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• Për vitin 2021, kreu i OBVL-së, kolonel 
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e radhëve me pasaradhës, sidomos me ish 
ushtarakë në lirim

Nga Shefqet Meko,
Minneapolis, SHBA

Kurrë më parë  tranzicioni i 
pushteteve në Amerikë nuk 
ka provuar një kërcënim kaq 

serioz qysh nga  ditëthemelimi i saj, 
gati 250 vjet më parë.  Një etje për 
dhunë, për sulm mbi institucione qe-
veritare, kërcënim dhe “asgjësim”  zik 
të pushtetarëve dhe ligjvënësve, sikur 
ka pushtuar nga bregu në breg konti-
nentin amerikan. Këtu, ku jeta  llon me 
“lirinë e fjalës”,  llimjanarin e ketij viti 
u duk se vetë demokracia  po teston-
teishi fuqinë mbijetuese të saj. Një  an-
gazhim i paparë për të parandaluar çdo 
lloj kryengritje të armatosur  dhe për të 
“vulosur” me paqe dhe nder mesditën e 
20 Janarit 2021 ndërrimin historik të 
pushtetit qeverisës. 

Kryeqyteti amerikan ishte blinduar 
dhe kthyer si një “kazermë ushtarake” 
ku ishin vënë në mbrojtje të shtetit dhe 
demokracisë  mbi 20 mijë trupa, ose më 
shumë se trupat amerikane në Affgan-
sitan dhe Irak së bashku. Kangjella të 
hekurta, blloqe betoni,  postblloqe  dhe 
kontroll i rreptë  në rrugët dhe aero-
portet e Uashingonit. Hotelet anulluan 
rezervime të dyshimta, pezullim i  tre-
nave drejt DC, rrjeti  i madh i tregut 
privat të akomodimit në shtëpitë private 
(AIRBNB) ka anulluar të gjithë rezervi-
met në Uashington e rrethinat në prag-
inagurim. Bileta  turimi të dyshimta u 
anulluan pamëdyshje… Bota sikur po 
ndiqte me ankth një “tmerr amerikan”,  
ndërsa unë që jetoj këtu, hesht dhe 
mendoj….

LIRIA AMERIKANE NË  
“SHTETRRETHIM”

Anëtarja më e re e OBVL-së është 
anëtarësuar nga Shteti i New Yorkut 
në Organizattën e Gjenive të Botës

NGA HALI RAMA

SHPENDI TOPOLLAJ

DILAVER GOXHAJ (Shpetim Golemi) 
- Kolonel në pension

Kolonel Ing. Myfi t GUXHOLLI

Nga Shaqir ÇERPJA

Ish - komandanti partizan  Paj  
Xhafer  Kasmi nga Miloti, një 
jetë në shërbim të komunitetit

“Mjeshtri i Madh Lazer 
Rajta, në krye të Shoqatës 

Alpinistike  “Tirana”

Nga Sakip  Cami
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Kolonel Ing. Myfi t GUXHOLLI
Kryetar i OBVL

Në një kohë kur Operacioni i Madh 
i Dimrit 1943-1944 nuk kishte mbaru-
ar akoma dhe për çudi, okupatorët na-
zistë gjermanë kishin deklaruar bash-
kë me kolaboracionistët, se Ushtria 
Aantifashiste Nacional Çlirimtare dhe 
lëvizja popullore që mbështeste këtë 
luftë kishin mbaruar, i gjeti këta të 
parët në befasi dhe të alarmuar. Ndër-
sa popullit i dha zemër dhe besim tek 
forcat partizane për një çlirim të plotë 
nga okupatori. Marshimi luftarak nga 
Shqipëria e Jugut për në Shqipërinë e 
Mesme të tre batalioneve te Brigadës 
së I-rë Sulmuese u vendos nga Shtabi 
i Përgjithshëm i Ushtrisë Aantifash-
iste Nacional Çlirimtare. Ky marshim 
u drejtua nga komandanti i Brigadës, 
Mehmet Shehu dhe u krye në kushte 
të vështira, në një dimër shumë të 
ashpër. Ata duhet të kalonin nëpër 
male të larta të mbuluara me dëborë, 
të veshur jo mirë dhe deri diku pa 
ushqime. 

Qëllimiishte që forcat partizane, 
me një eksperience lufte më të mirë 
dhe luftëtarë nga të gjitha krahinat e 
Shqipërisë t’i çorientonin nazifashistët 
gjermanë e kolaboracionistët dhe të le-
htësonin veprimet luftarake të qarkut 
të Elbasanit që manovronin në krah-
inat e Çermenikës, Shëngjergj e Mar-
tanesh dhe t’u vinin në ndihmë një 
pjese të Shtabit të Përgjithshëm. Me 
21 shkurt 1944 forcat e Brigadës, pas 
luftimesh që kishin zhvilluar në Sk-
rapar, u nisën nga Kapinova, kaluan 
në Qafë Dardhë, Opar, Gorë dhe më 
25 shkurt arritën në Çezmë të Mokrës 
(Malësi e Pogradecit). 

Sipas urdhrit të Komandantit të 
Brigadës, batalionet duhet të lëviznin 
të organizuara dhe me shpejtësi në 
mënyrë që të arrinin sa më parë dhe 
pa u zbuluar nga armiku në zemër të 
Çermenikës. Marshimi do bëhej drejt 
Qukës – Qarrishtës dhe Çermenikë – 
Shëngjergjit. 

Me 26 shkurt të tre batalionet, nga 
Çezma e Mokrës, vazhduan marshimin 
e tyre të lavdishëm duke kryer luftimin 
në marshim për të thyer pritat që armi-
ku iu kishte përgatitur tre batalioneve, 
me synimin që t’i asgjësonte. Pikërisht 
duke pasur informacion, nazistët go-
ditën forcat e Brigadës në një terren 
shumë të vështirë në fshatin Skroskë 
afër Qukësit. Në këto luftime ndeshës, 
partizanët patën humbjedisi të mëdha. 
Në vazhdim të marshimit forcat parti-
zane treguan trimëri të rrallë. Duhej 
që patjetër tëarrihej objektivi. Prita 
ishte në kodër të mbuluar me dëborë. 
Veç pozicionimit të favorshëm për ar-
mikun, aty mund të vinin dhe forca të 
tjera armike nga Librazhdi. Pas luf-
timesh të ashpra që bëri Batalioni i 
I-rë me armikun, forcave kryesore të 
Brigadës iu krijua mundësia të vazh-
donin marshimin. Urdhri ishte që 
forcat kryesore të mbështetnin njëra – 
tjetrën duke i dhënë mundësi forcave 
të batalionit të parë të bashkoheshin 
me ta. Partizanët e Brigadës I zhvil-
luan luftime me forcat që kishin ard-
hur nga Librazhdi në fshatrat Velçan 
e Peshkur. Kundërgoditja e forcave 

77 vjet më parë – Lufta Antifashiste, një ndër epokat më të ndritura në historinë e Shqipërisë
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të Brigadës i detyroi forcat armike 
gjermane të tërhiqeshin në bazën e 
nisjes mbi rrugën Librazhd-Qukës. 
Pas këtyre përpjekjeve, Komandanti i 
Brigadës u tregoi partizanëve për mis-
ionin që u ishte ngarkuar tre batalione-
ve dhe kërkoi mendim rreth vendimit 
që uishte ngarkuar, për të vazhduar 
ose jo marshimin. Përgjigja ishte një e 
vetme: “Të gjithë, të gjithë do të shko-
jmë. Rroftë Shtabi i Përgjithshëm!”. 

Ata shkuan përpara me guxim dhe 
vetëmohim e iu ngjitën përpjete mal-
it të Shebenikut dhe më 28 shkurt 
arritën në kasollet e Dragoshtunit. 
Këtu pasi pushuan disa orë, ashtu 
siç ishin të pa ngrënë e pa gjumë, që 
nga data 26 shkurt, ata çanë rrugën 
në drejtim të Qarrishtës. Gjermanët 
nazistë nuk hiqnin dorë nga shpar-
tallimi i këtij marshimi të kësaj force 
ushtarake, e cila u hapi shumë punë 
në Shqipërinë e Mesme që ishte plotë-
sisht nën diktatin e armikut. Më 29 
shkurt, 600 forca gjermano-naziste e 
kolaboracionistësh që i mbështesnin, 
goditën forcat partizane të Brigadës në 
Qarrishtë, ndërsa forcat armike të ar-
dhura nga Librazhdi kishin zënë prita 
në të gjitha grykat në Lunik dhe donin 
t’u prisnin rrugën. Por ata luftuan me 
trimëri dhe heroizëm duke i shkaktu-
ar armikut dëme të mëdha në njerëz, 
armatim dhe materiale të tjera. Ndërsa 
forcat partizane patën humbje të pak-
ta, kaluan malin e Lëmit dhe zbritën 
me shpejtësi në rrugën Librazhd-Dibër 
dhe zunë katundin Llangë para se ta 
zinte armiku. 

Më pas vazhduan marshimin në 
drejtimin Llangë -Zabzun, Oksh-
tun e Kaptina e Martaneshit – Guri i 
Bardhë. Në tërësi të gjitha përpjekjet 
e armikut për të shpartalluar forcat 
e Brigadës dështuan. Pasi detyra e 
ngarkuar u arrit me një manovër të 
shkëlqyer, forcat partizane kryelartë 

se kryen një detyrë shumë të vështirë, 
kaluan në Qarkun e Tiranës e konk-
retisht në Pezën heroike. Nga Peza 
forcat e Brigadës I Sulmuese përsh-
kojnë krahinën e Pezës dhe kalojnë 
lumin Shkumbin, arrijnë në Dumre 

ku zunë robër 170 xhandarë dhe, më 
20 mars arritën në Sulovë. Fill mbas 
një muaji bashkohen me forcat e tjera 
te Brigadës I Sulmuese. Ky marshim i 
tre batalioneve shkaktoi habi dhe pan-
ik në forcat e armikut dhe kolabora-
cionistëve.  Për çudinë e marshimit të 
partizanëve, jepeshin informacione të 
pabesueshme nga ana armike: p.sh. 
se Mehmet Shehu me 500 veta ka hyrë 
në fshatin Rasë të Elbasanit. Po të një-
jta informacione vinin nga Peqini e Be-
rati, se Brigada I Sulmuese bashkë me 
forcat partizane të Pezës do sulmojnë 
Kavajën, Peqinin dhe si ka mundësi që 
ata të kalonin dhe lumin Shkumbin 
kur ai ishte i pakalueshëm. 

Për këtë veprim ushtarak të 
shkëlqyer të kryer nga tre batalionet 
e Brigadës së I-rë Sulmuese dhe që 
bëri një jehonë të madhe në të gjithë 
vendin, Shtabi i Përgjithshëm i Ush-
trisë Antifashiste Nacional Çlirim-
tare i përgëzoi dhe ju dha  etë-la-
vdërimi në të cilën midis të tjerash 
thuhet: “Shtabi i Përgjithshëm nën-
vizon kujdesin e veçantë të koman-
dës, e cila tok me batalionet I, II dhe 
III të Brigadës I Sulmuese, pa marrë 
parasysh as lodhjen e as pengesat që 
mund të hasnin gjatë rrugës, por të 
bindur dhe të disiplinuar siç u ka hije 
partizanëve, të shtyrë nga dashuria 
e madhe për Atdheun, popullin dhe 
shtabin e Përgjithshëm, kanë vepruar 
për një pjesë të Komandës së Shtabit 
të Përgjithshëm, që ndodhej në zonat 
e rrezikshme dhe të përshkuara nga 
gjermanët e kolaboracionistët”.
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Ministri Peleshi pret ambasadoren e SHBA në Tiranë Yuri Kim

Shqipëri-SHBA, marrëdhënie të 
shkëlqyera në fushën e Mbrojtjes

Marrëdhëniet e shkëlqyera 
në fushën e Mbrojtjes mes 
Shqipërisë dhe SHBA u kon-

 rmuan edhe njëherë në takimin që 
ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi pati më 
11 janar 2021 me ambasadoren ameri-
kane në vendin tonë Yuri Kim.

Ministri Peleshi dhe ambasadorja 
Kim biseduan për të forcuar dhe çuar 
përpara projektet madhore të përbash-
këta dhe fuqizimin e partneritetit strate-
gjik në fushën e Mbrojtjes dhe Sigurisë.

Përzgjedhja e Shqipërisë për të real-
izuar stërvitjen “Defender Europe 2021” 
ku mbi 6000 trupa amerikanë do të 
kryejnë stërvitjen më të madhe ndër-
kombëtare në Shqipëri, u cilësua nga 
ministri Peleshi si një tjetër element që 
tregon mbështetjen e SHBA në fuqizimin 
dhe modernizimin e Forcave tona të Ar-
matosura.Ambasadorja Kim rikon rmoi 
rëndësinë e marrëdhënies dypalëshe 
në fushën e Mbrojtjes dhe shprehu an-
gazhimin e saj për të rritur bashkëpun-
imin përpara “Defender Europe 2021”, 
stërvitjes më të madhe ushtarake të zh-
villuar ndonjëherë në Shqipëri së bash-
ku me Forcat e Armatosura të SHBA 
dhe aleatë të tjerë të NATO.

SHBA NDIHMON FA PËR TË PËR-
BALLUAR PËRMBYTJET

PELESHI: RRISIM AFTËSITË 
REAGUESE

Forcat e Armatosura të Shqipërisë 
do të jenë më të mirëpajisura për të për-

balluar situatën e krijuar nga reshjet e 
shiut. Qeveria e SHBA dhuroi për FA 
pajisje të reja dhe moderne për përbal-
limin sa më e kas të përmbytjeve.

Pajisjet e reja u dorëzuan nga am-
basadorja e SHBA në Tiranë Yuri Kim 
më 14 janar 2021 në prani të minis-
trit të Mbrojtjes Niko Peleshi, she t të 
Shtabit të Përgjithshëm të FA gjeneral-
major Bajram Begaj dhe komandantit 
të Komandës Mbështetëse gjeneral bri-
gade Ndriçim Sallaku.

Ministri Peleshi falënderoi SHBA 
për donacionin e radhës dhe theksoi se 

këto pajisje të reja do të rrisin kapac-
itetet reaguese të FA ndaj fatkeqësive 
natyrore. Ambasadorja e SHBA në ven-
din tonë Yuri Kim vlerësoi punën e FA 
shqiptare gjatë përmbytjeve dhe vlerësoi 
bashkëpunimin mes dy vendeve.

Pajisjet e reja janë kryesisht materi-
ale dhe pajisje kërkim-shpëtimi ujor në 
raste emergjencash. Ndihma përfshin 
gomone, gjenerator, pajisje për heqjen e 
lagështisë dhe të ujit, thasë rëre, radio 
për komunikim në raste përmbytjesh, 
pajisje të ndihmës së shpejtë dhe venti-
lator të lëvizshëm.

Organizata e Bashkuar e Veter-
anëve të LANÇ (OBVL), edhe në 
vitin pandemik 2020, ndonëse 

në kushtet e distancimit social ka përm-
bushur misionin e saj, në funksion të 
mbrojtjes dhe promovimit të Luftës së 
Dytë Botërore.

Në mbledhjen e saj të datës 21 janar 
2021, kryesia e OBVL konkludoi se ash-
tu si gjatë gjithë veprimtarisë së saj 26 – 
vjecare, edhe gjatë vitit 2021, OBVL do të 
ketë objektiv madhor mbrojtjen dhe pro-
movimin e vlerave të Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare shqiptare.

“Organizata jonë, nëpërmjet drejtuesve 
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. 
Veçanërisht gazeta jonë “Veterani” ka 
bërë një punë të madhe në këtë drejtim 
dhe për këtë një meritë të veçantë kanë 
kryeredaktori Halil Rama dhe zv.kryere-
daktori Sakip Cami, jo vetëm si drejtues 
të gazetës, por dhe me lidhjet që kanë kri-
juar me shtypin e drejtuesit e televizioneve 
për pasqyrimin në to të veprimtarisë sonë. 
Por meritë e tyre është dhe krijimi i rrjetit 
të bashkëpunetorëve të të ngushtë, mes 
të cilëve mund të përmendim zotërinjitë:  
Xhemal Meçi, Shpendi Topollaj, Maksim 
Vinçani, Hyqmet Zane, Kol Deda, Kadri 
Tarelli, Dr.Leonidha Peppo, Zaim Sefa, 
etj.”, tha kryetari i OBVL, kolonel Ing.My-
 t Guxholli.
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MBROJTJA DHE PROMOVIMI I VLERAVE TË 
LANÇ-it, OBJEKTIV KRYESOR I OBVL-së

• Për vitin 2021, kreu i OBVL-së, kolonel Guxholli shtroi si domosdoshmëri shtimin e radhëve me pasaradhës, sidomos me ish ushtarakë në lirim

Nga raporti që mbajti Sekretari i Përgjihshëm i OBVL-së, 
Halil Rama – “Mjeshër i Madh”,  dhe  konkluzionet e kolonel 
Guxhollit e diskutimet e nënkryetarëve: Maksim Vinçani e 
Muharrem Gjoka doli se “Gjatë 2020, megjithë vështirësitë 
e shkaktuara nga pandemia COVID-19, OBVL u dëshmua 
para shqiptarëve si Organizata që vlerëson lart kontributin 
e shquar të popullit shqiptar në Luftën e Dytë Botërore, që 
dënon krimet e komunizmit, që mbështeti fort Luftën e dre-
jtë të UÇK dhe në tërësi çështjen mbarëkombëtare shqip-
tare. Vëmendja e kryesisë së OBVL ka qenë tek përkujdesja 
ndaj veteranëve më të moshuar në moshë, dhe duke bash-
këpunuar me struktura të pushtetit qëndror dhe lokal ka 
siguruar ndihma për ta. Ndër veprimtaritë kryesore kanë 
qenë:

1. Vendosja e emrit të gjeneral Rrahman Parllakut, ish-
kryetar i OBVL një rruge kryesore të kryeqytetit shqiptar, Ti-
ranë si dhe përkujtimi i tij në një vjetorin e vdekjes.

2.Dekorimi i kryetarit të OBVL, Kolonel My t Guxholli nga 
Presidenti i Republikës së Shqipërisë z.Ilir Meta me dekoratën 
e Artë të Shqiponjës nëpërmjet një ceremonie solemne.

3.Përgatitja në bashkpunim me OBVLANÇ të Kosovës dhe 
Televizionit Publik Shqiptar i dokumentarit televiziv kushtuar 
Heroit të Popullit kosovar Fadil Hoxha

4.Promovimi i disa librave të autorëve anëtare të OBVL.
Për vitin 2021, kreu i OBVL-së, kolonel Guxholli shtroi si 

domosdoshmëri shtimin e radhëve me pasaradhës, sidomos 
me ish ushtarakë në lirim.

OBVL, 
MESAZH URIMI 

MINISTRIT 
PELESHI

I nderuar z.Ministër Peleshi!

Kryesia e Organizatës së Bash-
kuar të Veteranëve të LANÇ 
(OBVL) ju shpreh urimet më të 
mira me rastin e emërimit tuaj 
Ministër i Mbrojtjes, me bindjen 
se jeni personi i duhur për këtë 
funksion kaq të rëndësishëm.

Duke perifrazuar  lozo n e 
madh kinez, Konfuci: “Mirësi, 
mirënjohje, shpagim”, ju falen-
derojmë Ju, që këto cilësi të rralla 
i mishëroni në tërë qënien tuaj.

Ndërkohë shprehim bindjen në 
vazhdimësinë e bashkëpunimit 
të frytshëm me Ju dhe dikasterin 
që drejtoni, në funksion të mbro-
jtjes dhe promovimit të vlerave të 
LANÇ-it.

Me respekt dhe mirënjohje,
KRYESIA E OBVL
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SPECIALE

Më 17 shkurt të vitit 2008 në ora 
15:39 Kuvendi i Republikës së 
Kosovës shpalli Deklaratën e 

Pavarësisë së Kosovës. Në një mbledhje 
ku morën pjesë 109 nga gjithsej 120 de-
putetë, Kuvendi i Kosovës njëzëri shpal-
li Kosovën shtet të pavarur, sovran dhe 
demokratik. 

Ligjshmëria e Shpalljes së Pavarësisë 
së Kosovës për një kohë ka qenë temë e di-
skutueshme. Serbia duke kundërshtuar 
kërkonte vlerësimin e vlefshmërisë ndër-
kombëtare dhe mbështetje për pozicionin 
e saj, gjoja se Deklarata e Pavarësisë së 
Kosovës ishte e paligjshme. Në vazhdën e 
kësaj ecurie, në tetor të vitit 2008, Serbia 
kërkoi një opinion këshillues nga Gjykata 
Ndërkombëtare e Drejtësisë.[5] Më 22 kor-
rik 2010, Gjykata konstatoi se Deklarata 
e Kosovës për Pavarësi, nuk ka shkelur të 
drejtën ndërkombëtare.

Kurorëzim i një rrugëtimi të gjatë e të 
vështirë

Shpallja e Pavarësisë së Kosovës më 
17 shkurt 2008, ishte kurorëzim i një 
rrugëtimi të gjatë e të vështirë për qytet-
arët e Kosovës. Për vite me radhë, deri në 
qershor të vitit 1999, qytetarët vuajtën pa-
sojat e spastrimit etnik nga regjimi serb i 
Sllobodan Millosheviqit. Pas përfundimit 
të luftës dhe vendosjes së trupave ndër-
kombetare në Kosovë, në nëntor 2005 nisi 
zyrtarisht procesi për statusin përfundim-
tar.

Prej 13 qershorit të vitit 1999, kur 
forcat serbe u detyruan të largoheshin nga 
Kosova, ky vend administrohej nga mis-
ioni i Organizates së Kombeve të Bash-

13 vjet nga shpallja e Pavarësisë së Kosovës
kuara UNMIK dhe institucionet demokra-
tike të Kosoves: Kuvendi, Presidenti dhe 
Qeveria.

Edhe pse Serbia nuk kishte kontroll 
mbi Kosovën, në rezoluten 12 44 të Kes-
hillit të Sigurimit, disa herë përmendej se 
Kosova është protektorat i OKB-së, por 
juridikisht pjesë e Republikes Federale 
të Jugosllavisë.

Më 2 shkurt 2007 i derguari special 
për statusin e Kosovës, Martti Ahtisaari, 
dorëzoi propozimin e tij në Prishtinë dhe 
Beograd, për pavaresinë e kushtezuar 
të Kosovës, hap që çoi drejt krijimit të 
shtetit te pavarur. Pasi u mbajtën disa 
raunde bisedimesh, Kosova u shpall e 
pavarur më 17 shkurt 2008.

Më 22 korrik 2010, Gjykata Ndër-
kombëtare e Drejtësisë kon rmoi 
përmes vendimit këshillëdhënës se Pa-
varësia e Kosovës nuk ka shkelur asnjë 
nen të Ligjit Ndërkombëtar.

Tony Blair dhe Hashim Thaçi 
me Deklaratën e Pavarësisë së 
Kosovës

Halil RAMA

Lazer Rajta ishte vetëm 22 vjeç kur 
u inkuadrua në Repartet Speciale të 
Forcave të armatosura në ish-koorpu-
sin e Burrelit. Djaloshi energjik që vinte 
nga Lura, kjo perlë turistike e vendit 
tonë, ndonëse, ndoqi të gjitha shkallët 
hierarkike si ushtarak i Forcave të Ar-
matosura, duke kryer detyra e funk-
sione të rëndësishme, që në  llimet e 
karrierës së tij do t’iu kushtohej mak-
simalisht edhe veprimtarive sportive.

Në vitin 1980, me iniciativën e tij u 
ngrit ekipi i alpinizmit në Burrel dhe 
që atë vit ai merr pjesë në veprimtari 
kombëtare.

Katër vjet më vonë(1984), alpinis-
ti Lazer Rajta ngjitet në kategorinë e 
parë si trajner i ekipit të alpinizimit të 
rrethit të Matit. Po atë vit (12.12.1984) 
merr titullin “Mjeshtër Sporti” për 
rezultate të larta në sportin e alpin-
izmit duke thyer rekorde të ngjitjeve të 
vështira në Alpet e Shqipërisë, të çer-
ti kuara nga profesorë dhe mjeshtra 
të alpinizmit shqiptar.

Në sport, ashtu si edhe në art, pa-
sioni sjell talentin. Kësisoj, Lazer Raj-
ta, i aposionuar pas alpinizmit, nuk i 
ndahet për asnjë çast këtij sporti, ku 
në harkun kohor të 16 viteve (1980-
1996) zgjidhet anëtar i kryesisë së 
Klubit Sportiv të rrethit të Matit. Mat-
janët e mbajnë mend ish-ushtarakun 
e talentuar të ish-koorpusit të Burrelit 
teksa për vite të tëra  tonte anketën 
“10 sportistët më të mirë të rrethit të 
Matit”.

Pas hapjes së Shqipërisë më botën 
edhe alpinizmi shqiptar do të njihte 
lartësi të reja, e në këtë kuadër, sportis-
ti Lazer Rajta që më 1991 do të merrte 
pjesë në Kampionatin Ndërkombëtar 
të Alpinizimit që u zhvillua në Ruma-
ni. Janë mbresëlënëse kujtimet e atij 
kampionati, kur për herë të parë mes 

Në Kuvendin e 6-të Kombëtar të datës 1 Nëntor 2019 Lazer Rajta u zgjodh anëtar i Këshillit Drejtues Kombëtar të OBVL

“Mjeshtri i Madh Lazer Rajta, në krye të Shoqatës Alpinistike  “Tirana”

dhjetra alpinistëve shqiptarë, edhe lur-
jani Lazer Rajta do të ngjitej në majat 
më të larta të zonës së Broshovës, Ru-
mani. Pas transpormimit të ushtrisë 
shqiptare në një ushtri e standardeve 
të NATO-s, kur u reduktua dukshëm 
edhe numri i ushtarakëve edhe Lazeri 
del në reformë.

Gjithsesi ai mbetet një ikonë e ush-
trisë dhe sportit. Kjo edhe për faktin se 
të bëje karrierë në Burrel, të konsideru-
ar si qytet i ushtarakëve, nuk ishte e 
lehtë, pasi këtu, më shumë se në çdo 
qytet apo rreth tjetër gëlonin intrigat 
dhe thureshin prapaskena në kurriz 
të intelektualëve të suksesshëm. Por 
Lazer Raja ia doli falë mençurisë, intu-
itës dhe largamësisë së tij. Kudo e në 
çdo rrethanë ai demostroi profesional-
izëm të lartë, zotësi e përkushtim, vir-
tyte morale e humane si një nga për-
faqësuesit më të denjë të Forcave tona 
të Armatosura. Në të gjitha funksionet 
 toi besueshmërinë e lartë, respektin e 
konsoliduar dhe prestigjin që  gura e 

ushtarakut shqiptar gëzon me meritë 
tek qytetarët e këtij vendi.

Ndërkohë, ai asnjëherë nuk shkë-
putet nga sporti i alpinizimit. Kishte 
shërbyer me devotshmëri e përku-
shtim si Drejtor i Shtëpisë së Ush-
tarakëve të Koorpusit të Burrelit për 
tre vjet (1993-1996) dhe si instruktor 
i parë i Përgatitjes Fizike të Forcave 
RENEA në Kombinat (1996-1998) dhe 
si i tillë e përjetoi disi i “pezmatuar) 
daljen në reformë, por jo shkëputjen 
nga puna. Në jetën civile tashmë do 
të shpaloste vizionin dhe talentin e tij 
edhe në fushën menaxheriale si me-
naxher tek “Rozafa” dhe si Koordina-
tor (shef sigurie) në QSUT Tiranë. Dhe 
për asnjë çast edhe këtu në metropolin 
shqiptar nuk i ndahet alpinizimit.

Ish Sekretari Organizativ i Feder-
atës së Alpinizmit shqiptar L.Rajta 
(1996-2000), katër vjet më vonë (2004) 
krijoi Shoqatën Alpinistike “Tirana” 
dhe aktualisht është President i Kësaj 
Shoqate.

Në vitin 2006 ai dekorohet me 
“Medaljen e Mirënjohjes” për kontribu-
tet në zhvillimin dhe promovimin e al-
pinizmit shqiptar. Ky kontribut është i 
dukshëm veçanërisht në organizimin e 
të rinjve dhe masivizimin e këtij sporti.

Me Shoqatën Alpinistike “Tirana” 
po jep kontribut edhe në lëvizjen turis-
tike në vendet malore e turistike.

Në vlerësim të kontributit shumëv-
jeçar në sportin e alpinizmit dhe për 
edukimin e brezave nëpërmjet këtij 
sporti, Presidenti i Republikës së 
Shqipërisë e ka dekoruar z.Lazër Raj-
ta me Titullin “Mjeshtër i Madh”. Vetë 
motivacioni i këtij Titulli që mban 
dekretin presidencial nr. 9667, datë 
28.06.216 është vlerësim real “Për 
ndihmesën e çmuar të dhënë për 
shumë vite në përhapjen e masiv-
izimin e sportit të alpinizmit në ven-
din tonë, si anëtar i ekipit kombëtar 
të alpinizimit, pjesëmarrës me rezul-

tate të larta sportive në ngjitje alpin-
istike të organizuara në veprimtaritë 
e rëndësishme të aktiviteteve kom-
bëtare e ndërkombëtare”. Këto arrit-
je ai ia dedikon edhe familjes së tij, 
bashkëshortes Liljana dhe tre vajzave: 
Ildës që jeton dhe punon si mësuese 
në Londër, Albit – ndër më të njohu-
rat për aftësitë dhe përkushtimin ndaj 
detyrës në Ministrinë e Mbrojtjes dhe 
Irës që jeton e punon në Kanada; që 
të trija të mirëarsimura deri në nivelet 
më të larta të sistemit arsimor.

Lazër Rajta është krenar për his-
torinë e alpinizmit shqiptar, i cili në 
Shqipëri i ka  llesat e tij që nga vitet 
20 të shek.XX, kur grupe të vogla të 
rinjsh bënë ngjitje të thjeshta në male. 
“Pas 1944-s alpinizmi u vlerësua si 
sport, si mjet edukimi dhe për njohjen 
e vendit. Deri në vitet 50-60 u kryen 
mjaft ngjitje malore, më e rëndësishm-
ja në majën më të lartë të Korabit në 
shkurt 1956. Që nga ky vit  lloi edhe 
stërvitja e organizuar sipas kërkesave 
teknike sportive. Alpinistët shqiptarë 
janë ngjitur në të gjitha majat mbi 
1800 të Shqipërisë gjatë verës e dim-
rit dhe kanë kryer ngjitje në vende të 
tjera. Para 90-s vepronin 22 ekipe të 
alpinizmit dhe shumë ekipe me të rinj 
e pionerë dhe klasa sportive në shkolla 
8-vjeçare”,- pohon Presidenti i Shoqa-
tës Alpinistike “Tirana” Lazer Rajta. Ai 
ndjehet optimist për një rilindje të vep-
rimtarive alpinistike e cila pasqyrohet 
edhe me emra alpinistësh krejt të rinj, 
ndërkohë që ka prej tyre që realizojnë 
itenerarë cilësorë në kacavarje dhe ka 
të tjerë të cilët po bëjnë emër me ng-
jitjen e majave të mbuluara nga bora 
dhe akulli.

Në Kuvendin e 6-të Kombëtar të 
OBVL të datës 1 Nëntor 2019 Lazer 
Rajta u zgjodh anëtar i Këshillit Dre-
jtues Kombëtar të organizatës sonë, 
detyrë të cilën e kryen me përkushtim 
maksimal.
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IN MEMORIAM

Nga Sakip  Cami

Ish-komandanti i Komandës së ven-
dit për zonën e Milotit, Paj Xhafer 
Kasmi tërë jetën e tij ia kushtoi 

vendlindjes së tij. Ai ka lindur në Milot të 
Kurbinit me 18 shtator 1926. Paj është 
rritur në një familje me tradita atdhetare.  

Familja e Xhafer Asllan Kasmit në Mi-
lot të Kurbinit është e njohur për traditat 
e saj atdhetare. Sali Asllan Kasmi ka qenë 
patriot i nderuar në zonën e Kurbinit. Ai 
ka dënuar me forcë reformat e Perando-
risë Osmanë në vitet 1908 – 1912 dhe 
përpjekjet e tyre për marrjen me forcë të 
taksave dhe dërgimin e djemve ushtarë në 
Misir.  Në vitin 1909 – 1911 familja Kas-
mi ka vënë në dispozicion një dhomë  të 
shtëpisë së tyre  për  postë telekomunik-
acion dhe më vonë edhe për klasë shkolle 
shqipe. Babai i Pajes,  Xhafer  Kasmi ka 
qenë kryeplak katundi i zgjedhur nga 
populli dhe ka zgjidhur hallet dhe proble-
met e popullit në periudhën 1936 – 1940. 

Pajo  shkollën  llore e ka kryer në vitet 
1934 – 1938 me mësues Xhevdet Dodën. 
Xhevdeti, mësues , një militant antifashist  
i kohës,  që u nguliti fëmijëve dashurinë 
për atdheun dhe veprimet patriotike. Ai 
i veshi fëmijët kuq e zi porsi  amuri ynë 
kombëtar. Ndërpreu kursin e gjuhës ital-
iane që e zhvillonte një mjek italian dhe 
u mësoi fëmijëve këngët e rilindasve tanë. 
Nga viti 1940 – 1942 Pajo ndonëse shumë i 
ri punoi në një shoqëri italiane për shtrim-
in e rrugës  Shullaz – Pllanë. Në dhjetor 

1942 Pajo shërbeu  në komunën e Milotit 
me kryetar  Mark  Perkolën nga Shkodra, 
Ali Kovaçin nga Kruja dhe Halim Kalaja 
nga Preza. Në prilll të vitit 1943 në Milot 
vjen Drita Mulla Elezi, e bija e myftiut të 
Krujës për tëngritur organizatën antifash-
iste të Milotit, pasi kishte ngritur më parë 
atë të Krujës. Bashkë me shoqen e saj 
tropojane  Sose Kalanë , bashkëshorten 
e kryetarit të komunës u morën me orga-
nizimin e të rinjve  antifashistë të Milotit 
dhe të rrethinave. 

Pajo gjatë punës në komunë dhe 
në kontakt me këto zonja mësoi poër 
heroizmin e Qemal Stafës, Vojo Kushit 
dhe Mine Pezës.  

Në podrumin e ndërtesës së komunës 
shtypnin trakte antifashiste , të cilat 
i shpërndanin më pas në të gjithë ko-
munën. Me anë të Dritës dërguan në Kru-
jë dy aparate telefonike italiane që i gra-
bitën te depoja e armëve të komunës, që 
ndodhej në katin nëntokësor të ndërtesës. 

Pajo aktivizoi në rininë antifashiste 
dhe në veprime antifashiste shokët e tij si 
Llesh Bitrin, Islam Kapllanin dhe Sera n 
Stavrin nga Përmeti, që shërbente si ber-

Me 10 maj 1944 nën drejtimin e Xhavit Qeses u krijua organizata e rinisë antifashiste të Milotit me sekretar Paj Kasmin

Ish - komandanti partizan  Paj  Xhafer  Kasmi
nga Miloti, një jetë në shërbim të komunitetit

• Me 20 nëntor 1944 
Miloti çlirohet nga 
forcat e Br. 23 Sul-
muese dhe formohet 
këshilli antifashist 
nacional çlirimtar me 
7 anëtarë. Pajo me 
urdhër të komandan-
tit të Brigadës  Haxhi 
Seseri caktohet par-
tizan në komandën 
e Vendit, me detyrë 
kryesore drejtimin e 
organizatës së rinisë 
antifashiste

ber në Milot.  
Me 10 maj 1944 nën drejtimin e 

Xhavit Qeses u krijua organizata e rinisë 
së Milotit me sekretar Paj Kasmin dhe zv 
sekretar  Sera n Stavrin. Kjo  organizatë  
kreu disa aksione në ndihmë të lëvizjes 
antifashiste . 

Me 20 nëntor 1944 Miloti çlirohet nga 
forcat e Br. 23 Sulmuese dhe formohet 
këshilli antifashist nacional çlirimtar me 
7 anëtarë. 

Pajo me urdhër të komandantit të 
Brigadës  Haxhi Seseri caktohet partizan 

në komandën e Vendit, me detyrë krye-
sore drejtimin e organizatës së rinisë an-
tifashiste. Në komandën e vendit shërbe-
nin 12 partizanë. Komandant  Vendi ishte 
Hajdar  Sali  Lama dhe komisar  Selim  
Beqo. Me 23 nëntor 1944  Pajo zgjidhet 
sekretar i Rinisë antifashiste të zonës dhe 
në janar 1945 dërgohet në Komitetin e 
Rinisë  të Krujës. 

Ministria e Mbrojtjes  dhe  Komisioni 
Qendror i dhënies së statusit të veteranit 
të luftës me vendimin Nr 27 datë 2 shkurt 
1996  rmosur nga Zv ministri  Alfred 
Moisiu i  ka dhënë zotit Paj Xhafer Kas-
mi statusin e veteranit dhe shpërblimin si 
veteran LANÇ.

Pajo aktivizohet me rininë antifashiste 
dhe në prill të vitit 1945  llon punën në 
Komitetit të Rinisë së rrethit ntë Krujës ku 
shërben deri në vitin 1947. 

Nga viti 1947 – 1948 ndjek kursin dy 
vjeçar pranë Instititit Bujqësor të Kamzës 
që sapo kishte  lluar  kurset e para për 
kuadrot e bujqësisë. Më pas ndjek shkolla 
e kurse plotësuese dhe formohet si kuadër 
rinie  e masovik. Në qershor të vitit 1948 
Komiteti Qendror  i Rinisë e merr në punë 

në Tiranë dhe më pas më 11 janar 1949 
rikthehet në Komitetin e Rinisë së Krujës 
ku shërbeu si sekretar  i parë i Rinisë së 
rrethit deri me 1 shtator 1951. 

Në këtë periudhë shërben në vendlind-
je si kryetar lokaliteti në Milot dhe më pas 
në Komitetin Ekzekutiv të Fushë Krujës.  
Kryen dy vjet studime për  lozo  e shken-
ca politike dhe caktohet në Komitetin 
Ekzekutiv të Qarkut të Tiranës ku shër-
beu vetëm tre muaj pasi rikthehet si zv 
kryetar  komiteti ekzekutiv të Këshillit 
popullor në Fushë Krujë.  

Për rreth tre vjet ka shërbyer si kryetar 
lokaliteti dhe nga viti 1959 deri në vitin 
1961 kryen dy vjet studime në Institutin 
e lartë Bujqësor të Kamzës. Pas mbarimit 
të studimeve bujqësore caktohet kryetar  
kooperative bujqësorë në Gurrëz  dhe më 
pas përsëri rikthehet kryetar lokaliteti në 
vendlindje. 

Nga viti 1966 deri në vitin 1974 shër-
ben si agronom dhe drejtues në kooper-
ativën bujqësore të Milotit pranë bash-
këfshatarëve të tij. Në punë Pajo ishte 
kërkues dhe krijues. Ai kurrë nuk zbatoi 
dogmat politike,  por vetëm dijet  shken-
core. Marrëdhëniet me njerëzit  me bash-
këfshatarët e tij i kishte të parat. 

Në vitin 1974 transferohet në Degën e 
farërave bujqësore Krujë ku shërbeu deri 
sa doli në pension në vitin 1989. 

Pajo mban medaljen e çlirimit dhe tre  
medalje e urdhëra pune.

Pas vitit 1990 Paj Kasmi aktivizohet 
me organizatën e veteranëve  për hartimin 
e historikut të zonës së Kurbinit dhe të 
Krujës.   

KURBINI VEND ME HISTORI 
Sipas të dhënave nga studiues të 

ndryshëm, banorët e zonës së Milotit dhe 
Kurbinit  janë me prejardhje ilire nga 
 si ilir i Karavanteve  qe u pasuan nga 
Albanët (Ptolomeu, sh. II pas K.). Këto 
të dhëna  mbështeten në studimet që u 
janë bërë toponimeve të njëjta në kohë të 
ndryshme, sidomos emrave të fshatrave 
dhe vërtetohet se ka jetuar në këto troje 
një popullsi e lashtë që ka shkruar his-
torinë e vet nëpërmjet qëndresës së lav-
dishme me luftë të armatosur e rezistencë 
të pathyeshme. Në periudhën e Mesjetës 

Miloti është përfshirë në Principatën 
e Arbnit që njihet si formacioni i parë 
shtetëror feudal i shqiptarëve qysh nga 
fundi i shekullit Xll, me sundimtarët Pro-
goni, në vitet 1190-1199 dhe të bijtë, Gji-
ni që sundoi në vitet 1199-1208, Dhimitri 
1208-1216, periudhë që njohu fuqizimin 
më të madh të kësaj Principate. 

Qyteti Milot dhe këto fshatra janë his-
torikisht baza e krahinës së Kurbinit që 
është dalluar si mbështetëse e luftrave 
të Skënderbeut edhe të luftrave të mëv-
onshme për liri dhe pavarësi. Është për 
tu përmendur mbledhja e Kuvendit Kra-
hinor të Kurbinit në fshatin Delbnisht 
“ku kanunet e Flamurit e të Kurbinit 
me 5, 6 e 7 gusht 1906 vendosur nga 
Gjin Pjeter Mark Pervizi Skluraj plak i 
pare i 54 pleqve te Kurbint e te semtit te 
Krujes, dhe udheheqesi i kryengritjes se 
Kurbinit 1906-1912[2] Kanuni historik 
i Bajrakut i Kurbinit i bëri nje shtesë 
kanunit te Lekë Dukagjinit te hartu-
ar nge Shtjefen Kostandin Gjeçovi. Ne 
kete kuvend ishin te pranishm e desh-
mitare Dom Nikollë Kaçorri dhe vete 
Shtjefen Gjeçovi, i cili perveç Kanunit 
ka lene te shkruar edhe protokollet e 
ketyre mbledhjeve (doreshkrim ne Bib-
lioteken Kombetare ne Tirane) prej 114 
faqesh mbi Kryengritjen e Kurbinit.[3] 
Kryengritja e Kurbinit e viteve 1906 – 
1912, nisi me betejen e Pushes se Tal-
lajbese ne Kruje, duke i dhene nisje 
Kryengrtjes se pergjithshme kombetare 
[4] dhe është padyshim fakti më i gjallë 
historik i rezistencës me armë në dorë të 
patriotëve kurbinas e krutane që e de-
tyruan Qeverinë Osmane të falte taksat 
mbi gjënë e gjallë, të lejonte Kurbinin 
të gëzonte të drejtën e të vepronte sip-
as venomeve të veta, të shpallte amnisti 
për të gjitha fajet e kryera nga banorët 
e zonës, të paguante dëmshpërblimet 
për dëmet që kishte shkaktuar ushtria 
turke gjatë ekspeditave ndëshkimore në 
Kurbin. Lëvizjet e vazhdueshme të rezis-
tencës, të organizuara nga Gjin Pjeter 
Mark Pervizi me patriotët e luftetaret 
kurbinas bënë që më 28 nëntor 1912 
edhe në Milot, ashtu si në Vlorë, në të 
njëjtën ditë dhe orë, të ngrihej  amuri i 
pavarësisë. 

Paj Xhafer Kasmi

Xhafer Asllan Kasmi , babai i Pajes



SHKURT 2021; Nr. 2(392)6 VETERANI

HISTORIA

Nga Rrahman PARLLAKU*

Brigada e Pestë u krijua në pragun 
e festës së 31 vjetorit të pavarësisë së 
Shqipërisë. Luftëtarët e Brigadës, si gjithë 
luftëtarët antifashistë e përkujtuan këtë 
ditë me krismat e armëve kundër ok-
upatorëve nazistë-gjermanë që kishin 
zëvendësuar fashistët italianë.

Brigada e  lloi jetën si njësi e orga-
nizuar më 28 Nëntor ‘’43, e komandu-
ar nga Heroi i Popullit Abaz Shehu, i cili 
ishte një nga dëshmorët e parë të saj. Që 
në krijimin e saj,  llimisht me tre batali-
one, Brigada e Pestë Sulmuese u përfshi 
menjëherë në luftë kundër zaptuesit na-
zist gjerman e bashkëpunëtorëve të tij, 
duke përballuar një operacion që ndër-
morën okupatorët në krahinat e Vlorës, 
me qëllim që të godisnin forcat e grumbul-
luara për krijimin e Brigadës, por ato në 
krijim e sipër e thyen operacionin armik. 
U shtuan radhët me luftëtarë të rinj dhe 
më 20 janar 1944 Brigada u rrjeshtua në 
Bramish të Tërbaçit për përurimin e saj. 
Në përbërje kishte pesë batalione me afro 
1000 luftëtarë, me komandant Shefqet 
Peçin e komisar Hysni Kapon; e orga-
nizuar dhe e gatshme për të përballuar 
beteja të vështira, por edhe për të korrur 
 tore të lavdishme. Trimat që e përbënin 
atë  llimisht, ishin kryesisht nga qarku 
i Vlorës, por më vonë nga lëvizja nga qa-
rku i Vlorës, në të u përfshinë me qindra 
e qindra luftëtarë nga Leskoviku e deri 
nga Kukësi e Kosova. Në përbërjen e saj 
pati luftëtarë, dëshmorë e heronj nga e 
gjithë Shqipëria, madje nga i gjithë kom-
bi. Luftëtarët e saj përbënin një bashkim 
monolit që e thyenin e shpartallonin armi-
kun kudo. Në ditën e inagurimit, ende pa 
u prishur rrjeshtimi i saj, komandantët e 
batalioneve morën detyrat luftarake për 
të përballuar ofensivën e madhe që ndër-
morën gjermanët në dimrin e 1943-1944 
kundër Ushtrisë Nacionalçlirimtare për 
asgjësimine saj.

Urdhëri i luftimeve që lëshoi Shtabi i 
Brigadës i vendoste forcat në këtë mënyrë: 
batalionet e dytë e të katërt mbeteshin për 
mbrojtjen e krahinave të Vlorës, batali-
oni i tretë në mbrojtje të Bregdetit, kurse 
batalionet e parë e të pestë në mbrojtje të 
Kurveleshit të Sipërm nga Kaparieli deri 
në Salari, ku vepronte bashkë me ta edhe 
batalioni “Perlat Rexhepi”. Luftimet u zh-
villuan në kushte tepër të vështira të dim-
rit të ashpër përballë një armiku shumë 
superior në forca e sidomos në teknikë 
luftarake. Krahinat ku vepronin forcat e 
brigadës ishin të djegura e të shkatërru-
ara nga armiku. Mungonte edhe buka për 

Luftëtarët e saj përbënin një bashkim monolit që e thyenin e shpartallonin armikun kudo

77  vjetori - Brigada e Pestë,
histori suksesesh të njëpasnjëshme

vetë popullin, mbasi kur kishte ai kishim 
edhe ne. Por partizanët i përballuan këto 
vështirësi dhe i kaluan dhimbjet e hum-
bjeve të rënda që kishin pësuar. Ata u 
riorganizuan shpejt dhe me mësymje i 
shpartalluan forcat armike, çliruan kra-
hinat e Kurveleshit, Kudhësit, Treblovës, 
Mesaplikut etj. Pas çlirimit të këtyre kra-
hinave, brigada jo vetëm i shtoi radhët e 
saj me partizanë të rinj, por edhe u orga-
nizua e u kompatësua efektivi i saj. Forcat 
e brigadës për asnjë ditë nuk i rreshtën 
luftimet duke mbrojtur zonat e çliruara e 
goditur armikun kudo deri edhe brenda 
në qytetin e Vlorës. Në një nga këto luf-
time ra heroikisht zëvendëskomandanti i 
brigadës, Heroi i Popullit, Dervish Hekali. 
Luftimet, sakri cat dhe heroizmat e par-
tizanëve të Brigadës së Pestë do i kujto-
jë gjithmonë populli i qarkut të Vlorës, jo 
vetëm për faktin se në radhët e saj kishte 
djalin ose vajzën pjesa më e madhe famil-
jeve vlonjate, por edhe pse i kishte stre-
huar e ushqyer vet duke ndarë me ta 
kafshatën e bukës së fëmijëve; u kishte 
mjekuar plagët, por edhe kishte qenë 
dëshmitar e pjesëmarrës në shumë luf-
time përkrah tyre; se me dhënien e alar-
mit të rrezikut ngriheshin burra e gra të 
fshatit e luftonin përkrah partizanëve e 
në ndihmë të tyre. Kush nga ne nuk e ka 
parë e ndier këtë solidaritet e përkrahje 
të popullit heroik të Vlorës dhe që nuk 
mund të harrojmë kurrë.

Në  llim të prillit 1944, brigada mori 
urdhër për të kaluar në zonën e Gjirokas-
trës dhe për t’u vënë në mbrojtje të zhvil-
limit të punimeve të Kongresit të Përmetit, 
në sektorin e Tre Urave deri në Barmash 
të Kolonjës. Pas Kongresit të Përmetit, e 
inkuadruar në Divizionin e Parë, mori 
urdhër për të kaluar në Shqipërinë e 
Mesme e të Veriut. Gjatë rrugës për ka-
limin në Veri, Brigada mori pjesë në luf-
timet për thyerjen e operacionit armik të 
Qershorit. Luftime të ashpra deri trup me 
trup zhvilluan partizanët e kësaj brigade 
me forcat naziste në Qafën e Gjarpërit, 
Shëmberdhenjë, Qafë Dardhë etj, duke i 
shkaktuar armikut qindra të vrarë.

Me kalimin në Shqipërinë e Veriut zh-
villoi luftime të ashpra për çlirimin e Matit 
e Dibrës kundër forcave naziste e bash-
këpunëtorëve të tyre. Veçanërisht të ash-
pra qenë luftimet në krahinën e Kurdarisë 
e Macukullit në rrethin e Matit, luftimet 
për çlirimin e Dibrës e Peshkopisë, në Sin-
jë e Fushë Alie kundër forcave naziste e 
mercenare të kriminelit Halil Alia, xhan-
darëve e bashibozukëve me të cilët mjaftë 
nga partizanët i kishin provuar armët në 
luftime me ta në maline Tragjasit, Gu-

menicës e në Gjorm në janar 1943. Në 
të gjitha luftimet e zhvilluara partizanët 
e brigadës treguan vendosmëri e trimëri 
të rrallë në luftime dhe përballimin e sit-
uatave shumë të vështira nga Vlora deri 
në Kukës, që ishin edhe luftimet e fundit 
brenda ku jve shtetërorë e që përfunduan 
me çlirimine krahinës së Lumës dhe mba-
jtjen nën kontroll të rrugës Kukës-Prizren.

Brigada zhvilloi luftime të ashpra me 
forcat naziste dhe xhnadramërinë e Xha-
fer Devës, mercenarët që kishin kryer ma-
sakrën e 4 shkurtit në Tiranë e krime të 
tjera, për çlirimin e Gjakovës dhe Prizrenit 
e krahinave të tjera të Kosovës.

Veçanërisht të ashpra qenë luftimet 
për çlirimin e Gjakovës. Me çlirimin e 
Rrafshit të Dukagjinit e Kosovës, forcat 
e Brigadës së Pestë bashkë me ato të 
Brigadës së Tretë dhanë një kontribut të 
rëndësishëm, jo vetëm për çlirimin e pop-
ullit të Kosovës, por dhe në përfshirjen 
sa më gjerë të tij në Luftën Antifashiste, 
duke patur të drejtën të kërkojë zbatimin 
e vendimeve të Konferencës së Bujanit 
për vetëvendosje.

Me trimëri e sjellje shembullore parti-
zanët e Brigadës së Pestë  tuan dashurinë 
e admirimin e popullit kosovar; shumë të 
rinj kosovarë hyjnë vullnetarisht në radhët 
e Brigadës duke e dy shuar efektivin e 
saj dhe ata luftuan me trimëri në Sanx-
hak. Mbas luftimeve në Kosovë Brigada e 
Pestë S bashkë me atë të Tretë dhe 25-
të u inkuadruan në Divizionin e V-të që 
pata nderin ta komandoj në luftimet në 
tokat e ish Jugosllavisë. Sa u gëzova që 
pas një periudhe 7 mujore do isha bashkë 
me shokët e mi e do të ndanim së bash-
ku vuajtjet dhe sakri cat që kërkon lufta; 
hidhërimet kur të vriten shokët, po dhe 
gëzimet që të jep  torja.

Shumë nga shokët kishin rënë heroi-
kisht duke luftuar, mjaftë të tjerë ishin 
ngritur në përgjegjësi dhe kishin shkuar 
me detyra në reparte të tjera, por shu-
micën i kisha aty e për mua ishte kënaqë-
si. Brigada në Sanxhak vepronte në kon-
dita shumë të vështira, luftohej në terren 
krejt malor në një dimër shumë të ashpër, 
në një tokë të shkretuar nga gjermanët. 
Ishte lluks kur sigurohej patatja për të 
ngopur barkun. Nga ana tjetër gjermanët 
kishin ndërtuar një mbrojtje pozicionale 
dhe që mbroheshin me këmbëngulje për 
të siguruar rrugët e tërheqjes nga Mali i Zi, 
gjatë luginës së lumit Lini dhe në Veri për 
të siguruar tërheqjen e trupave nëpërmjet 
nyjes hekurudhore tepër të rëndësishme 
të Vishegradit.

Luftimet e zhvilluara për afro dy muaj 
në Sanxhak kanë qenë të ashpra dhe na 
është dashur të parballojmë vështirësi të 
mëdha. Veçanërisht të vështira qenë luf-
timet për marrjen e nyjeve të forti kuara 
të Jadovnikut, Bitovikut, Mileshevdolit 
etj, duke çliruar bashkë me forcat e tjera 
të Divizionit të V-të qytetet Sjenu, Pripolje, 
Priboj etj. Po edhe në këto luftime efek-
tivi i Brigadës korri  tore duke treguar 
edhe njëherë trimëri e vendosmëri të ad-
mirueshme. Gjaku i derdhur në Sanxhak 
ishte kontributi që jepte ushtria jonë në 
kuadrin e luftës antifashiste botërore; jo 
vetëm në çlirimin e popujve të ish Ju-
gosllavisë, por edhe në  toren e bllokut 
antifashist ndaj fuqive fashiste, mbasi 
angazhimi i forcave gjermane në luftime 
me divizionet tona nuk e lejoi komandën 
gjermane ta përdorte armatën e kundër 
frontit të dytë.

Gjatë rrugës së saj luftarake brigada 
ka zhvilluar shumë beteja ushtarake, ajo 
ka korrur  tore të lavdishme, por edhe 
humbjet kanë qenë të ndjeshme. Nga 
radhët e luftëtarëve të saj kanë dhënë 
jetën 350 dëshmorë e qindra të tjerë janë 
plagosur e gjymtuar. Në mes dëshmorëve 
janë hëronjtë dhe heroinat: Abaz She-
hu, Dervish Hekali, Kastriot Muço, Zaho 
Koka, Zonja Çurre, Laze Nuro, Llambro 
Andoni, Hysen Çino e Nimete Progonati.

Është detyra jonë që traditat luftar-
ake të Brigadës së Pestë heroike t’ua 
transmetojmë brezave të ardhshëm, se 
ato bëjnë pjesë në thesarin brilant të 
traditave shekullore të të parëve tanë. 
Kjo edhe për faktin se mosha mesatare 
e efektivit të Brigadës së Pestë ka qenë 
lule e rinisë nga 15-22 vjeç. Ata luftuan e 
ranë për një ideal të lartë, për lirinë e pa-
varësinë e Shqipërisë, për lirinë e popul-
lit të tyre, për një Shqipëri demokratike, 
me ato ideale që përcaktoi konferenca e 
Pezës. Po fatkeqësisht ne luftëtarët jemi 
zhgënjyer, se diktatura enveriane nuk 
u qëndroi besnike idealave për të cilat 
luftuam e për të cilat ranë shokët tanë. 
Sepse ajo e katandisi vendin tonë në më 
të varfërin e Europës.

Detyra jonë sot është të mbështesim 
proceset demokratike, konsolidimin e 
shtetit ligjor e forcimin e rendit juridik 
që lidhen drejtpërsëdrejti me integrim-
in e Shqipërisë në Europë. Për ne mbi 
gjithçka janë interesat e Atdheut e të 
Kombit.

*Ish komandant i Divizionit të V-të
Marre nga libri 

“Një shekull në memorie”
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FOKUS

Nga Shefqet Meko,
Minneapolis, SHBA

(vijon nga fq.1)

Pse kjo frikë? Kush mbolli kaq pasiguri në këtë  
kontinent që e krijoi fuqia e lirisë njerëzore? Në të 
vërtetë “retë” e kërcënimit e tmerrit “shëtisin” më 
shumë në internet dhe media, sepse në jetën e për-
dithshme. “Thakma” e prithsme prej ditësh që para-
lajmërohej shumë nga rrjetet televizive si “shpata e 
Demokelut” mbi shoqërinë amerikane e cila jeton 
normalisht, edhe pse e tronditur  nga  ajo që ndodhi 
më 6 Janar 2021.

Prej vitesh banoj në qytetin e Minneapolisit, ku 
u ndez edhe “ tili” i parë i protestave dhe revoltave 
të dhunshme, pas vrasjes së një afrikano-ameri-
kani. Kam parë me sytë e mi egërrsinë e turmave 
dhe  akën  shaktërruese të reagimit ndaj padre-
jtësisë. Këtu shteti në  llimi u “dorëzua” dhe mua 
më drithëroi sepse më kujtoi 97-ën shqiptare. U vu 
në  akë stacioni lokal i policisë, u dogjën biznese, 
zyra të shërbimit postar, u shkatërruan disa ndër-
tesa të mrekullueshme që ndërtoi njeriu me shpirt 
krijues..E dhimbshme, por vura re një “mrekulli” që 
anashkalohet  nga medja: nuk ishte një urretje mes 
njerëzve, ishte një revoltë ndaj instituicioneve dhe 
padrejtësisë, ishte një reagim ndaj dhunës policore, 
që ka vrarë dhe akoma vret “pa gjyq”. Personalisht 
nuk më pëlqejnë turmat, sepse aty nuk ka logjikë 
dhe mendim, aty ka vetëm pasion dhe shpërthim.
Turmat përherë kanë qënë “kërcënim” për çdo sho-

LIRIA  AMERIKANE NË  “SHTETRRETHIM”
– Meditim në vigjilje të ndërrimit të pushteteve –

qëri njerëzore, sepse turma për mua nuk mendon, 
por mesazhi i saj duhet marrë seriozisht.

Kjo është një krizë që e kanë “gatuar”  edhe ata 
kongresmenë dhe senatorë, që si dikur në “plenu-
met e Enverit” kanë duartrokitur dhe “bythëlëpirë” 
gënjeshtrën dhe mashtrimin e “të madhit” në pushtet 
vetëm e vetëm për të  mbetur senatorë e kongres-
menë. Çfarë  virulence mëkatare paska pushteti!

Ishte një e keqe e pritshme që u gatua në çdo cep 
të Amerikës, ku fabrikimi i  gënjështrës dhe  tallja me 
të vërtetën, ku jehona e “pëshpërimave” u kthye në 
“modë republikane”, ku ironia ndaj kundërsharit poli-
tik, e ktheu fjalën në “pushkë e barut” dhe tallja me 
fatkeqët dhe të pafatët u bë “benzinë” e protestave, 
dhe zemërimi u kthye në “tornedo”politike. Tashmë 
realiteti  duhet përballuar. Në  llim ishin demokratët 
që “duartrokisnin” ose heshtnin ndaj protestuesve të 
dhunshëm duke rezonuar me ta, e tashmë u bënë ith-
tarët e ideve republikane më “më katolikë se Papa” me  
dhunumin e shtëpisë së popullit  më 6 Janar 2021, 
duke shënuar njollën e zezë në demokracinë  amer-
ikane. Amerika e trembur nga vetvetja, Amerika e 
trembur nga liria e vet, Amerika e trembur nga armët 
e veta dhe qytetarët e vet, po përjetonte momente 
historike që do të jenë “referenca” të demokracisë. 
Por Amerika nuk bie lehtë, sepse ajo akoma beson 
tek liria e vet, edhe pse tani po paguan “koston” e 
kësaj lirije. Shumica e qytetarëve amerikanë  ako-
ma besojnë tek Amerika dhe  Kushtetuta  e tyre që 
është “më e shkurtra” në botë, por më jetëgjata. Ajo 
nuk do bjerë, ajo nuk mund të digjet e shkrumboset 
si  godinat që ngre dhe shkatërron njeriu, sepse ajo 
është  në ADN-në e çdo  amerikani të vërtetë…

Shpirtvegjlit dhe armiqtë e demokracisë ameri-
kane ëndërrojnë një vetshkatërrim të Amerikës. Me 
sy e veshë presin “fundin e perandorisë”, por nuk ka 
për të ndodhur. Kjo është e vetmja “pernandori” e 
ndërtuar nga njeriu i lirë, nga njeriu që  merr rreziqe 
në emër të së mirës, nga njerëz që kanë popullu-
ar këtë kontinent nga gjithë vendet dhe kombet  e 
botës, duke nënshkruar një kontratë të vetme: Kon-
tratë me Kushtetutën e  SHBA. Ndaj sot, në këto 
kohë të një “Pandemie politike”, por edhe  pande-
misë reale të Covid 19, që ka rrëmbyer  400 mijë jetë 
amerikane dhe  mbi 2 milionë në krejt globin, Amer-
ika i ka sytë tek vetja. Ajo nuk pret dikë ta shpëtojë 
nga “sëmundja” e vet, ajo është gati të përballet me 
të keqen e vet, jo duke thirrur për ndihmë “trupat e 
OKB-së”, por duke thirur qytetarët e vet dhe ush-
tarët e vet. Kjo është edhe  lozo a e madhe e lirisë 
amerikane: dili zot i punëve të tua!

Populli amerikan është një popull i armatosur, 
por jo “popull ushtar”. Kjo  e bën secilin të ndihet 
sa i sigurt aq edhe i kërcënuar nëse  shkel tjetrin, 

“ku rin privat”. Kur mendon se çdo kush ka armën  
e vet ose arsenal të tërë, kur mendon se kjo është një 
e drejtë kushtetuese po aq e rëndësishmë sa “Liria e 
fjalës”, nëse nuk e njeh jetën amerikane, të ngjall një 
tmerr dhe frikë, por në të përditshmen tonë është një 
“ballancim” kushtetues. Frika më e madhe ameri-
kane është frika ndaj pushtetit dhe qeverisjes. Të 
jesh skeptik ndaj pushtetmbajtësve, nuk është gjë e 
keqe.Ndaj shumica dëshirojnë sa më pak qeveri dhe 
rregulla e më shumë liri dhe vetrregullim. Kjo është 
arsyeja që  institucionet qeveritare marrin seriozisht 
çdo kërcënim dhe mesazh dhune, sepse  e dinë se 
Amerika është vërtet një “fuçi baruti” siç thuhet në 
Shqipëri, ndaj i ruhen një “ballkanizimi” amerikan. 
Në këtë kuptim termi “luftë civile” varet si një çengel 
në çdo mendje dhe nuk e do asnjë amerikan normal, 
ndaj nuk do të ndodhë kurrë.

Çdo shoqëri njerëzore kalon krizat e veta, sepse 
edhe  shoqëritë në  tërësi funksionojnë si një qënie 
e gjallë ku  ka ditë të bukura dhe ditë të hidhura. 
Amerika po jeton “momente shtrati” që do të ngri-
het më e shëndetshme pasi di të vetëkurohet dhe 
vetëkorigjohet. Ajo nuk është perfekte, por një sho-
qëri që duke u dhënë qytetarëve lirinë e vet, syn-
on përditë më të mirën e mundshme duke iu dhënë 
shansin qytetarëve të zgjedhin edhe pse në këtë pro-
ces ndodhin  edhe “mutacione politike” që duhet op-
eracion i dhimbshëm t’i kurosh. Kriza që përjeton 
Amerika dëshmoi se ajo ka ende “këllqe” të forta, 
përmes lirisë së vet ajo ka “çimentuar” një pavarë-
si pushtetesh, ka ndërtuar institucione që nuk i 
nënshtrohen “unit” të pushtetshëm apo  diktatit të 
rrugës. Përmes kësaj krize Amerika “mori shënim” 
gabimet e veta dhe do t’i rikthehet me një shembull 
të madh botës se si të mos i nënshtrohesh dhunës 
dhe kaosit të brendshëm.

Asgjë nuk ndodhi më 20 Janar 2021. Ceremo-
nia u zhvillua e qetë, gati si seancat  e kongresit me 
“dyer të mbyllura” dhe kështu u mbyll një “kapit-
ul dëshpërues” dhe Amerika do vijojë të besojë tek 
demokracia  dhe liria e vet…Presidenti i zgjedhur u 
rikthye tek Shtëpia e Bardhë, jo si 12 vjet më parë 
si “hija” e Presidentit, por si  President autentik dhe 
“kryeqeraxhi” i  Zyrës Ovale, me  shpirt dhe botë të 
bardhë. A nuk është e bardha  simbol i paqes?

Amerika e përjetoi këtë janar në heshtje, por jo 
pa ankth. Ky janar i acartë i vitit 2021, do mbahet 
mend në shekuj. Acar, kërcënime, frikë dhe shpresë. 
A thua ky vend po kapërdin “pilulën”  vetëhelmuese? 
Jo!  Është thjesht iluzion i dhimbshëm. Amerika ka 
lindur prej lëngimit mërgimtar  dhe “kurbaneve” të 
shumta,  për të mos vdekur kurrë. Ajo duket se sapo 
është zgjuar nga një “ëndërr tmerri” dhe po “shtriqet” 
rimbledh forcat dhe energjitë krijuese, duke  i treguar 
“muskujt” vetvetes. A nuk jetojmë për vete, pastaj për 
të tjerët ?! . 

Minneapolis, SHBA
21 JANAR  2021
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(Vijon nga numri i kaluar)

DISA NGA KRIMET MË TË SPIKATURA TË 
SERBISË NË KOSOVË PAS LUFTËS SË PARË 

BOTËRORE

Konferenca e Paqes e Versajës, e cila  lloi punimet 
më 18 janar 1919,  vendosi që Kosova dhe trevat e tjera 
shqiptare, të aneksuara më parë nga Serbia e Mali i Zi, 
të përfshiheshin në Mbretërinë Serbo-Kroate-Sllovene, 
të porsakrijuar më 1 dhjetor 1918. Gjatë 22 vjetëve të 
ekzistencës së saj , ajo mbretëri u orientua në spastrim-
in etnik, shkombtarizimin dhe sllavizimin e Kosovës. 
Në funksion të kësaj politike u falsi kua edhe numuri 
i shqiptarëve, nga 840 mijë që ishin regjistruar në vitin 
1918, në vitin 1921 e publikuan të përgjysmuar vetëm 
439 mijë. Ndërsa në periushën 1921-1941 në viset e 
Mbretërisë Jugosllve ku jetonte popullsia shqiptare, u 
shpërngulën me forcë në Turqi dhe në Shqipëri 250 mijë 
shqiptarë, u shpronësuan 218 mijën hektarë tokë, nga të 
cilat 192 mijë në Kosovë, të cilat u kolonizuan me 11 mijë 
familje serbe e malazeze.

Dhe, për fat të keq, dyshojmë se kjo urrejtje shek-
ullore fetare serbe kundër   shqiptarëve myslymanë ngri-
ti kokë edhe në ngritjen e kësaj Prokurorie Speciale në 
Hagë për Kosovën, me akuzën: “UÇK-ja vrau katolikët 
shqiptarë dhe ortodokësët serbë”! Me këtë rast u bëj 
me dije se kjo është shpifje tipike serbe, duke u thënë 
se gazetari kryesor i fronteve të asaj lufte, për dy med-
jat që kishte ajo luftë, Radi Kosova e Lirë dhe Agjensia 
Kosovapress, ishte shqiptari katolik Martin Çuni; ndër-
sa Shef Shtabi i forcave të UÇK-së që sulmuan nga Re-
publika e Shqipërisë, ishte katoliku tjetër gjenerali Anton 
Çuni, sot Ministër i Mbrojtjes së Kosovës. Një akuzë e 
tillë nga Prokuroria e kësaj Gjykate të krijon imazhin e 
inkuizicionit spanjoll (1478-1834) që lindi nga problemet 
e bashkëjetesës në të njëjtin territor të krishterëve, he-
brejve dhe myslymanëve. 

Apo mos vallë kjo akuzë me ngjyrë fetare i është vënë 
UÇK-së për faktin se lufta u  tua nga ushtria e Kosovës 
me shumicë myslymane, dhe humbës ishte ushtria e 
Serbisë ortodokse? E shtroj këtë pyetje duke u nisur nga 
fakti se edhe  toria e Afganiatanit ndaj Bashkimit Sovje-
tik është quajtur nga shumë historianë si  toria e parë 
e myslymanizmit kundër kristianizmit, sikundër e citon 
edhe historiani ushtarak amerikan George Friedman. 

Meqë ra fjala, pse të mos shtrojmë dyshimin se ky lloj 
persekutimi kundrejt UÇK-së është shkaktuar si pasojë 
e urretjes serbe me ndikim fetar ndaj gjithçkaje që nuk 
është serbe, si dikur ajo e herezisë së katarëve besim-
tarë (neo-manikeiste)? E bazoj këtë pyetje në atë çfarw 
shkruan  lozo  i Orientalistikës në Universitetin e Beo-
gradit, serbi Millorad Tomaniq, në librin e tij ”Kisha serbe 
në luftë dhe luftrat brenda saj”, ku thotw: “Peshkopët e 
Kishës Ortodokse Serbe vendosën që në vend të pushte-
tit të shtetit serb, të paktën pushteti i Kishës Ortodokse 
Serbe të ishte në gjithë territorin e ish RFSJ-së.”” ). Po 
ashtu, e bazoj këtë edhe në deklaratën e ish-Prokurorit 
serb Dragoljub Stankoviç, më datë 4 nëntor 2020, i cili 
ka qenë i përfshirë direkt në bashkëpunim me Hagën, 
(2003-2015), duke u shprehur se ishte ai që i ka lejuar 
hetuesit e Hagës për të gjetur e intervistuar sa më shumë 
dëshmitarë në Serbi: “Detyra ime ishte të gjeja dëshmi-
tarë, të inkurajoja ata dhe t’i bindja të jepnin deklarata 
për Prokurorinë Speciale” ). Gjë që tregon se Serbia ka 
mbetë po ajo që ka qenë kundër Kosovës shqiptare.  

Qëndresa e pandërprerë dhe shumëformëshe e shqip-
tarëve në vitet 1918-

1941 ndikoi për të mbajtur lart moralin e popullit për 
të përballuar situatën e rëndë, dhunën e terrorin. Ajo 
ishte faktori kryesor për të përballuar këtë periudhë për 
shkombëtarizimin e Kosovës dhe të viseve të tjera shqip-
tare në Jugosllavi.

Më 6 prill 1941 Gjermania dhe Italia sulmuan Jugosl-
lavinë dhe më 17 prill 

ajo kapitulloi. Prej vitit 1942  lluan të krijohen edhe në 
Kosovë çetat e armatosura antifashiste dhe në gjysmën 
e dytë të viti 1944, lëvizja e armatosur në Kosovë e viset 
e tjera shqiptare u shndërrua në kryengritje të përg-
jithshme ku pati gjithsej 53 mijë partizanë. Më 31 dh-
jetor 1943 dhe më 1 e 2 janar 1944 u mblodh Konferan-
ca Themeluese e Këshillit Nacionalçlirimtar për Kosovën, 
i cili shprehu dëshirën për bashkimin me Shqipërinë, 
mbështetur në vendimet e orientimet e PKJ për vetëven-
dosjen e kombeve. Në shkurt të vitit 1945 Josif Bros Tito 
vendosi në Kosovë Adminiastratë Ushtarake. Mirëpo, 
ashtu siç u bashkuan me anglezët tradhëtarët francezë 
me në krye dukën e Burgundisë, edhe pse francezët e 

LETËR E HAPUR

Disa nga Krimet më të spikatura të Serbisë 

kishin  tuar  betejën e Azenkurtit (1415), ajo tradhëti 
solli çarmatosjen  krejt Francës; edhe në Kosovë, më 
8-10 korrik 1945 mblidhet “Kuvendi” në Prizëren, nga 
137 pjesëmarrës, 32 ishin shqiptarë, dhe miratuan me 
duartrokitje, pa votime, anullimin e vendimit të 2 janarit 
1944 të Konferancës Themeluese të Këshillit Naciona-
lçlirimtar për Kosovën, e cila atë ditë iu aneksua Seer-
bisë; katër përfaqësues shqiptarë që e kundërshtuan atë 
votim u pushkatuan më vonë. 

Josif BrosTito më 1953, përmes Paktit Jugosl-
lavi+Greqi+Turqi, arriti ta riaktivizoi në Split Marrëvesh-
jen Xhentelemene të vitit 1938 me Fuad Kyprilin. Rezu-
ltati: 

415.000 shqiptarë u shpërngulën  në Anadoll që sot 
po shkrihen ngadalë në gjeneratën e tretë, dhe ma nuk 
ndihen se janë shqiptarë ).

Nëse gjatë 22 viteve të periudhës së Mbretërisë Ju-
gosllave janë kryer nga 

shqiptarët 152.000 vite burg, pas Luftës së Dytë 
Botërore, deri në çirimin e Kosovës nga UÇK-ja, Feder-
ata Jugosllave ka dënuar 5 herë më shumë shqiptarë, 
me 777.856 vite burg dhe janë hapur 750.000 dosje 
personale për shqiptarë, duke montuar procese, duke 
vëndosur herë pas here administratë ushtrake vetëm në 
Kosovë, dhe vetëm gjatë viteve 1945-1949 janë pushkat-
uar mbi 40.000 shqiptarë në të gjitha anët e Jugosllavisë 
Federative, të cilëve nuk u është gjetur asnjë gjurmë ). 
Kjo vërteton deklaratën e priftit serb Nikollaj Velmiroviq 
më 1942 (të cilin Kishta Ortodokse Serbe e shpalli të 
shenjët më 1998), se: “Atë që po bënë sot Hitleri, kundër 
Hebrenjë, atë e ka bërë Shëns Sava në Mesjetë kundër 
Arbanasve, që nuk donin të konvertohen në sllavë” ). 

Edhe pse në vitin 1974 Kosova u bë Krahinë Auto-
nome, ajo mbeti ekonomikisht më e varfëra. Të ardhurat 
kombëtare për frymë në Kosovë ishin 6 herë më të ulta 
se në Slloveni, rreth 5 herë më të ulta se në Kroaci, 3,5 
herë më të ulta se në Serbi; kombësinë shqiptare në Fed-
eratë e shpallën “kombësi myslimane”; rritja e prodhimit 
industrial ishte 4-5 herë më i vogël se ai i Serbisë; in-
vestimet ekonomike në Kosovë qenë 43% më të ulta se 
mesatarja e Jugosllavisë; dinamika  e zhvillimit të vendit 
ishte 46,9 % nën mesataren e Federatës; shkalla e pap-
unësisë ishte 20 herë më e madhe se në Slloveni, 2,5 
herë se në Serbi; qenë larguar për punë jashtë Kosove 
e Jugosllavisë 110.000 veta, përveç 70.000 të papunëve 
në Kosovë ). 

Si rrjedhojë e këtij diskriminimi që u bëhej shqip-
tarëve, populli shqiptar në Kosovë e prishi atë paqe, ng-
jashëm sikundër e prishi edhe mbretëria franceze më 
Anglinë në vitin 1369, shpërthyen demostrat e vitit 1981, 
duke kërkuar Republikën e Kosovës në kuadër të Feder-
atës,. Në ato demonstrate u vranë rreth 300 shqiptarë. 

Pas ngjarjeve të vitit 1981, statusi shoqëror–politik e 
juridik i Krahinës së Kosovës erdhi duke u rrudhur. Ky 
fenomen u bë më i dukshëm pas ardhjes së S. Milloshe-
viçit më 1985 si president i Serbisë. Në mars 1989, nën 
kërcënimin e armëve dhe me vota të joparlamentarëve, 
S.Millosheviçi e likuidoi autonominë e Kosovës. Pas kësaj 
u rrëzuan të gjitha strukturat institucionale politike, 
ekonomike, gjyqësore, policore, shëndetësore e kulturore 
autonome të Kosovës. Prej ngjarjeve të vitit 1981 deri në 
vitin 1990 u keqtrajuan nga policia 584.373 shqiptarë, u 
përzunë nga puna 70 mijë punëtorë pjesmarrës në greva 
e protesta dhe mijëra të tjerë u larguan në emigracion.

Ishte kjo lloj diktature fashiste e Serbisë që bëri të 
mundur daljen në skenë të forcës më të madhe poli-
tike në Kosovë, LDK-ja 800 mijë anëtarëshe në një shtet 
me 1,8 milionë banorë(!), e udhëhequr nga Presidenti 
Ibrahim Rugova. Strategjia e saj politike ishte paci zmi 
ekstrem, duke u përcaktuar për një çlirim paqësor të 
Kosovës, pa demonstrata masive, me heshtje si dhe me 

veprime diplomatike, jo me armë në dorë, por nëpërmjet 
marrëveshjeve me armikun duke i shtrirë dorën tërë lut-
je, duke iiu referuar mesazhit tw Biblës “Duajini armiqtë 
tuaj, bëjuni mirë atyre që ju urrejnë!” , se “me forcë 
nuk i dilet përpara Serbisë”, se Kosova do ta  tonte pa-
varësinë mirë e bukur me diplomaci me Fuqitë e Mëdha 
etj. Kjo parti, duke i qëndruar besnike strategjisë së saj 
për të mos u ngrintur popullin në luftë,  lloi të përplas-
te në opinion përku zime dhe komentime të ndryshme 
rreth vërtetësisë së UÇK-së. Si rezultat i kësaj politike, në 
Kosovën e pushtuar nga Serbia dhe me autonomi të likuid-
uar, mbretëroi një gjendje pezullie, “as luftë, as paqe”. “Milo-
sheviçi me sa duket e kishte ndier se institucionet paralele 
të Rugovës do ta ulnin vrullin për një kryengritje dhe për 
këtë arsye ai nuk u mundua t’i mbyllte ato… Në një shkallë 
të caktuar ai kuptoi se LDK-ja dhe Rugova ishin aleatët e 
tij më të rëndësishëm për ruajtjen e Kosovës.” ), sikundër 
konkludon Profesori amerikan i të Drejtës Ndërkombëtare 
z.Henry H.Perritt Jr. 

Në këto kushte “as luftë, as paqe”, edhe faktori ndër-
kombëtar vazhdoi të këmbëngulte në tezat tradicionale: a) 
ruajtja e integritetit të Jugosllavisë, b) statusi i minorite-
tit apo të komunitetit etnik për shqiptarët e Kosovës, c) 
restaurimi i një autonomie për Kosovën, qëndrime të 
cilat i dëshmojnë Konferenca e Hagës (1991), mbledhja e 
Luksenburgut (1992) dhe Konferenca e Londrës (1992) si 
dhe vendimet e Grupit të Kontaktit, mars-qershor 1998, 
kur në Kosovë bëhej luftë.

Pikërisht në këtë situatë tepër të vështirë, del nga gjiri 
i popullit fshatar të Kosovës, burri i jashtëzakonshëm 40 
vjeçar Adem Jashari, i cili me cilësitë e veta morale dhe 
atdhetare shprehte njëkohësishtë edhe aspiratën e shu-
micës së popullit shqiptar në Kosovë, njësoj sikundër doli 
në vitin 1429 nga gjiri i popullit frances, vjaza e jashtëza-
konshme shtatëmbëdhjetëvjeçare Zhanë d’Ark. 

Adem Jashari kishte lindur në vitin 1945 në fshatin 
Prekaz të Drenicës, pikërisht në atë vit kur Serbia vrau 
30 mijë bashkëfshatarë të tij në Drenicë me pretekstin se 
po luftonte reaksionin e brendshëm. I llahtarisur edhe ky 
burrë, njësoj se Zhanë d’Ark, nga shpopullimi galopant 
i Kosovës, varfëria e popullsisë, tradhëtia e politikanëve 
dhe e shumicës së inteligjencës shqiptare, i trimëruar 
nga urrejtja për armikun, nga dashuria për vendin dhe 
popullin e vet, i bindur, për kushtet e kohës, se vetë koha 
e kishte përcaktuar atë të dëbonte armikun, ai krijoi 
njësitin e vet luftarak. 

Ashtu siç e kishte parashikuar, njësoj si Zhana d’Ark 
që i detyroi anglezët të hiqnin dorë nga rrethimi i qytetit 
Orlean në vitin 1429, pozitë me rëndësi të madhe strate-
gjike, ashtu edhe Adem Jashari, në krye të formacionit të 
tij luftarak mundi t’i largonte forcat ushtarako-policore 
serbe nga Drenica, krahina me rëndësi të madhe strate-
gjike në qëndër të Kosovës dhe krahina më kryengritëse 
e saj. Por në rrethimin e tretë që iu bë nga ushtria e Ser-
bisë më 5-7 mars 1998, sikundër iu bë Zhanë d’Ark-ës 
në vitin 1430 në Kompienj, Ademi, njësoj si Zhana që 
nuk mundi të tërhiqej nga qyteti, ashtu edhe Ademi ynë 
nuk mundi ta çante këtë radhë rrethimin. Por ndryshe 
nga Zhana, Ademi bashkë me 56 luftëtarët e  sit-njësit 
të tij nuk pranuan të binin të gjallë në duart e armi-
kut dhe u vetsakri kuan, e cila është një faqe tjetër 
historike jo vetëm e popullit shqiptar në Kosovë dhe e 
kombit shqiptar, por rast unikat në të gjithë historinë 
e luftrave çlirimtare në botë. 

Edhe pse një luftë e  tuar tërësisht nga Serbia, ajo, 
edhe pse ishte humbje, nuk bëri efektin që kërkonte 
politika paci ste “as luftë, as paqe”, por, përkundrazi, 
ngriti në këmbë gjithë Kosovën. Si rezultat i zhdukjes 
së mitit të pathyeshmërisë së Serbisë, lindi Ushtria 
Çlirimtare e Kosovës në formën e një bumi. Lindja e saj 
eleminoi politikisht si Ibrahim Rugovën edhe partinë 
paci ste, LDK-në.

Por, ndryshe nga Karli VII, që i besoi Zhanës 
tuaj trupat e fundit të ushtrisë franceze, Presidenti i 
Kosovës, Ibrahim Rugova, e quajti UÇK-në dorë e zg-
jatur e Serbisë. LDK-ja u hakmorr kundër UÇK-së, 
kësaj bije të Luftës së Prekazit, duke e akuzuar si një 
ushtri ideologjike koministe, enveriste, marksiste-le-
niniste, tradhëtare e Rugovës dhe e LDK-së, deri në atë 
masë sa edhe kur Kosova u çlirua, Rugova  deklaroi 
nga Italia: “Unë nuk kthehem në Kosovë pa u çarma-
tosur edhe ushtari i fundit i UÇK-së”. 

Zoti Kryegjykatës, ashtu si ushtarakët feudalë 
francezë që rrethonin mbretin gjatë luftës së Zhanës 
dhe u munduan t’i bënin kurthe, edhe mjaftë ush-
tarakë shqiptarë të shkolluar në shkollat e Jugosllavisë, 
të cilët besonin në “institucionet paralele” të LDK-së 
dhe çuditeshin se si ishte e mundur që disa “çobanë” 
mund të udhëhiqnin një luftë me armë, u përpoqën 
si e si t’i përgatisnin UÇK-së disa kurthe për ta zh-
dukur dhe shuanin luftën çlirimtare. Ata kishin frikë 
se mos me UÇK-në në krye forcohej lufta dhe dobëso-
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në Kosovë pas Luftës së Parë Botërore
heshin “institucionet paralele të Rugovës” dhe 
shkëputej Kosova nga Serbia, njësoj sikundër 
ushtarakët feudal francezë që kishin frikë se 
me Zhanën në krye do të forcohej lufta e fsha-
tarësisë kundër feudalizmit. Dhe si është e 
mundur që asnjë nga këta o cerë komandues 
që luftuan disa muaj në Kosovë nën siglët e 
Forcave të Armatosura të Kosovës (FARK) nuk 
është akuzuar nga Prokuroria e Gjykatës Spe-
ciale, apo ndoshta nga që janë sivëllezërit e 
atyre shqiptarëve paci stë që kanë mbushur 
dosjet kundër UÇK-së? 

Kur zjarri i inkuizicionit po e përpinte 
Zhanën, dikush nga anglezët klithi: “Jemi 
të humbur! Kemi djegur një shënjtore!”. Ng-
jashëm klithi edhe Millosheviçi para Par-
lamentit të Serbisë, kur Presidenti Klinton 
deklaroi në 23 maj 1999: “Millosheviçi nuk 
e ka eleminuar dot Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. 
Madje rradhët e saj po shtohen dita-ditës, ajo ka  l-
luar të  ndërmarrë ofensiva kundër forcave serbe, të 
cilat fshihen skutave për t’u shpëtuar goditjeve ajrore 
Tani Millosheviç po përballet me sigurinë e vazhdimit 
të fushatës ajrore, me këmbënguljen e UÇK-së dhe me 
mundësinë për t’u përgjigjur para popullit të tij.” )

Zoti Kryegjyqtar, njëzat e katër vjet pas vdekjes së 
Zhanë d”Ark, në dimër, mbreti Karli VII hapi bisedimet 
në Katedralen e Shën Mërisë së Parisit dhe caktoi një 
komision për hetimin dhe rivendosjen një herë e mirë 
të  gurës morale të Zhanës, e cila rezultoi absolutisht 
pa njollë. 

Edhe për  hetimin e  gurës së UÇK-së dhe të gjithë 
kuadrit drejtues, njëzet e katër vjet pas  llimit të luftës 
prej saj dhe 21 vjet pas mbarimit të asaj lufte Parla-
menti i Kosovës, me kërkesë të Asamblesë Parlamen-
tare të Bashkimit Europian, ngriti Gjykatën Speciale 
të anshme etnike në Hagë, më 3 gusht 2015, e cila pas 
pesë vjet hetim  lloi procesin gjyqësor, edhe  për këtë 
në dimër, për ta shpallur atë pa njollë ose “ndërmarrje 
e përbashkët  terroriste”! Nëse UÇK-ja do të kishte 63 
burgje, sa thuhet në aktakuzë, asaj nuk do i mjaftonin 
ushtarët për të ruajtur burgjet e jo më të luftonte, pasi 
ajo kishte veç 19.800 vetë

Duke qenë se Ju, si kryetar i kësaj Gjykate Speciale 
në Hagë për Kosovën keni autoritetin për të nxjerrë të 
vërtetën për  gurën e drejtuesve të UÇK-së dhe për vetë 
atë ushtri, duke qenë frances, kam bindjen se, duke e 
njohur historinë e luftës njëqindvjeçare Francë-Ang-
li si dhe  gurën luftarake të Zhanë d’Ark, të cilat janë 
të ngjashme me luftën njëqindvjeçare Kosovë-Serbi dhe 
 gurën luftarake të Adem Jasharit e të UÇK-së, kam 
besim se vendimi përfundimtar i asaj gjykate do të jetë 
i ngjashëm me konkluzionin e komisionit të ngritur nga 
mbreti Karli VII i Francës për Zhanë d’Ark. Njohja e pafa-
jësisë së UÇK-së do ta bëjë Serbinë dhe Asamblenë e Par-
lamentit Europian të rrëzohen nën peshën e përbuzjes 
publike.

Dihet që më 7 janar 1999, ditën që UÇK-ja kapi 
rob 8 ushtarë serbë, Millosheviçi bëri mobilizimin 
ushtarak të të gjithë civilëve serbw në Kosovë tw aftw 
pwr ushtri, (gjithsej ishin 120.000 serbë ), dhe pas një 
muaji, prej 6 shkurtit deri në 15 mars 1999, solli edhe 
40 mijë forca të tjera ushtarake nga Serbia, gjithsej 
165.000 trupa që:

- vranë 11.840 shqiptarë të pafajshëm, prej të 
cilëve 1.392 fëmijë deri në 18 vjeç,  296 fëmijë deri në 
5 vjeç,  1.739 femra,  1.882 të moshuar mbi moshën 
65-vjeçare dhe 5081 të moshave 19-64 vjeçë, prej të 
cilëve 1.450 ende janë të pagjetur. “Historitë që po dëg-

jojmë janë vërtetë të tmerrshme: forcat serbe mbledhin 
fshatarët shqiptarë në grupe, i vrasin ata me armë au-
tomatike dhe u vënë zjarrin” ), u shpreh Presidenti Bill 
Klinton më 12 prill 199. 

- të gjithë këta të vrarë u groposën në mbi 530 var-
reza masive; 

- dhunuan 20.400 femra shqiptare; 
- dogjën dhe shkatërruan 100.589 shtëpi, banesa e 

objekte të ngjashme; 
- dogjën 358 shkolla; 
- dogjën 71 zyra institucionesh; 
- dogjën 30 shtëpi kulture, 93 biblioteka publike, 

123 objekte shëndetësore; 
- dogjën 215 objekte fetare të besimit myslyman 

(xhami, teqe, tyrbe);
- dogjën Arkivin e Bashkësisë Islame ku ishin do-

kumente prej shekullit XV; 
- dogjën 5 kisha katolike; 
- dogjën 88.101 objekte ekonomike shtetërore e pri-

vate ndihmëse;
- therrën dhe dërguan në Serbi 70 % të të gjithë 

gjesë së gjallë (lopë, dhi, kafshë pune dhe dore) etj.
- Në raportin e Komisionit Ndërkombëtar për Per-

sona të Zhdukur, i hartuar nga antropologu i lartë i 
ICMP-së, për mjekësi ligjore, Dr.Mark Skinner, thuhet 
se gjatë luftës në Kosovë janë gjetur 82 persona, të 
cilët ishin transportuar të gjallë deri në Serbi dhe espe-
rtiza ka vërtetuar se këta trupa nuk ishin ekzekutuar 
me plumba apo mbytur me mjete tjera, vdekja e tyre 
është krejtësisht e një natyre tjetër, ku të njëjtit më 
pas ishin varrosur me arkivole dhe qese të etiketuara 
në varrezat e Rashkës, Batanjicës dhe Petrovosellës. 
Këtyre viktimave dyshohet se u janë nxjerrë organet, 
kanë qenë 13 meshkuj, 14 femra dhe 9 fëmijë. )

”Historia do të regjistrojë se njëri prej akteve më të 
mëdha të barbarisë, që ka parë Evropa në këtë shek-
ull, u mund me ndihmën e akteve më të mëdha të 
zemërgjerësisë që kemi parë ndonjëherë.” ), deklaroi 
Presidenti Klinten më 21 qershor 1999, ditën kur u 
largua nga Kosova dhe ushtari i fundit serb. 

Në Këto kushte, a mundej që ne shqiptarët të rrin-
im e të bënim sehir sesi na vriteshin e digjeshin të 
gjallë prindërit, vëllezërit dhe sesi na përdhuno-
heshin nënat dhe motrat, kur dihet se edhe kafshët 
më të drojtura, kur nuk kanë rrugë tjetër, hyjnë në 
luftë për vetëmbrojtje?! Mos vallë shqiptarëve në 
Kosovë kjo gjë nuk u lejohej? Pra rasti i Sanxhakut 
e Nishit, ku nuk mbeti shqiptarë i gjallë, po përs-
eritej para syve tanë, e partitë shqiptare (disa) po 
moralizonin me tragjedninë! Ky është krimi i UÇK-së 

kundër njerëzimit, pse nuk lanë serbët të zh-
duknin krejtësisht shqiptarët myslymanë në 
Kosovë? Shqiptarët dashurinë për atdheun 
e kanë zhvilluar, si dhe francezët, që nga 
periudha e Zhanë d”Ark dhe e Skëndërbeut, 
të cilët kanë qenë bashkëkohës; pavarësisht 
se për fatin tonë të keq, udhëheqësit e par-
tive politike “demokratike” shqiptare të fund-
shekullit XX i kërkonin UÇK-së, madje dhe 
NATO-s, ta ndërpriste luftën me armë kundër 
agresorit të pashoq kolonizator serb, që do të 
thoshte: të hiqej dorë nga dashuria për atd-
heun dhe kombin. Këtë faj kombëtar e bëri 
edhe delagacioni i Kosovës në Rambuje, por 
falë gabimit historik të Sllobodan Millosheviçit 
që nuk e nënshkroi Marrëveshjen në Rambuje 
dhe detyroi NATO-n të ndërhynte me aviacion 
duke bashkëvepruar me UÇK-në, “se po të 

mos kishte dhënë rezultat kjo, NATO-ja do të kishte 
futur atje forcat tokësore dhe ne ishim të vendosur të 
mos I largoheshim qëllimit tonë, ishim të vendosur për 
ta përmbysur spastrimin etnik.” ), sikundër e pranon 
Presidenti Klinton. 

Por çudia më e madhe, Zoti NIKOLA GIJU, është 
fakti, se Gjykata ndërkombëtare e Hagës për krime 
lufte vendosi që ish-presidenti i Serbisë  Sllobodan 
Millosheviç (tashmë i vdekur), nuk ishte përgjegjës për 
krimet që u kryen gjatë viteve 1992-95 në luftën e Bos-
njës dhe 1998-1999 gjatë luftës në Kosovë! ), ndërsa 
Prokuroria Speciale e Gjykatës në Hagë për Kosovën 
akuzon gjithë kuadrin komanduese të UÇK-së, me 
pretendimin se kanë pas dijeni për krime të kryera nga 
individë të ndryshëm të UÇK-së, dhe për këtë I etike-
ton “ndërmarrje e përbashkët kriminale”?! Nuk e për-
jashtoj mundësinë që të jenë kryer vrasje të karakterit 
kriminal nga pjestarë të veçantë të UÇK-së, por të jeni 
të bindur se, edhe nëse janë kryer, ato duhet të kenë 
qenë veprime personale dhe aspak të organizuara me 
vendim të SHP të UÇK-së.

Ajo çka ka habitur jo vetëm kombin shqiptar, por 
edhe shumë juristë  të njohur ndërkombtarisht, sesi 
mund të gjykohen këto “krime” të UÇK-së në një gjykatë 
ndërkombëtare pa u gjykuar njëherazi ato krime lufte 
dhe krime kundër njerëzimit, mjaft të shumta në numër, 
masive dhe të mirëdokumentuara, të kryera në Kosovë 
nga forcat e sigurimit, ushtria, të mobilizuarit serbë të 
Kosovës. Po ashtu, Gjykata Speciale nuk gjykon policët 
shqiptarë të MUP-it të Serbisë, si Agim Sahitaj, nga So-
pia, Selim Selmanaj, Sahit Zogaj, nga Malisheva, Bekim 
Sahitaj nga Sopia, Ilaz Vranovci nga Tërna e të tjerë 
të cilët  ishin policë aktivë të degës së MUP-it serb në 
Prizren dhe në Therandë ), apo ngaqë i kanë shërbyer 
Serbisë?! “Menjëherë pas mbarimit të luftës, UNMIK, 
pas gati dy vjetë punë, me sugjerim të kreut të LDK-së, 
më 17 nëntor 2001  na e pat ndaluar me kërcënim, që 
të hapnim ekspozitën: “GENOCIDI SERB NË KOSOVË 
1844-1999”, deklaron historiani P.Dr. Hakif Bajrami.

Zoti Kryegjykatës! Që t’u rreshtoj me radhë se ku, sa 
dhe si janë kryer krimet nga policia dhe ushtria serbe 
në Kosovë gjatë luftës së tyre me Ushtrinë Çlirimtare 
të Kosovës, duhen vëllime të tëra. Por, nëse Prokuroria 
e asaj Gjykate është e interesuar, ato mund t’i gjejë te 
botimi i organizatës HUMAN RIGHTS WATCH të tit-
ulluar “Nën pushtetin eurdhërave. Krimet e luftës në 
Kosovë”, prej 635 faqe, botim i tetorit 2002, në Londër, 
Washington, New York dhe Brussels. 

Zoti Kryegjykatës, gjithçka që u kam shkruar, i 
kam shkruar për t’u thënë se UÇK-së nuk mund t’i 
vihen përsipër gjithfarë akuzash; UÇK-ja ka luftuar në 
emër të popullit shqiptar në Kosovë dhe të gjithë kom-
bit shqiptar, pa pasur asnjë ndjenjë hakmarrjeje ndaj 
individësh të veçantë serbë apo shqiptarë, por nga pa-
sioni patriotik, sepse nuk ka pasion më të madh se 
dashuria për atdheun. UÇK-ja ishte urrejtja e një pop-
ulli të shtypur kundër një shteti shtypës. Ju francezët 
më tepër se kushdo tjetër duhet ta kuptoni këtë, zoti 
GIJU, sepse ishit të parët që i rrëzuat shtypsit abso-
lutë me gjakun që ka s litur faqet më të ndritura të 
historisë suaj. 

Zoti NIKOLA GIJU, unë e kam të qartë se të gjitha 
këto vuajtje të popullit tim të shkaktuara nga barbaria 
shekullore serbe, e cila ka bërë që në ku jtë e Ser-
bisë të ketë territore shqiptare sa tre Kosova, janë të 
njohura prej Juve. Duke e pasur parasysh përvojën 
tuaj si jurist, dhe si përfaqësues i drejtësis prestigjioze 
frenceze, nuk dyshoj aspak se Ju, nga gjykatës do të 
ktheheni në avokat mbrojtës i Ushtrisë Çlirimtare të 
Kosovës, njësoj sikundër bëri avokati Anatol dë Monzi 
kur mbrojti Avni Rustemin, duke e ngritur edhe më 
lartë prestigjin e drejtësisë franceze.

Me respekt
DILAVER GOXHAJ
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SHPENDI TOPOLLAJ

Doktori i shkencave Mika-
do Shakohoxha është një 
nga  gurat më të respektu-

ara të ushtrisë tonë. Drejtues i suk-
sesshëm prej një kohe të gjatë i Sho-
qatës Kombëtare “Skënderbegasi”, ai 
është njëkohësisht autor i disa librave 
monogra kë, ku spikat ai kushtuar 
masakrës së Vranishtit, fshatit të tij 
të lindjes, me histori luftrash e përp-
jekjesh të paprera për liri e pavarësi. I 
lindur në kohën e zjarrit të luftës na-
cional - çlirimtare, pra në vitin 1943, ai 
pas mbarimit të arsimit shtatë vjeçar, 
kryen studimet në shkollën e mesme 
ushtarake “Skënderbej”, shkollën e 
Bashkuar të O cerëve (1961 - 1963), 
Akademinë Ushtarake, ku shërbeu si 
pedagog etj. dhe pasi kreu një varg 
detyrash të rëndësishme, deri koman-
dant Divizioni, mbrojti dhe  toi disa 
grada shkencore. Si i tillë, ai ishte në 
lartësinë e duhur profesionale dhe 
intelektuale, për të mbledhur fakte 
autentike dhe për të përshkruar me 
vërtetësi ecurinë e sakri cave shek-
ullore të vranishtiotëve dhe sidomos 
mizoritë e ushtrisë hitleriane gjatë 
Operacionit të Dimrit 1943 - 1944 
dhe rezistencën heroike të burrave 
dhe grave të asaj treve. Ishin plot 
gjashtëdhjetë vetë ata që u vranë pa 
mëshirë nga gjermanët për hakmarr-
je, por edhe për t`i futur tmerrin asaj 
popullsie që kurrsesi nuk pajtohej me 
pushtimin dhe për më tepër, mbushte 
radhët partizane me djem e vajza dhe 
i përkrahte ata me çdo mënyrë. Kishte 
dhe një arsye më shumë; pasi vetë ai 
pati jo pak, por shtatë nga të afërmit e 
tij, gjyshin, babanë, xhaxhanë, vëllanë 
etj. dëshmorë të asaj lufte barbare. 
E kam shoqëruar Mikadon, bashkë 
me miq të tjerë në atë fshat, kur me 
nismën e tij u përurua lapidari kush-
tuar atyre dhe i kam përjetuar nga afër 
emocionet njerëzore dhe krenarinë që 
ai ndiente. 

Vetë ai, për përgatitjen e këtij libri 
shprehet se “Është detyrë e dorës së 
parë për ne, ta njohim atë luftë, ato 
sakri ca e t`i nderojmë përherë dësh-
morët dhe martirët e lirisë. Kjo edhe 
për atë që, një popull, që nuk di rrën-
jët e veta dhe nuk respekton të kalu-
arën e tij, nuk ka të ardhme dhe mund 
të konsiderohet i humbur. Rinia ka 
dëshirë ta mësojë dhe ta nderojë his-
torinë, por asaj i duhet dhënë histo-
ria e saktë, pa ngjyra partiake dhe në 
kohën e duhur. Sepse në këtë  llim 
shekulli, kanë ndryshuar shumë gjëra 
në këndvështrimin e historiogra së 
shqiptare dhe pa dyshim edhe asaj 
të Vranishtit, por po kaq shumë gjëra 
vazhdojnë të jenë peng i heshtjes dhe 
keqtrajtimeve të qëllimshme”. Prandaj 
edhe ai, për të shmangur çdo keqkup-
tim nuk i veçon njerëzit e tij të dashur 
nga fatet e të tjerëve dhe sidomos nga 
burrëria dhe trimëria me të cilën ata e 
përballuan armikun dhe pastaj vdek-
jen. Kishte një domethënie të madhe 
që nga ky fshat studiuan 106 djem 
në bankat e shkollës së lavdishme 
“Skënderbej”. Dhe të gjithë ata u bënë 
kuadro nga më të mirët e ushtrisë 
tonë, ku u dalluan për përkushtim, 
kulturë, ndershmëri dhe besnikëri. 
Shumë prej tyre, si Eqerem Shakaj, 
Namik Hasani, Feim Xhebro, Nuredin 
Duka, Piro Hysi etj. etj. i kam njohur 
nga afër dhe ruaj për ta konsideratën 

“Masakra e Vranishtit”: Mikadua ka ditur të hulumtojë dhe të intervistojë ata që përjetuan ngjarje epike

DR. MIKADO SHAKOHOXHA PËR HISTORINË 
TRAGJIKE TË  VRANISHTIT ATDHETAR

• “Është detyrë e dorës së parë për ne, ta njohim atë luftë, ato sakrifi ca e t`i nderojmë përherë dëshmorët dhe martirët e lirisë. Kjo edhe për atë që, një popull, që nuk di 
rrënjët e veta dhe nuk respekton të kaluarën e tij, nuk ka të ardhme dhe mund të konsiderohet i humbur. Rinia ka dëshirë ta mësojë dhe ta nderojë historinë, por asaj i duhet 
dhënë historia e saktë, pa ngjyra partiake dhe në kohën e duhur. Sepse në këtë fi llim shekulli, kanë ndryshuar shumë gjëra në këndvështrimin e historiografi së shqiptare 
dhe pa dyshim edhe asaj të Vranishtit, por po kaq shumë gjëra vazhdojnë të jenë peng i heshtjes dhe keqtrajtimeve të qëllimshme”

më të madhe. Ishin nipër të atyre 
gjysh - stërgjyshësh që kishin këndu-
ar: “Neve buza nuk na qeshi / kurrë 
me ata jezitë / jemi zënë lesh për leshi 
/ edhe sot e këto ditë”. Në kujtesën e 
tyre kishte lëshuar rrënjë e shkuara 
heroike e të parëve dhe ashtu sikurse 
thotë vetë autori: “Për vranishtiotët lir-
ia ka qenë më e shtrenjtë se jeta”. Pa 
mbërritur tek ajo masakra e njohur 
që s`ishte tjetër veçse zgjatim i asaj të 
6 Korrikut të vitit 1943 në Barmash 
të Kolonjës, Mikadua sikur e përgatit 
lexuesin për sa do të ngjasë. Ai nuk e 
sheh atë si të veçuar nga gjithë sa ng-
jau në Shqipëri e më tej akoma, gjatë 
Luftës së Dytë Botërore. 

Divizioneve Bergkessel (kazan 
malor) dhe atij Horridok (thirrje për 
të ngritur gjahun), të mbështetur nga 
zjarri i regjimenteve ndihmëse, me qël-
limin e shpartallimit një herë e përg-
jithmonë,  me urë në dorë të rezis-
tencës nacional - çlirimtare, njësitë e 
organizuara luftarake dhe vullnetarët 
nga populli, i zunë pritë pa ju trem-
bur syri, gjatë gjithë rrugëtimit të tyre 
në Lumin e Shushicës drejt Vran-
ishtit dhe jo vetëm e gjakosën dhe e 
turpëruan atë, por dhe shkruan faqe 
të ndritura qëndrese të pashoqe. Këto 
ndeshje të pabarabarta, këto sakri -
ca të paimagjinueshme, na paraqiten 
në këtë libër me saktësinë e atij që 
ka qenë vetë dëshmitar. Dhe e gjithë 
kjo, se Mikadua ka ditur të hulumto-
jë dhe të intervistojë ata që i përjet-
uan ato ngjarje epike. Ai ka ditur të 
shfrytëzojë me mjeshtëri edhe folklorin 
popullor, pra t`i ilustrojë ato të vërteta 
me këngët e ngritura aty për aty, por 
që përcillen të pa harruara nga brezi 

në brez. Ai ndalet pak më gjatë te 18 
Dhjetori i vitit 1943, ku  gra e vajza 
të reja, si Asqeria, Trënda lja, Sabe-
dia, Bejushia, Hamideja qëndruan 
trimërisht derisa dhanë jetën në lule 
të rinisë së bashku me She tin, Rubi-
un, Yzeirin, Azemin e Iliazin. Kur  et 
për Tre Bitrajt, autori i librit, tregon 
një ndodhi rrëqethëse, ku dëshmitarja 
Farie Sulia, që sot do të ishte mbi 100 
vjeçe, teksa kishte shkuar te të vrarët 
dëshmon: “E gjeta Hysni Bitrin, duke 
parë masakrën e pabesueshme, për-
para tij nëna, gruaja, djali 16 vjeçar 
të masakruar para dy ditësh, duke 
parë djalin e vogël Remziun që pinte 
gji te nëna e vrarë dhe vajzën Pesh-
qeshe një vjeçare që rrinte e ulur te 
këmbët e të vrarëve”. A nuk është kjo 
skenë e denjë për penelin e Françes-
ko Gojas (Francisco Jose de Goya)”. E 
ç`është ai pushkatimi te tabloja “3 Maj 
1808” i tij para saj? Dhe a nuk ngjet 
skena e sjelljes së kokës së prerë në 
një futë të zezë, pas varrimit të Sha-
kohoxhe nga Qeribaja, me vizatimet 
e tij Desastres de la Guerra, ku ai na 
jep tmerret e luftës, ku paraqiten fsha-
tarët e torturuar dhe të coptuar nga 
francezët? E kush nuk do të revolto-
het kur të lexojë në libër: “Për ta bërë 
vdekjen sa më të llahtarshme, për t`u 
treguar rebelëve të pa bindur se edhe 
të vdesësh po pate vendosur nuk është 
aq e lehtë me gjermanët qoftë edhe tre 
breza, zgjodhën një mënyrë origjinale 
pushkatimi. Gjysh Ismailin e lanë ta 
pushkatonin në fund, në mënyrë që 
ai me të birin, Qerimin të shikonin si 
masakrohej nga nazistët nipi dhe djali 
15 vjeçar Xhevdeti, pastaj të shikonte 
djalin e tij Qerimin e në fund vet me 
nipin tjetër Hyso. Skenë makabër ku 
çdo gjaksor ka se çfarë të mësojë”. Dhe 
si për kontrast, ndodh ajo që mund ta 
ndeshim vetëm nëpër legjenda. Aishe 
Kalemia, një grua e zgjuar dhe e gux-
imshme, kur gjermanët kishin vënë 
para “Sharsit” të tyre rreth 100 veta 
të grumbulluar për t`i vrarë, merr ini-
siativën e padëgjuar dhe shkon te një 
ushtar gjerman e vdekur dhe e qan me 
ligje, gjë që jo vetëm u bëri shumë për-
shtypje hitlerianëve, por dhe i preku 
ata, derisa o ceri dha urdhër të an-
ullohej vendimi i pushkatimit. Libri 
na jep plot shembuj të tillë, ndaj dhe 
bëhet mjaft interesant. Por ajo që dua 
të theksoj është mjeshtëria e autorit 

për të na vizatuar me dashuri e kompe-
tencë natyrën, virtytet, jetesën, doket, 
traditat, këngët, fjalët e urta, gëzimet, 
hidhërimet e banorëve të Vranishtit 
dhe dëshirën e tyre për arsimim apo 
ajo që dhanë për vendin pasi u bënë 
kuadro dinjitoze. 

Duke e njohur mirë strategjinë, 
taktikat dhe historinë e luftimit, M. 
Shakohoxha, me imtësi ka përshkruar 
jo vetëm përgatitjen, ku i referohet te-
oricienit prusian Carl von Clauzewitz, 
por dhe rrugët që u ndoqën në tre dre-
jtime për të përfunduar në Vranisht, 
dhe zhvillimin e luftimeve me statis-
tikat e humbjeve të jetëve dhe paso-
jave që pati ajo luftë që e shndërroi 
atë fshat në gërmadhë në 9 shkurt. 
Dhe kur në Bratin aty pranë, gjithçka 
përfundoi, gratë, shumë prej të cilave 
ishin nga Vranishti, kishin dalë në dri-
tare dhe shihnin trupat e pajetë të bur-
rave dhe “”Pikëllimi i ngjante një nate 
të errët pus, mbi të cilën, nga qielli 
binin vetëm pika helmi”. Ato, në këtë 
gjendje të rënduar shpirtërore, gjenin 
forca të strehonin , ushqenin e mje-
konin djemtë e plagosur të Vranishtit. 
E rëndë është dhe ajo që rrëfehet për 
gratë e Vranishtit që shkojnë atje për 
të mbartur trupat e burrave të vdekur 
në kurriz, të lidhur me litarë. Një kor-
tezh mortor i paharruar mes të ftohtit 
të llahtarshëm në 15 kilometra rrugë 
e pa rrugë. Kurse nënat vranishtiote, 
kur u shpinin djemtë e vrarë, thur-
rnin vargje: “Kërkon djalë e s`e gjen 
nëna, / Çahu moj zemër përbrenda!” 
M. Shakohoxha diku sinqerisht pohon 
se “E di që talenti im është shumë më 
i vogël se ambicia ime për pasqyrim-
in e kësaj masakre”. Po lexuesit i in-
tereson diçka tjetër; pse duhej e gjithë 
kjo? Pyetja është retorike. Pushtuesit 
u sollën mëse barbarisht me popullin 
tonë të pafajshëm. Kjo nuk duhet har-
ruar kurrë, por sot nuk kemi përse të 
kultivojmë urrejtje. Urrejtja është për 
luftën dhe shkaktarët e saj aventuri-
erë. Popujt duhet të nxjerrin mësime 
nga pësimet dhe të luftojnë për paqen 
dhe vëllazërimin mes tyre. Dhe në 
këtë libër që u bën nder dëshmorëve 
dhe martirëve, dhe që del tej ku jve të 
një masakre, dr. Mikado Shakohoxha, 
me atë natyrën e tij përherë gazmore, 
nëpërmjet poemës “Njerëz mos har-
roni!”, na bën dhe një apel, për paqe 
dhe jo për duel.  
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PROFIL

Nga Shaqir ÇERPJA

Luftëtari i paepur dhe patrioti i shquar i 
çeshtjes kombëtare, Selim Llan Hysa, i për-
ket asaj plejade, motivi dhe qëllimi kryesor 

i të cilëve ishte atdheu, kombi, liria. Ai u lind më 14 
maj 1878, në fshatin Lashkizë të Dardhës në Dibër. 
Ai lindi dhe u rrit në Dardhën e Nëntë Maleve të Di-
brës, e cila, në shekuj me radhë është shquar për at-
dhedashuri dhe qëndresë heroike për çështjen kom-
bëtare. Ai lindi në konakun dhe të një dere të një 
familje e të një  si të  sëm. Por lindi dhe u rrit në një 
kohë të trazuar e të ngjeshur me ngjarje të shumta, 
me kryenrgritje të pandërprera dhe luftëra të vazh-
dueshme antiturke. Jo vetëm fëmijërinë dhe rininë 
e tij, por gjithë jetën e kaloi në prushin, në zjarrin 
dhe në  akët e luftës çlirimtare antiturke dhe anti-
sllave. Në shpirtin e Selim Hysës rrinte gjithmonë 
ndezur zjarri i atdhedashurisi, i dashurisë për lirinë 
e atdheut e të kombit. Gjithë jetën e jetoi në luftë, në 
llogore dhe istikame, ashtu siç tregohet edhe në një 
këngë kushtuar bashkluftëtarit të tij, Misim Ahmeti, 
në të cilën thuhet:

“Në llogore e hëngri bukën/  N’istikam fjeti 
me pushkën/ N’mes t’armiqëve e ndezi zjarrin / 
Me barut e çelte iftarin”….

Emri i Selim Hysës është gdhendur në histori. 
Gazeta “Shqypja e Shqipnisë”, datë 15 maj 1910, jo 
vetëm  e përmend emrin e Selim Hysës, por emrin e 
tij e speci kon si një nga bashkëluftëtarët e shquar 
të Elez Isu t dhe Sufë Xhelilit. Ndërsa mjeshti i 
penës, poeti “Naim Plaku “Mjeshtër i madh”, në teks-
tin e këngës kushtuar Selim Hysës, thotë:

“Po sjell dimni borë me gjak/ Ka shkel serbi në 
konak/ Nxin Korabi e digjet Ruja/ Digjen male e 
shemben kulla/ Vjen haberi në Reç e Dardhë/ Me 
i dalë hasmit ballë përballë/ Çet oxhaku  akë e 
xixa/ N’ at’ Lashkizë, te Selim Hysa/ Besa-besë, o 
Elez Aga/ Reç e Dardhë i ke përmbrapa”.

Ku ishte lufta, ishte Dibra, ku ishte Dibra, ishte 
Elez Isu , ku ishte Elez isu  ishte Selim Hysa dhe ku 
ishte Selim Hysa, ishte qëndresa, trimëria, heroizmi, 
... Ashtu siç ishte bashkluftëtar i Elez Isu t, Suf Xhe-
lilit dhe luftëtarëve të tjerë dibranë e lumjanë, Selim 
Hysa ishte njeriu më i afërt, më dashamirës, më 
besnik, me bestar dhe më i besuar i Misim Ahmetit. 
Ata ishin bashkëfshatar, gati moshatar, bashkëud-
hëtar dhe bashkëluftëtar. Bashkë në  mexhelise dhe 
kuvende burrash, bashkë në llogore dhe istikame. 

“SELIM HYSA NË ATË LASHKIZË, 
PRAPË MEJDAN I LYP TRIMNISË”

• Emri i Selim Hysës është gdhendur në histori. Gazeta “Shqypja e Shqipnisë”, datë 15 maj 1910, jo vetëm  e përmend emrin e 
Selim Hysës, por emrin e tij e specifi kon si një nga bashkëluftëtarët e shquar të Elez Isufi t dhe Sufë Xhelilit

Ngado, kudo e kurdo, bashkë. Gjithmonë bashkë. 
Çdo gjë i bashkonte dhe asgjë nuk i ndante. Vdekja, 
vetëm vdekja i ndau. Dhe, në këngën kushtuar Se-
lim Hysës, poeti Naim Plaku i sheh bashkë dhe i bën 
bashkë. Dhe, historia  et e kënga thotë:

“Qet martina  akë të kuqe/ Kush po i del në 
ballë k’saj lufte?!/ Fort po i digjet krajlit mjekra 
/ Djemtë e Dardhës, si zogj mbi shkepa/ Të lumt 
dora Misim Ahmeti/  N’krah ke Likën prej Shën-
lleshni/ Kazin, Hoxhën e Mustafën/ Osman Ça-
jkrin edhe Kacën/ Selim Hysën e Lashkizës/ Be-
sa-besë, krejt shpitë e  Dibrës”.

Kalendari i jetës së Selim Hysës është pjesë e kal-
endarit të historisë sonë, sepse jeta e tij ka kaluar 
dhe është përcjellë e përshkuar nga ngjarje të rëndë-
sishme, në kuvende burrash, në kryengritje të pan-
dërprera dhe luftëra të vazhdueshme për mbrojtjen 
dhe lirnë e atdheut. Emri i tij është gdhendur në 
ngjarjet më të rëndësishme të Dardhës, Dibrës e at-
dheut si kryengrita e qërshorit 1912 dhe lufta e Ko-
losjanit në po këtë vit, kryengritja e shtatorit 1913: 
lufta e Kaushit, 1915, etj., ... Si gjithmonë, edhe në 
qëndresën e  Misim Ahmetit në Majë të Karmës, në 
gushtit 1921, Lëvizjen e Marsit 1922, ...por edhe 
në luftën Nacionalçlirimtare. Dhe, ngado, kudo dhe 
kurfo, Selim Hysa la gjumë në histori. E, një nga 
këto gjurmë të tij në histori, kur në vitin 1913, Selim 
Hysa vrau në Zall-Dardhë gjeneralin serb, na i tre-
gon e i thotë kënga:

“Gjëmon Drini kep më kep/ Ndal, mor kral, 
se nuk ke shteg/ Selim Hysa, pika e djalit/ Po i 
vikatka gjeneralit/ Gjeneral, mor biri i shkinës/ 
Unë jam djali i Lashkizës/ Po ta jap kët’ pare 
ballit/ Kjo është pushka e shqiptarit”.

Në periudhën e regjimit komunist, në mesin e 
viteve ‘80, në një miting të madh në qytetin e Pes-
hkopisë, i deleguari kryesor, një nga udhëheqësit e 
lartë politik dhe shtetërot të Shqipërisë, (H. I.), midis 
të tjerash tha se në muzeun e luftës të Beogradit 
është ekspozuar dhe’ nga dheu i Zall-Dardhës, ku u 
vra një nga gjeneralët madhor të Serbisë. Megjithëse 
dihej se gjeneralin serb e kishte vra Selim Hysa, i 
deleguari nuk e përmendi emrin e Selim Hysës, se 
regjimi komunist e kishte përndjeur,  e kishte bur-
gosur e dënuar patriotin dhe luftëtarin e shquar  të 
çeshtjes kombëtare.

Në kuvendin e Arrasit, 13 gusht 1920, Selim Hysa 
u zgjodh anëtar i shtabit për drejtimin e luftës. Si në 
çdo luftë tjetër, edhe në gushtin e vitit 1921,  në qën-
dresën heroike të Misim Ahmetit në Maje të Karmës, 
Selim Hysa ishte përkrah e në krah të Misim Ahmetit  
kundër mercenarëve të Beogradit, të cilët pasi dog-
jën kullën e Misim Ahmetit, si hakmarrje ndaj Selim 
Hysës, dogjën edhe kullën e tij. Selim Hysa kishte 
gradën “toger”.

Edhe gjatë luftës Nacionalçlirimtare, Selim Hysa 
dha kontribut të çmuar dhe të shquar. Djali i tij, Sha-
hin Hysa ishte partizan në radhët e brigadës së 18-të 
sulmuese, ndërsa vetë Selimi ishte kryetar i këshillit 
çlirimtar për fshatin. Në verën e vitit 1944, një brigadë 
partizane kalon nëpër Dardhë dhe në lagjen Qan të 
fshatit Lashkizë, pikërisht në livadhin e Sheut nda-
lojnë për të gjykuar një partizan nga jugu, për thy-
erje të disiplinës. Shtabi partizan vendosi dënimin 
me pushkatim të partizanit, por Selim Hysa ndërhyn 
dhe ngul këmbë e kundërshton vendimin e shtabit 
partizan. Ndërhyrja e Selim Hysës nuk e ndryshoi 
dot vendimin e shtabit partizan për pushkatimin e 
partizanit. Kur po e pushkatonin partizanin, arma 
nuk shkrepi dhe kur po rimbushej arma për ta qël-
luar përsëri, Selim Hysa del para partizanit të dënu-

ar dhe në mënyrë demostrative proteston përpara 
shtabit partizan, duke këmbëngulur se është zakon, 
traditë dhe ligj i këtyre maleve, se kushdo që falet 
nga pushka, (edhe hasmi), falet. Partizani u push-
katua dhe u gropos, po aty, ku u pushkatua.

Për 23 vjet me radhë, nga viti 1921 kur u formua 
dhe deri në fund të vitit 1944, ka qënë anëtar i të 
15-tëve të Dheut në Dardhë.

Megjithë kontributin e çmuar dhe të shquar për 
atdheun dhe çeshtjen kombëtare, pas çlirimit të 
vendit dhe vendosjes së regjimit komunist, për Se-
lim Hysën do të vinin dhe erdhën ditë të vështira, 
ditë të zeza. Diktatura komuniste kishte si strategji 
të sajën izolimin e njerëzve dhe familjeve me rep-
utacion dhe me 15.4. 1946 arrestojnë Selim Hysën, 
bashkë me vëllain e tij, Xheladin Hysa dhe nipin e tij 
Hashim Hysa. Dhe me vendim të gjykatës ushtarake 
Elbasan nr.84, datë 10. 6.1946 e dënojnë me 15 vjet 
burg dhe kon skim pasurie. Pasi bëri disa vite burg, 
Selim Hysa lirohet dhe kthehet pranë familjes, por 
dhjetë ditë pas lirimit, forcat e sigurimit i vijnë në 
shtëpi dhe e arrestojnë përsëri dhe e kthejnë përsëri 
në burg, ku edhe vdiq në vetmi, më 6 korrik 1952.

Më 25 shkurt 2000, Selim Hysa shpallet “D ë s h 
m o r”. 

Emri i ndritur dhe vepra e tij e lavdishme dhe e 
pavdekshme vjen tek ne e do të shkoj tek pasard-
hësit tanë, tek brezat e ardhshëm nëpërmjet këngës.

“Selim Hysa n’ at’ Lashkizë,
Prapë mejdan po i lyp
                         trimnisë,
T’ kam në besë, o Hakik 
                            Mena,
Miku i shpisë nuk pritet
                           mrena.
Qofsh mallkue, moj bisha e
                                kuqe,
 Na e kalbe trimninë në
                                burgje.
Vdiç si burrë, si i ka hije,
Por pa fëmijë e miq mbi
                                  krye”.
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 SPECIALE

Nga Halil Rama

Marlin Tushe është anëtarja më e 
re e Organizatës së Bashkuar të Vet-
eranëve të Luftës Antifashiste Nacio-
nalclirimtare. Mbesa e patriotit e vet-
eranit të Luftës së Dytë Botërore, dhe 
ish të burgosurit politik Enver Dajçi, i 
cili u nda nga jeta pesë vite më parë në 
SHBA, nën kujdesin e veçantë saj, për 
shkallën e lartë të inteligjencës është 
anëtarësuar nga Shteti i New Yorkut 
në Organizatën e Gjenive të Botës. 

Marlini, një aktiviste e njohur për 
komunitetin shqiptar e më gjerë në 
SHBA, është një e re humane dhe 
aktiviste e të drejtave të njeriut. Për 
punën e konributin e saj të palodhur 
patriotik, human e bamirës në dobi të 
komuniteteve është vlerësur me Tit-
ullin “Ambasadore e Paqes” dhe për 
“Merita të larta Civile” nga Kryekon-
trollori i New Yorkut Scot Stringer, As-
samblyëomen Anthalia Fernandez si 
dhe këto ditë nga Presidenti i Bashkisë 
Bronx Ruben Diaz Jr.  

Aktualisht vajza ekselente shqip-
tare punon në “Monte ore” Hospital në 
New York, si Koordinatore e një Depar-
tamenti Shëndetësor. Për punën e saj 
të shkëlqyr është vlerësuar me Tituj e 
Mirënjohje të ndryshme, si “Fytyra e 
Respektit” etj. 

Si violiniste është angazhuar në dy 
orkestra në New York dhe orkestrën e 
Spitalit “Monte ore” ku vetë ajo punon. 
Ndonëse 2020 ishte vit i përballjes me 
pandeminë e rrezikshme Covid-19, 
për vajzën ekzelente shqiptare Mar-
lin Tushe, ka qenë vit i sukseseve të 
shumta, duke lënë gjurmë edhe në niv-
el global.  Marlini pasi përfundoi studi-
met për violinë me rezultate të larta në 
Liceun Artistik Tiranë, ku ishte edhe 
një ndër aktivistet e  akta të forumit 
rinor të PDSH, ndoqi studimet e larta 
në Universitetin e Romës në “La Sapi-
enza”. 

Është zotëruese e shtatë gjuhëve të 
huaja, ku përfshihen gjuha italiane, 
angleze, franceze, spanjolle, greqisht, 
shqip sigurisht dhe gjuha e vjetër ir-
landeze - Gaelik, në disa prej këtyre 
gjuhëve është kuali kuar në Itali, Ang-
li, Francë dhe SHBA. Pro li i saj rreza-
ton bukuri të rallë  zike e shpirtërore, 
ndërsa mishëron dhe përçon kudo e 
ngado mirësi, mençuri e vlera të larta 
njerëzore e intelektuale.

Në Shqipëri edhe pse tepër e re 
në moshë ka dhënë një kontribut të 
shquar për fëmijët e të rinjtë pranë 
“Shoqatës së ish të Persektuarve Poli-
tikë” të Shqipërisë dhe proçeseve 
demokratike në vend si anëtare e krye-
sisë së formunit rinor të PDSH, po në 
Tiranë deri sa u largua nga atdheu 
ka punuar si anëtare komisioni nëpër 
qendrat e votimit si përfaqësuese e 
PDSH, sëbashku me nënën e saj. 

Anëtarja më e re e OBVL-s është anëtarësuar nga Shteti i New Yorkut në Organizattën e Gjenive të Botës

Marlin Tushe, krenari Shqiptare në SHBA

Edhe pse e vogël në moshë sëbash-
ku me gjyshin e saj, Enver Dajçi dhe 
nënën e saj ka marë pjesë në rrëzimin 
e bustit të diktatorit Hoxha, si dhe 
kanë mbështetur për ditë me rradhë 
familjarisht ato vite grevën e urisë së 
studentëve tek Qyteti Studenti.

Marlini ka mbështetur dhe ka 
ndihmuar për mbarëvajtjejn e përku-
jtimores së Konferencës së Bujanit 
që u mbajt disa vite më parë në New 

hej krimineli Ratko Mlladiç. Por edhe 
pse ka vite që jeton e punon në SHBA, 
ajo kurrë nuk e haron vendlindjen, ka 
raste që e viziton, por edhe komunikon 
e shpreh opinionet e saj virtualisht për 
gjendjen në vend shpesh me miqtë e 
mikeshat e saj.

Shembuj të tillë pozitivë janë burim 
frymëzimi për rininë shqiptare dhe na 
bëjnë të ndihemi krenar për bashkë-
kombasit tanë jashtë atdheut. 

Me këtë rast ne si OBLV në Shqipëri 
i urojmë anëtares tonë më të re Mar-
lin Tushe, suksese të mëtejshme në 
punën, angazhimet e jetën e saj.  

York, ku mes të ftuarve të tjerë i pran-
ishëm ishte edhe ish Kryetari i OBVL, 
i ndjeri Gjeneral Rahman Parllaku – 
“Nderi i Kombit”. Si misionere e Paqes 
dhe aktiviste e të drejtave të njeriut ka 
marrë pjesë në disa Asamble e Kon-
ferenca Ndërkombëtare në Japoni, 
Argjentinë, Gjermani dhe në Hagë, ku 
në vitin 2015 në Gjykatën Ndërkom-
bëtare të Hagës pati rast të asistonte 
edhe në një prej gjyqeve, kur po gjyko-

• Si violiniste është an-
gazhuar në dy orkes-
tra në New York dhe 
në orkestrën e “Mon-
tefi ore” Hospital në 
New York, ku vajza 
ekselente shqiptare 
punon si Koordinatore 
e një Departamenti 
Shëndetësor

 Marlin Tushe me gjysherit  e saj ne Tirane

Gjate nje aktiviteti te  Konsullates se Kosoves ne New York

Me aktorin italian 
Remo Girone, Tiranë 
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Me Ambasadorin Amerikan  William E. Ryerson

Marlin Tushe ne Hage

Marlin Tushe ne Japoni, 2019


