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   Nuk dua të zgjatem në këtë 

shkrim, duke kujtuar poshtërsitë e 
dhelpëritë e diplomacisë evropiane 
që në kundërshtim me realitetin, 
dëshirën, sakriÞ cat, përpjekjet dhe 
deri luftrat e shqiptarëve për liri e 
bashkim kombëtar, lanë jashtë trojeve 
tona Kosovën dhe Çamërinë, pa folur 
për treva të tjera historikisht shqip-
tare. Nuk do të ndalem as te momen-
ti i aneksimit të Kosovës Mbretërisë 
Shqiptare në vitin 1941, pasi ashtu 
i leverdiste Viktor Emanuelit të tretë, 
gjë që nuk e ndryshuan as pushtuesit 
nazistë. Po ashtu, nuk dua ta lodh 
lexuesin me lënien e Kosovës nga ana 
e komunistëve shqiptarë, nën tutelën 
e Jugosllavisë së Titos. 
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OPINION

Gjeneral ® Piro Ahmetaj

Paraprakisht, dëshiroj të uroj përzemërsisht 
mbarëshqiptarët: “Gëzuar 110 vjetorin e pam-
varësisë si dhe 78 vjetorin e çlirimit nga okupa-

torët nazifashist”.
Po ashtu, në këtë atmosferë festimesh, dëshiroj të 

përsëris: “PËRULJEN për martirët që me pushkë dhe 
me penë janë ß ijuar për pamvarësinë, çlirimin si dhe 
për vlerat perëndimore; NDERIMIN për veteranët dhe 
familjarët e tyre që pa dallim feje, bindjesh politike dhe 
krahine  j‘u bashkuan Þ timtarëve të koalicionit antifash-
ist në Luftën e II-të, duke shkruar një histori lavdie për 
kombin; MIRËNJOHJE për ushtarakët që me përkush-
tim shëmbullor vijojnë të sakriÞ kojnë për mbrojtjen e in-
teresave kombëtare dhe vlerave Euruatlantike”.

Nga ana tjetër, e gjej tërësisht të padenjë, në mos cini-
ke që në vend që kjo ngjarje të shërbente për të mjekuar 
plagët, ndërtuar paqen dhe pajtimin mes qytetarëve, 78 
vjet pas çlirimit dhe 30 në vjet pas përmbysjes së regjimit 
komunist, shoqëria vijon të mbahet e kacafytur në një 
betejë me ndasi ekstreme!

Ndërsa është e sigurt se Shqiptarëve nuk j’u ka shër-
byer, pyetja mbetet e thjeshtë: “kujt i ka shërbyer dhe 
për axhendën e kujt riciklohet çdo fund nëndori kjo luftë 
bollshevikësh dhe politikanësh zullumqarë”? 

Po ashtu, jo pa qëllim sjell në vëmendje,  qëndrimin 
e atdhetarit të përkushtuar, shtetarit (ish-Kryeministër) 
mëndjehapur, Mehdi Bej Frashëri, i cili më 7 Prill 1939, 
në Radio Tirana, mbasi i bëri thirrje popullit shqiptar që 
“të ngrihej me armë kundër pushtimit” j’u drejtua Mu-
solinit: “Nga hiri i shpirtit të Skënderbeut, ju bëjmë thir-
rje mos ta cënoni pavarësinë e Shqipërisë, përndryshe, 
armata juaj fashiste do të kalojë vetëm mbi kufomat e 
burrave dhe grave të këtij vendi”.

Thënë këtë, do të ishte shumë e padrejtë të mos 
përulemi me të njëjtin nderim edhe para dhjetëra-mijëra 
shqiptarëve që po ashtu, kanë dhënë gjithçka për pa-
varësinë, çlirimin dhe vlerat perendimore, por u vranë, u 
burgosën dhe u persekutuan brutalisht nga regjimi ko-
munist mbas Nëndorit 1944. 

Së dyti, fatëkeqësisht 78 vjet mbas çlirimit nga nazi-
fashistët nuk është gjetur ende paqe mes shqiptarëve. 
Por gjithësesi është besoj e qartë për Shqiptarët se edhe 
32 vjet pas përmbysjes së komunizmit dhe 13 vjet mbas 
anëtarësimit në NATO, “beteja e stalingradit për datën e 
çlirimit” nuk ka të bëjë me nderimin e dëshmorëve dhe 
as çlirimtarëve, por vetëm me luftën mes skalioneve/
Partive politike për të frymëzuar ushtrinë e nostalgjikëve, 
militantëve dhe sekserëve të pushtetit në betejat elek-
torale të radhës, për të vjedhur votat si dhe marrë me 
çdo çmim pushtetin! 

Nëpërmjet këtij opinioni, nuk po bëj as historianin, 
as analistin e gjithëdijshëm, thjesht po përpiqem të kon-
tribuoj me sa mundem për “të zgjuar vetëdijen e sho-
qërisë rreth të vërtetave dhe vlerave që i bashkojnë dhe 
pajtojnë shqiptarët mes vedit”.  

Thënë sa më sipër, ndërtimin e një platforme të pajti-
mit, bashkëjetesës mes shqiptarëve, stabilitetit demokra-
tik të shoqërisë, paqes, solidaritetit dhe tolerancës, 
kurresesi nuk e gjej të pamundur, por një mision Þ snik, 
përgjegjësi kombëtare dhe detyrim shtetëror njëherësh. 

Por insistoj edhe më fortë se ilaçi më i mirë për pa-
jtimin dhe paqen janë të vërtetat mbi vlerat që i bashko-
jnë jo që i ndajnë shqiptarët.

Së treti, prandaj qëllimi i këtij opinioni është të in-
detiÞ koj një paketë të vërtetash/ilaçesh dhe vlerash të 
gjithëpranuara për sa i përket çlirimit të vendit nga ok-
upatorët nazifashist: 

E vërteta/Ilaçi nr. 1: përtej kundërshtive për de-
tajet (ditën, natën, datën, orën, etj) çlirimi i vendit nga 
pushtuesit nazi-fashist mbetet një ngjarje me peshë në 
historinë tonë kombëtare. Ende shpresoj se kjo ngjarje 
do duhej/t të shërbejë jo për të ndarë shqiptarët sipas in-

Fatëkeqësisht 78 vjet mbas çlirimit nga nazifashistët nuk është gjetur ende paqe mes shqiptarëve

Lufta për paqe edhe mbas 78 vite çlirim
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teresave të politikanëve, por si “ilaç për të mjekuar plagët 
e luftēs, ndërtuar paqen, kohezionin ndërqytetar, si dhe 
për të ndriçuar arsyen në udhëtimin drejt perspektivës 
Euroatlantike të Shqipërisë”. 

Duke pranuar këtë, duhen mëshiruar mohuesit e 
luftës NÇL si dhe çdo shtrembërim që minon përpjekjet 
për paqe dhe pajtim kombëtar. 

E vërteta/Ilaçi nr. 2: besoj mbetet vlerë përbash-
kuese dhe krenari legjitime që Shqipëria jonë e vogël 
ju bashkua koaliconit të madh të Þ timtarëve, e vërtetë 
e konÞ rmuar nga Henry Kissinger në librin Diplomacy: 
“Shqipëria ishte një ndër të vetmet vende që u vetë-çlirua 
pa prezencën e Ushtrisë së Kuqe, ose aleatëve perëndi-
morë”.

E vërteta/Ilaçi nr. 3: vetëdije kombëtare mbi ekzag-
jerimet folklorike të historisë së  shkruar nga diktatori 
- Hoxha mbi Luftën Nacionalçlirimtare, si dhe pendesë 
Þ snike për vrasjet, burgosjet, denigrimin dhe luftën e 
klasave ndaj jo vetëm kundërshtarëve por edhe bash-
këluftëtarëve. 

E vërteta/Ilaçi nr. 4: përtej vlerave të luftës na duhet 
ta pranojmë se vendet e vogla si Shqipëria, do vijojnë ta 
kenë të pamundur të vetëpërcaktojnë fatet gjeopolitike. 

Kështu rreshtimi i Shqipërisë në kampin lindor (nën 
sundimin Stalinist), nuk u realizua as nga prezenca 
Þ zike e Ushtrisë se Kuqe, as nga e drejta e vetëvendosjes 
por nga dakordësia e fuqive të mëdha. Si e tillë, rreshtimi 
me lindjen komuniste, as i jep kredite, “as i mitizon, as 
i fajëson as i shfajëson” aktorët politik dhe pushtetarët 
e kohës. Shpresoj të gjithëpranohet që kontributi i 
Shqipërisë ishte modest në pikturën e madhe të luftës së 
II-të botërore, ose më thjeshtë, Shqipëria do ishte çliruar 
gjithësesi jo më vonë se 8 maji 1945.

E vërteta/Ilaçi nr. 5: është fakt i hidhur por do të 
duhet të pranohet se mbas çlirimit të vendit në nëntor 
1944, regjimi komunist që u instalua edhe në Shqipëri: 
“U mori jetën, pronën, të drejtën e fjalës dhe besimit në 
Zot shqiptarëve”. 

Pa pranuar qetësisht këtë të vërtetë kriminale, pa 
kërkuar falje shtetërore dhe pendesë njerëzore për vras-
jet, burgosjet dhe internimet, ndërtimi i paqes dhe pa-
jtimi kombëtar “mes sho-shoqit” jo vetëm për datën e 
çlirimit do të vijojë të mbetet mision i vështirë, për të mos 
thënë i pamundur.

E vërteta/Ilaçi nr. 6: për hatër të së vërtetës, duhet 
“rikthyer shiriti i kujtesës”, se aplikimi i modelit bolshevik 
të diktaturës së proletariatit, sigurisht nuk ishte vetëm 
në dorën e aktorëve lokalë të Partisë Komuniste. Kështu, 
diskutimet histerike mbi historinë: “sikur Balli të kishte 
bashkëpunuar me partizanët apo Mukja të ishte e suk-
sesshme ..?!” dhe përralla të tilla, nuk do kishin ndrysh-
uar as kuÞ jtë, as rreshtimin e Shqipërisë në Lindje dhe 
as krimet e regjimit përgjatë 45 viteve. 

E vërteta/Ilaçi nr. 7: shpresoj të njihet gjerësisht fakti 
se, në shumicën dërrmuese të vendeve të sunduara nga 
“modeli stalinist” u aplikua dënimi i krimeve të komu-

nizmit, i Udhëheqësit Suprem dhe aktorëve të kohës në: 
“Byronë Politike, drejtuesve të Hetuesisë dhe Sigurimit 
kriminal të Shtetit”. Me apo pa të drejtë, Shqipërisë, si 
vend i vogël i’u imponua një qasje, më e butë nga rasti 
i Rumanisë etj, ndoshta pasi vëllavrasja nuk do t’i shër-
bente askujt. Gjithsesi, mësimi i përbotshëm i historisë 
është se ngjarjet makabre që lihen në harresë, rrezikojnë 
të përsëriten.(Forgive, but do not forget)!

E vërteta/Ilaçi nr. 8: konß ikti 30 vjeçar, gati banal: 
“për ditën dhe orën që ushtari fundit nazist kapërceu ku-
Þ rin në këmbë ose me zvarritje në Hanin e Hotit…”, nuk 
riciklohet për të respektuar luftën, por për të shtrënguar 
radhët e votuesve kamikazë rreth partisë dhe Pusht-
etarëve të radhës.

Vetëm kështu mund ta justiÞ kosh këmbënguljen për 
29 Nëntorin, datë e cila për 78 vjet por edhe pas 30 vitesh 
vijon t’i mbajë të ndarë dhe duke u kacafytur shqiptarët. 

Për më keq, kjo datë, qoftë edhe rastësisht mbart sim-
bolike antishqiptare, pasi ishte një “provë” e luftës për 
pushtet dhe vasalitetit të diktatorit E. Hoxha, për të nje-
hësuar ditën e çlirimit të Shqipërisë me festën e Feder-
atës së Jugosllavisë (shpallur nga Marshalli Tito, me 29 
nëntor 1943)!

Në përmbledhje, me përulësinë e një eksperti për Sig-
urinë Kombëtare, Rajonin & NATO-n, në vënd të një date 
që 78 pas çlirimit nuk prodhoi paqe por thelloi konß iktin 
mes shqiptarëve, do të sygjeroja:

Opsioni 1 = data 17 Nëntor 1944 (çlirimi i Tiranës), e 
cila besoj do të gjente kohezion qytetar dhe konsensus të 
gjerë. Për më tepër, me deÞ nicion ndërkombëtar: “Dita 
zyrtare e çlirimit të një vendi është data kur është ulur 
ß amuri i pushtuesit në kryeqytet dhe institucionet qën-
drore dhe në vend të tij është ngritur zyrtarisht ß amuri 
kombëtar”! 

Opsioni 2 = data 8 Maj 1945, ose  bashkimi me ditën 
e Þ tores mbi fashizmin nga koalicioni i Þ timtarëve. Nēn-
vizoj se këtë datë çlirimi e kanë aplikuar më shumë se 
gjysma e vendeve të tjera të lindjes, mbasi ato u anëtarë-
suan në NATO.

Në shtesë, besoj fortë se sejcila nga këto dy data, jo 
vetëm do të mjekonte plagët e konß iktualitetin dhe bënte 
nder luftës NÇL por do të kontribuonte për ndertimin e 
paqes së munguar për 78 vjet si dhe pajtimin kombëtar 
rreth datës çlirimin dhe jo vetēm.

Për të qartësuar keqkuptimet dhe qetësuar (nëse ka) 
të lënduarit nga ky këndvështrim, dëshiroj të përsëris 
përuljen për dëshmorët që në shekuj kanë dhënë jetën, 
për pamvarësinë, çlirimin nga pushtuesit si dhe që kon-
tribuuan me sakriÞ ca dhe përkushtim shembullor për 
ndërtimin e paqes dhe mbjelljen e vlerave perëndimore 
edhe në Shqipëri.

* Ekpert për Sigurinë Kombëtare & NATO-s,
Zv/President i Këshillit të Atlantikut, si & Ish:
Këshilltar Ushtarak i Presidentit të RSh;
Zv/ShShPFA & Përfaqësues i RSh në NATO.
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FESTAT

“Tirana është i vetmi kryeqytet në Europën Lindore 
që u çlirua me forcat e veta dhe të aleatëve, pa asn-
jë këmbë ushtari rus në territorin e saj. E sot, tek-
sa trupat ruse synojnë territore të tjera, besoj se për 
të gjithë ata që kanë një pikëpyetje për luftën, e për 
të gjithë ata që përdorin politikën për t’u ndarë mbi 
rëndësinë e luftës, do duhet ta mendojnë sërish! Ndaj, 
e kam zemrën plot krenari për të gjithë qytetarët tanë, 
për të gjithë ata që mishërojnë vlerat e luftës, për të 
gjithë ata që, edhe në politikën e ditëve të sotme, teksa 
ne përballemi Þ llimisht me tërmetin, pastaj me pan-
deminë, mandej me inß acionin e luftës së Putinit – si 
një luftë e pabesë ndaj popullit të Ukrainës, por edhe 
një luftë e pabesë ndaj Perëndimit dhe misionit tonë 
perëndimor – sot, më shumë se kurrë lipset të jemi 
bashkë. Kur jemi bashkë ne mund të bëjmë gjëra që 
veç e veç nuk i bëjmë dot. Kur jemi bashkë mund të 
kalojmë situata që, veç e veç nuk i kalojmë dot. Kur 
jemi bashkë ne mund të ngrihemi më të fortë, ndoshta 
edhe më të fortë seç ishim kur u rrëzuam prej tërmetit, 
prej pandemisë, apo prej kësaj lufte të pabesë. Ndaj 

Misioni është i njëjtë si në nëntor të 1944-ës, për të qenë bashkë, për të qenë solidarë, për të qenë perëndimorë

Bashkë jemi më të fortë, përballojmë 
edhe një luftë të pabesë si kjo e Putinit
Në këtë ceremoni festive ishin të pranishëm dhjetra veteranë të LANÇ e pasardhës të tyre, 

anëtarë të Organizatës të Bashkuar të veteranëve të LANÇ. Kurorën pranë memorialit që sim-
bolizon çlirimin e Tiranës e vendosën kryetari i OBVL kolonel Sotir Budina dhe nëkryetari i 

kësaj organizate Muharrem Gjoka-Mjeshtër i Madh

miq, sot misioni është i njëjtë si në 17 nëntor të 1944-
ës, për të qenë bashkë, për të qenë solidarë, për të 
qenë perëndimorë,” u shpreh kryebashkiaku i Tiranës 
Erion Veliaj në ceremoninë me rastin e 78-vjetorit të 
çlirimit të Tiranës.

Ai kujtoi fjalët e Papa Franceskut, pak ditë më 
parë, gjatë vizitës në Vatikan: “Papa na kujtoi diçka, që 
ndoshta ne e marrim për të mirëqenë, por tha: “Jeni i 

vetmi popull që keni shpëtuar hebrenjtë. Jo vetëm jeni 
çliruar vetë me dinjitet, por keni shpëtuar edhe jetën e 
të tjerëve”. Tirana jonë ka pasur 10 herë më shumë he-
brenj në fund të Luftës së Dytë Botërore, sesa në Þ llim. 
Ndaj, për të gjithë ata që thonë ne s’bëhemi, ky pop-
ull s’bëhet, ky vend s’bëhet, le të kujtojmë ku i kemi 
rrënjët. I kemi rrënjët e forta. Ky vend bëhet! Ky qytet 
bëhet! Ishte Kryeqyteti Europian i Rinisë, do të jetë 
së shpejti Qyteti Europian i Sportit, dhe vetëm nëse 
ne të parët jemi ambasadorët e mirë të Shqipërisë, ne 
të parët ß asim mirë për vendin tonë, ne të parët jemi 
krenarë për historinë tonë, ne të parët zgjedhim të mos 
përçahemi për 17-ën, 28-ën, 29-ën, atëherë ky vend 
ditët më të mira i ka përpara,” deklaroi kryebashkiaku 
i Tiranës. “Ne jemi krenarë, – tha më tej Veliaj, – që 
përfaqësojmë një politikë, e cila i ka rrënjët në luftën 
antifashiste”. Në këtë ceremoni festive ishin të pran-
ishëm dhjetra veteranë të LANÇ e pasardhës të tyre, 
anëtarë të Organizatës të Bashkuar të veteranëve të 
LANÇ. Kurorën pranë memorialit që simbolizon çlirim-
in e Tiranës e vendosën kryetari i OBVL kolonel Sotir 
Budina dhe nëkryetari i kësaj organizate Muharrem 
Gjoka-Mjeshtër i Madh.

Ëndrra shekullore e shqiptarëve për një bashkim 
të politikës në Shqipëri dhe Kosovë është bërë re-
alitet të dielën e 27 dhjetorit, në vigjile të 110-vjetorit 
të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë.

Për herë të parë deputetët e parlamentit të 
Kosovës dhe ata të Shqipërisë u ulën te gjithë bash-
kë në  sallën e kuvendit të Shqipërisë duke dërguar 
fuqishëm mesazhin e bashkimit jo thjesht në mënyrë 
simbolike.

Lindita Nikolla, kryetare e parlamentit të Shqipëri 
dhe homologu nga Kosova, Glauk Konjufca ishin të 
parët që folën në këtë seancë të përbashkët të dy 
parlamenteve.

 “Mënyra e të menduarit të shqiptarëve të ndry-
shojë në përputhje me realitetin e ri gjeopolitik dhe 
pozitën e shqiptarëve në këtë realitet gjeopolitik”,-tha 
ndër të tjera kryeparlamentarja shqiptare Nikolla. 
Ndërsa kryeparlamentari i Kosovës  Konjufca thek-
soi se: “I vetmi shtet në mes të Evropës i lidhur me 
Rusinë është Serbia, na lufton nga brenda e jashtë, 
që nga diplomacia deri te Þ nancimi i grupeve krimi-
nale. Sa më afër njëra tjetrës Shqipëria e Kosova aq 
më lehtë mund të mbrojmë interesat e kombit tone”.

Emocionet e të ulurit bashkë në një sallë i përm-
blodhi më këtë fjali deputetja e Vetëvendosjes, Mi-
moza Kusari Lila: “Uaaaa çfarë hapje sot në kuven-
din e Shqipërisë, më e bukura në botë”.

Dy kryeministrat, Kurti dhe Rama nuk e fshehën 
gëzimin që ia dolën të mbledhin dy parlamentet në 
një sallë.

Kurti: “Shqiptarët të bëhen bashkë jo vetëm për 
festa, dhe jo vetëm në rang politikanësh. Ndër të 
tjera, Kurti theksoi se kjo e sotmja nuk duhet të jetë 
vetëm një ditë feste, por edhe një ditë reß ektimi”.

Rama: “Shqiptarët nuk kanë qenë kurrë më mirë 
në raport me të huajt, por përsëri edhe sot unë 

Presidenti Begaj përshëndet seancën e përbashkët të Kuvendeve të Shqipërisë dhe Kosovës

 Shqipëri-Kosovë: NJË KOMB, NJË QËNDRIM

nuk besoj se shqiptarët janë më mirë në raport me 
vetveten. E le t’i kthehemi me syrin e mendjes jo 
vetëm pamjes së sotme të Kosovës krahasuar me jo 
shumë vite më parë. Unë nuk besoj se do të ishte e 
ndershme që të shtyheshin shumë dhe të thoshin: 
“po, ne e kishim imagjinuar që në 110 vjetorin e pa-
varësisë së Shqipërisë, Kosova do të ishte e lirë, do 
të ishte sovrane dhe pavarësia e saj do të ishte për-
fundimtare”.

Seancën e përbashkët të Kuvendeve të Shqipërisë 
dhe Kosovës, zhvilluar në vigjilje të Ditës së Flamurit 
dhe 110-vjetorit të Ditës së Pavarësisë e ka përshën-
detur përzemërsisht edhe Presidenti i Republikës së 
Shqipërisë SHT Z Bajram Begaj. 

“Fryma dhe mesazhet vëllazërore të përcjella në 

• 110-vjetori i pavarësisë dhe 78-vjetori i çlirimit të Shqipërisë nga okupatori nazifashist u festuan me madhështi në Shqipëri, Kosovë, 
Republikën e Maqedonisë së Veriut, Mal të Zi, Lugina e Preshevës dhe nga diaspora shqiptare në botë

këtë Kuvend të përbashkët duhet të shtrihen në të 
gjitha fushat e bashkëpunimit ndërshtetëror. Vërtet 
jemi dy shtete, por mbi të gjitha jemi një Komb, një 
Komb i cili sot kremton i lirë Ditën e Flamurit dhe 
është Sovran dhe Zot i fateve të veta.

Urime të gjithë deputetëve të Kuvendeve të 
Shqipërisë e të Kosovës për kontributin që japin 
për forcimin e gjithanshëm të marrëdhënieve ndër-
shtetërore!”, -përfundon mesazhi i kreut të shtetit 
shqiptar Begaj.

Ndërkohë, 110-vjetori i pavarësisë dhe 78-vjetori 
i çlirimit të Shqipërisë nga okupatori nazifashist u 
festuan me madhështi në Shqipëri, Kosovë, Repub-
likën e Maqedonisë së Veriut, Mal të Zi, Lugina e 
Preshevës dhe nga diaspora shqiptare në botë.
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79  VJETORI

Nga Ali Demushi

Këtë funddhjetori, bëhen 79 vite 
nga zhvillimi i Konferencës së 
Bujanit që u mbajt në shtëpinë 

e patriotit të madh Sali Mani  (Mulos-
mani) në fshatin Bujan të Malësisë së 
Gjakovës (Tropojës), nga data 31 dhjetor 
1943 deri më 2 janar 1944.

Për këtë Konferencë është shkruar 
disa herë në shtypin e sotëm tani në 
demokraci, çka më parë kishte mbetur 
në hije jo pa qëllim. Në 70-të vjetorin 
e saj është përkujtuar në një sesion 
jubilar të organizuar nga OBVL, ku 
kanë referuar akademikë, profesorë, 
historianë e juristë nga Shqipëria dhe 
Kosova. Kështu unë duke iu referuar 
disa shkrimeve e studimeve për këtë 
Konferencë dua të sjell në kujtesë për 
lexuesit e kësaj gazete në veçanti një 
material studimor për Konferencën e 
Bujanit, bazuar në dokumenta arkivore 
nga “Mësuesi i Merituar”, historiani Elez 
Qerimaj (tashmë i ndjerë), që e ka tra-
jtuar  në librin e tij “Malësia e Gjakovës 
në rrjedhen e Historisë Kombëtare”. 

Ishte viti 1944, kur në Malësinë e 
Gjakivës pati ngjarje të mëdha të cilat 
patën ndikim e jehonë të madhe në 
mbarë trojet shqiptare.Një nga këto ng-
jarje me shumë rëndësi ishte mbajtja e 
Konferencës së Bujanit.

Mbështetur në Kartën e Atlantikut të 
14 gushtit 1941, ku ndër të tjera thek-
sohej për të drejtën e vetvendosjes së 
popujve, deri në shkëputje, pas Þ tores 
mbi fashizmin; në mbledhjen e Tehe-
ranit të dhjetorit 1943 dhe në deklar-
imin e J.B.Titos para gazetarëve anglez, 
botuar në organin “Proleter” ku kishte 
thënë se: “Ardhmëria e Kosovës do të 
rregullohet me plebeshit dhe kuÞ jtë 
nëse është nevoja, do të rregullohen në 
të mirë të Shqipërisë”.

Në këto rrethana Þ lluan përpjekjet 
për t’a vënë në baza të sigurta të ardh-
men e popullit shqiptar.Kështu me 3-5 
nëntor 1943 u vendos në malet e Shar-
rit të Kosovës për tu mbajtur Konferen-
ca Themeluese e Këshillit Krahinor Na-
cionalçlirimtar për Kosovën e Rrafshin e 
Dukagjinit. Komiteti Krahinor i PKJ për 
Kosovën e Rrafshin e Dukagjinit kishte 
udhëzuar që në konferencë do të mer-
rnin pjesë njerëz me inß uencë dhe me 
përcaktim patriotik, në mënyrë që të 
krijohej një bazë sa më e gjërë përfaqë-
suese sidomos midis shqiptarëve.Mirpo 
problem ishte se platforma për forcat 
nacionaliste atdhetare që nuk e shpallte 
hapur barazinë e shqiptarëve me popujt 
e tjerë të Jugosllavisë dhe nuk u garan-
tonte atyre të drejten për vetvendosje 
e bashkim kombëtar, ishte e papran-
ueshme.Për këtë ishin bërë bisedime me 
persona me autoritet që ky problem te 
rregullohej, por nuk kishte patur rezul-
tat pozitiv.

INTERPRETE E DENJË E ASPI-
RATAVE KOMBËTARE TË POPUL-

LIT SHQIPTAR
Në situaten e krijuar një pjesë e ud-

hëheqesve e veprimtarëve të shquar 
të Lëvizjes si: Xheladin Hana, Zekirja 

KONFERENCA E BUJANIT NGJARJE 
E RËNDËSISHME HISTORIKE E LANÇ         

Rexha, Hajdar Dushi etj. u perpoqen 
fuqimisht me sinqeritetin më të madh 
që Mbledhja Themeluse e Këshillit 
Krahinor Nacionalçlirimtar, të kishte 
bazë sa më të gjërë përfaqësuese dhe 
të bëhej interprete e denjë e aspiratave 
kombëtare të popullit Shqiptar.

Kështu u bë zgjedhja e delegatëve 
për Mbledhjen Themeluese. Ata u 
caktuan nga shtabi kryesor i Ush-
trisë Nacionalçlirimtare për Kosoven 
dhe Komitetet e rretheve te PKJ, nga 
radhët e njësive ushtarake që vepro-
nin në viset kuÞ tare te Kosovës me 
Shqipërinë dhe Jugosllavinë.U vendos 
që Konferenca të mbahej në teritorin e 
Shqipërisë , në fshatin Bujan të Malë-
sisë së Gjakovës , sepse në Kosovë nuk 
kishte asnjë zonë të lirë.Ishin dy fak-
tor kryesor që munđësuan mbajtjen e 
Konferencës në këtë krahinë: 

Së pari,  historikisht Gjakova dhe 
Malësia kanë qënë përherë së bashku 
në përpjekjet e tyre për liri e pavarësi 
dhe

Së dyti, udhëheqësit e Lëvizjes Anti-
fashiste të Kosovës ishin shumicë nga 
Gjakova dhe rrethinat e sajë, të cilët si 
çdo herë, edhe në vitet e luftës gjeten 
përkrahje e strehim në Malësinë e Gja-
kovës..Por ishte edhe fakti tjeter se 
teritori i Malësisë ishte i lire dhe në atë 
kohë aty gjëndeshin dy Batalione par-
tizane “Bajram Curri”e “Perlat Rexhe-
pi” i Shkodres si dhe Batalioni “Terito-
rial” e Batalioni “Rinia” të Malësisë dhe 
shumë partizan kosovar të inkuadru-
ar në “Aradhën” Emin Duraku, të cilët 
bënë të mundur që të mbahej me suk-
ses Konferenca që zhvilloi punimet në 
kullen e Sali Manit në Bujan.

Nga 61 delegatë të ftuar në Konfer-
encë morën pjesë 51 prej tyre. Mun-
guan 10 për arësye objektive. Sipas 
përkatësisë kombëtare moren pjesë 
43 shqiptarë; 4 serb; 3 malazez dhe 1 
musliman. Shumica e tyre ishin ko-
munistë, por pati edhe nacionalistë 
e atdhetar demokrat, përfaqësues të 
ushtrisë,rinisë dhe gruas antifashiste 
etj. 

Në këtë Konferencë nga delegatët 
14-te ishin të Këshillave Nacionalçlir-
imtare.të Malësisë së Gjakovës (Tropo-
jës). Konkretisht ishin: Beqir Ndou,Ve-

li Niman Doçi, Shaban Paci(Demalia 
Jaho Sali Mulosmani, Mehmet Mulos-
mani, Maxhun Niman Doçi, Din Zeneli 
(Bajraktari), ndërsa të ftuar kanë qënë: 
Sal Mani (Bajraktari i Krasniqes), 
Shpend Dega, Mehmet Rama, Isuf Çuj 
(Qerimaj), Hasan IsuÞ , Rrustem Avdyli 
(Mulosmani), Sadik Bekteshi dhe Pas-
hko Paplekaj.

FADIL HOXHA, IDEATORI DHE 
ORGANIZATORI KRYESOR I KON-

FERENCËS SË BUJANIT
Ideatori dhe organizatori kryesor 

i Konferencës së Bujanit ishte Fadil 
Hoxha, Komandanti i Shtabit Krye-
sor të Ushtrisë Nacionalçlirimtare 
përKosoven e Rrafshin e Dukagjinit, i 
cili në pragun e Konferencës i bëri të 
gjithë përgatitjen e nevojshme të sajë 
duke qëndruar i ruajtur e i mbrojtur 
në shtëpinë e Elez Secit në fshatin 
Markaj të Tropojës.

Kështu, Konferenca historike e Bu-
janit u hap me 31 dhjetor 1943 në 
ora 19.00 nga Xhevdet Doda, delegat 
i Brigadës Kosovaro-Maqedonase. Me 
këtë rast Ai propozoi Kryesinë e Kon-
ferencës prej 7 antarësh dhe dy per-
sona për mbajtjen e proces- verbalit 
të Konferencës. Po kështu u zgjodh 
Këshilli i VeriÞ kimit të mandateve prej 
3 antarësh.

Në një atmosferë solemne të kri-
juar, Konferencen e përshëndeti Fadil 
Hoxha në emër të Ushtrisë Naciona-
lçlirimtare, Pavlo Joviçević, në emër të 
Komitetit Krahinor të PKJ për Kosovën 
e Rrafshin e Dukagjinit, Xhafer Vok-
shi, në emër të rinisë antifashiste, Sa-
brije (Bije) Vokshi, në emër të gruas 
antifashiste, Xhevdet Doda, në emër të 
Brigadës partizane Kosovaro-Maqedo-
nase dhe Mehmet Bajrami (Mulosma-
ni) në emër të Këshillit Nacionalçlirim-
tare të Þ sit të Krasniqes së Malësisë së 
Gjakovës.

Në konferencë mori pjesë edhe për-
faqësuesi i misionit anglez, majori Bai-
ly, i cili kishte premtuar përkrahjen e 
plotë të shtetit anglez për Lëvizjen An-
tifashiste, kundër armikut të përbash-
kët - fashizmit.

Gjatë punimeve të Konferencës u 
mbajten dy referate, u zhvilluan de-

• Nga 61 delegatë të ftuar në Konferencë morën pjesë 51 prej tyre. 
Munguan 10 për arësye objektive. Sipas përkatësisë kombëtare moren 
pjesë 43 shqiptarë; 4 serb; 3 malazez dhe 1 musliman. Shumica e tyre ishin 
komunistë, por pati edhe nacionalistë e atdhetar demokrat, përfaqësues të 
ushtrisë,rinisë dhe gruas antifashiste etj

bate e diskutime.
Referatin e parë e lexoi Mehmet 

Hoxha, ish Prefekt i Elbasanit, veprim-
tar i lëvizjes antifashiste, mbi “situat-
en politike dhe formimin e Kryesisë së 
Kshillit Nacionalçlirimtare”.

Referatin e dytë e lexoi Xhavit Ni-
mani, mësues nga Gjakova, anëtar i 
Komitetit Qarkor të Rrafshit të Dukag-
jinit, “Mbi rolin e Këshillave Naciona-
lçlirimtare”.

Në Konferencë diskutoi Hajdar Du-
shi duke u ndalur në gjendjen politike 
në Shqipëri dhe rezultatet e Luftës 
Antifashiste Nacionalçlirimtare, çka 
e kishte ndihmuar fuqimisht Lëvizjen 
Antifashiste në Kosovë dhe u angazhua 
për ngritjen e Këshillave Nacionalçlir-
imtare edhe në zonat e paçliruara.

Pas diskutimeve me propozim të Ze-
kirja Rexhës u formua Komisioni për 
hartimin e Rezolutës dhe Proklamatës 
si dokumenta kryesor të Konferencës.

REZOLUTA QË PËRCAKTOI 
VETËVENDOSJEN

Konferenca e Bujanit ishte një ng-
jarje krejt e veçantë e historisë sonë 
kombëtare, në të cilën u bë deklarimi 
për shkëputjen dhe pavarsinë e plotë 
të Kosovës nga Serbia e Jugosllavia 
dhe për realizimin e së drejtës së lig-
jëshme për bashkimin me Shqipërinë.

Në Rezolutë shprehimisht thuhet: 
“Kosova e Rrafshi i Dukagjinit është 
krahinë e  banuar me shumicë nga 
populli shqiptarë i cili si gjithmonë, 
ashtu edhe sot, dëshëron me u bash-
kue me Shqipërinë”.

Konferenca theksoi se: “Lufta e 
përbashkët me popujt e tjerë të Ju-
gosllavisë kundër okupatorit nazist e 
bashkpuntorëve të tij është e vetmja 
rrugë për të Þ tuar lirinë nga e cila kri-
johet mundësia e vetvendosjes deri në 
shkëputje.

Pas miratimit të Rezolutës, Konfer-
enca u shndrrua në Këshillin Krahinor 
Nacionalçlirimtar për Kosoven e Rraf-
shin e Dukagjinit dhe rrjedhimisht të 
gjithë delegatët e Konferencës u bënë 
antar të Këshillit.

Nga rradhët e Këshillit u zgjodh 
Kryesia e tij me përbërje nga 9 antarë. 
Kryetar i Kryesisë u zgjodh Mehmet 
Hoxha, Nënkryetar u zgjodhen Rifat 
Berisha dhe Pavle Joviçeviç, ndësa an-
tarë u zgjodhen: Zekerja Rexha, Xhe-
vdet Doda, Fadil Hoxha. Ali Shukriu 
dhe Hajdar Dushi.

Këshilli Krahinor për Kosoven e 
Rrafshin e Dukagjinit mund të kon-
siderohet si Parlamenti i parë plural-
ist dhe Kryesia e tij si Qeveria e parë 
Demokratike e Kosovës dhe Rrafshit të 
Dukagjinit.

Më 9 shkurt 1944 u mbajt mbled-
hja e Këshillit Nacionalçlirimtare të 
Krasniqes në Malsinë e Gjakovës i 
cili zgjodhi kryesinë e re me: Kryetar 
Veli Niman Doçi, Zv.Kryetar: Jaho Sali 
Mulosmani e Mustaf Adullahu, Antar: 
Adem Hoxha,Rrustem Vojvoda,Bra-
him Beka ( Bashkurti),Selim Bardheci( 
Gjongeci) dhe Sekretar:Mehmet Der-
mani.

Populli i Kosovës duke patur 
shpresë se vendimet e Konferencës 
së Bujanit do të viheshin në jetë pas 
çlirimit , u ngrit edhe më i ndergjeg-
jshëm në luften antifashiste duke for-

(Vijon në faqen 11)
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PËRKUJTIMI

Nga Afrim DEVA

Në Gjakovë u shënua 78 vjeto-
ri i çlirimit të qytetit dhe dita e 
formimit të brigadës së VII Sul-

muese të Kosovës.
Me këtë rast u mbajt mbledhja solemne  

e Kryesisë së Organizatës së Veteranëve të 
LANÇ të Kosovës dhe degës në Gjakovë, 
ku merrnin pjesë veteranët e LANÇ, pas-
ardhësit e dëshmorëve dhe përfaqësuesit 
e UÇK-së nga Gjakova.

Në mbledhje u vlersuan veprat dhe 
kontributi i veteranëve të LANÇ dhe të 
UÇK për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.

Në shenjë nderimi të kësaj dite dhe 
mirënjohjeje u bënë edhe hamazhe pranë 
përmendoreve të veprimtarëve të shquar 
nga Gjakova, te varri i Heroit Fadil Hox-
ha, ish kryetares së Organizatës së Veter-
anëve të LANÇ të Kosovës Vahide Hoxha 
dhe në varrezat e dëshmorëve të UÇK-së.

Qyteti i Gjakovë që ka dhënë me qindra 
dëshmor gjatë LANÇ u çlirua më 9 nëntor 
të vitit 1944. Gjakovën e çliroi Brigada e 
V-të shqiptare dhe e IV –të kosovare. Në 
çlirimin e Gjakovës kontribuan shumë 
paritizanët e Malësisë së Gjakovës bashkë 
me popullatën patriotike të qytetit, duke 
marrë pjesë në luftën kundër gjermanëve 
dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Menjëherë 
pas çlirimit të Gjakovës, më 10 nëntor u 
mbajt në tubim i madh popullor, në të ci-
lin morrën pjesë të gjithë gjakovarët duke 
pritur me gëzim dhe brohoritje partizanët 
dhe udhëheqësit e saj dhe duke orga-
nizuar manifestime të përzemërta.

Duke folur në mbledhjen solemne, 
kryetari i Organizatës së veteranëve 
të LANÇ të Kosovës, dega nl Gjakovë, 
Skënder Hoxha, në fjalën e tij theksoi: 
“Përkujtimi i ngjarjeve të rëndësishme siç 
është kjo sot, nuk është veç një përkujtim 
i thjeshtë i së kaluarës sonë, por para së 
gjithash, është një moment i reß ekttimit 
dhe shprehje e konsideratës dhe homa-
zhit ndaj përpjekjeve dhe sakriÞ cave të 
mëdha të popullit tonë, i cili me luftën e 
tij u rreshtua në anën e Koalicionit An-
tifashist dhe bëri zgjedhjen më të mirë 
si pjesë e Þ timtarëve të Luftës së Dytë 

Nderim për dëshmorët dhe të gjithë ata që dhanë jetën dhe kontribuan për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës  

ÇLIRIMI I GJAKOVËS - EPOPE E 
SHNDRITSHME E QYTETIT DHE RRETHINËS

• “Fadil Hoxha, Emin Duraku  Asim Vokshi, Bajram Curri,  Hajdar Dushi, Mustafa Bakia, Sadik Stavileci, Xheladin Hana, Xhavit Nimani, 
Veli Deva, Ymer Pula, Xhevdet Hamza dhe shumë të tjerë do të mbahen mend për besimin, gatishmërinë,sakrifi cën dhe kontributin e tyre për 
ndërtimin dhe emancipimin shoqëror, ekonomik dhe politik të Kosovës. Ata krijuan kushte të fl asim shqip, të përdorim fl amurin tonë kombëtar, 
ndërtuan fabrika shkolla, themeluan Univerzitetin e Prishtinës, Institutin Albanologjik, Institurin e Historisë, ASHA RTV, kontribuan në mi-
ratimin e Kushtetutës së vitit 1974 dhe përkrahën luftën e UÇK-së,-tha gjatë fjalës së tij nënkryetari i OVLANÇ të Kosovës Bashkim Hisari.

Botërore. Dita e çlirimit të Gjakovës dhe e 
rrethinës nga okupatori nazi-fashist ëshë 
një datë historike e cila nuk mund të har-
rohet. Është një ditë e veçantë, një epope 
e shëndritshme e këtij qyeti dhe rrethinës 
së tij. Çlirimi i Gjakovës na kujton luftën 
heroike të popullit shqiptar të Gjakovës 
dhe Kosovës, e cila ishte luftë e drejtë 
për çlirimin social dhe kombëtar për të 
jetu një një shtet shqiptar, dëshirë e kah-
motshme e gjithë patriotëve shqiptarëve, 
e cila ende edhe sot nuk është realizuar, 
edhe pse sot Kosova është shtet i pavarur 
i lirë dhe emokratik”. Në vazhdim, Skend-
er Hoxha tha se në qyetin e Gjakovës më 
11 nëntor 1944 është formuar Brigada e 
VII-të e UNÇ të Kosovës e Dugagjinit që 
kishte rreth 4 mijë luftëtarë, kryesisht nga 
Gjakova dhe rrethina e saj. Ai në vazh-
dim tha se kontributi i Gjakovës është i 
madh edhe lidhur me krijimin dhe zhvil-
limin e pushtetit revolucionar të Kosovës, 
veçanarisht në mbajtjen dhe përfundimin 
me sukses të Konferencës Themeluese të 
LNÇ për Kosovë e Dugagjin për të cilën 
kontribut të veçant kanë pasur Fadil 
Hoxha dhe shumë djem të Kosovës që u 
shkolluan në Shqipëri dhe që ishin ndër 
të parët që përqafuan idetë përparim-
tare, liridashëse të kohës dhe të cilët në 
bashkëpunim të ngushtë me partizanët 
e Malësisë së Gjakovës, menjëherë pas 
Mbledhjes së Dytë të AVNOJ-it, në fshatin 
Bujan të Malësis së Gjakovës, organizuan 
Konferencën e Parë të Këshillit Krahinor 

Nacionalçlirimtar për Kosovë e Rrafshin e 
Dukagjinit. Në këtë Konferencë historike 
u diskutua për të ardhmën e Kosovës. Me 
votën e lirë të të gjithë pjesëmarrësve, u 
miratua Rezoluta për realizimin e aspirat-
ave të shqiptarëve për vetëvendosje dhe 
bashkim me shtetin amë-Shqipërinë.

Ndërkaq, Nazmije Duraku duke folur 
pranë shtatores së vëllait të saj, Heroit të 
Popullit Emin Duraku i cili u likuidua pas 
Konferencës historike të , ndë të tjerash 
tha: “Emini shquhej me idealet e tij të 
thella patriotike dhe me dëshirë të ß akët 
të sheh Kosovën e lirë dhe të pavarur. Ide-
alet e Eminit dhe të shumë dëshmorëve 
kosovarë ishin si hyrje dhe një kushtrim 
për të gjithë shqiptarët të realizonin ën-
drën e madhe për çlirimin e kombit shqip-
tar. Ne kurrë nuk mund të harrojmë, pa-
drejtësitë që na janë bërë në Gjakovë dhe 
në fushëbetejat e Kosovës. Pas luftës Þ lloi 
të agojë e ardhmja jonë e ndritur të ciën 
sot po e gëzojmë. Ne, atë çka deshëm e Þ -
tuam, por tani duhet të dijmë ta ruajmë”.

Pranë varrin të Heroit të Popullit Fadil 
Hoxha, ish kryetares së Shoqatës së Vet-
eranëve të LANÇ dhe të dëshmorëve të 
UÇK-së foli nënkryetari i Organizatës së 
Veteranëve të LANÇ të Kosovës, Bashkim 
Hisari, i cili tha se  në një kohë të ndër-
likuar në shtjellën e ngjarjeve të zjarr-
ta të luftës në vitet e dyzeta, bijtë e bijet 
më të mira të Kosovës, u bashkuan dhe 
bashkë me partizanët e Shqipërisë zh-
villuan luftën heroike për çlirimin kom-
bëtar dhe social dhe se lufta e tyre ishte 
kurora e luftës për liri,vetëvendosje dhe 
për demokraci. Ai theksoi se gjakovarët 
të frymëzuar nga vlerat liridashëse ishin 
ndër të parët që tubuan forcat patriotike 
dhe progresive dhe u rreshtuan në anën 
e drejtë të historisë-në luftën vendimtare 
kundër okupatorëve fashistë. Më tej aish-
toi: “Në krye me Fadil Hoxhën krijuan 
aradhat e para revolucionare të armato-
sura. Formuan Brigadën e VII Sulmuese 
të Kosovës, në Þ llim me 1.300 e më vonë 
me mbi 10.000 luftëtarë. Ata bashkë 
me partizanët nga Shqipëria, luftuan, jo 
vetëm për çlirimin e Gjakovës, Kosovës e 
Shqipërisë, por edhe të viseve tjera të ish 
-Jugosllavisë. Në Luftën e Dytë Botërore, 
për lirinë e qytetit të tyre luftuan rreth 

6.000 gjakovar,ë prej të cilëve mbi 120 
ranë dëshmorë”

Hisari vlersoi lartë kontributin e par-
tizanëve gjakovar duke konstatuar se: 
“Fadil Hoxha, Emin Duraku  Asim Vok-
shi, Bajram Curri,  Hajdar Dushi, Mus-
tafa Bakia, Sadik Stavileci, Xheladin 
Hana, Xhavit Nimani, Veli Deva, Ymer 
Pula, Xhevdet Hamza dhe shumë të 
tjerë do të mbahen mend për besimin, 
gatishmërinë,sakriÞ cën dhe kontributin e 
tyre për ndërtimin dhe emancipimin sho-
qëror, ekonomik dhe politik të Kosovës. 
Ata krijuan kushte të ß asim shqip, të për-
dorim ß amurin tonë kombëtar, ndërtuan 
fabrika shkolla, themeluan Univerzitetin 
e Prishtinës, Institutin Albanologjik, Insti-
turin e Historisë, ASHA RTV, kontribuan 
në miratimin e Kushtetutës së vitit 1974 
dhe përkrahën luftën e UÇK-së. Pra, 
kontrinuan në vendosjen e  themeleve të 
vendit që e kemi dëshiruan gjithmonë-të 
shtetit të pavarur, sovran dhe demokra-
tik të Kosovës. Pa veteranët, pa ata që 
luftuan, nuk do të ishim sot këtu dhe 
nuk do të kishim çfarë të festonim”. Sip-
as Z.Hisari: “E vërteta është se LANÇ dhe 
lufta e UÇK-së ishtin Þ timtare, e drejtë 
dhe e ndershme. Ishin lavdi dhe krenari 
për popullin tone. Ndaj, kurrë nuk do të 
pranojmë që të nënvlerohen vlerat e Þ -
tores së tyre - liria, pavarësia, demokracia 
dhe të drejtat tona. Falë tyre, sot vendo-
sim vetë për të ardhmen tonë. Për shkak 
të tyre nuk kemi të drejtë dhe nuk guxo-
jmë të jemi të pavendosur për të jetësuar 
dhe avansuar idealet të tyre. Vlerat e tyre 
gjithnjë do ti respektojmë dhe nuk do të 
lejojmë të shtrembërohet historia, sepse 
veprat e tyre tani më janë bërë simbol i 
shtetit të pavarur sovran dhe demokratik 
të Republikës së Kosovës-shtetit krenar 
nga i cili mund të dërgojmë mesazhe se 
kemi ditur të luftojmë dhe të Þ tojmë lir-
inë, të ruajmë paqën dhe të ardhmën 
për brezat që do vijnë., Ndaj, detyra jonë 
është të promovojmë idetë antifashiste, 
atdhetare dhe demokratike. Të bëjmë më 
shumë dhe akoma më mirë, të tregojmë 
respektin më të thellë, të kujtojmë dhe 
nderojmë dëshmorët dhe të gjithë ata që 
dhanë jetën dhe kontribuan për lirinë dhe 
pavarësinë e Kosovës”..
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DOSSIER                 

Nga Ing.Adem KORMAKU 

Pesëdhjetëekatërvjet më parë, me 
porosi të udhëheqjes së kohës, 
një grup specialistësh shqiptarë 

do të nisnim punimet për ndërtimin e 
memorialit kushtuar të rënëve shqiptarë 
në kampin famëkeq në Mauthausen të 
Austrisë. Ka qenë data 15 gusht 1968 
kur na thirrën ministrat e ndërtimit e të 
arsimit, përkatësisht Rrahman Hanku 
e Thoma Deljana dhe na komunikuan 
porosinë e udhëheqjes për të ndërtuar 
në Mauthausen, ashtu si edhe shtetet 
tjera, memorialin kushtuar viktimave 
të këtij kampi famëkeq shfarosës nga 
vendi ynë. Në takim ishin: projektuesi 
Robert Kote dhe specialistët Adem Kor-
maku, Llazar Mazniku e Taqo Miho. Ne 
ishim tre specialist ndërtimi me për-
vojë nga ish-ndërmarrja “21 Dhjetori”  
që kishim marrë pjesë në ndërtimin e 
Pallatit të Kulturës në Tiranë, që kurse 
Heroi i Punës Socialiste Trojçe Mazniku 
vuri gurin e parë të Þ llimit të punimeve, 
kur merrte pjesë edhe ish – udhëheqësi 
sovjetik Nikita Hrushov, i cili Þ llimisht 
premtoi ndërtimin e këtij objekti si dhu-
ratë, por më vonë e anulloi po vetë ai. 
Me përfundimin e punimeve të Pallatit 
të Kulturës u shpërndamë në objekte 
tjera ndërtimi të ish-ndërmarrjes “21 
Dhjetori”, deri kur na përzgjodhën për të 
zbatuar punimet e memorialit në Mau-
thausen, në këtë objekt të përcaktuar 
si të rëndësisë së veçantë nga udheqja 
e kohës, sepse do përfaqësonim shtetin 
shqiptar.

POROSITË E UDHËHEQJES 
PËR RËNDËSINË  POLITIKE E 
SHTETËRORE TË OBJEKTIT

Në takimin me ministrat Hanku e 
Deljana na u dorëzua edhe projekti i 
përfunduar nga inxhinieri Robert Kote 
me të gjitha detajet për zbatimin e pun-
imeve të monumentit. Ndërkohë skulp-
tori i mirënjohur Odise Paskali kishte 
marrë detyrën për të përgatitur bustin 
prej bronxi të partizanit Þ timtar, në 
këmbët e të cilit do të ishte ushtari gjer-
man i shtrirë pas goditjeve me qytën e 
pushkës, i cili simbolizonte Þ toren mbi 
fazhizmin.

Ne, porsa morëm detyrën, studjuam 
dhe zbërthyem projektin me detaje për 
çdo zë e proces punimesh. Parcaktu-
am me saktësi materialet e duhura për 
përfundimin e këtij objekti që do të mer-
reshin nga Shqipëria. Kombinati “Josif 

Rrëfi mi i inxhinierit që ka lënë gjurmë në ndërtimin e veprave kryesore të vendit para ‘’90-tës 

54 vjet më parë – Si e ndërtuam memorialin 
kushtuar të rënëve shqiptarë në Mauthausen

• Në festat e Nëntorit 1968, partizani fi timtar, simbol i fi tores së popullit shqiptar mbi 
fashizmin u ngrit madhështor në Mauthausen. Kjo vepër arti me simbolikën e saj të veçantë 
na gëzoi pa masë jo vetëm ne që punuam për realizimin e saj, punonjësit e fotografi n e am-
basadës shqiptare në Vjenë, por edhe vizitorët e shumtë nga të gjitha vendet e botës

Pashko” kishte marrë detyrën për të 
prodhuar të gjitha materialet e nevo-
jshme, pllakat e mermerit, gurët për 
veshjen Þ llestare të kollonës e çdo mate-
rial tjetër që dilte nga zbatimi i projektit, 
sipas listave të hartuara. U punua me 
përgjegjësi e përkushtim, si nga Kom-
binati “Josif Pashko”, ashtu edhe nga 
sektorët e ndërmarrjes “21 Dhjetori” , 
ku u përgatitën hekurat e bazamentit 
e të kollonës e të tjera…Fondet e ob-
jektit i dispononte Ministria e Arsimit 
e Kulturës. Pas një muaji përgatitjeje, 
nën përgjegjësinë tonë si specialistë që 
do të zbatonim punimet, kontrolluam 
cilësinë e prodhimit dhe sasinë e çdo lloj 
materiali. Depozituam gjithë bazën ma-
teriale në magazinë dhe vajtëm të tre e 
i raportuam ministrit Rrahman Hanku 
se ishim bërë gati për t’u nisur për në 
Austri. Të nesërmen na thërret Ministri 
i Arsimit dhe Kulturës Thoma Deljana 
në zyrën e tij për të na shpjeguar me 
hollësi rëndësinë politike dhe shtetërore 
të ndërtimit të këtij memoriali. Detyra e 
veçantë e të dy ministrave ishte që Me-
moriali të përfundonte për festat e Nën-
torit të atij viti.

KOHA E ACARIMIT TË MAR-
RËDHËNIEVE SHQIPËRI-BASHKIM 

SOVJETIK
Pas disa ditësh morëm pasaportat 

e përgatitura nga Ministria e Punëve të 
Brendshme, si dhe disa udhëzime. Të 
tre ishim me emocione; të gëzuar nga 
njëra anë, por edhe me ankth, për këtë 
detyrë të rëndësishme e me përgjegjësi 
që na ishte ngarkuar. Prisnim me padu-
rim ditën e nisjes.

Data 20 shtator përkoi me një situatë 
të rënduar në vend si rrjedhojë e acarim-
it të marrëdhënieve Shqipëri-Bash-
kim Sovjetik. Në ato rrethana na vjen 
ß etëthirrja me tre vija të kuqe për mo-
bilizim nën armë. Menjëherë paraqitemi 

në Degën Ushtarake Tiranë, ku pasi i 
sqaruam për detyrën që kishim mar-
rë, me pasaportat e kthimit në dorë, 
u lejuam të vazhdonim misionin e 
ngarkuar. Të nesërmen u paraqitëm në 
ndërmarrje ku gjetëm të rreshtuara tri 
maune me rimorkiot e mëdha. Parku 
i eksportit Durrës ishte ngarkuar për 
transportimin e të gjitha materialeve të 
ndërtimit nga Tirana për në Mauthau-
sen të Austrisë.

Më 23 shtator, mbas dite u nisëm 
nga Tirana për në Elbasan, nga ku të 
nesërmen të kalonim sa më shpejt 
kuÞ rin e Qafë Thanës për në Jugosl-
lavinë e atëhershme. Maunet ishin të 
mbingarkuara, kështu që nuk mund 
të ecnin me shpejtësi. Ishte koha kur 
ish-kryeministri Mehmet Shehu denon-
coi Traktatin e Varshavës, kur buçisnin 
radiot duke transmetuar fjalimin e tij, 
ndërkohë që ishte shpallur gjendja e 
jashtëzakonshme dhe i gjithë populli 
shqiptar ishte në gjendje alarmi…

PERIPECITË E UDHËTIMIT DERI 
NË VJENË. AKOMODIMI NË DHO-

MAT KU KISHIN FJETUR OFICERËT 
E GESTAPOS

Më 24 shtator 1968, në mëngjes 
kaluam kuÞ rin e Qafë Thanës dhe në 
orën 12 mbritëm në Strugë ku bëmë një 
pushim të shkurtër sa për të pirë një 
kafe. Për ne ishte udhëtimi i parë jashtë 
shtetit. Do bënim 2000 km rrugë nga Ti-
rana për në Vjenë. Shoferët e eksportit i 
dinin mirë rrugët dhe njihnin çdo qytet 
ku kalonim. Kënaqësi dhe lodhje. Di-
tari i atij udhëtimi është i mbushur me 
kujtime nga më të ndryshmet: Strugë-
Ohër-Manastir-Nish-Beograd-Zagreb-
Maribar dhe më 27 shtator në kuÞ rin 
austriak ku na nxorën disa probleme 
në doganë, sa për të na vonuar ! Doga-
na e Austrisë na shoqëroi deri në Vjenë. 
Mbrritëm në orën 3 të mëngjezit të 28 

shtatorit. Të trija maunet u bllokuan 
në doganën e Vjenës. Ne të tre ß ejtëm 
në një hotel brenda ambjenteve të do-
ganës. Qëndrimi tre ditor për veriÞ kimin 
e dokumenteve në doganë për ne qe një 
boonus që na favorizoi të vizitonim qyte-
tin e Vjenës me bukuritë e tij  mahnitëse.

Më 1 tetor, në orën 5.30 të mëngjezit 
u nisëm për në Mauthausen ku pas pesë 
orësh arritëm në destinacion, në kamp-
in ku do shkarkonim materialet nga tri 
maunet. Punonjësi i ambasadës shqip-
tare në Vjenë që na shoqëronte bëri një 
takim me administratorin e godinave, 
i cili na dha një kapanon të madh ku 
do shkarkonim materialet e ndërtimit 
dhe morëm çelësat e magazinës. U ako-
moduam për të fjetur në kampin afër 
punës në dhomat ku kishin banuar 
oÞ cerët e Gestapos. Dhomat kishin tre 
krevate, frigorifer dhe vend për të gat-
uar…

NISJA DHE VAZHDIMI I PUNI-
MEVE NË MAUTHAUSEN

Më 2 tetor 1968 u ngritëm në mëng-
jez herët. Kishim kërkuar nga amasada 
të njoftohej Zyra e Urbanistikës e Linx-
it që kishte nën administrim territorin 
e Mauthausenit. Me korrektësi, që në 
orën 8.00 të mëngjezit vjen kryearkitekti 
i Linxit me një Gentplan ku ishte për-
caktuar parcela për ndërtimin e memo-
rialit shqiptar. Na komunikoi rregullat 
që duhet të zbatonim gjatë procesit të 
ndërtimit. Nuk lejohej bllokimi i rrugës. 
Dherat e objektit dhe mbeturinat e 
ndërtimit do hidheshin 5 km larg….e 
kështu morëm lejën për Þ llimin e punës. 
Në bazë të koordinatave që morëm për 
sheshim menjëherë bëmë piketimin e 
objektit dhe Þ lluam nga puna. Na priste 
një volum i madh punimesh. Do të 
bënim edhe punëtorin e thjeshtë që nga 
gërmimi e hedhja e dherave…Ditari i zh-
villimit të punimeve dhe vështirësive që 
na shoqëruan është shumë i gjatë. Ad-
ministratori Emanuele i kampit u miqë-
sua me ne. Pasi na shihte duke punuar 
vetë në gëmimin e sheshit të bazamen-
tit, një ditë na pyeti :

-Po specialistët për ndërtimin e ob-
jektit kur do të vijnë ?!

-Ju përgjigjëm se gjithshka deri në 
përfundimin e memorialit do të bëhet 
nga ne të tre..dhe ai ngeli i habitur.

Punuam me përkushtim me orare të 
zgjatura sepse po afronte ardhja e dimrit 
dhe në atë zonë temperaturat zbrisnin 
deri në minus 25-30 gradë.

Emanuele, spanjoll me origjinë, 
ishte dëshmitar okular i torturave në 
këtë kamp të shfarosjes. Ai, pasi kishte 

(Vijon në faqen 7)
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HOMAZH

Halil RAMA

Nuk është e lehtë të shkruash për 
njerëzit e mendjes dhe të punës, 
për ata që ß asin me autorite-

tin e dijes dhe që tërë jetën ia kushtuan 
atdheut, duke shërbyer në skajet më të 
largëta të tij. I tillë është rasti i Muharrem 
Kokonës, të cilit i kushtohen këto radhë.

Muharrem Kokona lindi më 14 janar 
1939 në Hormovë të Tepelenës. Në vitin 
1956 mbaroi shkollën Harry Fultz me re-
zultate të shkëlqyera. Në vitet 1957-1958 
ishte shef seksioni i arsimit në Burrel. 
Në 1959 Þ lloi studimet e larta në Akade-
minë Ushtarake të Moskës ku shkëlqeu 
si student. Atje u zgjodh sekretar i rinisë 
për studentët shqiptarë. Me mbarimin e 
studimeve u kthye në atdhe, ku u emërua 
pedagog në Akademinë e Ministrisë së 
Brendshme. Në vitin 1967 u emërua 
Komandant i KuÞ rit për zonën Gjiro-
kastër-Korçë. 

Për disa vite mbajti detyrën e Koman-
dantit të Batalionit të Sigurimit në Minis-
trinë e Brendshme.  

Në vitet 1991-1993 punoi si drejtues 
në komisionin për gjetjen e eshtrave të 
të vrarëve gjatë komunizmit. Muharremi 

shpëtuar i gjallë ishte stabilizuar me banim në Mau-
thausen dhe punonte si ciceron dhe administrator i 
godinave të mbetura… Shpjegonte me hollësi të gjitha 
ngjarjet që kishte përjetuar në këtë kamp. Dhe ne 
ishim me fat për faktin se shoku ynë, Llazar Mazniku 
komunikonte italisht me Emanuele.

Një ditë ai na tha: Ju shqiptarët jeni popull shumë 
i mirë. Kam njohur këtu në kamp shumë shqiptarë që 
për fatin e keq i dogjën në krematotoriumet apo vdiqën 
nga torturat dhe mungesa e ushqimit.

Dhe më pas vijoi: Ju të tre jeni artistë e do të  ngrini 
këtu një shtatore në kujtim të atyre martitëve që sollën 
lirinë. Ndaj, para se të nisni punën, duhet të njihni 
historitë tragjike që kanë ndodhur këtu, pasi do ju 
ndihmojnë shumë në punën tuaj. Emanuele na tregoi 
histori të tragjedive çnjerëzore të pafundme…

Gjatë punës me orare të zgjatura hasëm shumë 
vështirësi. Nuk kishim as mjet transporti për të hequr 
dherat e mbeturinat. Vendi mori pamje tjetër. U ngrit 
kollona afër 8 m, u sistemua sheshi me 120 m2; u bë 
bazamenti i skulpturës. Veshëm kollonën me mermer 
e cila kishte mbishkrimin në shqip dhe gjermanisht. 
Në dy krahët u vunë grushtat e bronxit në kollonë 
sheshi. Kollona e ambjenti morëm pamje tërheqëse. U 
bë në fakt  një mrekulli.

Afroheshin vazhdimisht vizitorë nga shumë vende 
të botës dhe na përgëzonin për punën që kishim bërë. 
Ndjenim vërtetë krenari kur na thonin: Albania! Bravo 
Albania!

Vizitorë të shumtë na shprehnin mirënjohje për 
Shqipërinë e ne ndjeheshim krenarë që ishim bij të 
këtij vendi.

Më 16 nëntor 1968 në Mauthausen ra bra e parë. 
Por ne kishim përfunduar punimet kryesore. Po siste-
monim e pastronim ku bora nuk na pengonte. Ishim 

Në vitet 1991-1993 punoi si drejtues në komisionin për gjetjen e eshtrave të të vrarëve gjatë komunizmit

Rrugëtimi  profesional i 
suksesshëm i Muharrem Kokonës

• Cilësitë dhe virtytet e tij të admirueshme 
si, ndjenja e përgjegjësisë morale dhe shoqërore, 
dashuria për njerëzit, kolegët, respekti dhe vlerë-
simi njerëzor, edhe për vartësin më të vogël e 
ushtarin më të thjeshtë, e bënte Muharremin një 
mik e shok besnik, epror luajal, kuadro të aftë 
dhe shërbëtor idealist i moralit të tij të pastër, i 
popullit dhe i atdheut

është dekoruar disa herë me tituj dhe 
urdhra nga Kuvendi Popullor për punë 
me ndërgjegjje të lartë dhe ndershmëri në 
kryerjen e detyrave. Ai ka dhënë një kon-
tribut të veçantë në konsolidimin e struk-
turave ushtarake të Shqipërisë, duke u 
përfshirë si udhëheqës ushtarak kryesor, 
për atë kohë. Rrugëtimi i tij profesional 
ishte i suksesshëm, por edhe i vështirë e 
delikat, duke pasur parasysh kohën dhe 
kushtet ku ai zhvilloi aktivitetin e tij. Por, 
cilësitë dhe virtytet e tij të admirueshme 
si, ndjenja e përgjegjësisë morale dhe 
shoqërore, dashuria për njerëzit, kolegët, 
respekti dhe vlerësimi njerëzor, edhe për 
vartësin më të vogël e ushtarin më të 
thjeshtë, e bënte Muharremin një mik e 
shok besnik, epror luajal, kuadro të aftë 

dhe shërbëtor idealist i moralit të tij të 
pastër, i popullit dhe i atdheut. Të gjithë 
ata që e kanë njohur dhe kanë punuar 
me të, do të ruajnë në kujtesë tonin e tij 
të shtruar, të shprehurit e qetë e të kul-
turuar, në një gjuhë të kulluar e të pasur, 
rezultat leximesh bibliotekash të tëra, 
çka e bënte komunikimin me të një ënd-
je më vete. Ishte kënaqësi të pije një kafe 
me të; një kafe të shpejtë në kafenenë e 
punës, një diskutim a problem profesion-
al, një rrëÞ m halli mes shokësh, një ndar-
je brenge a gëzimi familjar... Muharremi 
ishte gjithmonë aty, bashkë me qetësinë 
e tij olimpike, ndihmues e mbështetës, 
fjalëëmbël edhe në heshtje, i gatshëm për 
të qarë me ata që qajnë dhe për të qeshur 
me ata që qeshin. 

 Më 21 nëntor 2022 Muharrem 
Kokona ndërroi jetë duke lënë në pikël-
lim familjen e tij të nderuar, shokët, 
miqtë, ish-kolegët, bashkëpunëtorët 
dhe bashkëudhëtrët në rrugëtimin e 
tij në një jetë të përmbushur me nder 
e sukses. 

Të qoftë i lehtë dheu, komandant 
Muharremi!

54 vjet më parë – Si e ndërtuam memorialin kushtuar të rënëve shqiptarë në Mauthausen

në fund të punimeve dhe në pritje të skulpturës prej 
bronxi, e cila duhej të kishte ardhur.

Punimet në Mauthausen i ndoqën diplomatët e am-
basadës tonë hap pas hapi, si Rakip Hoxha,  Koli Bezo 
etj. Ata kishin krijuar një konsideratë të veçantë për ne 
e na respektonin tej mase. Kjo, si rezultat i kontakteve, 
punës që kishim bërë por edhe informacioneve që am-
basada kishte grumbulluar me rrugët e mënyrat e saj, 
për karakterin dhe përkushtimin tonë.

Më 25 Nëntor njoftohemi se kishte mbrritur skulp-
tura që ne e prisnim me padurim, pasi të gjitha pun-
imet tjera i kishim përfunduar. Shkarkimi nga maunia 
dhe dërgimi në bazament nuk ishte i lehtë,  mbasi dy 
trupa bronxi dhe bazamenti i tyre po prej bronxi ishin 
shumë të rëndë. Vinçi për shkarkimin e saj nuk mund 
të vinte kur e donim ne dhe për të mos humbur kohë 

ndërtuam një planshe, shtruam dërrasat dhe me anën 
e rulave, me shumë kujdes e zbritëm dhe po me rula 
e planshe e vendosëm me sukses mbi bazament. Pa e 
gërvishtur aspak arritëm ta ngrejmë në këmbë.

Tashmë, partizani Þ timtar, simbol i Þ tores së pop-
ullit shqiptar mbi fashizmin u ngrit madhështor në 
Mauthausen. Kjo vepër arti me simbolikën e saj të 
veçantë na gëzoi pa masë jo vetëm ne që punuam për 
realizimin e saj, punonjësit e fotograÞ n e ambasadës 
shqiptare në Vjenë, por edhe vizitorët e shumtë nga të 
gjitha vendet e botës.

Më 27 Nëntor 1968, në një të ftohtë të veçanë, 
mblodhëm veglat e punës dhe materialet dhe i 
ngarkuam në makinë. U përshëndetëm e u ndamë 

(Vijon nga faqja 6)

(Vijon në faqe 10)

Adem Kormaku, Llazar Mazniku dhe Taqo Miho -Tre specialistet 
shqiptare qe ndertuan memorialin ne Mathausen
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Rustem Kabashi ishte dhe mbeti një  legjendë  e 
gjallë  e shqiptarisë, burrë me vlera të rralla at-
dhetare, bir i shquar i fshatit Kabash këtej dhe 

përtej kuÞ rit administrativ shqiptaro-shqiptar. Ndërkohë 
që ditët e fundit në kuadrin e 110 vjetorit të krijimit të 
shqtetit shqiptar ka dalë në dritë një vepër e rëndë-
sishme historiograÞ ke për Rustem (Rrustë) Kabashi, për 
këtë dëshmor dhe hero të pashpallur, për këtë luftëtar e 
prijës dinjitoz të historisë së kombit shqiptar. “Rustem 
Kabashi-Haxhi Rustë Kabashi (1835-1910)” (në  doku-
mente, në folklor e në historiograÞ ), është një memori-
al kujtese, për trimin e madh të etiketur edhe si “Robin 
Hudi shqiptar”. Jeta dhe vepra e Rustem Kabashit është 
një copëz e historisë shqiptare, për një vlerë të spika-
tur të atdhetarisë dhe trimërisë shqiptare, që edhe pse 
e varën në  litar pushtuesit osmanë më 18.08.1910, 
nuk ja shuan as zërin as famën, nuk ja shuan dot diel-
lin patriotik që e ndriçon në të gjitha epokat e kombit. 
Varja në  litar e këtij trimi e bëri edhe më  të  famshëm 
dhe më  frymëzues për djalërinë  kryengritëse shqiptare. 
Libri për Rrustën është një ringjallje të shpirtit atdhetar, 
në kuadër të 110 vjetorit të krijimit të shtetit shqiptar 
është homazh, nderim e respekt për Rustem Kabashin, 
Rrustën e historisë shqiptare. 

Rustem Kabashi lindi, u rrit në një truall atdhetar 
më 15.05.1835. Ai ishte biri i Rexhep agë  Balës dhe i 
nënë Halimesë. Luftrat e shekullit të XIX, dhe veçanër-
isht LSHP, kryengritjet e viteve 1884-1885, kryengritjet 
në prag të pavarësisë të 1909-1910, e bënë Rrustë Ka-
bashin të njohur si luftëtar, si prijës, si organizator dhe 
bashkëluftatar i prijesave si Sulejman Vokshi e dhjetra 
burrave që i bëjnë nder shqiptarisë. Ai ishte një atdhetar 
e luftëtar i rrallë që në rininë e tij të hershme dhe për të 
shprehja se, “Shqiptarin nuk e ka qitë lokja prej barku, 
por huta prej çarku”, është më se e përshtatshme. Jeta 
e Rrustë  Kabashit është jeta e një heroi, që edhe me 
familjen e madhe që krijoi kishte 19 fëmijë, 14 djem dhe 
5 vajza, në katër martesat e tij. Heroi i Kabashit dhe i 
mbarë kombit shqiptar ka qenë katër herë i burgosur, 
katër herë i internuar dhe për mosbindje ndaj pushtuesit 
osman. Ai provoi burgjet Prizren. Shkup, Selanik, Stam-
boll, Jemen, Kastomani. Duke qenë se pushtuesi nuk ja 
doli dot me të së fundi e vari në qendër të Prizrenit, sepse 
gjyqi ushtarak osman e dënon me varje në litar. Fjala 
e tij e fundit u bë frymëzim brezash atë mëngjes të 18 
gushtit 1910 në shatërvanin e Prizrenit: “Ma mirë në litar 
se i poshtruem si tradhëtar!” Këto ishin fjalët e burrit 75 
vjeçar që nuk kishte litar që t’ja mbyste fjalën. Kështu si 
osmanët do vepronin të gjithë pushtuesit dhe armiqtë 
e shqiptarisë. Me aktin sublim në moshë të madhe të 
Rrustë  Kabashit tregohet qartë se pushtuesi e kishte 
frikë deri në palcë prej tij, sepse ai nuk ishte as aga, as 
bej, as feudal, por ishte një malsor e tribun popullor, 
që dëshironte që populli të jetonte i lirë. Bashkë me 
Rrustë  Kabashin u varën 17 udhëheqës të kryengrit-
jeve antiosmane. Libri i porsadalë është një homazh 
për Rustemin Kabashin, që ndriçon një epokë errë-
sirë nën pushtim. Libri vlerëson guximin, trimërinë, 
besnikërinë, bujarinë, për burrë kuvendi dhe fjalën e 
mençur, për komunikimin e spikatur, për pleqnar e 
pajtimar gjaqesh, luftëtar i rreshtit të parë, por dhe 
prijës i djalërisë, njeri i panënështruar si kabashas i 
paepur, si prijës për vetqeverisje sipas traditave shek-
ullore, pa diskriminime të shtresë nga niveli i pasurisë 
si dhe pa diskriminime besimtare. Mbi të  gjitha spi-
kaste shekujve tradita shqiptare e bijëve të  Kabashit, 
që  ka ardhur deri në  ditët tona si oshëtimë  e sheku-
jve: “Mikun prite me bukë, hasmin me pushkë!”

Të parët e Rustemit erdhën nga Kabashi, por me vete 
morën rrënjët, traditat dhe zakonet e Þ sit dhe mbiem-
rin e fshatit, pse jo ribënë një Kabash të ri në Prizren, 
për të cilat i qartëson që në hyrje të librit Xhemal Meçi. 
Ky hulumtim dokumentar i bën nder librit dhe është 
një gjetje e duhur e autorit Profesor Shefqet Hoxha, që 
ja beson në mënyrë Þ snike hyrjen një burri me dijeni 
të thella arkivistike, që ka qëmtuar thellë në historinë 
e Kabashit, e deri në Kolonjë, që është si një udhërrë-

Legjendë  e gjallë  e shqiptarisë, burrë me vlera të rralla atdhetare, bir i shquar i fshatit Kabash

RUSTEM KABASHI - ROBIN HUDI SHQIPTAR DHE 
ATDHETARI I BASHKIMIT TË TROJEVE SHQIPTARE

(Në përkujtium të patriotit dhe atdhetarit, zemë zjarrtë  Rustem Rexhep Kabashi (15.05.1835 – 
18.08.1910), ose sikurse njihet Robin Hudit shqiptar prijës e luftëtar mitik i Lidhjes Shqiptare 
të  Prizrenit, kryengritës i gjithë  epokave, prijës i kryengritjeve të  mëdha shqiptare të  1909-
1910-ës, në  prag të  Pavarësisë  shqiptare, babai i 14 djemve dhe 5 vajzave, katër herë i burgo-
sur nga osmanët, katër herë i internuar dhe për mosbindje ndaj pushtuesit, i dënuar “me varje 
në litar” në qendër të  Prizrenit, duke ngelur përjetësisht momoment atdhetarie dhe përjetësie 
për truallit arbëror të përbashkuar).

Prof. Asoc. Dr. Kolonel ® Zaho GOLEMI
MSC Kolonel ® Bilbil DERVISHI

fyes për brezat që kërkojnë të zbulojnë trashëgiminë 
njerëzore e luftarake të Þ sit dhe fshatit, të trevës për-
reth dhe më gjerë. Mbi të gjitha vendlindja është pika 
e dobët e çdo njeriu. Kujtimet e rinisë janë ato që të 
mbërthejnë, pse jo të gozhdojnë në një dashuri që ska 
të dytë si vendlindja. Ajo nuk mund të ndërrohet dhe 
as tjetërsohet prandaj shumë njerëz kur janë ngopur 
me të mirat e jetës, përsëri u mungon një copëz vend-
lindje si Kabashi, Puka, treva malsë ore e Bjeshkëve, 
që pavarësisht ashpërsisë e vështirësive, atje është 
rrënjosur fort dashuria e njerëzve. Kështu dhe Rrusta 
i mësuar me qeverisjen vendore në Malet e Dukagjinit 
nuk duronte shtypjen e shfrytëzimin. Burrin e mençur 
të Kabashit nuk kishte pushtues që ta lidhte dhe ta 
bënte zap, as me burgosje dhe as me internime. Libri 
i profesor Hoxhës: “Rustem Kabashi -Haxhi Rrustë 
Kabashi (1835-1910)” (në dokumente, në folklor e në 
historiograÞ ) na sjell një dimension mençurie, të Ka-
bashasve, që ditën të hedhin rrënjë dhe ta bëjnë solid 
fshatin e tyre edhe përtej vijës administrative të kuÞ rit 
shqiptaro-shqiptar të ndarë dhunshëm në vitin 1913 
në Fuqitë e Mëdha. Kështu Kabashin e Pukës e gjejmë 
edhe në Prizren si Kabashi i Prizrenit. Geni shqiptar 
qëndron fuqishëm i lidhur si pjesë e vitalitetit shqiptar, 
si pjesë e atdhetarisë që bijtë e shqipes e kanë pa kurim 
kur fjala është për trashëgiminë arbërore shqiptare, e 
cila u vërtetua dhe në luftën e UÇK-së si pjesë e rëndë-
sime e luftrave këtej dhe matanë kuÞ rit për identite-
tin kombëtar. Ruste Kabashi përmes dokumentave që 

sjell në libër profesor Shefqet Hoxha, është dukshëm 
nje “Robin Hud shqiptar”, i pamposhtur, gjithmonë në 
lidhje, e bashkëveprim me titanë të kombit shqiptar si 
Sulejman Vokshi, Ramadan Zaskoci, Ali Ibra, e shumë 
të tjerë. Në libër gjenden dhe 50 stacionet jetësore të do-
kumentuara mjeshtërisht, me pohime historiograÞ ke 
nga Risto Siliqit, Nikollë Ivanaj, Shukri Rrahimi, Xhafer 
Kabashi, Skënder Luarasi, Destan Bajraktari, Zekeria 
Cana, Shaban Braha. Fatmire Musaj, Jusuf Bajraktari, 
Sabri Maxhuni Novosella etj. HistoriograÞ a e ka detyrim 
profesional për të sqaruar dimesionin madhështor të Þ g-
urave kombëtare edhe kur pushtuesi ka dashur ti kom-
plesojë ato. Burimet e trashëgimisë gojore kanë vendin e 
vet por depërtimi thellë në jetën dhe veprën e Rrustë  Ka-
bashit, në arkivin e Institutit të Historisë, në materiale të 
arkivave të Vjenës, në Raportet e konsujve në Prizren, në 
deponimet në gjyqet ushtarake në Prizren, në xhaminë 
dhe mejtepin që ndërtoi në fshatin e tij, në kontributin si 
pajtues të mbi 500 gjaqeve, në besnikërinë ndaj besimit, 
ku ka qenë dhe dy herë në Qabe më 1902 dhe 1907. Të 
gjitha bashkë ß asin për të vërtetat që pluhuri I historisë 
nuk mund ti mbulojë. Në historinë e trimërisë shqiptare 
padyshim që Rrustě Kabashi ka një vend nderi dhe në 
këngët folkorike. Në gjithë hapësirën shqiptare këngë 
u këndohet veçanërisht trimave e trimërive, lavdisë së 
bijëve. Por Rrustës i është kënduar që për së gjalli. Në 
dhjetra e qindra raste artistët e popullit kanë shkruar 
vargje sikurse është kënga, që poeti depërton në mend-
jen e Sulltanit: pesë vilajete,/I thonë Sulltanit: “jepe!”./
Nuk e jap e kam për vete./E kam për kohë të keqe./
Se i thonë dyfekut “lepe!”..”. Ndërkohë që tribunit pop-
ullor Rruste Kabashi kënga ja kthen vlerat në vargje: 
“Çiftelia kangën ka nis, Prej Shqipnie në Korish,/Hej, 
Korisha e Prizrenit,/Nderi burrnia e vendit./Nëpër 
kulla, ndejë për rrashit, kanga i këndohet Rrustë  
Kabashit,/Gjithë kabashët kudo që janë, Në Kosovë 
e n’Shqipnine nanë ,/Kanë rrit trima për liri,/Nëpër 
shekuj plot lavdi./Ndihet zani apet:/Sulejmani (Vok-
shi hypi n’thep./Porsi zana po pisket: /Ju Kabashë, 
bini he burra,/Qitni n’thika e kacaturra./Kep mbi kep 
e gur mbi gur,/Gjithmonë dolën me ß amur, Gjëmon 
fusha e ushton mali./N’ball prin Rrustë  Kabashi./
Rrusta ish baruti i pushkës,/Shpirti i tij ishte liria, 
Andërra e tij ish Pavarësia..”. Dy vjet pas varjes në litar 
të Rrustë  Kabashit erdhi Pavarësia shqiptare, por do 
të duhej të vinte 1999 që të vinte edhe pavarësia e Dar-
danisë, që ishte edhe ëndërra e Rrustë  Kabashit. Atë 
e prunë  djemtë e çikat e UÇK-së në tokë dhe NATO 
në ajër. Por mbi të gjitha 40 pasardhës të Rustem Ka-
bashit dhe intelektualët si Profesor Shefqet Hoxha, pas 
një shekulli i hoqën litarin dhe ja lëshuan zërin-kush-
trim patë riotit Rustem Kabashit, që grisën mjegullën 
mbi të vërtetën historike të njerit prej luftëtarëve më 
të spikatur të lirisë dhe pavarësisë shqiptare. Desti-
nacioni i këtij librave për atdhetarinë është qartësisht 
i dukshëm. Intelektualizmi shqiptar gjithmonë do të 
ketë uri dhe dëshirë që të lexojë të vërtetat historike 
shqiptare për të gjitha periudhat e luftës për liri pa-
varësi dhe të drejta të shqiptarëve. Libri “Rustem Ka-
bashi - Haxhi Rustë  Kabashi (1835-1910)” (në doku-

(Vijon në faqen 9)
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           Duke marrë shkas nga kryeartikulli i Gazetës 
“NACIONAL”: “ Gjuha Letrare Shqipe e tkurrur, e 
shmangur e tëhumbur”, mendova të shkruaj për këtë 
ngjarje me rëndësi - 50- Vjetori  i K D GJ SH, ku  isha 
pjesëmarrës  edhe  unë me  kumtesë:  “Mbi përdorimin e 
shkronjave të mëdha tek disa përemra vetor e pronor.”. 

         Më 1957  qe botuar  nga Instituti i Gjuhës dhe 
i letërsisë shqipe ,Projekti “Rregullat e Drejtshkrimit të 
gjuhës letrare Shqipe”. Studiues e gjuhëtarë, mësues të 
gjuhës shqipe dhe jo vetëm, por  edhe intelektualë edhe 
pse të fushave të ndryshme Þ lluan të gumëzhinin për-
reth këtij Projekti, që dukej sheshit se ishte i orientuar 
nga qëllime ideologjike e politike të kohës, se sa mbi baza 
të shëndosha shkencore gjuhësore, sepse siç referonte  
vetë Drejtori, kuptohej se ky Projekt,  “për kodiÞ kimin më 
të plotë e më sistematik të një norme të vetme drejtshkri-
more të Shqipes, si  një nga arritjet kryesore të gjuhësisë 
së re Shqiptare  (Prof. A. Kostallari,  referati “Gjuha e 
sotme letrare shqipe.. ,f 106).” Kuptohej se “një nga ar-
ritjet kryesore të gjuhësisë së re shqiptare ishte boshti i 
imponuar politik e ideologjik edhe në gjuhësi si në çdo 
aspekt të jetes të asaj kohe. Po gjuha ku mbështetej si, 
“një  nga arritjet kryesore të gjuhësisë shqiptare”,ishte në 
faktin se u hapën shkolla dhe kurse kundër analfabet-

Mbresa për  50 – VJETORIN E KONGRESIT TË DREJTSHKRIMIT TË  GJUHËS SHQIPE  

Ishin mënjanuar vlerat gjuhësore të gegërishtës 
“Kjoft mallkue kush qet ngatrrime ndër kto vllazen shoq me shoq,  kush  i dan me fjalë e shkrime, çka natyra vet përpoq!” – Nde Mjeda

izmit kudo në Shqipëri. Sigurisht qe sukses në arsim, 
por  shkollat që u hapën ishin Þ llore, kurse Puka si rreth 
kishte vetm 4 shkolla 7-vjeçare. Po niveli   gjuhësor i vetë 
mësuesve, se përgjithësisht ishin me arsim Þ llor, fare 
pak me të mesme nga Shkodra; por  ndërsa në Pukë 
mësues gjuhe të vërtetë ishin Enver Draçini, Kolec Qefa, 
Enver Gjylbegu, Hamit Hebovia, Agim Çausholli, Gjysti-
na Tukja, motrat Dani: (Sabernazi e Aida Dani).. Ndërsa 
gjendja e lokaleve shkollore  përgjithësisht ishte fare e 
papërshtatshme, gjë që i kam përjetuar vetë në moshën 
17-vjeçare.. U emërova mësues në fshatin Kaftallë shta-
tor 1953,  sapo përfundova kursin 2-mujor pedagogjik 
Shkodër, korrik-gusht 1953. Mësimin me katër klasë 
kolektive e zhvilloja  në dhomën e katit të dytë pa tavanë 
e me dritare të vogla të shtëpisë të një të arratisuri politik. 
Libra për gjuhën nuk kishte, Edhe ß etore shkrimit  fare 
pak. .

Po  kështu, kushtet e jetesës  së mësuesve  ishin  
tepër të vështira. Mësuesit vendas i emëronin, gjë e 
natyrshme, në fshatra të thella ose me 3-4 orë rrugë në 
ditë si edhe unë me një ushqim gjatë ditës, bukë misri 
e me pak djath dhe rrallë ndonjë vezë. Edhe mësuesit 
nga Shkodra jetonin në  kushte të tilla. Kuptohet  se në 
këto kushte duhej menduar për mbijetesë se sa për për-
gatitjen mësimore gjuhësore. Ndërsa për gjoja zhdukjen 
e analfabetizmit, gjë që e kam përjetuar edhe unë   në 
vitet 1952 dhe 1953 e 1954, kur isha nxënës në klasën 
e gjashtë gjatë pushimeve dimërore, isha  caktuar për 
kursin e Meçes. Ndërsa si mësues u detyrova ta merrja 
vetë drejtimin e kursit kundër analfabetizmit në  Kaftallë 
dhe Dedaj, se nuk kishte njeri me nivelin e duhur arsi-
mor për të mësuar kursantët. Në fakt rezultatet e kur-
santëve ishin nul, se s’ kishin tekste veç laps e ß etore. 
Gratë nuk tregonin fare interesim, por bënin humor me 
kuptimin e zanoreve; veçse disa prej të rinjve e të rejave 
tregohej interesim të mësonin. Kur iu ankova sheÞ t të 
seksionit të arsimit Pukë, për këtë gjendje, tha: “ E dimë 
të gjithë  se në këto kurse ka formalizëm,   po  ky nuk 
është thjeshtë aksion  mësimor, por edhe politik, pran-
daj  duhet të përpiqemi sa më shumë me punue me këto 
kurse kundër analfabetizmit.”

            Ndërsa gjithandej  kishin Þ lluar batutat  hu-
moristike lidhur me disa norma të Projektit, në të cilin 
vlerat gjuhësore të gegërishtës ishin mjanuar.  “ Një ditë 
po  thoshnin se njëri  po e porosiste gomarin e vet se këtu 
në qytet duhej të bënte: “ I- ë, i-ë e jo: ia – ia,” si përpara. 

Gomari tundi kryet në shenjë bindjeje”. Një ditë po na 
tregonte i ndjeri Isa Alibali, drejtor i teatrit “MIGJENI”,-  
duhej që të publikoja para spektatorëve një dramë të re. 
po se si m’u dha të thoja, se do të shihnin DRËMËN e 
re. Sapo shqiptova trajtën  “Drëmën”  plasën  brohoritjet 
e duartrokitjet!  Të nesërmën më tërhoqën vërejtje!”  Di-
kush thoshte i revoltuar se tani  u dashka  thënë: “ gjuha 
ëmtare e jo gjuha amtare!” për më tepër duhet  thënë 
– kokë e jo krye, pra - Kokëministër e jo Kryeministër! 
Ndërsa në diskutimin e tij , z. Pregë Cub Lleshi nga Mir-
dita ngulmonte se duhen pranuar dy trajtat  dialektore 
të  emrit v e r ë, verë- stinë dhe v e n ë -lëngë rrushi,  se 
kështu del qartë ana kuptimore e fjalës. 

          Nga Projekti vërejta se mungonte shkronja e 
madhe si traditë në gjuhën e shkruar te përemrat vetorë 
e pronorë, si p.sh.  “Zotërisë  Suaj, Tij, etj”,  Prof. dr. 

Jup Kastratit dhe prof. Çabejt ua solla si shembull se 
që  nga Qeveria e Vlorës e në vazhdim dhe  si shembull 
thashë faktin se kisha vënë re në Arkivin e Institutit të 
Historisë  letrën  dërguar më 30 gusht 1913 I. Qemal-
it, duke u shprehur: “Shkëlqesës së Tij  Z. Ismail Ke-
mal Bej Vlora….(duke përfunduar) me “ Tuajët - Luigj 
Gurakuqi, Hysen Vrioni, Ethem Vlora”. Prof. iu ndriçua 
fytyra, deri atëhere, të  ngrysura. Më  porositën: “Mirë, 
paraqitja  Drejtorit për kumtesë”.  Po Drejtori, sikur s’po i 
jepte rëndësi faktit, por kur i thashë: “Këto i përdor edhe 
shoku Enver në korespondencë me personalitetet e hua-
ja perëndimore, botuar  në shtyp, siç e keni vënë  re edhe 
Ju”, m’u përgjegj si me nxitim: “Mirë, mirë, paraqite si 
diskutim,  Jo-o-o ! si kumtesë”. Iu përgjegja dhe e de-
pozitova në arkivin e Institutit GJ.E L., ku kisha çuar 
toponime bashkë me shumë  fjalë të rralla. Nuk vonoi 
dhe mora miratimin e  Drejtorit, (Prof.  A. Kostallari me 
shkresën nr.302, datë10 . XI. 1972: “ Shokut Xh. Meçi, 
Pukë, duke çmuar në përsonin tuaj një punëtor të mer-
ituar e të përkushtuar për zhvillimin  dhe përparimin e 
gjuhës sonë letrare kombëtare, ju ftoi të merrni pjesë  në 
punimet e Kongresit të Drejtshkrimit”…(Shkresa ruhet 
në arkivin tim personal). 

KONGRESI Þ lloi në prani të mbi 300 të ftuarve nga 
rrethet e vendit dhe të jashtëm me 87 delegatë  kumtues.   
Prof. E. Çabej,  kumtesën e Tij  - “Mbi disa Çështje të 
Traditës së shkrimit dhe të Drejtshkrimit të Shqipes » e 
mbylli me fjalët: «Në formulim të çdo rregulle do të jetë e 
pranishme vetëdija që është puna për një drejtshkrim të 
caktuar jo për disa mijë veta, por për katërmilion njerëz 
që e kanë shqipen gjuhë amtare”. (Kuptohet se  me 
guximin e duhur po e vente theksin  për rregulla të një 
përdorimi krahinor të kuÞ zuar në vend të një shtrirje-
je mbarëkombëtare. V.ll. I, f.264.) Ndërsa Prof.  IDRIZ 
AJETI,  Prishtinë, kumtesën e Tij  “Rruga e Zhvillimit  të 
Gjuhës Letrare Shqipe në Kosovë” e përmbylli me thek-
simin: “Disponimi pozitiv i të gjithë faktorëve… për ta zg-
jidhur drejt gjuhën letrare shqipe janë garanci se proçe-
si… i zotërimit të gjuhës letrare shqipe në fazën e saj të 
dytë do të bëhet me një ritëm  shumë më të shpejtë sesa 
mund të mendohet. Vll. I, f. 280.”  

Kumtesën time e referova  në seksionin –B-, séanca – 
V-  e cila u prit mirë, pa diskutime. ( Botuar, Tiranë, Vll. 
1973, f.161- 165. Kështu është botuar  edhe  në Prishtinë).                                                                                                                                      
   

*Studiues, “Mjeshtër i Madh”. 

RUSTEM KABASHI - ROBIN HUDI SHQIPTAR DHE 
ATDHETARI I BASHKIMIT TË TROJEVE SHQIPTARE

mente, në folklor e në historiograÞ )”, do të zërë vend në 
kolanën e librave më të lexuara të çdo kohe për men-
dimin historik shqiptar e më gjerë. Këtu nuk kemi të 
bëjmë me një stoli bibliotekash, por vlerë e atdhetarisë 
shqiptare, që meriton vëmëndje në rrethet e gjera in-
telektuale e shoqërore, por edhe për institucionet këtej 
e matanë kuÞ rit shqiptaro-shqiptar. Historia e Rustem 
Kabashit është historia e një personazhi historik që të 
drithëron, që  takon telat e zemrave atdhetare e pa-
triotike. Rustem Kabashi është vlerësuar me urdhrin 
“Për veprimtari patriotike të klasit I” nga Presidenti 
i Republikës së Shqipërisë me dekret nr. 435, datë 
26.01.1993, me motivacionin “Udhëheqës, propagan-
dues e luftëtar për mbrojtjen e trojeve nga pushtuesit, 
duke qenë shembull për pasuesit e luftës për çlirim e 
pavarësi”. Patërioti i shquar Rustem Kabashi, meriton 
plotësisht të nderohet e respektohet në mënyrë të për-
vitshme, por edhe institucionet e shtetit, bazuar në në 
Ligjin nr. 109/2018, datë  20.12.2018, “Për statusin 
e Dëshmorit të Atdheut”, neni 5 “Kriteret për shpall-
jen e statusit “Dëshmor i Atdheut”; meriton akordimin 

e dhënies së statusit “Dëshmor i Atdheut”. Vetëm në 
këtë mënyrë do të nderohet vepra dhe gjaku i bijëve 
më të mirë të kombit të rënë në beteja. Emri dhe vepra 
e Rustem Kabashit meriton të nderohet thellësisht si 
dëshmor i kombit shqiptar dhe vendin padyshim e ka 
në panteonin e burrave të ndritur të kombit shqiptar. 

Mirënjohje, homazh dhe përjetësi për burrin e 
shquar patriot të Kabashit, Rustem Kabashin! Bibli-
ograÞ a për Rustem Kabashin: Shefqet Hoxha, Rustem 
Kabashi-Haxhi Rustë Kabashi (1835-1910)” (në  do-
kumente, në folklor e në historiograÞ ), Tiranë , 2022; 
Materiale të Arkivit të Institutit të Historisë pranë ASA 
në Tiranë, Raportet që konsulli austro-hungarez Pro-
haskës dërgonte nga Prizreni për Ministrin e Jashtëm 
austro-hungarez në vitin 1910; Sabit Abdyli, “Kabashi i 
Anamoravës”, Prishtinë, 1997; “Ankthi i Pranverës’99”, 
Prishtinë, 2004; “Na kabashi jem t’ndam nji zjarrmi”, 
Gjilan, 2013; “Tybe këta veç kabash janë”, Prishtinë , 
2016; Noel Malcolm-“Histori e shkurtër e Kosovës”, Pr-
ishtinë, Tiranë, 2001; Xhemal Meçi, Kabashi, Tiranë, 
2008; Zenun Rexhepi, “Kabashi i Moravës së Epërme, 
Prishtinë, 2003; Zenun Rexhepi, “Shkolla Fillore e Ka-
bashit të Moravës 1948-1968, Prishtinë, 2008.

(Vijon nga faqja 8)
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Agustin Z. Gjinaj

Për rastet kur fatit i je shmangur aty ku e 
ke menduar se ka rrezik, por e ke pësuar 
diku tjetër krejt papritur, malësorët e veriut 

përdorin shprehjen ”U ul mushka prej Dukagjinit, 
por e theu kambën në Fushë të Shtojit”. Një zonjë 
e veshur me të zeza, me shtat të vogël, e mbledhur 
pak nga vitet e nga hallet, por që ende tregon se ka 
qënë një grua shumë e gjallë e simpatike e kisha 
parë në festat apo përvjetorët e aviacionit, në Ditën 
e Dëshmorëve apo në veprimtari të ndryshme, por 
asnjëherë nuk më kishte rënë rasti të takohem me 
të. Në përgjithësi familjet e dëshmorëve në takimet 
që zhvillohen, trajtohen me një respekt e mirëdash-
je të veçantë, ju lirohen vende në rradhët e para të 
sallës, i shikojnë me merak që të kenë diçka të mirë 
përpara kur ka ndonjë kokteil, i thërrasin për të bërë 
fotograÞ të e rastit apo t’i ulin në makina për të ud-
hëtuar në vendet ku zhvillohen aktivitetet. 

Në njërin nga këto raste, më qëlloi të jem pranë 
zonjës Vera Logu, e veja e pilotit të shquar të he-
likopterëve Ndue Logu, Dëshmor i Atdheut. As sot 
nuk e di se si e Þ lluam bisedën, ndoshta duke ku-
jtuar disa të njohur të përbashkët, por gjithësesi di-
kur, biseduam edhe për probleme kot së koti, si fati, 
shansi a ku di unë, një temë sa për të shtyrë pak 
më tej bisedën. -Eh! – psherëtiu dikur Vera, me fatin 
nuk hahet kush. Nuk dija se ç’ta pyesja për deklar-
imin e saj, ndaj vetëm mblodha supet e thashtë një 
“po, po” sa për të qenë në bisedë. Krejt papritur 
Vera vazhdoi: – “Sa ishte gjallë Ndueja, asnjëherë 
nuk ß isnim për punën, detyrën, për heroizmin apo 
për vdekjen në shtëpinë tonë, por gjithësesi, në vitet 
që im shoq ishte pilot, sa herë që nisej për në ß u-
turim, gjithë ditën rrija me zemër të ngrirë deri sa 
kthehej në shtëpi. Kur shëndeti nuk ja mundësoi 

54 vjet më parë – Si e ndërtuam memorialin kushtuar të rënëve shqiptarë në Mauthausen

Ndue Logu, fati i çuditshëm i një piloti të shquar
më ß uturimin, ai u mërzit shumë, më erdhi keq për 
Nduen, se ai e dashuronte ß uturimin, por të them 
të drejtën, thellë në shpirt u gëzova se, m’u duk se 
shpëtova nga një siklet i madh disavjeçar. Por kot 
e paskam pasë atë merak nga ß uturimi, se prej tij 
nuk e gjeti gjë, por u plagos gjatë qitjes me granata, 
ndoshta ashtu si e kishte thënë fati të ishte fundi i 
tij”. 

Ndue Logu ishte një pilot i përgatitur në ish-Bash-
kimin Sovjetik e që kishte punuar vite me radhë si 
komandant skuadrilje në Regjimentin e Farkës. Pasi 
doli i paaftë nga gjendja shëndetësore si pilot, ai 
ndoqi akademinë pas së cilës u emërua shef i ar-
matimit të repartit.

Një ditë, që në Farkë po zhvilloheshin qitje me 
granata, njërit prej ushtarëve, i emocionuar që po 
bënte qitje për herë të parë, pas heqjes së siguresës, 
i shpëton granata nga dora e i bie brenda në llogo-
re, ku ishin edhe katër ushtarë të tjerë, përveç disa 
vëzhguesve fare pranë tyre. 

Dëgjohen të thirrura e të bërtitura, në të mijtat e 
sekondës të gjithë e çojnë në mendje se ç’mund të 
ndodhë. -“Merre, merre, hidhe granatën përjashta!” 
– bërtasin njerëzit, por ushtari ka ngelur si i ngrirë 
e vetëm shikon në drejtim të tyre. Nuk ka më kohë 
për asgjë, por vetëtimthi, mbi granatën që do edhe 
disa të dhjeta të sekondës për të plasur, hidhet Ndue 
Logu me trupin e tij të bëshëm. Një shpërthim i fuq-
ishëm ka tronditur poligonin. Të pranishmit kanë 
futur kokën mes krahëve dhe pas shpërthimit, në 
mënyrë instiktive kontrollojnë vetën për dëmtime. 
Ndërkohë që reja e pluhurit Þ llon e shpërndahet, të 
gjithë shohin se janë në këmbë, përveç Ndue Logut 
të shtrirë në llogore, pothuajse pa jetë. E çoj nëpër 
mendje gjithë këtë histori dhe shikoj nga Vera, e nuk 

e di pse më duket edhe më e afërt, edhe më Þ snike, 
edhe më e shtrenjtë. Ajo si duket e ka vënë re një 
farë përhumbje nga ana ime dhe tani që i dukem 
i gatshëm për të dëgjuar më thotë: “Edhe kur doli 
i paaftë për të ß uturuar si pilot, kur i jepej rasti, 
shkonte te helikopterët dhe bënte ndonjë udhë-
tim si pasagjer me shokët e tij, me djemtë e rinj që 
vazhdonin detyrën si pilot. Vinte në shtëpi i entuz-
iazmuar, pasi ß uturimi i jepte atij një kënaqësi të 
veçantë, e rinonte, e bënte me krahë. Eh, duket si-
kur nganjëherë fati është i shkruar”, përfundon ajo. 
Nuk e di pse biseda me zonjën Vera më solli nëpër 
mend titullin e një Þ lmi të kahershëm sovjetik, ”Fati 
i Njeriut”, por më së shumti shprehjen popullore të 
Dukagjinit, andej prej nga ishte edhe Ndueja, ”U ul 
mushka prej Dukagjinit, por e theu kambën në Fus-
hë të Shtojit”. Ndue Logu ky pilot i shquar dhe Þ gura 
e nderuar e aviacionit tonë, kishte kryer me mijëra 
orë ß uturimi në katër anët e Shqipërisë në kushte 
nga më të vështirat e motit e nuk i kishte ndodhur 
asnjë rrezik, ose kishte dalë shëndoshe e mirë prej 
gjithë atyre përpjekjeve të mëdha, por fati i rezervoi 
atë fund tragjik në llogoren e një fushe stërvitore në 
qitjen me granata. 

Fati i tij ishte i lidhur me ß uturimin, sado që 
shëndeti e kishte larguar prej tij të paktën në formën 
e detyrës si pilot, por ai prapë se prapë vdiq në ß u-
turim. Ishte në helikopter, rrugës për në spital, në 
ß uturimin e fundit… Mjaft shokë e miq të tij, të afërm 
apo aviatorë kanë shkruar për jetën dhe heroizmin 
e tij. Jeta dhe vepra e Ndue Logut është pasqyruar 
edhe në librin “Shqiponja e Dukagjinit” të autorit të 
njohur shqiptar Gjin Musa, gazetar, botues e produ-
cent televiziv që jeton në Romë, Itali.

miqësisht me Grocia Emanuele që u tregua i gatshëm 
për çdo ndihmë që i kërkuam.

DËSHMI TRONDITËSE NGA KAMPI I MAU-
THAUSENIT

Nga vizita që bëmë në Muzeun e Kampit famëkeq 
të Mauthausenit mësuam vetëm dëshmi e fakte rrën-
qethëse.

Kampi i Mauthausen ishte një kamp përqëndrimi 
nazist i vendosur pranë fshatrave të Mauthausen dhe 
Gusen në Austri, rreth 20 km në lindje të qytetit  Linz.

Në vitin  1940, Mauthausen-Gusen ishte bërë një 
nga komplekset më të përqëndirmit në territoret e 
kontrolluara nga Gjermania Naziste në Evropë. Këtë 
kamp Hitleri e shfrytëzonte për t’i dërguar armiqtë e tij 
më të mëdhenj politik drejt vdekjes, ndaj nga nazistët 
quhej “mulliri i kockave”. Kampi Mauthausen ishte 
një kompleks kampesh pune dhe përqëndrimi, me 5 
kampe kryesore.

Kampi Mauthausen është i famshëm për “Shkallët 

e Vdekjes”. Të burgosurit duhej të ngjisnin 186 shkallë 
duke mbartur blloqe betoni që peshonin 50 kilogram 
dhe vendoseshin njëri pas tjetrit. Nëse binte dikush, 
binin edhe të tjerët pas tij prej efektit domino që kri-
johej. 

Më të fortët kishin mundësi të zgjidhnin për t’u 
pushkatuar (që quhet vdekje e kollajtë e gjoja të bë-
jnë nder) ose të shtynin një të burgosur tjetër nga pas 
që të vdiste, e ai të vazhdonte jetën. Shumë zgjidhnin 
pushkatimin.

Në janar 1945, kampet e drejtuar nga zyra qen-
drore në Mauthausen, përmbanin rreth 85.000 të bur-
gosur. Numri i të vdekurve mbetet i panjohur, edhe 
pse burimet cilësojnë midis 122.766 dhe 320.000 të 
vdekur për tërë kompleksin.

Ndër 122 .766 të vdekurit në këtë kamp shfarosës 
ishin: 

32.182 rusë; 8203 francezë, 30.203 polakë; 12.890 
jugosllavë; 5730 italianë; 742 belgë; 7300 grekë; 12.123 
hungarzezë; 6502 spanjollë; 4473 çekosllovakë,1500 
antifashistë gjemanë; 235 austriakë..Gjithashtu u 
shfarosën mijëra familje nga Luksemburgu, Anglia, 

(Vijon nga faqja 7) Hollanda, Amerika etj.
 Dy kampet kryesore, Mauthausen dhe Gusen ishin 

të vetmit kampe në të gjithë Evropën të etiketuar si “e 
klasës së III-të”, apo kampe që kishin për synim elemi-
nimin e “armiqëve politik të pakorrigjueshëm”.

SHQIPTARËT NË KAMP
Numri i shqiptarëve të dënuar në kamp ishte diku 

te 600, ndërkohë që mendohet se shumica e të bur-
gosurve shqiptarë kanë vdekur në këtë kamp. 

Në vitet 1943-45 nazistët arrestuan në Shqipëri 
rreth 530 vetë kryesisht në Vlorë, Durrës e Tiranë dhe 
i nisën në burgjet e Prishtinës, Zemunit dhe Bajnicës 
në Jugosllavi dhe më pas në kampet e përqëndrimit 
në Mauthausen. Sipas të dhënave të kampit, Þ guron 
se aty kanë hyrë 427 shqiptarë, nga të cilët mbijetuan 
vetëm 24 persona. 

Pjesa më e madhe e të dënuarve ishin internuar 
në kamp si bashkëpunëtorë me lëvizjen anti-fashiste 
apo për shkak të rezistencës kundër pushtimit. Midis 
tyre kishte partizanë, komunistë, nacionalistë, repub-
likanë, zogistë e anarshistë.  
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OPINION

Nga SHPENDI TOPOLLAJ

(vijon nga fq.1)

Ajo që më detyron të ngre zërin si qytetar i këtij vendi 
është e vërteta e trishtueshme se përse edhe sot e kësaj 
dite, kur Kosova është shtet që e Þ toi pavarësinë e vet 
pasi iu kundërvu trimërisht, diskriminimit, raprezalieve, 
krimeve, vrasjeve, djegjeve, përzënieve masive, pra gjeno-
cidit të bishave të Sllobodan Millosheviçit, e ndihmuar 
energjiksht nga forcat e NATO - s dhe kur ajo është njo-
hur nga shumë e shumë shtete me peshë në politikën 
dhe ekonominë e botës mbarë, diplomacia ndërkom-
bëtare dhe kryesisht ajo evropiane heshtin për bashkim-
in e saj me atdheun amë. 

Kur Federata e Jugosllavisë u shpërbë dhe republikat 
e saj Þ tuan pavarësinë, ata fuqishëm e mbështetën vep-
rimin e tyre mëse normal, bazuar kjo jo vetëm në të dre-
jtën e Zotit, por edhe në kartat e të drejtave të njeriut për 
vetvendosje, të pranuara njëzëri deri edhe nga OKB - ja. 
Mundet që pas kasaphanës së ushtruar nga makineria 
ushtarake serbe dhe nevojës së ngritjes së organeve të 
reja të pushtetit, të ishte plotësisht e arsyeshme dhe e 
justiÞ kuar vendosja e mbikqyrësve ndërkombëtarëve në 
Kosovë, si KFOR, UNMIK, EULEX. Por sot, kur pas17 
shkurtit të 2008 - ës ka kaluar një kohë e gjatë dhe pop-
ulli kosovar ka treguar me vepra se di të vetqeveriset me 

KOHA QË KOSOVA TË BASHKOHET ME SHQIPËRINË
dinjitet e qytetari si të gjithë vendet e tjera, përse nuk i 
jepet mundësia të ushtrojë të drejtën e një plebishiti për 
të shfaqur dëshirën e të ardhmes së vendit të tyre, e cila 
e thënë troç; është ajo e bashkimit me Shqipërinë. 

Kjo e drejtë, është ushtruar të paktën, qysh nga shek-
ulli i XVIII - të, kur Franca e kërkoi atë si shprehje e vull-
netit të popullit për të kaluar sovranitetin e një territori 
diku tjetër (Nica, Savoja). Sa shembuj ka bota me ndar-
je e bashkime si rezultat i vullnetit të njerëzve të lirë, të 
cilët kanë shumë të përbashkëta. Kjo është krejt normale 
dhe askujt nuk i ka prishur ndonjë punë. Po të jetë e 
bashkuar edhe Kosova me Shqipërinë, jo vetëm që do të 
ndreqej padrejtësia ß agrante njëshekullore, por shumë 
më mirë do të edhe për stabilitetin e Ballkanit. 

Nëqoftëse ende mendohet gabimisht se kështu do t`i 
zbusim e tërheqim nga vetja serbët, duke i larguar ata 
nga ndikimi rus, kjo do të ishte naive. Por më shumë 
se te ndërkombëtarët, personalisht e shoh të keqen te 
qëndrimi i gabuar i politikanëve tanë, dhe sidomos te de-
putetët, sido që ata e kanë treguar mefshtësinë e tyre 
jo vetëm në mosngjitjen në foltoren e Parlamentit, por 
edhe me lënien e sallës thuajse fare bosh atë ditë të javës 
kur ka seancë. Patjetër që edhe ata e duan atdheun e 
kombin të bashkuar, por ama janë votuar për t`i dalë 
për zot dhe jo vetëm për të ngritur kartonët. Dhe kur 
ß as për politikanët, kam parasysh edhe ata të Kosovës, 
si dhe intelektualët në përgjithësi, të cilët duhet ta thonë 
fjalën e tyre sa më shumë, pasi janë edhe të zhveshur 
nga interesat apo ambiciet për pushtet. Duket se të dy 
palët e burrashtetasve tanë, pra andej e këndej kuÞ rit 
absurd, janë pajtuar me këtë situatë, pra me shtëpinë e 
ndarë më dysh, e cila vështirë të qëndrojë në këmbë, siç 
shprehej presidenti Abraham Linkoln në 17 qershor të 
vitit 1858 në SpringÞ ld të Ilinoisit. Por a kanë menduar 
ndonjëherë ata se heshtja jonë për domosdoshmërinë e 
bashkimit, nga ndërkombëtarët përkthehet si pajtim me 
këtë situatë gjysmëekzistence. JustiÞ kimi se kur të fu-
temi në BE, atëherë edhe bashkimi do të vijë vetiu, më 
duket si një përrallë e bukur dhe aspiratë hipotetikisht 
e mundshme për t`u realizuar “ad kalendas graecas”. Ai 
bashkim nuk u bë kur u derdh gjaku lumë e jo siç po 
gënjejmë veten, nga dashamirësia e atyre që aktualisht 
luajnë me ndjenjat e kosovarëve duke i lënë të vetmit në 
Evropë që nuk mund të lëvizin pa viza. Ai bashkim nuk 
u arrit pas Lidhjes së Prizrenit në vitin 1878, kur vendi 
kishte trima të mençur e të çartur, nuk u arrit në vitin 
1912 kur u shpall Pavarësia, po ashtu mbeti në letër pas 
Konferencës së Bujanit në janar të vitit 1944, kurse tani 
do na bjerë nga qielli! Ajo që bën përshtypje është fakti 
se në kushte aspak të favorshme, dolën atdhetarë trima 
që me guximin e tyre bënë histori si Sulejman Vokshi, 

Ymer Prizreni, Abdyl Frashëri, Haxhi Zeka, Bajram Cur-
ri, Isa Boletini, Idriz Seferi, çifti legjendar Galica, Hasan 
Prishtina, e deri Adem Jashari me shokë, kurse sot që 
rrethanat politike, ushtarake e diplomatike janë shumë 
më të favorshme, në një botë më demokratike, askush 
nuk e hap gojën. Përkundrazi, thellohet ndarja duke 
vendosur trarë pagesash, përçahen drejtuesit e Kosovës 
me qëndrime të njëanshme, kacafyten me ta me akuza, 
sharje e fyerje duke ju drejtuar edhe gjyqeve, ndërkohë 
që koketohet me Vuçiçin që e quajnë mik të tyre, dhe me 
të cilin kërkojnë bashkëpunim në një Ballkan të hapur, 
pa dëshirën e vetë Kosovës, dhe nuk shprehen edhe kur 
ky i fundit kërkon e sajon pretekste të pa arsyeshme për 
t`i fajësuar kosovarët për dështim bisedimesh etj. Po di-
plomacia jonë përse nuk është më aktive në punën e saj 
për shtimin e numrit të vendeve që e njohin shtetin e 
pavarur të Kosovës? Ajo duhet ta kuptojë se kjo është për 
të detyrë e dorës së parë. Nga ana tjetër, çfarë e pengon 
kryerjen e veprimtarive politike, kulturore, shkencore, 
historike, artistike e deri sportive mes nesh? Kushdo që 
ka qenë qoftë edhe një herë të vetme në ndonjë qytet a 
fshat të Kosovës, patjetër që e ka parë dashurinë e ß aktë 
për Shqipërinë dhe krenarinë e të qënit shqiptar. Mjaf-
ton të shohësh vetëm emrat që atje u vënë fëmijve dhe 
do bindesh për këtë, apo ekspozimin e simboleve tona, 
nga ß amuri kombëtar kuq e zi, te portretet e Skënder-
beut, Nënë Terezës e Ismail Qemalit. Nga ana tjetër edhe 
shqiptarët e kanë treguar dashurinë për vëllezërit e mo-
trat e Kosovës qartazi, kur hordhitë fashiste serbe i për-
zunë ata me dhunë nga  Dardania e tyre mijravjeçare, 
pra shumë më parë nga mbretërimi i Longarit, Monunit 
e Batos. Po kalojnë disa breza dhe shqiptarët presin e 
presin të bëhet bashkimi. Po nga kush do të vijë ky bash-
kim, po nuk u përpoqëm vetë ne? 

Humbet kohë për negociata të kota midis Kosovës e 
Serbisë të cilat nuk të çojnë askund, në vend që këto 
negociata të bëhen mes Shqipërisë e Kosovës për të gje-
tur modalitetet e bashkimit tonë. Ne, edhe në pream-
bulën e Kushtetutës tonë e kemi të shkruar: “Ne, populli 
i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë 
tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe 
te vlera të tjera universale, me vendosmërinë për të ndër-
tuar një shtet të së drejtës, demokratik e social, për të ga-
rantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, me fry-
mën e tolerancës dhe të bashkëjetesës fetare, me zotimin 
për mbrojtjen e dinjitetit dhe të personalitetit njerëzor, si 
dhe për prosperitetin e të gjithë kombit… me aspiratën 
shekullore të popullit shqiptar për identitet dhe bashkim 
kombëtar…” Pra, kur edhe me ligjin themelor e kemi të 
sanksionuar synimin për bashkim kombëtar, çfarë na 
pengon për ta kërkuar me këmbëngulje dhe arsye atë? 

Kjo çështje, për mendimin tim, duhet të jetë perma-
nente dhe ta kenë në qendër të shqetësimt të tyre, poli-
tikanët, akademikët, institucionet, mediat vizive dhe të 
shkruara me gjithë gazetarët dhe opinionistët e tyre dhe 
patjetër intelektualët e pavarur andej e këndej kuÞ rit. 
Krahas veprimeve konkrete që e përgatisin këtë bash-
kim, kjo do të jetë edhe një këmbanë e fortë që me kum-
bimin e saj do të zgjojë nga gjumi diplomacinë dhe poli-
tikën ndërkombëtare për të vënë në vend atë padrejtësi 
që na është bërë dikur. Atëherë, kur coptimi që iu bë 
Atdheut tonë, më kujton fjalët e Davidit, thënë Baltazarit, 
djalit të Nabonetos të Babilonisë, që ishte rrethuar nga 
mbreti Persian Kiri: “Mbretëria jote është ndarë dhe u 
është dhënë Medejve”. Por që nga ajo kohë kanë kaluar 
mbi 2.500 vjet. 

Me bashkimin e trojeve shqiptare edhe Evropa e vë 
në vend nderin e saj. Politikanët që e përfaqësojnë atë, 
pa tjetër e dinë konstatimin e Martin Luther King Jr. se 
“Nëse diku ka padrejtësi, ajo është kërcënim për dre-
jtësinë kudo”. Ne shqiptarët kemi besim te drejtësia e 
historisë. Por duhet ta kujtojmë atë!   

KONFERENCA E BUJANIT NGJARJE E 
RËNDËSISHME HISTORIKE E LANÇ         

(Vijon nga faqja 4) gjatë e pas Luftës së Dytë Botërore të gjithë ata që 
kerkonin bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, si në 
Kosovë dhe në Shqipëri. Kush e kërkonte këtë bash-
kim shpallej armik, ose pushkatohej ose burgosej e 
internohej. Është fakt që në Drenicë janë vrarë mijra 
shqiptarë të Kosovës.

Ideologjia e Konferencës së Bujanit për Bashkim 
Kombëtarë ka vazhduar ne dekada në Kosovë duke 
u shfaqur në demostrata te fuqishme të rinisë e pop-
ullit shqiptar të cilat janë shtypur me dhunë e terror 
nga regjimi serb.

Ishte Lufta Çlirimtare e viteve 1998- 1999, kur 
populli i Kosovës u rreshtua në  ushtrinë e sajë UÇK 
dhe i ndihmuar nga Aleanca e Atlantikut ( NATO) u 
bë i mundur çlirimi i Kosovës nga thundra sebe e 
Millosheviçit dhe shpallja e Pavarësisë më 17 shkurt 
2008. E kujtojmë Konferencen e Bujanit per Bash-
kimin Kombëtar në këtë përvjetor si aktuale edhe 
sot, ku bashkimi i shqiptarëve në trojet etnike nën të 
njejtin ß amur, mbetet problemi themelor që kerkon 
zgjidhje nga politika shqiptare në Kosovë dhe në 
Shqipëri, si dhe vlerësim e mbeshtetje nga partner-
et tanë Strategjik, me një integrim Euro-Atlantik si 
faktor për mbrojtjen e Kombit tonë Shqiptar dhe re-
alizimin e së drejtës për Vetvendosje e bashkim në 
një shtet të vetëm Shqiptar. 

*N/ kolonel në pension & Kryetar i OBVL - së dega 
Shkodër

muar disa brigada partizane me rreth 53 mij luftëtar 
që derdhen shumë gjak të tradhtuar nga pabesia e 
udheheqjes Serbo- Jugosllave e cila e hodhi posh-
të me forcë Konferencen e Bujanit në 8-10 korrik 
1945 në Konferencen e Prizrenit, ku mori vendim 
për “Bashkimin e Kosovës e Metohisë me Republik-
en Fedaretive Serbe brenda Jugosllavisë Federative 
me statusin e Krahinës Autonome.Edhe Konferenca 
e Jaltës (e shkurtit 1945) nuk u muar me të drejtat e 
popujve për vetvendosje, çka inß uencoi negativisht.

Në Konferencen e Prizrenit koncepti  i “Luftës 
së përbashkët me popujt e tjerë të Jugosllavisë”  u 
përdor për të favorizuar forcat partizane jugosllave 
për të depertuar në Kosovë.Ishin teoritë e Vasa Çu-
briloviçit dhe djallëzitë e J.B.Titos qysh gjatë luftës 
Nacionalçlirimtare.që shfrytëzuan bashkpunimin 
e ngushtë midis dy ushtrive dhe servilizmi i dre-
jtuesve shqiptarë dhe personalisht i Enver Hoxhës, 
që u bënë shkak për denoncimin e vendimeve të 
Konferencës së Bujanit Me marveshjen e fshehtë të 
Enver Hkxhës me Titon në nëntor 1944, forcat ush-
tarake jugosllave, duke shfrytëzuar rrethanat e kri-
juara nga aleanca komuniste shqiptaro-jugosllave, 
vendosi regjimin e një shtet rrethimi dhe gjendje 
lufte në Kosovë, duke ushtruar terror e genocid për 
aneksimin e Kosovës me Jugosllavinë. U dënuan 
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LIBRI

Prof. Asoc. Dr. Bernard Zotaj

Sakip Cami me librin “Dibra, ngjarje dhe 
luftëtarë“, ka shkruar se Dibra, në gjirin 
e vet ka mbështjellë  me mjegullat e kohës 

ngjarje, bëma, si dhe njerëz të shquar që ende nx-
jerrin krye e dritësojnë me vlerat e tyre të rralla. 

Nëpërmjet analizës së ngjarjeve historike të 
ndodhura në Dibër dhe Bulqizë, kjo është një histo-
ri e mirëÞ lltë, si dhe një përpjekje për t’u transmet-
uar brezave se jetojmë në këto troje ku ka luftuar 

Shënime për veprën “Dibra, ngjarje dhe luftëtarë të autorit Sakip  Cami

Historia  e  Dibrës, histori luftërash dhe fi toresh
Skënderbeu. Në në këto troje ku ka lindur, jetuar 
dhe kanë luftuar Zaharia Gropa dhe Vlladan Gjuri-
ca, prijësa të Skënderbeut, si dhe në këto troje e kala 
shekullore janë thyer hordhitë osmane të koman-
duara nga Hajredin Pasha. Autori ju bën një anal-
izë këngëve sipas variantit të vjetër, ku për kangën 
kushtuar luftës kundër Hajredin Pashës, i ka bërë 
një përshkrim dhe analizë gjithë ngjarjes historike 
që ka lënë gjurmë në kujtesën popullore.

Nëpërmjët këngëve  popullore të zonës së Dibrës 
shpaloset qëndresa heroike e mbrojtjes së trojeve 
etnike shqiptare në shekuj. Nëpërmjet atdhetarve 
dhe patriotve, që vijnë si kreshnikë  të Dibrës dhe 
të Shqipërisë lexuesi njihet me lavdinë e këtij trualli 
arbëror.Ndaj dhe udhëtimi historik në Dibër, natyr-
shëm rigjallëron këngët popullore me hapësirat e 
tyre homerike mbi supet e të cilave kalërojnë Þ gura 
të mëdha të historisë, të cilat i kanë bërë nder dhe 
i kanë shtuar vlerat këtyre krahinave se ata kanë 
luftuar me pushkë, por dhe për dije, për shkollë dhe 
për dritën e diturisë.

Prijësat dibranë bënë emër dhe shkruan histori 
duke qenë zot në trojet e tyre, duke ngelur legjendarë, 
e duke përcjellur nga brezi në brez, trimëritë, kuven-
det, luftërat dhe këngët. Ata ishin legjendarë dhe si 
legjendarë ngelën në historinë e Dibrës.  Figura të 
fuqishme politike, ushtarake e rilindas dibranë si Il-
jas Pashë Dibra (Qoku), Vebi Dibra, Nikoll Kaçori, 
Said Najdeni, Sherif Langu, Elez IsuÞ  (Ndreu), Isuf  
Xhelili (Ndreu), Mersim Dema, Hazis Xheka, Dalip 
Karaj, Mehmet Duriçi, Dan Cami meritojnë  përmen-
dore  lavdie në tokën ku kanë rënë dhe në mendjet 
e njerëzve.

Me heronj si Osman Paci, Ramadan Islami (Çer-

pja), Abdulla Cara, Beqir Shyti  e shumë të tjerë  ky 
truall u mbrojt nga invazioni armik. 

Prijësa, klerikë dhe udhëheqës popullorë si Sheh 
Mustafa Zerqani, Sheh Fejzë Bulqiza, Hoxhë Hasan 
Moglica, Hoxhë Hazis Lila, Sheh Shazumani, Sheh 
Halimi, etj., realizuan me intuitën e tyre, vizionin 
madhor se nuk ka fe pa atdhe, si dhe nuk ka atdhe 
pa gjuhën tonë të bukur shqipe.

Në kujtesën e Sakip Camit kanë mbetur të gjalla 
këngët dhe vajtimet për trimërinë e Hazis Demës dhe 
Kurt e Mete Demës nga Homeshi. Mustafa Jakim-
in nga Shtushaj autori e bie si një hero të vërtetë 
që lufton edhe me një këmbë dhe pse i plagosur. 
Nëpërmjet këngëve popullore vjen dhe Salë Markja, 
një udhëheqës i vërtetë popullor. 

Sali Aga siç e thëriste populli, me dy kulla një 
në Zogje dhe një në Bofmollë të Dibrës ishte një gur 
xhevahiri në gjerdanin e madh të historisë së bash-
ku me Sali Demirin e Çidhnës. 

Nga kënga del roli organizator i Sheh Mustafës 
nga Zerqani, por njëkohësisht shfaqet gadishmëria 
e Llan Kaloshit nga Dibra e Poshtme për të luftuar 
së bashku me trimat e tij. Në mjaft beteja legjendare 
ka shembuj të mirëÞ lltë heroizmi dhe patriotizmi të 
shfaqur prej Ahmet Lokës nga Sopoti i Grykës së 
Madhe, si dhe të trimave Rizvan Alla dhe Fasli Mal-
ja, ku shquhen për luftë burrërore ballë për ballë 
me turqit.  Sakip Cami, një lis i ardhur prej maleve 
të Dibrës, me fjalën e tij të urtë e Þ snike, përherë 
ka mbjellë miqësi në jetën e Dibrës, Bulqizës dhe 
në Tiranë. Gjurmët e tij të çojnë në trimërinë dhe 
Þ snikërinë e Camajve, në gjithë Dibrën, për bëmat 
dhe përpjekjet e tyre do të mbeten shekullorë në 
kulturën shpirtërore dhe historinë shqiptare. Sakip 
Cami përbën një vlerë intelektuale e njerëzore në 
Dibër dhe më gjërë, njeri me vullnet të hekurt, me 
përkushtim dhe me botë të pasur shpirtërore, ai e 
ka lartësuar emrin e tij, dhe është bërë shembull i 
njeriut të kohës.

Ndaj dhe libri është i gjetur dhe i ardhur në kohë, 
një kontribut historik në kuadrin e 110 vjetorit të 
shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar, për të 
dëshmuar këtë histori të shkruar me gjak nga pop-
ulli heroik i Dibrës në shekuj. Libri dhe historia 
brenda tij i bëjnë nder jo vetëm këtyre krahinave, 
por dhe historisë tonë kombëtare. Ai mendoj se do 
të jetë pjesë e historisë në veprimtarinë historike dhe 
patriotike të zonave të Dibrës, për një njohje më të 
detajuar  për luftëtarët e lirisë dhe të pavarësisë.

New York, Nëntor 2022 - Ngjarja e ndod-
hur në Pejë ku rrihet, shtyhet e fo-
tografohet duke u bulizuar një Nënë 

nga personeli “i specializuar” i një Qendre të Ku-
jdesit për të Moshuarit, na shqetesoi pa masë. 

Nëna e një Heroi, e një Heroi që solli lirinë e 
Kosovës! 

Mjerisht si Organizatë e Gruas “Shpresë & 
Paqe” në SHBA, ndihemi tepër të tronditura nga 
ky akt jo njerëzor, e kërkojmë sensibilizimin, 
jo vetëm të shoqërisë civile, por edhe të shtetit 
shqiptar e politikës shqiptare. 

Po na dhunohen Nënat!
Edhe pse kjo ngjarje ndodhi, në video shi-

het se të tjerët qeshin pa pikë ndërgjegjësimi.Të 
gjithë kemi nëna, kemi prindër, të gjithë kemi 
ardhur në jetë nga prindërit tanë. Prindi i mirë 
sigurisht ka meritën që kujdeset për fëmijën e 
tij, sakriÞ kon gjumin, rehatinë, interesohet për 
shëndetin, mbarëvajtjen dhe shkollimin e fëmi-
jës. Ka edhe prindër, nënë ose baba, që treg-
ohen jo human ndaj fëmijës që sjellin në jetë, 
e nuk duan t’ja dinë nëse fëmija i tij nuk ka 
bukë, qumësht, këpucë për dimër apo libra për 
në shkollë. 

Fëmija rritet, prindërit moshohen, plaken, 
Þ llon në një farë mënyre “rrotacioni familjar”. 
Proçesi i kujdesit kalon nga prindërit tek fëmi-
ja. Pra tashmë fëmija duhet të interesohet për 
shëndetin e prindërve. Ka shumë fëmijë që për 
rrethana të caktuara i dërgojnë prindërit e tyre 
nëpër Qendrat e Kujdesit për të Moshuarit. Por 
a tregon personeli i këtyre Qendrave kujdesin 

REAGIMI

Po na dhunohen Nënat!
Organizata e Gruas “Shpresë & Paqe” në SHBA

dhe interesimn e duhur ndaj të moshuarve njësoj 
si fëmija e tyre. 

Kjo vlen për t’u parë, kontrolluar pse jo edhe 
investiguar. Sipas ngjarjes së fundit në Pejë, edhe 
në banjë (tualete) duhet të instalohen kamera 
nëpër këto lloj Qendrash, nëpër dhomat e fjetjes 
detyrimisht, por edhe kudo nëpër ambjentet ku 
kalojnë kohën të moshuarit, duhet të vendosen 
pa tjetër kamera..

Autorët e këtij krimi të rëndë duhet të marrin 
dënimin maksimal, pasi po na dhunohen Nënat, 
krijueset e Jetës! 

* Presidente, Organizata e Gruas “Shpresë & 
Paqe” SHBA


