...”. 
Vargëzimi i ardhur jo i plotë në mbi një shekull e 
gjysmë: “Në Mecovë ranë shumë dëshmorë,/ Trima që 
folën me pallë,/ Shokëve amanet u dhanë,/O ju shokë 
pa dëgjoni,/Amanetet mos harroni,/Kur tju bjerë 
udha të shkoni,/Varret tona i shikoni,/”Rahmet paçi”, 
të na thoni,/ Jetën e dhamë për Atdhe,/Për vatan, për 
Mëmëdhe!”. Për herë të parë për luftëtarin Habil Xhu-
vani, që ra në Luftën e Parë të Vilajetit të Janinës ka 
përgatitur një skicë-portret, mjeshtri Kosta Raka. 

Brezat në Fushëbardhë, në Krahinën e Kardhiqit, 
në Rrëzomë, në Labëri e më gjerë i bashkon gjaku, gju-
ha, kultura, flamuri, tradita që nuk harrojnë të rënët 
për Arbërinë, për të shkruar e treguar për heroizmin 
në luftë në mbrojtje të tokës amëtare. Për trimat e 
kryengritjeve popullore, për burrat e besës dhe të qën-
dresës, për gjakun e derdhur për truallin arbëror kanë 
shkruar e dokumentuar shumë autorë shqiptarë, por 
më shumë të huaj, krijimet e të cilëve janë sot në bib-
liotekat më prestigjioze të botës, sikurse material të 
tjera dokumentare që gjenden në arkivat më të vjetër 
të botës. Por luftëtarët e Labërisë si dëshmorët Habil 
Xhuvani dhe Bajo Kazo por dhe qindra të tjerë kishin 
një veçori sepse luftuan dhe ranë me kostum kom-
bëtar dhe jo me “rrobën e rëndë”. Ata luftuan si lu-
anë dhe ranë si dhëndurrë të tokës mëmë të veshur 
me fustanellë betejave për truallin arbëror. Edhe pse 
të rënët dëshmorë, shteti nuk jua njohu dot meritat 
sepse erdhi u ndërtua i fundit në Ballkan dhe deft-
erët e shtetit ishte kujtesa e popullit, ishin këngët 
popullore. Shprehja proverbiale popullore “më mirë 
vonë se kurrë”, paska vlerë të jashtëzakonshme dhe 
të përjetshme. Është koha që t’u njihet e drejta e gja-
kut bijëve të labërisë që ranë për truallin arbëror larg 
dhe afër, në Mecovën e bukur. Kënga dhe vetëm kënga 
nuk i la kurrë në harresë lebërit që ranë më fustanellë 
në betejën për tokën shqiptare.
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REPLIKË

Nga Xhemal MEÇI
“Mjeshtër i Madh”

Shkrime të  tilla si “ÇLIRIM apo PUSHTIM 
i IBALLËS” dhe “IBALLJA Epiqendra e Anti-
komunizmit” me autor  dr. Gjelosh Nikolla,  
shprehin një pozicionin të  gabuar ndaj ver-
tetësisë Historike.  Në shkrime të tilla  del sikur  
autori, ka qëllim, larg qoftë, ta mohoj FRONT-
IN  (FANÇL) dhe Luftën (LANÇL) në përbërjen 
e  shtabit të  së cilëve ishin edhe nacionalistë  
të shquar, si: ABAZ  KUPI, SPIRO MOISIU( 
Komandant i Përgjitshëm i Shtabit të UANÇ) , 
Haxhi Lleshi, MYSLIM  PEZA, Omer NISHANI, 
Haki STËRMILLI, Baba FAJA MARTANESHI, 
At PAIC  VODICA etj. dhe, kur gjithë kuali-
cioni ndërkombëtar Antinazifashist që nga 
SHBA  deri në BRSS,  i kishin njohur  luftimet 
e arritura  të  UANÇL Shqiptare kundër Na-
zifashizmt, duke e “RRESHTUAR POPULLIN 
SHQIPTAR përkrah FITIMTARËVE”, duke e 
shpëtuar Shqipërinë  nga coptimi mes fitim-
tarëve sllavo-helenë.Po të mos ishte UNÇL E 
SHQIPËRISË  me 70mijë dhe e KOSOVËS me 
50mijë luftëtarë dhe gjaku i mijërave dësh-
morëve, do të kishim fatin e Hungarisë, Mol-
davisë, Prusisë Lindore etj.prandaj Gjeneral 
Rrahman perllaku, “NDERI KOMBIT”,  në 
vlerësimet e Tij e ka shkëputë LUFTËN nga 
diktatura që vendosi  për mbi 40 vjet PKSH: “ 
LAFNÇL është një luftë e lavdishme, që e rresh-
toi popullin shqiptar përkrah fitimtarëve,për 
krah  ALEANCËS ANTIFASHISTE, të LUFTËS 
SË II BOTËRORE:”(Sakip Cami,Një rrugë me 
emrin e Gjeneral Rrahman Parllakut,-gaze-
ta“VETERANI”, tetor2020, f. 3.)

Por fatkeqësisht në këtë ushtri (UANÇL)  
dhe FANÇL, rolin kryesor dhe  drejtues e 
kishte PKSH, qëllimifinal i së cilës ishte për ta  
kapë me çdo çmim Pushtetin e Shtetin mbas 
Çlirimit.  Dhe për t’ia  arritë kësa ajo  jo më 
kot  ka qëndruar e maskuar (në ilegalitet) deri 
në Kongresin e sajë të Parë, më 1948, duke 
i bërë mbledhjet  kryesisht natën dhe përg-
jithësisht fshehtas dhe masës së vetë parti-
zanëve, gjë që tregonte se druheshin se mos 
populli  nuk do ta pranonte drejtimin e PKSH 
në krye të  FANÇL, si edhe në krye të shtetit 
të  ardhshëm për të cilin do të kërkohej pas 
Luftës një shtet pluralist demokratik, siç u 
kërkua nga grupi i deputetëve nacionalistë, 
dhjetor 1946, po që komunistët i kundërsh-
tuan  dhe i dënuan egërsisht. Prandaj, duke 
qëndruar kështu,  PKSH po shfaqej “ si dhel-
pra me hapin e sigurisë në kalimin e saj mbi 
liqenin e ngrirë akull,” kështu, pak nga pak  
PK shpresonte të bëhej e besueshme për pop-
ullin. Kjo  duket se ishte edhe  arsyeja që në 
krye të këshillave ANÇL dhe të Frontit ANÇL 
fillimisht viheshin edhe nacionalistë të nder-
shëm e me influencë, si: RIZA MUSTAFË AGË 
KRYEZIU  dhe NUHI ELEZ DËRVISHI, në 
KRYEZI;  STAKË PJETËR PEMATI në IBALLE, 
KADRI KASEMI në Qerret, UKË ISMAIL LLU-
KA e RESHIT MEÇI, në KABASH, MARK QER-
IM DELIA, Blinisht, DEDË TUSHA, në DUSH 
etj. shtëpi  me qëndrim AFNÇL, të kamura, 
bujare, bukëdhënëse,  besnike e patriotike,  
me  popullaritet; por  PK, si forcoi  pozitat e 
veta në ushtri dhe Pushtetin vendor e qendror 
tregoi se me çdo kusht e donte gjithë Shtetin e 
Pushtetin për vete si regjim I egër  komunist, 
prandaj u lëshua mbi nacionalistët e klerikët 
patriot, sidomos klerin katolikë ,  me burgos-
je, internime,  pushkatime, djegëje shtëpishë 
dhe emërime Kulakësh, si edhe brenda llojit,  
të kundërshtarëve të vet  politikë.Për terrorin 
komunist në popull u ngarkuan posaçërisht 
disa brigada  me mijëra partizanë, si Brigada 
XVIII-S për misione të tilla “ndëshkimore”, e 
cila dogji tri shtëpi në Llukë e Kabash. Por në 
MEÇE jo, se  ishte  qëndrimi i vendosur i Se-
lim Canoshit, anëtar i KANÇL në MEÇE dhe  
të  ndjerit  H. Elez Hoxha,  Kryetar i Komitetit 
Ekzekutiv, 1944-‘46 i N/prefekturës Pukë, që 
kundërshtoi haptas djegëje të tilla shtëpijash, 
gjë për të  cilën tregonte: ”Më erdhi nga Dega 
e Punëve të Brendshme Pukë, prej kryetarit 
të saj, Frrok Caka, një listëkërkesë  për  mi-
ratim prej meje për djegëje shtëpishë. Shko-
va i shqetësuar  te i ndjeri Ali Bytyçi, asokohe 
Sekretar politik i Pukës ( në rangë   Sekretar i 
Parë i PKSH, Rrethi Pukë.) E mori listen  Aliu 
dhe e grisi, duke thënë: “ Zotni Elez, tani asht  
koha me ndërtue shtëpija  dhe jo me i djegë,  
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DISA  SAKTËSIME  për  shkrimet “ÇLIRIMI APO PUSHTIMI  i  
IBALLËS” dhe “IBALLJA Epiqendra e ANTIKOMUNIZMIT”

•	Gjeneral	Rrahman	PARLLAKU:	“LANÇL	
është	një	luftë	e	lavdishme,	që	e	rreshtoi	
Popullin	Shqiptar	përkrah	Fitimtarëve,	
përkrah	Aleancës		Antifashiste	të	Luftës	së	
II  Botërore:” 

•	 Sakip	Cami:	“Një	rrugë	me	emrin	e	Gjen-
eral	Rrahman	PARLLAKUT,		-	gazeta		“	
VETERANI	“,	tetor	2020,	f.	3.	)	

ndërsa Frrok Cakës thuaj se listën  e ka mbajtë 
Ali Bytyçi.” Kështu edhe shtëpija jonë  në Meçe 
shpëtoi  pa u djegë ( e cila qe bazë e Legalitetit 
Për Pukën). Po aso kohe, fatkeqësisht,  si Ali 
Bytyçi dhe Elez Hoxha  ishin të paktë në krye 
të Partisë dhe të Qeverisjes vendore!

Le të kthehemi tani te titulli “ Çlirim apo 
Pushtim të Iballës?! Sipas dr. Gjeloshit, i cili 
këmbëngul se në Iballe nuk kishte pushtues, 
atëhere, sipas tij, prej kujt do të Çlirohej, 
përderisa nuk kishte pushtues? (!).Po komu-
nat a nuk kishin ende  në krye  krerë fashist 
që nga Qafë – Bushati, në Iballe me brigjet deri 
në Dardhë! Apo  duheshin lënë përsëri në krye 
të pushtetit vendor këto fashistë?!? Përkundra-
zi, pikërisht për këtë arsye duheshin çrrenjosë 
dhe në vend të tyre duheshin vendosë Këshillat 
ANTFNÇL dhe organet E FRONTIT  ANTFNÇL. 
Për vetë faktin edhe të  përpjekjeve të krerëve 
profashistë dhe fashistë  që po  bënin Kuvende 
dhe organizime për ta pritur me luftë UANÇL 
që po marshonte  me sukses drejt Veriut, ku 
mungonin këshillat ANTFNÇL dhe organet e 
Frontit ANTFNÇl. Për “më tepër, kur Kolë Bibë 
Miraka  organizoi rezistencën e armatosur mbi 
Gojan, në “Kodër Bolla” kundër partizanëve të 
Brigadës XXII-S,  që po kalonin Bregut Fanit, 
drejt fshatrave të dy anëve të Fanit  Madh,  fillë 
mbas Kuvendit të 64 bajraqeve të Veriut, mba-
jtur në Iballe, më 22 tetor 1944. Në këto kushte 
duhej”çliruar” edhe Iballja, dhe duhej vendos 
pushteti i Ri i Frontit ANTFNÇL me këshillat 
ANTFNÇL, siç u vendosën  edhe në Iballe, më 
7 nëntor 1944. Por që fill mbas filluan terrorin 
komunist, siç e theksoni edhe ju, gjë që ende  i 
papranuar  si i tillë deri më sot nga forcat e ma-
jta politike, sadoqë shtypi boton çdo ditë fakte  
nga Krimet e Komunizmit.

Por ishte me rëndësi të madhe që këto briga-
da partizane të hynin paqësisht  në Iballe, siç 
hynë në fshatrat që nga Qerreti, Dedaj,Qelzë,  
Bushat, Midhë e Qafë-Tmug;  që të shpëtohej 
fshati Iballe dhe iballasit e pafajshëm nga një 
sulm I egër “hakmarrës”,  sepse sapo milicia 
fashiste hyri më 4 nëntor 1944  në fshatin 
Qerret, Bazë e LAFNÇL dhe dogji disa shtëpi 
dhe vrau katë burra dhe nënën plakë të par-
tizanit Nezir Ismail  Djaloshi( shoqrues i Brig.
VI-S) Zojë Djaloshi vetëm, sepse  po përpiqej të 
mos ia digjnin shtëpinë, Në këtë acarim  të sit-
uatës politike  armiqësore kundër  Brig. VI dhe 
XXII -S  duheshin marrë masat prej   burrave 
të  mençur të Iballës, me influencë dhe Anti-
nazifashistë  që të organizonin  “mirëpritjen” 
e këtyre dy brigadave partizane, siç vepruan 
të rinjtë  antifashisë, guximtarë e largpamës 
:Malë Jahë ZENELI dhe Man Avdi ARIFAJ ( 
kushrinj ndër veti), të cilët morën inisiativën 
dhe biseduan me  bazat e rëndësishme të 
LANTFNÇL, Mehmet RAMËN dhe Mal Baram 
SOKOLI, si dhe nacionalistin e shquar Stakë 
Pjetër PEMATIN  etj., ku gjetën  përkrahje  dhe 
gadishmëri për këtë nismë. Po kështu iu dre-
jtuan Mustafë Agës, I biri I Zenel Agës,”Dësh-
mor i Atdheut” i cili pranoi t’u printe të gjithëve 
për “mirpritje”                 

Tani të shohim lidhur me datën  e “Çlirimit” 
të Iballës, sepse  ju mohoni dt. 6 nëntor,por pa  
e dokumentuar shënoni  dt. 1 nëntor, kurse 
dokumentat e Muzeut Historik Pukë vertetojnë 
dt. 6 nëntor, sepse  Br. VI-S me 2 nëntor në 
mbrëmje hyri në Qerret. Kurse Br. XXII-S më 
4 Nëntor zhvilloi dy luftime historike: Luftën e 
Qafë - Pezhves dhe Luftën e Rrapës me shumë 
humbje për armikun, por edhe me 4 Dëshmorë 

të Br. XXII-S (, MET HASA , Hero i Popullit dhe  
Halil Çelë TËRBUNI, Pukë si  dhe Kadri IBRA-
HIMI dhe Ismail IBRAHIMI dëshmorë të Luftës 
Rrape. Ju, nga një anë  e pranoni se Iballën e 
sulmuan njëkohësisht dy brigadat Partizane ( 
BR: VI-S dhe Br. XXII-S). Kjo tregon se keni  
kundërshtar gabim,  pa u  bazuar në  burimet 
e duhura  dhe faktet konkrete! 

Përsa i takon  mohimit të faktit në se i nd-
jeri Man Avdi Arifaj  qe apo nuk qe intelektu-
al popullor dhe Veteran Lufte, për kuptimin e 
këtyre fjalëve duhet t’i drejtoheni  “ FJALOR  
I  GJUHËS SHQIPE”, Tiranë 2006, f. 258 e 
1173.  Si material bindë sju sillni thëniet e të 
bijëve B. E A: Arifaj. Po ato qëllimisht kanë lënë 
të pathana, 

Por edhe  Mani vetë ishte tepër  modest dhe 
nuk rendte pas vlerësimeve, kur disa të tjerë, 
qenë e pa qenë e bënin këtë, si më 1995, kur 
po vlerësonim në Komisionin në shkallë Rre-
thi Pukë (me kryetar N/kolonel Nezir SULA, 
kryetar i org. së Veteranëve Pashk SHYTI. 
kurse unë, përfaqësues i Muzeut Historik  
Pukë etj. ) për statusin për “Veteranë Lufte” 
në shkallë Rrethi. Por më pas kemi vërejtë se 
nuk e kanë marrë këtë Status mbi 150 per-
sona për mungesë informimi, ose mosinter-
esimi,  apo mosvlerësimi prej vetë përsonave 
e familjarët të tyre që u takonte, si Man Avdi 
Arifaj etj. Kurse   ju, Zotni Gj. Nikolla i keni 
siguruar si edhe unë  për xhaxhallarët , si: 
për të ndjerin Ndue NIKOLLA , burrë serioz e 
i nderuar dhe TOMË Nikolla, artist i shquar 
popullor, instrumentist, këngëtar dhe rapsod,  
hynë partizanë  në Brig. XXII-S, por ju shkru-
ani se  Tomën e kthejnë  në Kukës për arsye 
moshe si  17 vjeçar, ( i vitl. 1927). Po Met Hasa  
a nuk qe 15 vjeç, kur u vra në Qafë-Pezhve, 
më 4 nëntor1944, duke luftuar heroikisht 
gjatë  sulmit mbi pozicionin e ushtarëve gjer-
manë!?). E kthejnë,  apo s’ e kthejnë të ndjerin 
Tomë Nikolla në Kukës; në librin “Poeti i Ka-
bashit”, Tiranë, “2014,  f. 256-257 i nderuari 
Tomë më del se në “vazhdim qe  në Batalionin  
partizan “Puka”, Brig. XXII-S. prej ku  nga viti 
1947-’51 shërbeu në organet e policisë, Dega 
e P. Brendëshme Shkodër.( Si fakt e shkruan 
edhe Atë Zef Pllumbi në botimin e TIJ,- “ Rrno 
me  tregue”). Por këtu  është fjala vetëm për 
saktësi faktesh). Gjatë viteve 1952-’57 Toma 
punon teknik pyjesh në ndërmarrjen pyjore 
Pukë. Në vazhdim,si mori medaljen e art në 
Moskë, në Tiranë në Ansamble  Popullore 31  
vjet (në Ansamblin e Shtetit 18 vjet). Libri I cit-
uar,  mbyllet për Tomën në f. 257, me rreshtat: 
“Përfundimisht, Tomë Nikolla radhitet përkrah 
figurave më të shquara të kulturës popullore 
artistike në shkallë kombëtare.” (Libri është 
mirëpritë edhe nga  vetë i  ndjeri Tomë Nikolla).

Tani,  le të vimë te PRITJA që i bëhet në 
Iballe Brig. VI-S për një hyrje si “çlirimtarë 
paqësorë”siç kanë  hyrë në fshatrat nga QER-
RETI , Dedaj, Qelzë, Bushat e Midhë  dhe deri   
në IBALLE.

Përsa u takon emrave  në krye  të Iballasve, 
që unë, sipas jush, qëllimisht i paskam shënu-
ar gabim në atë pritje që iu bënë kësaj  Brigade 
( VI –S).  Që të dalë i qartë  fakti, se  në raste të 
tilla Burrave të Iballës nuk kishte tagër kanuje 
t’u printe kush, veç Zotnisë , dhe ky Zotni i 
nderuar qe për atë rast  Mustafë Zenel Aga i  
Iballës, ashtu si Riza Mustafë Aga i Kryeziut i 
cili iu priu burrave të Kryeziut për në Qafë-Ar-
rë, ku mirëpriën Komandantin e Brig. XXII-S, 
të nderuarin Sali Verdha,  i cili mbeti shumë i 

kënaqur, aqsa natën e parë e kaloi në kullën 
e Riza Agë Kryeziut. Por si pa të nesërmen 
pozicionin e kullës, kërkoi një kullë tjetër me 
pozicion strategjik dhe më e mbrojtur, siç ishte 
kulla e Sherif Vesel Agës në Brahaj, ku qëndroi 
për aq kohë  sa ishte në Kryezi, në pritje për të 
marrshuar njëkohësisht të bashkuar  me Br. 
VI-S drejt Iballës.       

Po ju dr. Gjeloshi, sikur qëllimisht  e injoro-
ni rolin historik të Zotnive, sidomos të Iballës, 
duke mos pranuar as faktin e vertetuar  prej 
kohësh se Thaçi erdhi dhe hyri në tokat e 
gjëra të Iballës deri në Bugjon si çepçi (bulk) 
të Zotnive si shpërblim  që Thaçi të shtynte 
me forcën e armëve fisin e Berishës, që kishte 
arritë të merrte  po me forcë  tokat e Zotnive  
deri te Kodra FRATIT, në perëndim të  Kishës 
së  Shën Sebastianit, e njohur për mrekullit 
e saj , si edhe Kisha e Laçit, që u bë shumë e 
njohur  me emrin e Thaçit,  KISHA  THAÇIT. 
Buça, Mark BUÇ  GJEÇ  THAÇI në Arst Milis-
ka, i derës së  Frrok Kolë Gjergjit del në brezin 
e 12 (12x60= me  afro 180 vjet, pra rreth vitit 
1720, që i bjen 190 vjet pas vizitës së Gjergj 
Bardhit. Po kështu ISUF VOKSHI i rreth viteve 
1680, i vëllanisë së Buçajve të Iballës, vendo-
sur në Gjakovë,ku pat mbjellë një dardhë, e 
kujtur deri më 1900 me emrin Dardha ISUFE. 
Edhe krahasime të tjera brezash del se Thaçi 
të jet vendosur në Iballe rreth fillimshekullit 
XVIII, aty nga vitet 1720 (Robert Elsie, The 
tribes of Albania , f. 27-29)        Që Zotnitë  e 
Iballës ishin aty vendas  dhe pronarë që para 
fillim shek.XVII, shumë kohë para Thaçit, e 
tregon Gjergj Bardhi, arqiipeshvi i Tivarit dhe 
ipeshkv i Sapës në Relacionin e vitit 1632, 24 
shkurt,  për vizitën e Tij, kryer më 1629-’31,   i 
cili shkruan se: “Kam vizitue një pjesë tjetër 
të atyne maleve të Dukagjnit, të quejtun Ibal-
le… dhe me vështirësi mund të vizitohen nga 
friga prej ZOTNIVE TURQ të  VENDIT, ZOTËT 
e atyne vendeve”; (Relacione, I, Tiranë, 1964  
f. 423.) Më qart s’ besoj se ke ku e gjenë se 
Zotnitë turq të vendit, zotët e atyne vendeve!( 
Por duhet sqaruar, se në  relacionet e klerikëve 
katolikë,  kudo e gjejmë qëllimisht emërtimin 
e gabuar e tendencioz turq për myslimanët 
shqiptarë!.)

Lidhur me veprimtarinë e të lumnuemit 
Stakë Pjetër Pemati (Martir i Demokracisë, 
ende  i pashpallur), që unë, sipas jush duhe-
sha të kisha shkruar edhe për faktin se kam 
qenë ( e jam) famull i Tij,siç theksoni ju në arti-
kull. Besoj se mjafton t’jua kujtoj dr. Gjeloshit 
se sa vlerësim i kam rezervuar së Bijës së Tij 
të nderuar,Gjystes, grueja  e Pal Bajraktarit 
të Bugjonit, familje me vlera të shquara his-
torike, ku ia kam dorëzuar, më 30 gusht1996 
në kullën e tyre,( në prani të të ndjerit Nikollë 
Paluca dhe të Fran Pllumbit,  të dy famil-
je  dëshmorësh), Kryqin që na dhoroi NËNË 
TEREZA në takimin miqësor që patëm si Ko-
munitet Mysliman , i përbërë prej Myftiut H:H: 
Elez Hoxha dhe unë , N/ kryetar  Këshillit të 
Myftinisë Pukë, më 16 gusht 1996.  Ajo e She-
jtnueme na dhuroi nga një  kryq shumë  ar-
tistik, një mrekulli, ( Jezusin e kryqëzuar në 
ballinë dhe Shën Mërinë në anën e prapme).
Unë e mora duke e falnderuar për këtë dhu-
ratë të çmuar, por, u nguta  t’i thoja se si 
mysliman nuk na lejohen kryqat në shtëpi 
dhe në përdorim. AJO me një buzëqeshje  en-
gjullore e miqësore, m’u përgjegj:”Po nuk e 

(Vijon në faqen 11)
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• Lexojmë librin “Fluturon shqipja 
mbi Korab” dhe pajtohemi gjithn-
jë e më shumë me faktin se kultu-
ra është një mekanizëm i mbro-
jtjes tipologjike të arritjeve, dhe 
po ashtu nënkuptojme se kultura 
përbëhet nga sinjale të ndryshme 
shoqërore të ndërlidhura me 
përgjigje të ndryshme, sikurse 
janë vetë rrjedhat e një shoqërie 
të tillë, me të cilën autori ndër-
ton kapitullin “Personalitet që 
na nderojnë” (profile të gjeneral 
Rrahman Parllakut, gjeneral Dali 
Ndreut, kolonel Myfit Guxhollit,  
dr. Ilir Peposhit etj) dhe kështu 
me radhë, me narrativën e tij bën 
atë që duhet për të eleminuar çdo 
gjë të ndodhur për konfuzion dhe 
hutim. Dhe në thelb me këtë kup-
tojmë se sa më shumë konceptime 
dhe sa më të ndryshme të energ-
jisë intelektuale paraqiten, aq më 
shumë merr kuptimin e mirëfilltë 
libri me titullin e tij domethënës 
“Fluturon shqipja mbi Korab”. 

Halil Rama, “Mjeshtër i Madh” ka 
konsideruar botimin e një libri të 
ri. Dhe ky konsiderim ka përkuar 

me dritën e materialeve të shumta që vijnë 
nën titullin domethënës “Fluturon shqipja 

Kultura,	në	tërësinë	e	librit	të	18-të	të	Halil	Ramës	mbetet	në	thelb	emri	i	të	gjitha	gjërave	dhe	ngjarjeve	të	veçanta	për	speciet	njerëzore

Dimensioni i dukshëm kulturor i një libri

mbi Korab” në sytë dhe vëmendjen e lex-
uesit të tij. Në këtë konsideratë thuajse të 
gjithë materialet e përmbledhura të këtij 
autori tashmë kanë një thelb kontekstu-
al kulturor, me të cilin leximi i detajuar i 
konsideron të mirëqenë, pa dyshim, në një 
kontekst tashmë të qartë ku kultura është 
koncepti themelor dhe qendror i qasjes së 
tyre. Brenda tërë strukturës, asaj që për-
bën thelbin e saj, që në kopertinën e përku-
jdesur, deri tek materiali i fundit ekziston 
një ligjësi e marrëveshjes, se çfarë nënk-

uptojnë me këtë term, pra të qasjes kul-
turore në thelbin e saj, jo thjesht të siglës 
së patriotizmit, apo identitetit patriotik e 
kulturologjik krahinor. Për të ardhur me 
faktet që na sjell autori dhe libri i tij me re-
portazhe, portrete dhe kritikë letrare, vetë 
kultura në këtë libër shumë të detajuar 
dhe mjaft përfshirës është sjellje e mësuar 
nga qasja, tradita, anavancimi në njohjen 
e gjerë të veprave të marra në konsideratë, 
po ashtu dhe të figurave që autori i ridi-
mensionon me thjeshtësisnë e bukurinë e 

fjalës shqipe. Për të shkuar më tej autori 
na rrëfen me tekstin e tij se nuk është as-
pak sjellje, por një sjellje didakte me një 
filozofi të thekur, e mbështetur në fakte e 
realitet, jo tek thelbi i gabuar “çfarëdo qoftë 
ajo”. Ndoshta në këtë kontekst sëpatat prej 
guri dhe tasat e qeramikës janë kulturë për 
disa antropologë, por asnjë objekt materi-
al nuk mund të jetë kulturë për të tjerët, 
nëse nuk e bën këtë koordinatë të plotë e 
të detajuar, nëse atë nuk e thjeshtëzon për 
të gjithë kastën lexuese, e për të bërë atë të 
domosdoshme në nivele të tjera të domos-
doshme e të munguara të kulturologjisë 
shqiptare. 

Kultura tek prurja e re narrative e Halil 
Ramës, nuk ekziston vetëm në mendje, 
sipas atyre formave që dihen, apo dhe si-
pas tekstit të argumentuar në libër, ajo 
përbëhet nga gjëra dhe ngjarje të vëzh-
gueshme në botën e jashtme për të tjerët. 
Kështu duke lexuar “Dibra dhe dibranët 
në panteologjinë e vlerave”, natyrshëm 
ndalesh me laps në dorë tek shkrime të 
tilla, si “Në vendorigjinën e Kastriotëve”; 
“Fluturon shqipja mbi Korab”; “Mirënjohje 
Çamërie për Dibrën dhe dibranët” apo 
dhe “Na ishte dikur... miniera e mermerit, 
“Guri i Kuq”, Muhurr.”, e mjaft të tjera që 
të ndërtohet një koncept më i gjerë i kësaj 
pike me thelbin që mëton, se kultura për-
bëhet nga ide, por ato janë të ndara në bazë 
të pyetjeve rreth vendndodhjes së tyre, në 
një farë mënyre ata janë në mendjet e per-
sonazheve dhe fakteve e faktorëve të studi-
uar, e jo thjesht në mendjet e lodhura. 

Ne vazhdojmë të lexojmë librin “Flu-
turon shqipja mbi Korab” dhe pajtohemi 
gjithnjë e më shumë me faktin se kultura 
është një mekanizëm i mbrojtjes tipologjike 
të arritjeve, dhe po ashtu nënkuptojme se 
kultura përbëhet nga sinjale të ndryshme 
shoqërore të ndërlidhura me përgjigje të 
ndryshme, sikurse janë vetë rrjedhat e një 
shoqërie të tillë, me të cilën autori ndër-
ton kapitullin “Personalitet që na ndero-
jnë” (profile të gjeneral Rrahman Parlla-
kut, gjeneral Dali Ndreut, kolonel Myfit 
Guxhollit,  dr. Ilir Peposhit etj) dhe kështu 
me radhë, me narrativën e tij bën atë që 
duhet për të eleminuar çdo gjë të ndodhur 
për konfuzion dhe hutim. Dhe në thelb me 
këtë kuptojmë se sa më shumë koncep-
time dhe sa më të ndryshme të energjisë 
intelektuale paraqiten, aq më shumë merr 
kuptimin e mirëfilltë libri me titullin e tij 
domethënës “Fluturon shqipja mbi Korab”. 

Më tej, brenda kontekstit ka dhe një 
shkallë të lartë të uniformitetit të të kup-
tuarit dhe të përdorimit të termit kulturë. 
Gjatë kapërcimit të faqeve ndjejmë edhe 
thelbin e kësaj lidhjeje me uniformitetin 
e të kuptuarit. Në këtë uniformitet kultu-
ra bëhet një tërësi komplekse që përfshin 
njohurinë, besimin, artin, moralin, lig-
jin, zakonin, dhe çdo aftësi dhe shprehi 
tjetër të fituar nga njeriu si anëtar i sho-
qërisë, të kësaj shoqërie që për autorin 
vjen nga veprat, nga faktet dhe jo thjesht 
nga propaganda. Duke u ndalur tek krit-
ka letrare, marrja në konsideratë e mjaft 
veprave të disa autorëve (Besnik Musta-
fajit, Ahmet Prençit, Shefki Karadakut, 
Shpendi Topollajit, Shefqet Mekos etj) , 
Halil Rama, e bën të qartë këtë pohim 
se kultura është zotërimi i veçantë i nje-
riut. Kjo nënkuptohet në mjaft shkrime 
të avancuara në nivel, të vlerësuar nga 
të tjerët, ku ai e bën të qartë dhe madje 
mjaft të qartë këtë pikë duke e larguar 
tërësisht hendekun e madh të ndodhurës 
dhe të realizuarës. 

Kultura, në tërësinë e këtij libri mbetet 
në thelb emri i të gjitha gjërave dhe ngjar-
jeve të veçanta për speciet njerëzore. Në 
mënyrë të veçantë, ndjejmë besime, za-
kone, objekte, shtizë, çekiç, daltë, e kështu 
me radhë - dhe teknikën copëtim e përpun-
im druri, jetë malësorësh dibranë, lojë me 
forma të ndryshme dhe shtizë, elemntë jete 
dhe zjarri jetik etj. Ky është ripunimi i kul-
luar narrativ dhe artistik i librave që autori 
ka marrë në konsideratë për kritikën e tij 
letrare dhe artistike, gjë të cilën tashmë e 
bën me efikasitet dhe cilësi të konsider-
ueshme Halil Rama “Mjeshtër i Madh”. 

mbajte ia dhuroni prej meje një katolikeje të 
mirë!” Përsëri e falnderova për dhuratën dhe 
porosinë që më dha. Dhe unë  vendosa që 
këtë dhuratë  të çmuar t’ia dorëzoja së bisë së 
kumbarës sim, Zonjës Gjyste Stakë Bajaktari 
aq e përvuajtur dhe e mjeruar gjatë regjim-
it komunist, e cila u shendua sa s’ ka, aq sa 
nuk gjente shprehje falnderimi për Kryqin e 
Nënë TEREZËS!Por ffliste  si me vete: “E ku 
ka nderim ma të madh se sa të gëzoj Kryqin e 
Dhuruar prej kësaj të bekuemeje!” A vlerësim 
i vogël ishte, pra, ky për të ndjerin Stakë P. 
Pematin,familjen dhe shtëpinë e tij! Por ishin 
njerëzit e Tij  që nuk  treguan interesimin e 
mjaftueshëm për vlerësimin shtetëror, që mer-
itonte Stak Pjetër Pemati. Kurse ndryshe është 
interesuar Fran Pllumbi, icili me përpjekjet e 
tij ka siguruar dokumentacionin e duhur dhe   
ka arritë  që babë e axhë të shpallen :”Martirë 
të Demokracisë”  dhe “ Dëshmorë të Atdheut. 
Po kështu edhe ing. Kolë Deda.

Edhe mua më lind e drejta t’ju pyes :Pse 
nuk e vlerësuat në atë shkrim, të ndjerin Malë 
Bajram Sokolin,  shtëpia e të cilit ka qenë në 
Iballe Baza kryesore  e LANÇL, krahas  Meh-
met Ramës, dihet se kur  i kthei me turp milicët 
që i erdhën për kontroll, kur kishte të strehuar 
në tavanin e kullës tre partizanë, ndër ta, Ferit 
Ramadanin“Hero i Popullit”. Po i ndjeri Kolë 
Biba, si intelektual i urtë e i duruar, nuk donte 
veprime të tilla armiqësore luftarake në Ibal-
le. Kështu situata u normalizua.   Po për Malë 
Jahë Zenelin pse nuk shkruani ju  dy rreshta 
, të cilit  të arratisurit politik, fashist,më 1945,  
një natë vere, kur Mala ishte  në Pukë i dogjën 
shtëpinë, duke i rrezikuar edhe jetën  grues së 
tij, Hazize Zenelit! Së cilës i mbeti krahu sakat 
nga ajo djegëje!?”A nuk është  ky një akt  ter-
rorist, kriminal kundër Mal Lah Zenelit, i cili 
kishte lidhje me bartalionin partisan “ Bajram 
Curri”!?

Ndërsa për shkrimin e shpifur IBALLJA 
epiqendër e Antikomunizmit, ku ju e trum-
betoni si një akt patriotik, duke  e përmbyl-
lur shkrimin tuaj dy faqesh,  duke e quajtur 
Iballën:” epiqendër e  antikomunizmit” kur në 
të vërtetë Besëlidhja e 64  bajraqeve , jo  vetëm 
që ishte një përpjekje e dështuar e Kolë Bibës 

dhe pasuesve të tij, por që duhej dënuar  si një 
akt antikombëtar, se kërkonte t’i organizonte 
Malet e Veriut që nga Dibra e Mirdita , që t’i 
prisnin brigadat partizane,  me luftë të vendo-
sur duke shkaktuar kështu një gjakderdhjeje  
vëllazërore.!!   Për sa i takon vetë qëndrimit të 
të  ndjerit  Kolë Biba, si njeri me përvojë e larg-
pamësi, nuk  shkoi më tutje, se kjo e ashtuqua-
jtur Mbledhje e 64 bajraqeve, e cila dështoi 
se shumë bajraktarë e bajraqe nuk erdhën 
dot,  se  Dibra, Fushë-Aliaj ishte në flakë, 
kurse Mirdita  u nënshtrua para luftimeve 
të Brigadave Partizane, ndërsa  Gjon Marka 
Gjoni ishte në arrati. Po ashtu Xhemal Laçi 
shpërndau çetat zogiste me kërkesë të  major 
Abaz Kupit, i cili kishte marrë porosi të prerë  
nga misioni Anglez pranë Tij, që  të mos u 
bëhej rezistencë brigadave partizane, që po 
përparonin drejt Veriut. Kështu që Lidhja e 
Maleve e këtyre 64 bajraqeve të dështuar, 
ishte veç një SHOU politik. Ju këtu në këtë 
“Studim të nxituar “  bini në kundërshtim 
me vetëveten tuaj, sepse kur, sipas jush ko-
misari Haki Toska paska thënë:” Kjo është 
Iballja e Kolë Bibë Mirakës! Përgjigja e dy 
burrave të zgjuar e patriot trima, që e kishin 
future në mes ( Stakë Pjetër Pemati e Meh-
met Ramë Hyseni) ishte: “Iballja  asht e Ibal-
lasve  dhe jo e Kolë Bibë Mirakës. Ai ka tokën 
dhe shtëpinë e vet” dhe ju  më tej shkruani 
se: “ Populli,  i mbledhur në qender, i du-
artrokiti duke iu uruar mirëseardhjen… dhe 
i ftuan nëpër shtëpitë e tyre  mysafirët parti-
zanë”. Këtu, ju  keni meritën, se keni nxjerrë në 
pah një të vërtetë të padiskutueshme: që Kolë 
Biba  nuk përfaqësonte  Iballën e Iballasitë, 
por vetëm vetëvehten në këtë të ashtuquajtur 
Mbledhje të 64 bajraqeve! A dolën Iballasit 
me i duartrokitë dhe me i uruar mirëseardh-
jen duke i ftuar nëpër shtëpitë e tyre “ mysa-
firët e përfaqësuesve” të këtyre 64 bajraqeve, 
siç vepruan me partizanët??!!  Jo  e jo nuk 
dolën! Atëhere a nuk tregohi ju  i pasinqertë 
që në formulimin e titullit të shkrimit tuaj 
“IBALLJA, Epiqendra  antikomuniste.” duke 
e paraqitur ashtu siç nuk u paraqit vetë 
Iballja. Për më tepër, këtu  e  fyeni Iballen, 
duke i vënë një epitet që nuk e pati. Kështu, 
lind pyetja: - ku është këtu roli i Iballës dhe 
iballasve në të ashtuquajturën  Mbledhje e 

64 baraqeve, veçse  vetëm i  ndjeri  Kolë Biba 
me disa përkrahës të vet gjithnjë në paksim! 
Duke e parë vetë  Kolë Biba si një dështim 
këtë “Lidhje të Maleve”,sidomos me disfatën 
e rezistencës që pësoi në Kodrën e Bollave, 
ku vullnetarët e Tij nuk  i rezistuan  dot një 
toge partizane(Br. XXII)  as 30 minuta, pran-
daj  i ndjeri  KOLË  BIBA  e la me  aq atë  Akt 
, të ashtuquajtur ” patriotik” duke ikur në 
Ital,  në Romë,  ku iu dhanë  bashkë me të 
binë dy dhoma strehim në një vilë në një nga  
kodrat e ROMËS, si shpërblim për kujdesin e 
treguar për Hebrejt në Shqipëri gjatë okupi-
mit nazifashist. Dëshmitar doli  një hebre, 
pjesëtar i atij komisioni pritës të emigrantëve 
politik.në Romë, i cili qe liruar si i pafajshëm, 
bashkë me vëllain nga internimi në Itali në 
sajë të ndërhyrjes  bamirëse të Kolë Bibës, 
pa pranuar asnjë shpërblim .

Po  lista e  pjesëmarrësve të  Shtatë Ba-
jrakëve të Pukës në Iballe, më 22 tetor1944, 
a nuk ka shumë pasaktësira. Së pari,  ajo  
ishte listë emrash, që duheshin ftuar, 
sepse Stakë Pjetra nuk ka qenë, se ishte në 
hasmëri familjare me Mirakajt, por në raste 
të tilla çonte një burrë  të shtëpisë së vet, 
si Mark Zef Pematin. Kurse vetë ka qenë në 
Kuvendin e Besëlidhjes e Kabashit të  Shtatë 
Bajraqeve të Pukës, mbledhur në Lam – 
Lushaj,  organizuar  më 3 tetor 1944 nga 
kapiten Xhemal Laçi dhe Abdullah Salihi, 19 
ditë para Mbledhjes së  IBALLËS. Gjithash-
tu Abdullah Salihi dhe Reshit  Murrec Meçi 
nuk ishin në Iballe,  se si zogista ishin në 
mosmarrëveshje me Mirakajt. Nga  bajraku 
i Malziut shënohet Elez Aga, kurse në fakt 
ka qenë i vëllai i Salih Agës, Myftar Aga, se  
ai ka qenë edhe  nëntoger milicie. Por  mbas 
një debati  të ashpër me Kolë  Bibën  në se 
duhej luftuar kundër partizanëve shqiptarë 
gjë për të cilën ishte kundër, prandaj është 
larguar  nga kuvendi( Ukë Sinani – Agët e 
Malziut dhe Lahe Rexhepi, Kukës, 2009, f. 
63.) Mendoj se me kaq janë bërë sqarimet  e 
duhura, për të cilat shpresoj të jetë i mirëk-
uptuar edhe zotn Gjeloshi , mjek pediatër i 
mirënjohur. 

Xhemal MEÇI, studiues, Muzeu Histori 
Pukë.  (Mjeshtër i Madh).

DISA  SAKTËSIME  për  shkrimet “ÇLIRIMI APO PUSHTIMI  i  
IBALLËS” dhe “IBALLJA Epiqendra e ANTIKOMUNIZMIT”

(Vijon nga faqja 10)
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