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Rezultate të pamohueshme në 
afi rmimin e vlerave të LANÇ

• ZIJA MULHAXHA: Perkundër vështirësive dhe sfi dave me të cilat u 
ballafaquam, ne arritëm që ta mbajme funksional organizatën tonë dhe 
shënuam suksese. Rregullisht mbajtëm takimet e Kryesisë. Ndërmorëm një 
sërë veprimesh  dhe aktivitetesh për tejkalimin e sfi dave. Me respektin e 
merituar shënuam të gjitha datat e rëndësishme. Përkujtuam veteranët dhe 
dëshmorët e lirisë. Pa marrë parasyshë vështirësitë me forma të ndryshme 
të veprimit arritëm rezultate të pamohueshme në afi rmimin e vlerave të 
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare  

SULEJMAN ISLAM 
SALLA-TRIMI QË RA 

NË FUSHËBETEJË PËR 
SHKODRËN

KUSH ISHTE 
ATDHETARI HAXHI 
RRUSTË KABASHI

NËNA, THESARI 
IM I PARAJSËS

Prof. Asoc. Dr. Zaho GOLEMI

Finalizimi vetëm para tre muajsh i 
Marrëveshjes për krijimin e Federatës 
Shqiptare të Veteranëve të Luftrave për 
Liri të popullit shqiptar dhe përvijimi i 
aktiviteteve të përbashkëta në kuadrin 
e kësaj Federate, janë garanci e përm-
bushjes së misionit tonë historik: evi-
dentimit, dhe promovimit të ngjarjeve 
historike dhe përkujtimit të Heronjve e 
dëshmorëve në ditëlindjet e tyre jubi-
lare..

FEDERATA SHQIPTARE E VETERANËVE TË LUFTRAVE PËR LIRI E PAVARËSI TË POPULLIT SHQIPTAR
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FAQE 6 FAQE 7Kolonel Ali DEMUSHI

Halil RAMA

REPORTAZH

VIZITË STUDIMORE 
NË BERISHË SI 

VAZHDIM I ASAJ TË 
EDITH DURHAM !

Edith Durham, në vizitën e saj 
historike në  llim të shekullit të 
kaluar (XX) në trevën e Berishës 
së Pukës bënë thirrje në mënyrë të 
veçantë që etnologët të drejtohen 
tek krahina e Berishës, përpara se 
ajo të shpërbëhet ...

Nga: Jaho Brahaj 
& Kol DEDAJ  
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Xhemal Meçi
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Prof. Asoc. Dr. Bernard Zotaj

Gjeneral ® Piro AHMETAJ FAQE 2

Në Prishtinë zhvilloi me sukses punimet Kuvendi Zgjedhor i Organizatës së Veteranëve 
të LANÇ të Kosovës – Lekë Hoxha zgjidhet kryetar i kësaj organizate
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OPINION

Gjeneral ® Piro AHMETAJ*

Me de nicion: “Strategjia eshte shkenca 
dhe arti i parashikimit, vlerësimit dhe bal-
ancimit të rreziqeve dhe oportuniteteve, për 

zhvillimin e integruar të 4 shtyllave të fuqisë kom-
bëtare si dhe përmbushjen e objektivave strategjike të 
vendit”. Pothuajse çdo vend  ka një dokument të SSK 
(Franca Librin e Bardhë) e cila harmonizon ‘objektivat, 
mënyrat dhe mjetet’ për garantimin e sovranitetit ter-
ritorial si dhe për mbrojtjen dhe zhvillimin e interesave 
kombëtare. E thënë edhe më qartë, pas Kushtetutës, 
SSK është dokument thelbësor i përgjegjshmërisë 
shtetërore ndaj vendit.

Dokumenti i fundit i SSK të RSh është miratuar në 
2014. Rishikimi perodik i saj mbetet jo vetëm parim 
bazë, që “imponohet” nga dinamika e ambjentit te sig-
urisë, nevoja e peshimit te kërcënimeve dhe oportuin-
iteteve strategjike por edhe e përcaktuar në ligjin për-
katës: “SSK rishikohet jo më vonë se 3 vite nga data e 
miratimit të saj ! 

Rishikimi ciklik i SSK mbetet domosdoshmëri për 
të përditësuar sistemin, konsoliduar instrumentet dhe 
modernizuar kapacitetet e sigurisë kombëtare, për të 
re ektuar ndryshimet e konceptit strategjik si dhe 
përmbushur detyrimet në kuadër të NATO  dhe UN.

Në ditët e sotme, rishikimi i SSK imponohet si 
“emergjencë” pas riciklimit të rreziqeve tradiciona-
le (rasti i sulmit barbar të Rusisë ndaj Ukrainës) dhe 
para së gjithash për të përditësuar një standart të ri 
të demokracisë dhe sigurisë së qytetarëve  në raport 
me lirinë.  Dokumenti i ri i SSK po formulohet nga 
një grup pune i ngritur nga Kryeministri, i cili  drej-
tohet nga Zv/MPJ dhe ka si anëtarë zv/ministra, dhe 
zyrtarë të sigurisë nga të gjitha institucione/Agjensitë. 
Besoj të gjithë e dimë, nuk duhet dhe nuk mundet të 
bëhet kështu një dokument nga më themelorët të se-
riozitetit të shtetit.   

Në kapacitetin e eksperiencës ne reformat e Sig-
urise Kombetare, Rajonale dhe NATO-s, dhe si kon-
tributor teknik në formulimin e SSK 2004 dhe 2014,  
po paraqes gjetje, parime si dhe 12 domosdoshmeri/
këshilla kritike që shpresoj të konsiderohen ne proces-
in e hartimit dhe miratimit të SSK 2035: 

1. Vullnet, atmosferë, përpjekje dhe masa 
gjithëpërfshirëse jo vetëm në rrafshin e vendimarrjes 
politike, por në të gjitha hallkat dhe fazat e përgatitjes 
së draftit. E thënë më qartë, grupi i punës nuk do 
duhet të përbëhet dhe as drejtohet nga thjesht “buro-
kratë të emëruar”, por nga strategjistë/personalitete te 
mirënjohur, shtetarë të përgjegjshëm, patriot të ditur 
si dhe me eksperiencë te spikatur në fushën e men-
dimit strategjik.

2. Gjithëpërfshirjë dhe konsensus sa më i gjerë 
mbeten jetike për SSK. Në 30 vjet e kemi mësuar se një 
strategji pa konsensus dhe e prodhuar në frymë konf-
liktuale, mbetet një dokument i padobishëm pra një 
dokument inventar, që dublikon “pa kurrfarë lidhje” 
programin e qeverisë. Gjithesesi unë vijoj të besoj se 
është plotësisht e mundur që për çështje të vendimar-
jeve strategjike të arrihet konsensus i gjere.Thënë këtë, 
nuk e kam fjalën vetëm për numrat në sallën e Kuven-
dit, por përgjatë gjithë procesit të përgatitjes së  pro-
duktit/draftit të Strategjisë që i paraqitet për miratim 
Kuvendit.    Nga ana tjetër, në shumicën dërrmuese të 
ekperiencave objektivat strategjike tejkalojnë manda-
tin e një qeverie. Pra është potencialisht e mundshme 
që objektivat e SSK të vijojnë të përmbushen nga një 
maxhorancë ose koalicioni tjetër. Është po ashtu fakt 
se në 3 dekada të përpjekjeve për ndërtimin e mod-
elit shumë-partiak, të bazuar në parimin “check and 
balance”, një nga vlerat e gjithë-pranuara që duhet te 
“gjunjëzohet” klasa politike shqiptare për qëndrime të 
përbashkëta për sa përket çështjeve të sigurisë dhe 
mbrojtjes kombëtare, anëtarësimi ne NATO, BE, etj. 
Kjo qasje do të demonstronte pjekuri dhe përgjeg-
jshmëri të klasës politike dhe po ashtu do kishte qenë 
një mesazh i fortë pozitiv për aleatet strategjik, SHBA, 
NATO, BE etj.

3. Vizion strategjik, për te peshuar dhe balancuar 
skenarët e kërcënimeve të mundshme me potencialet 
e zhvillimit ekonomik si dhe projektuar Shqipërinë 
moderne përtej 2035. Prandaj në draftimin e SSK 
2035, duhet angazhuar personalitete me ekspertizë  të 
spikatur në fushen e politikes, ekonomisë, diploma-

Strategjia Kombëtare - 2035:

“Vizion, Vullnet dhe Përgjegjësi e Lartë Shtetërore”

cisë, inteligjencës, informacionit, mbrojtjes, gjener-
ale, emergjencave civile, policisë shtetit, akademia e 
shkencave, etj.  

4. Konsultim me aktorët e shoqërisë civile, qën-
drat e studimeve strategjike, akademikë të mirënjohur 
dhe grupet e interesit është jo vetëm një “kërkesë në 
modë”, por para së gjithash një detyrim dhe provë e 
përgjegjshmërisë shtetërore, për të ndërtuar ura komu-
nikimi ndërinstitucionale dhe për t’i dhënë dokumen-
tit frymën e kohezionit kombëtar. Vendet perëndimore, 
për zhvillimin e dokumenteve strategjikë angazhojnë 
personalitete dhe institucione civile të specializuara. 
P.sh  NATO, për konceptin Strategjik angazhon “grup 
të urtësh” dhe ekspertë me peshë strategjike dhe jo 
grupe pune nga “burokracia/zyrtarë të emeruar”!   

5. Kohezionit mbarëkombëtar që konsideron lir-
inë, bashkëjetesën fetare dhe pronat, për të mbjelle 
harmoni me s dat dhe oportunitetet që afron mjedisi 
mbarëkombëtar, rajonal, Mesdhe dhe ai Global. Nuk 
po them se do pyetet “çdo delinkuent i gjithëditur  as 
puthadorët e she t të radhës”. Organizimi i konferen-
cave shkencore apo debateve publike për strategjinë, 
duke hapur edhe website të posaçëm, si ndodh në 
vendet e tjera, ku çdo qytetar i interesuar shpreh opin-
ionet e veta.  Konsideron dhe  konsultohet me vendet, 
Kolegjin e NATO-s Romë,  “Qendrën Marshall”, per të 
nxjerrë një produkt që ka “certi katën” e institucione-
ve elitare ne fushen e mendimit strategjik.  

E parë nga sa sipërpërmendur: çdo strategjie buro-
kratike, qe do i mungonte gjithëpërfshirja, konsensusi 
dhe konsultimi “do mbetej në klasë si dokument in-
ventar” dhe do ti shkonte shprehja Amerikane “breath-
ing new life into dead reckoning”, ose e përkthyer, “të 
konsiderohet i/e vdekur pa e lindur ende” !? 

6. Peshon rreziqet konvencionale dhe dinamikën 
mjedisit të sigurisë. Ukraina na tregoi qartë, se jetojmë 
në një realitet, ku krahas riciklimit te rreziqeve kon-
vencionale ndaj integritetit territorial, kërcënimet po 
so stikohen nëpërmjet përdorimit të formave të reja 
si referendumeve të mbështetura nga jashtë, rreziqet 
kibernetike, fondamentalizmit fetar, destabilitetit  -
nanciar, krimit të organizuar, qeverisjet e dështuara, 
etj.  

7. Anetarësimi në BE, mbetet të rikon rmohet si 
një aspiratë, mision, opsion i vetëm dhe projekt që i 
bashkon mbarëshqiptaret, rreth vlerave perëndimore, 
të drejtën e jetës, fjalës së lirë, besimit në fe, pronës 
dhe tregut te lirë. E thënë nga “Profesor Sami Repishti, 
një mendje me kthjelltësi Atërore”, integrimi në  bash-
kësine Euro-atlantike dhe vlerave demokratike (BE/27 
vende me 450 milion banorë) është shprehje e aspi-
ratës dhe «Fat i bardhë i së ardhmes së  Shqipërisë dhe 

Kosovës”! E ri-vendosur kështu ne dokumentin e SSK 
– 2035, ky përcaktim strategjik mbetet detyrim kom-
bëtar i panegociushem për aktoret dhe pushtetarët e 
pertej 15 viteve që vijnë !

8. Angazhimet në operacionet e mbështetjes së 
popullsisë civile në raste të emergjencave natyrore, 
industriale dhe njerëzore është e mirë përcaktuar 
ne kushtetutën dhe paketën ligjore të RSh. Ndërsa 
mbetet te përmirësohen mekanizmat e kontrollin civ-
il demokratik te strukturave/agjensive te SK pa lenë 
hapësira të përdorimit te pakontrolluar, të devijim-
it nga misioni kushtetues, si dhe për me keq për te 
shmangur shpërdorimit nga klientet e politikë të buri-
meve te mbrojtjes kombëtare.

9. Objektivat të shoqërohen me një Plan/matricë 
veprimi me aktivitete, masa, pergjegjesi shtetërore të 
matshme dhe burimet  nanciare adekuate. Prandaj 
ndër gjetjet thelbesore mbetet kon rmimi i konceptit 
DIME (Diplomacy – Intelligence – Military -Economy). 
SSK-2035 do duhet te të projektoje ngritjen e nje me-
kanizmi (p.sh Agjensi e Sigurise Kombetare), e cila do 
të shërbejë për t’u siguruar në kohë reale, Ekzekutivit/
Autoriteteve shtetërore, peshën e kërcënimeve, si dhe 
do të luajë një rol thelbësor në formulimin e dokumen-
tave të Sigurisë Kombëtare (SSK, SU, PAZH), përgatit-
jen e paketës ligjore, monitorimin e realizimit të objek-
tivave sipas matricës së detyrimeve nderinstitucionale, 
që i bashkëngjitet SSK !

10. Kohezion te pakushtezuar, permbushje e dety-
rimeve dhe permiresimi i kredibilitetit te RSh ne NATO. 
Shqiptaret e kane tejkaluar perceptimin e NATO-s si 
«robot alienësh qe garanton falas paprekshmërimë ter-
itoriale të 30 vendeve anëtare! Nderkohë që Aleanca 
ndan barren si dhe balancon përballjen me kercënimet 
dhe interesat e perbashketa. Thene kete, si shembull, 
RSh duhet te ri-Kon rmojë në Samitin e radhes se do 
të  mbajë premtimin e rritjes se Buxhet të Mbrojtjes në 
2% të GDP deri në vitin 2024. 

11. Të presë dhe re ektojë gjetjet e Konceptit te Ri 
te NATOs që do të miratohet në Samitin e radhës (28-
30 Qershor 2022). Sami që për herë të parë mbas 73 
vjetësh (1949), do të adresojë Aleancën në raport me 
“sulmin banditesk të  Rusisë kundër sovranitetit teri-
torial të Ukraines”, si dhe duke shkelmuar paqen dhe 
sprovuar jo vetem rendin global por edhe solidaritetin, 
fuqinë ushtarake  interesat gjeopolitike të Aleancës 
Transatlantike ( USA & NATO & BE)

12. Në shtesë,  do t’i riKëshilloja publikisht dhe 
vllazërisht aktorët politik dhe faktorët institucional 
në Tiranë (dhe Prishtinë,) që për interesa jetike kom-
bëtare, “të përulen në gjunjë para historisë së përg-
jakshme si dhe përgjegjësive shtetërore, duke projek-
tuar dhe zyrtarizuar nje qasje te drejte, te forte dhe 
historike në SSK-2035: “Dy shtete sovrane një komb 
i vetëm” mbështetur mbi konceptin “Smart/mënçur” 
mbi sovranitetin, mbrojtjen dhe zhvillimin e interesave 
mbarëkombëtare. E ritheksoj se kjo “qasje e forte por 
e vonuar” nuk kërcënon asnjë vend, përkundrazi do të 
kontribuojë si balancë funksionale për paqen afatgjate 
të rajonit. 

13. E thënë më qartë, në SSK-2035 (më tej edhe 
ne Kushtetutë) do duhet të përcaktohet se: “çdo 
sulm kundër sovranitetit territorial ne Republikën e 
Shqipërisë, konsiderohet e njëjtë edhe për Republikën 
e Kosovës dhe anasjelltas” !  Për të tejkaluar nje “kujdes 
të tepruar diplomatik”, sjellim shembullin e vendeve 
skandinave (Norvegji, Suedi, Finlandë); atyre Balltike 
(Lituani, Letoni, Estoni) dhe të Vishegradit ; qasjen 
zyrtare te Turqisë dhe Greqisë në raport me Qipron ; 
rastin e marreveshjes USA me Islandën (1951), etj.  

Në mënyrë të përmbledhur, SSK-235,  kërkon 
domosdoshmërisht: “vizion afatgjatë dhe eksper-
tizë elitare; vullnet dhe konsensus politik të cilësu-
ar;  gjithëpërfshirje dhe konsultim të gjerë; kohezion 
mbarëkombetar; kurajo dhe përgjegjshmëri të lartë 
shteterore”.

Thënë sa më lartë, ripërsëris detyrimin për të kon-
tribuar me ekspertizë, përulësi dhe përgjegjshmēri 
shtesë në modernizimin e sistemi te Sigurise dhe zh-
villimin e interesave mbarëKombëtare.

*Senior Expert për SK, Rajonin & NATO-n;
Zv/President i Këshillit të Atlantikut, Ish:
Këshilltar Ushtarak i Presidentit të RSh;
Zv/ShShPFA & Përfaqësues në SHAPE/NATO.
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RAPORTI

Më 27 Maj 2022 u mbajt Kuvendi Zgjedhor 
i Organizatës së Veteranëve të LANÇ të 
Kosovës.

Si nga raporti analitik i mbajtur nga Kryetari i 
kësaj organizate Z.Zija Mulhaxha mbi punën katërv-
jeçare të Organizatës së Veteranëve të Luftës Anti-
fashiste Nacionalçlirimtare të Kosovës (OVLANÇ), 
dhe nga diskutimet e zotërinjve Burhan Kavaja, 
Bashkim Hisari, Afrim Deva, etj, u evidentuan arrit-
jet e kësaj organizate dhe u përcaktuan detyra konk-
rete për të ardhmen.

Në këtë Kuvend që u moderua mjeshtërisht nga 
Av.Drita Rexhepi, sekretare e Org.Veteranëve të  
LANÇ të Kosovës, mori pjesë dhe një delegacion i 
OBVL-së, i përbërë nga nënkryetari Muharrem Gjo-
ka, Sekretari i Përgjithshëm Halil Rama dhe Sek-
retari për Marrëdhëniet me Organizatat homologe 
Sakip Cami. 

Në emër të Kryesisë së OBVL delegatët e Kuvendit 
i përshëndeti Z.Halil Rama. 

Në fund Kuvendi zgjodhi Z.Lek Hoxha kryetar të 
Organizatës së Veteranëve të LANÇ të Kosovës, si 
dhe kryesinë e kësaj organizate për mandatin e ard-
hshëm 4-vjeçar.

Më poshtë po botojmë të plotë Raportin e Analizës 
të mbajtur në këtë Kuvend.

ARRITJE KONKRETE PËRKUNDËR 
VËSHTIRËSIVE DHE SFIDAVE 

Që nga  llimi i Luftën së Dytë Botërore, në Kosovës 
u shfaqën njësit e para të armatosura dhe organet 
e pushtetit popullor që u angazhuan për të drejta 
e popullit shqipëtarë. Ende pa u përfunduar lufta 
plotësisht në Malësin e Gjakovës, në Bujan u mbajtë 
Konferenca e Parë e Këshillit Krahinor Nacionalçlir-
imtar ku u morën vendime që shënonim  toren e 
forcave dhe ideve përparimtare të inspiruesvë dhe 
bartësve  të njëmend të luftës çlirimtare të popul-
lit të Kosovës. Kjo konferencë, ishte tejet e vlefshme 
dhe një nga momentet më të  rëndësishme për pop-
ullin e Kosovës, sepse krahas luftës kundër fash-
izmit a rmonte të drejtën për Vetëvendosje. Fryma 
e Vetëvendosjes nuk u shua kurrë, ajo vazhdoi në 
lëvizjet kombëtare ilegale e legale, me demonstrata e 
protesta të shpeshta për të drejtat dhe lirin e popullit 
shqiptarë, dhe sigurisht, edhe në luftën çlirimtare të 
UÇK-së që përcaktoi fatin e kombit. 

Ato në vazhdimësi ishin  në fokusin e angazhi-
meve, synimeve dhe përpjekjeve të Organizatës dhe 
anëtarëve tanë. Organizuam  mbi 40 takimeve të 
Kryesisë dhe shumë aktivitete tjera në tërë Kosovë 
dhe në Republikën e Shqipërisë. 

Periudha katërvjeçare do të mbahet në mend për 
shkak problemeve ekonomike e socijale, paraqitja e 
elementeve djaftiste dhe neofashiste në disa shtete, 
injorimit të institucioneve të Kosovës ndaj organi-
zatës sonë, abnormaliteteve, marrëdhënieve të ten-
sionuara me Serbin sidomos shpallja e pandemisë 
globale nga përhapja e virusit COVID-19, i cili ishte 
vdekjeprurës, tani edhe lufta në Ukrajinë. Të gjitha 
këto rezultuan me efekte negative afatgjate në fus-
hën e ekonomisë, në dëmtimin e të gjitha sektorëve 
e shoqerisë dhe natyrisht dukshëm penguan dhe 
vështirsuan edhe punën e OVLANÇ. Mirepo, dëmi 
më i madh ishte  humbja e jetës së njerezve. Prej 
11 anëtarëve të Kryesisë së OVLANÇ  4 prej tyre u 
ndanë nga jeta. 

Edhe me këtë rast shprehim mirënjohje për punën 
dhe angazhimin e tyre të cilët tërë jetën punuan me 
besnikëri dhe ndershmëri për idealet e Luftës Anti-
fashiste, për të drejtat dhe lirin e  pavarësin popullit 
shqiptarë dhe të Kosovës. Jemi krenar që ata i patëm 
në radhët tona. Do të jenë të paharruar në kujtimet 
tona. 

Perkundër vështirësive dhe s dave me te cilat u 
ballafaquam, ne arritem që ta mbajme funksional 

Në Prishtinë zhvilloi me sukses punimet Kuvendi Zgjedhor i Organizatës së Veteranëve 
të LANÇ të Kosovës – Lekë Hoxha zgjidhet kryetar i kësaj organizate

Rezultate të pamohueshme në afi rmimin e 
vlerave të LANÇ

• ZIJA MULHAXHA: Perkundër vështirësive dhe sfi dave me të cilat u 
ballafaquam, ne arritëm që ta mbajme funksional organizatën tonë dhe 
shënuam suksese. Rregullisht mbajtëm takimet e Kryesisë. Ndërmorëm 
një sërë veprimesh  dhe aktivitetesh për tejkalimin e sfi dave. Me respek-
tin e merituar shënuam të gjitha datat e rëndësishme. Përkujtuam veter-
anët dhe dëshmorët e lirisë. Pa marrë parasyshë vështirësitë me forma të 
ndryshme të veprimit arritëm rezultate të pamohueshme në afi rmimin e 
vlerave të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare

organizatën tonë dhe arritëm suksese. Rregullisht 
mbajtëm takimet e Kryesisë. Ndërmorëm një sërë 
veprimesh  dhe aktivitetesh për tejkalimin e s dave. 
Me respektin e merituar shënuam të gjitha datat e 
rëndësishme. Përkujtuam veteranët dhe dëshmorët 
e lirisë. Pa marrë parasyshë vështirësit  me forma 
të ndryshme të veprimit arritëm rezultate të pamo-
hueshme në a rmimin e vlerave të Luftës Antifash-
iste Nacionalçlirimtare.  

DISA PREJ AKTIVITETEVE TË ORGANIZA-
TËS DHE KRYESISË GJATË PERIUDHËS KATËR 

VJEÇARE
Kemi realizuar bashkëpunim të ngushtë dhe 

kemi mbështetur degët OVLANÇ të Kosovës, në Gja-
kovë, Prizren, Viti. Sidomos bashkëpunim të ngusht 
kemi pasur me Organizatën e Bashkuar të Veter-
anëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të 
Popullit Shqiptar (OBVL) në Tiranë. Bashkë kemi 
trajtuar çështje të ndryshme dhe të rëndësishme 
për funksionimin e organizatave sipas parimeve të 
shprehura në programin dhe Statutin. Në fokusin 
tonë ka qenë angazhimi në ruajtjen dhe kultivimin 
e traditave, përhapjen e idealeve dhe vlerave më të 
larta, jo vetëm të veteranëve të LANÇ-së, por, edhe 
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK). 

Kemi pasur shumë takime dhe biseda për 
avancimin e aktiviteteve të përbashkëta. Këtu do 
veçoja pjesmarrjen e heroit të popullit, nderit të 
Kombit gjeneralit të ndjerë Rrahman Parllaku në 
shënimi  e ditës së çlirimit të qytetit të Gjakovës, në 
Akademin kushtuar 100 vjetorit të lindjes së Fadil 
Hoxhës dhe në Tubimin përkujtimor në Prizren 
për veteranen Sadete Curri etj. Ish kryetari i OBV  
Rrahman Parllaku jo vetëm që na evokoi ngjarrjet 
të rëndësishme nga LANÇ por mesazhet e tija na 
dhanë impuls dhe mësim se si duhet të punojmë 
dhe veprojmë për kombin.

Me këtë rast dua të përshëndes dhe fuqishëm të 
përkrahi inicijativën e përbashkët të veteranëve të 
Shqipërisë dhe Kosovës për krijimin e FEDERATËS 
SHQIPËTARE TË VETERANËVE TË LUSTËRAVE 
PËR LIRI. Marrëvishjën për krijimin e Federatës nën-
shkruam muajin e kaluar në Tiranë. Jam i bindur 
se pas nënshkrimit të Marrëveshjën do të krijohen 
kushte më të mira pët të a rmuar vlerat historike 
të popullit tone, për të promovuar ngjarjet të rëndë-
sishme nga historia e jonë  dhe për të kontribuar më 
shumë në realzimin e aspiratave tona

Në punën tonë katër vjeçare, rregullisht kemi 
mbështetur degën e Gjekovës në shënimin e përv-
jetorëve të çlirimit të qytetit dhe rrethinës nga ok-
upatori nazi-fashist dhe ditës së formimit të Brigadës 
së VII-të sulmuese kosovare, domicile i së cilës ishte 
Gjakova. Qytetarët e Gjakovaës dhe të rrethinës 
ishin ndër të parët që kishin krijuar çetat partizane 
dhe kishin përqafuar Luftën Antifashiste Naciona-
lçlirimtare. 

Në Luftën e Dytë Botërore, për lirin e vendit kanë 
ra mbi 120 dëshmor gjakovar dhe rreth 50 kanë qenë 
viktim të terrorit fashist.Për të rikujtuar këto dy data 

të rëndësishme historike, OVLANÇ dhe dega e saj në 
Gjakovë organizuan aktivitete të shumta duke bërë 
edhe nderime të gjithë të rënëve për lirinë e Kosovës. 
Në të gjitha këto aktivitete, LANÇ dhe lufta e UÇK 
u cilësuan si pjesë më të rëndësishme në historin e 
popullit shqiptar dhe posaqërisht u rikujtua  gura e 
heroit të popullit Fadil Hoxha.

Në komunën e Gjakovës Kryesia inicoi  llimin e 
ekzekutimit të punëve në rivitalizimin e Eshtnores 
Përkujtimore në Çabrat ku janë vendosur eshtrat e 
dëshmorëve shqiptarë nga Gjakova dhe rrethina e 
saj të rënë në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare 
në Luftën e Dytë Botërore. Sipas vendimit të Kuven-
dit të komunës së Gjakovës Kompleksi memorijal 
Eshtnorja e Qabratit do të mbaj emrin e Heroit të 
Popullit Fadil Hoxha. Së shpejti pritet të bëhet ina-
gurimi i Kompleksit që do ketë një rëndësi të veçant 
për OVLANÇ 

Në periudhën raportuese përkujtuam 104 patriot 
nga Kosova dhe Shqipëria të cilët forcat gjermane e 
ekzekutuan në Prishtinë më 23 tetor të vitit 1944. 
Me këtë rast,  antarët e Kryesisë vendosën kurora 
me lule në pllakën përkujtimore për ta që gjendet 
në oborrin e kampust të Universitetit të Prishtinës. 
Poashtu organiyuam edhe një ceremoni përkujtuar 
për jetën dhe veprën e Xhevdet Hamzës.

Me rastin e 100 vjetorit të lindjës, në Prishtinë 
përkujtuam edhe  gurën dhe veprimtarin e Xhavit 
Nimani. Poashtu në një tubim rasti, Kryesia orga-
nizoi akademi përkujtimore edhe për  gurën e atëd-
hetarit dhe politikanit të shquar Kosovar Veli Deva.

Në Pejë organizuam cerëmoni përkujtimore për 
dy personalitete të shquar nga LANÇ për Ramiz Sa-
dikun dhe Mehmet Shoshi.

Në bashkëpunim me degën e organizatës në 
Prizren organizuam Takimin përkujtimor kushtuar 
veteranes të Luftës Antifashiste Nacional Çlirim-
tare, Sedete Curri. Në këtë takim morrën pjesë dhe 
nderuan  gurën e Sadete Currit, heroi i popullit, 
Nderi i Kombit, gjenerali Rahman Parllaku, kryetar 
i Organizatës së veteranëve në Republikën e Shqi-
prisë me bashkëpunëtorë si dhe antarët e Kryesisë 
së OVLANÇ të Kosovës dhe të degëve nga Prishtina, 
Gjakova, Mitrovica, Gjilani dhe Vitija, dhe familjarë 
të dëshmorëve dhe të pjesmarrësve në Luftën Anti-
fashiste Nacional Çlirimtare.

Bashkë me degën e organizatës në Viti kemi or-
ganizuar aktivitete kushtuar themelimit të aradhave 
të para partizane. Në Qendrën kulturore të Vitisë 
është mbajtur manisfestimi, me të cilin është inag-
iruar pllaka e përkujtimit të themelimit të Aradhës 
së parë partizane-shqiptare “Zenel Hajdini” dhe 47 
dëshmorëve të LANÇ-së. 

Në manifestime në Viti rregullisht kanë marrë 
pjesë personat e njohur nga skena politike, aktivistët 
të ndyshëm, anëtarët e familjes të Zenel Hajdinit, 
familjarët e dëshmorëve të LANÇ-së, të shënuar në 
pllakënpërkujtimore, përfaqësuesit e KFOR-it amer-
ikan, anëtarët e Kryesisë të OVLANÇ të Kosovës, të 

(Vijon në faqen 4)
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e degëve në Gjakovës, Prizren dhe të Vitisë, si dhe 
përfaqësuesit e OVL të UÇK-së nga Vitia. 

Në organizimin e manifestimeve në Viti kemi pa-
sur përkrahjen e plotë të kryetarit të komunës.

FILMI DOKUMENTAR “FADIL HOX-
HA-ARKITEKT I KOSOVËS SË LIRË”

Me të gjitha forca jemi angazhuar dhe materi-
jalisht kemi përkrah realizimin  lmit dokumentar 
“FADIL HOXHA-ARKITEKT I KOSOVËS SË LIRË” 
i cili i kushtohet veprimtarisë së heroit të popullit 
Fadil Hoxha në periudhën 1932 deri 2001, si lideri 
kryesor në historin e re të Kosovës. 

Filmi u promovua në Akademin e Shkencave në 
Tiranë në praninë e shumë personaliteteve akade-
mike e publike nga Tirana e Prishtina si dhe të veter-
anëve dhe familjarëv të tyre nga Prishtina, Gjakova, 
Peja dhe Prizreni.

Filmi që jep një përmbledhje të zhvillimeve poli-
tike, historike dhe kulturore në Kosovë, duke u 
fokusuar te kontributi politik dhe patriotik i Fadil 
Hoxhës në zhvillimin dhe konsolidimin e Pavarësisë 
së Kosovës realizuar nga regjisori i mirënjohur Llesh 
Nikolla-Mjeshtër i Madh, bashkëskenaristë Dr.Hajri 
Mandri dhe Halil Rama-Mjeshtër i Madh e drejtor 
 lmi Bashkim Hisari. Filmi  u prit mirë nga publiku 
sidomos vlersimet e  gurave me të shquara kom-
bëtare akademike, historike dhe publicistike si të 
Akademikëve Rexhep Qosja, Jusuf Bajraktari, Pas-
kal Milo, Nevila Nika, Akif Bajrami, publicistit Veton 
Surroi, Skender Hoxha, prof. Xhevat Koshi, Burhan 
Kavaja, etj të cilët pëcaktuan  dhe ridimensionu-
anë  gurën dhe rolin e Fadil Hoxhës në historinë e 
Kosovës. 

Vlen të përmenden edhe fjalimet pas promov-
imit të  lmit të ish-Presidentit të Republikës së 
Shqipërisë, Alfred Moisiu, prof. dr. Bujar Kapexhiut 
– “Nderi i Kombit”, të Akademik Pëllumb Xhu  si dhe 
të tjerëve të cilët vlerësuan lartë rolin e  gures së 
Fadil Hoxhës. Reagime positive pati edhe pas emiti-
mit të  lmit në programin e televizionit nacional RTV 
21, në TV Syri dhe  në Televizionin e Prizrenit. Një 

Halil RAMA*

Të nderuar delegatë të Kuvendit Zgjed-
hor të OVLANÇ të Kosovës!
I nderuar Z. Zija Mulhaxha, kryetar
Zonja e zoterinj!

Është kënaqësi e veçantë për 
mua që në emër të kryesisë së 
OBVL të popullit shqiptar t’ju 

sjell përshëndetje të zjarrta dhe t’i uroj 
suksese Kuvendit tuaj zgjedhor.

Bashkëpunimi ynë intensiv prej më 
shumë se dy dekada, i nisur dhe vi-
juar nga themeluesit dhe drejtuesit e 
dy organizatave tona, Heronjtë e Pop-
ullit tonë,  burrështetasit Fadil Hoxha, 
Dr.Ymer Dishnica e gjeneral Rrahman 
Parllaku, është tashmë realitet i njohur; 
bashkëpunim ky i konsoliduar  edhe 
këto vitet e fundit mes dy organizatave 
tona. Finalizimi vetëm para tre muajsh 
i Marrëveshjes për krijimin e Federatës 
Shqiptare të Veteranëve të Luftrave për 
liri e pavarësi të popullit shqiptar dhe 
përvijimi i aktiviteteve të përbashkëta në 
kuadrin e kësaj Federate janë garanci e 
përmbushjes së misionit tonë historik: 
evidentimit, dhe promovimit të ngjarjeve 
historike dhe përkujtimit të Heronjve e 
dëshmorëve në ditëlindjet e tyre jubilare.

Të nderuar miq!
Në Tiranë, por besoj edhe në Prisht-

inë, Gjakovë e Prizren vazhdon ende je-
hona e shfaqjes dhe promovimit të  l-
mit dokumentar “Fadil Hoxha-arkitekt i 
Kosovës së lirë”. Kjo, edhe për faktin se 
në një vështrim realist të kushteve dhe 
rrethanave historike nëpër të cilat kaloi 

Ta ndihmojmë historinë të thotë të vërtetën
• Finalizimi vetëm para tre muajsh i Marrëveshjes për krijimin e Federatës Shqiptare të Veteranëve të Luftrave për Liri të popullit shqiptar dhe 
përvijimi i aktiviteteve të përbashkëta në kuadrin e kësaj Federate, janë garanci e përmbushjes së misionit tonë historik: evidentimit, dhe pro-

movimit të ngjarjeve historike dhe përkujtimit të Heronjve e dëshmorëve në ditëlindjet e tyre jubilare

Kosova, në vitet e thyerjeve të mëdha 
dhe krizës së pushtetit, janë të rrallë 
personalitetet që u kundërqëndruan 
s dave, provokimeve, përndjekjeve, hi-
leve dhe dredhive politike të panumër-
ta, në mënyrë aq stoike, si Fadil Hoxha. 
Ai pati vizionin e një politikani patriot e 
modern, i cili projektoi dhe sendërtoi të 
ardhmen e atdheut të tij.

Përvoja e krijuar me realizimin dhe 
promovimin e këtij  lmi si dhe shfaqja 
e tij në televionet publike të Shqipërisë 
e Kosovës, besoj se në kuadrin e Fed-
eratës Shqiptare të Veteranëve do të 
ndiqet edhe për personalitete tjera të 
LANÇ e pas luftës. Jemi me fat që dy 
organizatat tona dhe FSHVLL kemi si 
emblema Heronj të tillë si Fadil Hoxha, 
Dr.Ymer Dishnica e gjeneral Rrahman 
Parllaku, të cilët janë e do të jenë burim 
frymëzim sot e në të ardhmen për gjen-
eratat që do vijnë. 

Pikërisht mbështetur në trashëgiminë 
e tyre të vyer ne duhet të projektojmë 
vazhdimësinë tonë.

Është fakt që në veprimtaritë e 
ndryshme me karakter politik, patrio-
tik e social të organizatave tona, gjith-
monë ka qenë i dukshëm kontributi i 
madh dhe i përhershëm i veteranëve. 
Por gjithsesi është e pamundur vi-
jueshmëria e aktivitetit, pa e trashëguar 
traditën te më të rinjtë.

OBVL, në dy Kuvendet e fundit ka 
bërë një ndryshim cilësor në përbër-
jen dhe strukturën e saj organizu-
ese e drejtuese. Megjithëse të vonuar, 
kurorëzuam përfshirjen në organizatë të 
pasardhësve, të parashikuar në Statu-
tin tonë, të miratuar që në mbledhjen 

themeluese dhe në Kuvendin tonë të 
parë. Këtë hap, ju ftojmë ta bëni edhe ju, 
pasi duke bërë këtë ndryshim në struk-
turë e përbërje, mendojmë se gjallërojmë 
jo vetëm dy Organizatat tona, por edhe 
FSHVLL, për të përmbushur në vazh-
dim detyrat  snike e historike të kujti-
mit të atyre që dhanë jetën për çlirimin e 
Shqipërisë e të Kosovës nga pushtuesit 
nazifashistë dhe të atyre që megjithëse 
bënë sakri ca sublime në luftë, për fat 
të keq e pësuan nga regjimi dictatorial 
në Shqipëri dhe nga shovinizmi serb 
në Kosovën martire. Të vazhdojmë me 
brezat e ardhshëm, të mbrojmë lavdinë 
e luftrave heroike të popullit tone për 
liri,  ta ndihmojmë historinë të thotë të 
vërtetën.

Së fundi, dua t’ju bëj të ditur se në 
ndjekim me vëmendje e interes zhvilli-
met në Republikën e Kosovës.  Na inku-

rajojnë disa arritje, por shpresojmë në 
një progres më të dukshëm, sidomos 
në avancimin e njohjeve të saj nga ato 
shtete që ende s’e kanë njohur dhe në 
anëtarësimin në organizmat ndërkom-
bëtarë si NATO, BE etj.

Duke përshëndetur zyrtarizimin e 
kërkesës për anëtarësimin e në Këshil-
lin e Europës, urojmë që Republika e 
Kosovës të bëhet anëtare e denjë edhe 
në struktura tjera ndërkombëtare pres-
tigjioze.Edhë njeherë, i uroj punime të 
mbara e të suksesshme këtij Kuvendi. 

Mbarësi dhe lumturi në familjet tu-
aja.

Faleminderit.

*Përshëndetje e mbajtur në Kuvendin Zg-
jedhor të Organizatës së Veteranëve të 
LANÇ të Kosovës – Prishtinë, më 27 Maj 
2022.

Rezultate të pamohueshme në afi rmimin e vlerave të LANÇ

tjetër  lm dokumetar për  gurën e Fadil Hoxhës re-
alizoi edhe Syri Tv në bashkëpunim me degën në 
Gjakovë.

Drejtuesit e OVLANÇ të Kosovës u ftuan nga pres-
identi i Republikës së Shqiërisë Ilir Meta dhe morrën 
pjesë në ceremonin e pritjës shtetërore që u orga-
nizua në Pallatin e Brigadave në Tiranë për nderë 
të Ditës së  amurit dhe pavarësisë së Republikës së 
Shqipërisë.  Në kuadër të kremtimeve jubilare kom-
bëtare të 75 vjetorit të çlirimit, Akademia e shkencave 
e Shqipërisë organiz-
oi në Tiranë Konfer-
encë shkencore ndër-
kombëtare me temën: 
SHQIPTARËR DHE 
KOALICIONI ANTI-
FASHIST NË LUFTËN 
E DYTË BOTËRORE. 
Për të ndriçuar dhe 
vlersuar të vërtetën 
për LANÇ me refer-
ate u paraqitën 30 
shkenctarë të shquar 
nga Shqipëria, Koso-
va, SHBA, Britania e 
Madhe, Zvicra, Italia 
dhe Maqedonia Verio-
re. Në këtë Konferencë 
morri pjesë edhe për-

faqësuesi i OVLANÇ të Kosovës. 
Me aprovimin e Ligjit për mbrojtjen e veteranëve 

dhe invalidëve në të gjitha qendrat komunale në 
Kosovë dhe vendet e tjera ku janë zhvilluar beteja 
gjatë Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare 1941-
1945 janë ngritur monumente të LANÇ. Fatëkeqë-
sisht disa prej tyre janë të dëmtuar dhe demoluar 
kurse nga  shumë rrugë, shkolla dhe institucione e 
organizata publike  janë hequr  emërtimet me emërat 
e heronjëve të popullit dhe dësmorëve.

Kryesia e OVLANÇ të Kosovës ka reaguar duke 
kërkuar mbrojtjen dhe riparimin e tyre, por nuk ka 
hasur në mirëluptim tek institucionet kompetente 
qendërore dhe komunale, gjegjësisht të drejtorëve 
për kulturë dhe kryetarët e komunave. Ndërkoh 
me mjetet e OVLANÇ të Kosovës është bërë rinovi-
mi i përmendores për aksionin e Aradhës Partizane 
“Emini Duraku”në Livocë të Epërme të komunës së 
Gjilanit. Por, nuk kemi arrit të realizojmë rivendos-
jen e monumenteve në Viti për shkak se nga ana 
e ish Qeverisë nuk janë alokuar mjetet e parapa-
ra për këtë destinim. Nuk periudhën katër vjeçare 
mjaftë të shprehur kanë qenë angazhimet tona në 
prezentimin e aktiviteteve në opinion, fatëkeqësisht 
jo gjithnjë sa duhet dhe si duhet në shumicën e me-
diave kosovare sidomos në TV nacionale dhe në ser-

visin  publik RTK. 

BASHKËPUNIM I 
FRYTSHËM ME OB-
VL-NË E POPULLIT 

SHQIPTAR
Për gazetën  perio-

dike “VETERANI” të Or-
ganizatës së Bashkuar 
të Veteranëve të Luftës 
Antifashiste Naciona-
lçlirimtare të Popullit 
Shqiptar (OBVL), kemi 
përgatitur dhe janë 
botuar rregullisht ar-
tikuj kushtuar aktivi-
teteve dhe çështjeve që 

(Vinon në faqen 5)

(Vijon nga faqja 3)
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DISKUTIMI

Nga Bashkim Hisari

Vërtet kemi punuar dhe vepruar në kushte 
shumë komplekse dhe të vështira.

Kapacitetet tona kadrovike gjithnjë po zvoglohen, 
kemi ngel pa disa prej tyre që ishin shumë të çmuar 
të cilët në çdo kohë kanë treguar gatishmëri të pro-
movojnë vlerat e LANÇ. 

Fatëkeqësisht ne nuk po shohim se institucio-
net tona janë duke u marrë seriozisht me çështje që 
kanë të bëjnë me veteranët dhe LANÇ, përkundërazi 
por shohim vetëm individ të cilët po përpiqen të 
për tojnë politikisht duke ushtruar performanca 
populiste, abuzuar dhe  manipuluar me vlera  e 
LANÇ, për të mbledhur pikë politike të pamerituara. 
Të tillit mëshojnë daullave dhe legeneve duke na 
quajtur everista, titista, leninista...dhe  zhvlersuar 
vlerat e veteranëve të cilët e vendosën themelat e pa-
varësisë së Kosovës, krijuan kushte të  asim shqip 
të përdorim  amurin tonë kombëtar themeluan Uni-
verzitetin e Prishtinës, Institutin albanologjik e his-
torik, Radio Televizionin e Prishtinës,,, Kushtetutën 

Kryetar i ri i Organizatës së Ve-
tranëve të Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare (OVLANÇ) të 

Kosovës  u zgjodh Leka Hoxha,  inxhin-
ier i ElektroEnergjetikes me ekspertizë 
profesionale dhe menaxheriale në sek-
torin e energjisë në Kosovë.

Ai ka përvojë më shumë se 40 vjeçare 
në pozita të larta drejtuese, në sektorin 
publik dhe atë privat: 

Me vite punoi si inxhinjer përgjegjës 
në Termocentralin Kosova B.  ishte njëri 
ndër menaxherët e lartë në kompaninë 
‘’Energomontim Energoinvest”, kompa-
ni prestigjioze në Kosovë dhe rajon.

Prej vitit 1990, pas largimeve masive 
te punëtoreve , Leka  vazhdoj karieren e 
tij në sektorin  privat, si themelues dhe 
menaxher i një  Kompanine Inxhinjerike 

Rezultate të pamohueshme në 
afi rmimin e vlerave të LANÇ

Angazhimi ynë për Kompleksin Memorial 
“Fadil Hoxha” në Çabrat të Gjakovës

• Fatëkeqësisht ne nuk po shohim se 
institucionet tona janë duke u marrë 
seriozisht me çështje që kanë të bëjnë me 
veteranët dhe LANÇ, përkundërazi por 
shohim vetëm individ të cilët po përpiqen 
të përfi tojnë politikisht duke ushtruar 
performanca populiste, abuzuar dhe  
manipuluar me vlera  e LANÇ, për të 
mbledhur pikë politike të pamerituara

e vitit 1974 dhe përkrahën luftën e UÇË-së
Të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve të 

LANÇ dhe të familjeve të tyre nuk janë të rregulu-
ara me akte ligjore të Kosovës dhe në përputhje me 
koventat e vendimet e Federatës Botërore të veter-
anëve. Ata nuk marrin asnjë kompensim  nanciar. 
Nuk kanë të drejta të ngjashme që kanë luftëtarët 
e UÇK-së. Kemi edhe disa dukuri negative që po 
shfaqen kohëve të fundit siç janë rrënimet dhe dëm-
timet të simboleve të LANÇ që janë damkosje dhe 
thyerje ndaj të drejtave vlerave dhe ndaj kontributit 
të tyre për liri.

Veteranët e LANÇ të Kosovës nuk po gëzojnë tret-
manin e duhur dhe të merituar në mediat vendore.

Perkundër vështirësive dhe s dave me te cilat u 
ballafaquam, puna jonë nuk ka qenë boshe. Aar-
ritem që ta mbajme funksional organizatën tonë dhe 
punuam pa ndërprerje.

Rregullisht mbajtëm takimet e Kryesisë ku ndër-
morrëm një sërë veprimesh  dhe aktivitetesh për te-
jkalimin e s dave.  Me respektin e merituar shënu-
am të gjitha datat e rëndësishme që kanë të bëjnë 
me veprimetarin tonë dhe a rmuam vlerat e LANÇ. 

Ato në masë të madhe janë re etuar në radhët e 
qytetarëve jo vetëm në Kosovë.

Në portalin tone botuam qindëra shkrrime të 
ndryshme që lexuanë me mija njerëzi.

Në gazetën  periodike “VETERANI” të Organiza-
tës së Bashkuar të Veteranëve të  Popullit Shqip-
tar (OBVL), u botuan tekste  kushtuar aktiviteteve 
dhe çështje që kanë të bëjnë me ne dhe Kosovën. 
Këtu një kontributë të veçan na dha kryeredakto-
ri i gazetës dhe sekretari i Përgjithshëm i OBV të 
Shqipërisë Halil Rama, mjeshtër i Madhe.

Në bashkëpunim me kolegët tanë nga  Shqipëria 
dhe Radio Televizioni Shqiptar realizuam  lmin doc-
umentar“FADIL HOXHA-ARKITEKT I KOSOVËS SË 
LIRË” dhe të njejtin e promovuam në Akademin e 
Shlencave në Tiranë. Bashkkarisht krijuam edhe 
Federatën shqiptare të veteranëve të luftërave për 
liri që ëahtë një arritje e madhe

Maksimalisht po angazhohemi në përfundimin 
e punimeve në rinovimin e Kompleksit Memorial 
“Fadil Hoxha” në Çabrat të Gjakovës”. etj.

Diskutimi i Nënkryetarit të Organizatës së Veteranëve 
të LANÇ të Kosovës, Z.Bashkim Hisari mbajtur në Ku-
vendin Zgjedhor të saj – Prishtinë, më 27 Maj 2022.

Lekë Hoxhë, kryetari i ri i 
OVLANÇ të Kosovës 

kanë të bëjnë me OVLANÇ të Kosovës 
si dhe për ngjarrjet tjera të rëndë-
sishme nga Kosova dhe Shqipëria.

Në portalin e faqes të Organizatës 
janë botuar rregullisht shkrime për të 
gjitha aktivitetet tona, veç tjerarash 
edhe këto:

Vlersimi i kryeminstrit të Kosovës 
Albin Kurti, për rëndësin dhe dimen-
sionet e Konferencës së Bujanit në 
tryezën e organizuar me rastin e 75 
vjetorit të Konferencës së Bujanit. 
OVLANÇ të Kosovës dhe Organizata 
e Bashkuar e Veteranëve të Luftrave 
për liri e pavarësi të popullit shqiptar 
të parat që e kanë përshëndetur dhe 
kanë qenë promotore të bashkimit 
kombëtar.

Konferenca e Mukjës në gusht 
1943 shënon një nga pikat më kul-
more të marrëdhënieve të forcave 
politike për krijimin përfundimtar të 
kampeve politiko-ushtarake shqiptare 
gjatë Luftës së Dytë Botëror. Për di-
skutimet në mbledhjen e Kryesisë së 
Komisionit Ekzekutiv të Kosovës, ka 
është kërkuar statusi e Republikës 
për Kosovën dhe shkëputje nga serbia.  
Mirartimi e Kushtetutës së KSAK, me 
ç’rast Kosova shndërrohet në njësi të 
plotë vetëqeverisëse në ish-Jugosllavi.

Vlersimet e Gjenerallajtënant 
Rrahman Parrllaku, Hero i Popullit 
dhe Nderi Kombit për rolin e heroit 
të popullit Fadil Hoxha në LANÇ 
dhe meritat e tij kombëtare etj. Janë 
botuar edhe tekste përkujtimore për 
Fadil Hoxhen, Rrahman Parllakun, 
Akademikët Ekrem Murtezai dhe Pa-
jazit Nushi, pastaj për Vehap Shitën, 
Vahide Hoxhën, kolonel My t Gux-

me shumë sukses për gati dy dekada.
Në kohën e regjimit të Millosevicit, 

aktivisht ndihmoi në zhvillimin e arsim-
it në Kosovë me mjete material dhe me 
paisje elektrike të nevojshme për oper-
imin e shkollave.

Lekë Hoxha është një ndër  gurat të 
rëndësishme të OVLANÇ të Kosovës.  Ai 
me vite u angazhua, ndihmoi dhe kon-
tribuoi për të paraqitur të vërtetën për 
LANÇ dhe për luftën e UÇK-s.  Kurrë 
nuk u pajtua me harresën dhe mohimet 
e vlerave dhe sakri cave të  gurave pa-
triotike që kontribuan për lirin dhe pa-
varësin e vendit. Që nga krijim i kësaj or-
ganizate ishte perkrahës i fuqishem i të 
gjitha të vlerave të LANÇ. Në vitin 2013 
u zgjodh anetarë i Kryesisë e më vonë  
nënkryetarë i  oganizatës. Në këto funk-
cione punoi pa lodhur me urtësi e butë-
si, besnikëri e me krenari në a rmimin 
e vlerave të LANÇ. Me discipline e durim 
kreu të gjitha detyrat e marra. Ai është  
djali i heroit të popullit Fadil Hoxha dhe 
e të ish kryetares së OVLANÇ të Kosovës 
Vahide Hoxha.

KRYESIA E RE E OVLANÇ TË 
KOSOVËS

1. Lekë Hoxha, kryetar
2. Zija Mulhaxha, nënëkryetar
3. Bashkim Hisari, nënkryetar
4. Drita Rexhepi, sekretare
5. Skender Hoxha, antar
6. Afrim Deva, antar
7. Musa Dobruna, antar
8. Xhafer Haxhijakupi,antar
9. Bahtije Abrashë,antare
10. Vjosa Curri, antare dhe 
11. Smail Sokoli antar

hollin etj.
Të gjitha shkrimet janë ilustruar 

me foto adekuate dhe origjinale.
Aktivitetet tona në këto fusha duk-

shëm kanë kontribuar në a rmimin 
e vlerave të LANÇ dhe në botimin e 
librave, të teksteve në gazeta dhe në 
portale.

Por, gjatë katër viteve të kaluara 
kemi qenë të ballafaquar edhe me 
problem të ndrushme që nuk kanë 
qenë në përputhje me programin për 
zhvillimin e aktiviteteve dhe planin e 
paraparë të punës.

Kryesia e OVLANÇ të Kosovës, 
publikisht ka shpreh shqetësimin 
dhe ka dënu fuqimisht veprimin van-
dal të personave të panjohur të cilët 
kanë vjedhjë bustin e heroit të pop-
ullit Emin Duraku e vendosur në ob-
orrin e shkollës së mesme në Gjakovë 
që mban emrin e këtij heroi. Poashtu 
ka shpreh shqetësimin dhe ka dënu 
veprimin vandal të personave të pan-
johur të cilët kanë dëmtu pjesën ku 
ruhem eshtrat e dëshmorëve në Es-
htnorën Përkujtimore në Çabrat të 
Gjakovës. 

Me komunikata Kryesia ka reaguar 
për të pavërtetave manipulimet dhe 
spekulimet që nuk janë në frymën e 
vlerave të LANÇ 

Në periudhën e ardhshme na pre-
sun edhe shumë punë. Jam i bindur 
se nuk do të mungoi interesimi për 
vlerat e LANÇ-s dhe të UÇK-s. Në sho-
qërin e re  Kosovare ne nuk guxojmë 
të jemi përjashtim, por duhet të para-
prijmë, të jemi faktor aktiv dhe simbol 
në të gjitha sferat e jetës politike dhe 
institucionale dhe faktor stabiliteti në 
rajon.

(Vijon nga faqja 4)
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DEKORIMI

Kolonel Ali DEMUSHI

Me propozimin e Organizatës 
së Bashkuar të Veteranëve të 
LANÇ (OBVL), Presidenti i Re-

publikês, Sh.T.Z.Ilir Meta ka dekoruar 
Gjeneral Major Veli Dedin, “Hero i Pop-
ullit” me dekoratën e lartë “Nderi i Kom-
bit”. Në emër tê Presidentit Meta, deko-
ratën ia dorëzoi nipit të Tij, Pajazit Dedi, 
Këshilltari Ushtarak  i kreut të shtetit 
shqiptar, gjeneral Dedë Prenga, në Pr-
ishtinë, më 13 maj 2022, nê kuadrin e 
Takimit Mbarëkombêtarê që u organizua 
atje me përfaqësues nga të gjitha trevat 
Shqiptare, ku tema kryesore ishte “Integ-
rimi i shqiptarêve nê rajon”.

Në motivacionin e dekoratës thuhet: 
“Me mirënjohje ndaj meritave dhe kon-
tributeve të çmuara, të dhëna gjatë luftës 
së Dytë Botërore, si pjesëtar dhe drejtues 
i formacioneve ushtarake në tre shtete. 
Në vlerësim të atdhedashurisë, trimërisë 
dhe mençurisë së spikatur si në luftë 
ashtu edhe në paqe, duke mos iu ndarë 
angazhimeve për edukim, zhvillim e për-
parim të të gjitha trojeve shqiptare deri 
në frymën e fundit”.

Po kush ishte Veli Dedi
U lind më 5 prill 1912 në Dediq, lagje 

e Medvegjës. Filloren e kreu në Medvegjë 
dhe Gazdar, gjimnazin në Leskoc, kurse 
Fakultetin e Makinerisë në Beograd..
Më 1932 shkoi në Shkup dhe punoi në 
një  rmë me qëllim që të shpërngulej në 

Neki   ÇAKO

Sot kanë zbritur shpirtërat e  asin 
me mua. Ikën gjashtë muaj dhe dora 
nuk më vjen natyrshëm të shkruaj për 
T’y, Nëna ime me aq nur. E di! Sa herë 
je munduar me shpirt të rrish pranë 
meje sepse jeta nuk është gjithmonë 
ashtu siç e mendojmë. Por ti nuk u 
ankove, më qëndrove pranë si busulla 
ime e orientimit, si shpresa dhe forca 
ime për tu ringritur. Asnjëherë nuk do 
mundem ti shpërblej sakri cat e tua, 
por do jem mirënjohës dhe i  përulur 
para teje gjithë jetën. I lutem Zotit që 
sakri cat e tua ti kthejë në bekim për 
mua. Të dua pa fund Nëna ime.Thesari 
im i parajsës!

Ishte data  05.Prill.1930. Edhe pse 
kohë të vështira nga regjimi në fuqi në 
familjen Sejdiaj nga martesa e Pelivan-
it me Xhevon do të vinte në jëtë gëzimi 
i parë, fëmija i parë, që për koiçidencë  
Zoti e solli në një ditë të Bekuar atë të 
festës se Bajramit dhe nga do ti ngjizej 
edhe emri  i saj Barjame. Kjo mirësi e 

PËRKUJTIMORE

15 NENTOR 2021- 15 MAJ 2022,  NE KUJTIM TE 6 MUJORITTE VDEKJES 

 Nëna, thesari im i parajsës
jeratisur nga vetë Zoti e shoqëroi atë, 
gjithë jetën. Barjamja u rrit në Nivicë 
të Tepelenës në ate pejsazh mahnitës 
që i ngjan një muzeu natyror ku  ejnë 
veç perënditë. Në vitet e para të push-
timit fashist ajo ishte ende e vogël. 
Gjyshi i saj Tarua u pushkatua në 
mes të fshatit nga pushtuesit, ndërsa 
babai, Pelivani mori pjesë aktive në 
çetat teritoriale në luftë kundër ok-
upatorit dhe më vonë post komandant 
vendi. Barjamja edhe pse në moshë të 
njomë, ajo krijoi një urrejtje të fortë 
ndaj pushtuesve dhe mundohej të 
ndihmonte sado pak duke çuar ndih-
ma për partizanët, të mblidhte sho-
qe dhe të bënte rolin e korjerit për të 
njoftuar mbi vendndodhjen e armikut 
si dhe të shpërndante fjalë në bazat e 
luftës për shkak të moshës që nuk vi-
hej re nga pushtuesit të cilet nuk di 
ç’dreq i kishte çuar në ato anë. 

Pas luftës si gjithë familjet e tjera, 
Barjamja u aktivizua në rindërtimin 
e vendit së bashku me familjen e saj 
të porsa krijuar me bashkëshortin e 
saj Muho Çako.  U morën me bujqë-
si e blegtori nga ku mund të siguro-
nin të ardhurat. Me kolektivizimin e 
bujqësisë dhe blegtorisë në vitin 1957 
ajo krahas punës u aktivizua edhe në 
jetën shoqërore. Reformat e ndërma-
ra për emacipimin e gruas ja zgjuan 
edhe më tej inteligjencën duke u bërë 
promotor në luftë me patriarkalizmin e 
kohës. U aktivizua me grupet e rinisë 
në jeten kulturore duke marrë pjesë 
edhe ne festivale folkklorike ku për-
faqësonte krahinën. Barjamja se nji-
hte lodhjen. Punoi në kooperativë dhe 
në disa ndërmarrje shtetërore ku dhe 
ështe shquar për korrektësi në punë 
dhe me Dekret nr.7074 dt.21.10.1986 
është  dekoruar nga Presidiumi i Ku-

vendit Popullor me Medalje  “Për punë 
të shquar në ekonominë bujqësore”. 
Vitet e demokracisë ajo i kaloi në Ti-
ranë ku dhe ju njoh edhe Statusi i 
VLNÇ (një shpërblim i vonuar). Edhe 
aty ajo nuk reshti së punuari. Mbante 
kontakte me njerëz të njohur, aktivizo-
hej në takime të ndryshme me veter-
anët e LANÇ. Jeta e saj ishte dinamike, 
një grua vitale e hijerëndë e cila dallo-

ME PROPOZIMIN E OBVL PRESIDENTI I REPUBLIKËS DEKORON 
NJË NGA PERSONALITETET KRYESORE TË LANÇ E USHTRISË SHQIPTARE

Gjeneral Veli Dedi “Nderi  i Kombit”

Turqi, por një shkrim i Bedri Pejanit nd-
ikoi që të shkojë në Shqipëri.

Atje i lind dëshira që të bëhet ush-
tarak, por për t’u regjistruar në Aka-
deminë ushtarake Italiane duhej ditur 
gjuhën italiane. E mësoi shumë shpe-
jt dhe u regjistrua. Gjatë qëndrimit në 
Shqipëri dhe gjatë studimeve ne Itali 
njihet me shumë patriotë shqiptarë, si 
Bedri Pejanin, Rexhep Mitrovicën, Em-

rush Miftarin, Ibrahim Gjakovën, Sali 
Viçitërrnën, Xhemajl Kadën, Asim Vok-
shin e tjerë.

Më 1933 bëhet anëtar i Komitetit të 
Mbrojtjes Kombëtare të Kosovës. Pasi 
plas lufta qytetare në Spanjë, merr pjesë 
në të dhe më 1937 gradohet kapiten, 
kurse më 1938 dekorohet me Urdhrin 
e Kavaleristit të Lirisë, “No Paser” si dhe 
gradohet në detyrën e she t Operativ të 
Divizionit të Ebros.

Pas mbarimit të luftës në Spanjë 
vendoset në një kamp përqendrimi në 
Francë, gjatë të cilës kohë mësoi rr-
jedhshëm gjuhën frënge. Si ushtarak i 
shkëlqyeshëm inkuadrohet në grupet 
antifashiste dhe shumë shpejt emëro-
het komandant i Forcave çlirimtare për 
Departamentin e Marsejës, kurse për 
zotësinë dhe guximin që kishte e shpal-
lin “Shqiptari trim”(Vaillant Albanias). Ai 
me njësi të vogla operative nëpër rrugët 
e Marsejës i thyente njësitë shumë më 
të mëdha fashiste. Në sajë të aftësisë së 
tij dorëzohen 37 mijë fashistë, të cilët 
po luftonin që ta rrënonin tërë Marse-
jën. Arriti që t’i bindë të dorëzohen në 
sajë të njohjes së të gjitha konventave 
ndërkombëtare në mënyrë profesionale 
e në hollësi dhe te sigurisë që ua kishin 
garantuar njësitë franceze.

Veli Dedi e dinte edhe anglishten e 

gjermanishten, kurse për Hasan Prisht-
inën thoshte: “Në jetë tri herë kam qën-
druar gatitu para shpirtit dhe mendjes 
së tij të ndritur: herën e parë kur kam 
dëgjuar për vrasjen e Hasan Prishtinës, 
herën e dytë kur i kam lexuar kujtimet e 
tij për Kryengritjen Shqiptare në Kosovë 
më 1912 dhe herën e tretë, më 1977, kur 
eshtrat e Hasanit u sollën në Shqipëri”.

Po ashtu e ka lënë të shkruar thënien 
“Kam frikë se po vdiqa pa e çliruar 
Kosovën, s’do të më tret dheu”.

Në Shqipëri është shpallur Hero i 
Popullit.

Gjeneralmajor Veli Dedi, vdiq më 3 
shkurt 1995 në Tiranë.

Varrimi i gjeneralmajor Veli Dedit, si 
luftëtar veteran i Spanjës dhe si koman-
dant në operacionet e çlirimit të Depar-
tamentit të Marsejit, si ushtarak besnik 
i kombit shqiptar, si deputet shumëv-
jeçar i Rrethit të Bajram Currit, u bë 
me nderime shtetërore. Në ceremoninë 
e varrimit u lexuan telegramet e Presi-
dentit, të Ministrisë së Mbrojtjes dhe të 
veteranëve të Shqipërisë.

Në ceremoninë e varrimit përfaqë-
suesi i Ambasadës së Francës në Ti-
ranë, si atashe ushtarak, ndër të tjera 
theksoi:”Më vjen keq që një shqiptar që 
ka luftuar për çlirimin e popullit tim, 
unë e takoj të vdekur.

(Vijon në faqen 8)
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DEKORIMI

Presidenti i Republikës, Sh. T. Z. 
Ilir Meta vlerësoi me “Dekoratën 
e Artë të Shqiponjës” atdhetar-

in e spikatur gjatë luftës për çlirimin e 
vendit nga pushtuesit nazifashistë dhe 
intelektualin Ismail Bara (pas vdekjes): 
“Me vlerësim për kontributet e spikatu-
ra gjatë Luftës Antifashiste-Nacionalçlir-
imtare dhe pas çlirimit të vendit, si një 
personalitet i angazhuar, atdhetar dhe 
intelektual. Me mirënjohje të veçantë për 
veprimtarinë e tij të pasur si qytetar aktiv-
ist e me vlera të mëdha humane, i përku-
shtuar ndaj lidhjeve njerëzore, duke 
përçuar mençuri dhe përgjegjësi mak-
simale ndaj angazhimit qytetar.” Duke 
iu drejtuar familjarëve dhe veteranëve 
pjesëmarrës në ceremoninë e dekorimit të 
mbajtur në Institucionin e Presidentit me 
rastin e 5 Majit, “Ditës së Dëshmorëve” 
Kreu i Shtetit vuri në dukje se: 

“Të nderuar pjesëmarrës, të dashur 
veteranë dhe familjarë.

Jam shumë i kënaqur, që ndodhem 
sot me ju, për të vlerësuar një person-
alitet, që ka dhënë një kontribut të 
shquar gjatë Luftës Antifashiste-Nacio-
nalçlirimtare, por edhe pas çlirimit të 
vendit, Ismail Bara.

Z. Bara, gjatë gjithë jetës së tij, 

Presidenti Meta vlerëson atdhetarin dhe intelektualin Ismail Bara (pas vdekjes)

Me propozimin e OBVL,  ISMAIL BARA 
vlerësohet me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës”

• PRESIDENTI META: “Gjej rastin të falënderoj Organizatën e Bashkuar të Vet-
eranëve të LANÇ-it, për propozimin e tyre për vlerësimin e zotit Ismail Bara, por 
edhe fi gurave të tjera të rëndësishme, si për punën e tyre, por kështu edhe për 
edukimin atdhetar të shoqërisë dhe të brezave më të rinj”

ka përçuar mirësinë, urtësinë dhe 
mençurinë dibrane dhe është nderuar 
e respektuar për vlerat e rralla intelek-
tuale dhe njerëzore.

I lindur në një familje me tradita 
patriotike dhe atdhetare, zoti Bara u 
edukua dhe brumos me dashurinë për 
Atdheun.  Që në moshë të re, u radhit 
në çetën partizane të Dibrës, ku luftoi 

deri në çlirimin e plotë të Atdheut, nga 
pushtuesit nazi-fashistë.

Ajo çka e dallonte Ismail Baran në 
të gjithë detyrat e ndryshme që mbu-
loi gjatë jetës ishte lidhja e ngushtë me 
njerëzit, të gjendurit pranë tyre në raste 
gëzimi dhe hidhërimi, mbështetja dhe 
kurajo që i jepte kujtdo, që kishte nevojë 
për ndihmën e tij. 

Zoti Bara dhe familja e tij ishin 
shembull qytetarie dhe mikpritje dhe 
vetë zoti Bara, ishte një qytetar i an-
gazhuar dhe model.  Dalja në pension 
shënoi një etapë të re në angazhimet e 
tij, duke vazhduar të japë kontributin 
e tij të rëndësishëm për shoqërinë, për 
një nga problematikat e mëdha të zonës 
ku jetonte, gjakmarrjen.  Për 15 vite, ai 
kontribuoi, si Anëtar i Misionit Mbarë-
kombëtar të Pajtimit të Gjaqeve dhe në 
zgjidhjen e kon ikteve të ndryshme.

Me fjalën e tij të urtë dhe mençurinë 
e rrallë ka arritur pajtimin e 13 gjaqeve 
dhe zgjidhjen e dhjetëra kon ikteve. 

Po kështu u angazhua, për të mbroj-
tur të drejtat e një shtrese të shoqërisë, 
që ka gjithmonë nevojë për mbështetje 
të madhe, të drejtat e pensionistëve. 

Në vitet e transizionit të gjatë dhe 
deri në ndarjen nga jeta, zoti Bara vazh-
doi të jepte kontributin e tij, për shumë 
çështje të lidhura me qytetarët dhe ven-
din, si çarmatimi i popullsisë, hartimi 
i Kushtetutës, vlerësimi i  gurave të 
shquara të vendit, si Shën Nënë Tereza 
dhe personalitete të tjera.

Zoti Bara vazhdon të kujtohet nga 
miqtë dhe shokët, me respekt e me 
dashuri dhe me vlerësim, si një aktivist 
dhe njeri me vlera të mëdha. 

Gjej rastin të falënderoj Organizatën 
e Bashkuar të Veteranëve të LANÇ-it, 
për propozimin e tyre për vlerësimin e 
zotit Ismail Bara, por edhe  gurave të 
tjera të rëndësishme, si për punën e 
tyre, por kështu edhe për edukimin atd-
hetar të shoqërisë dhe të brezave më të 
rinj. Në vlerësim të kontributit të shquar 
gjatë Luftës Antifashiste-Nacionalçlirim-
tare, si dhe për angazhimin e vazhdue-
shëm qytetar, vlerësoj sot zotin Ismail 
Bara (pas vdekjes), me ‘Dekoratën e Artë 
të Shqiponjës’.
I përjetshëm kujtimi i tij. Faleminderit!”
Përgatiti : Kimete RAMA
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HOMAZH                       

hej edhe nga e folura karakteristike e 
gruas Labe. 

Ajo u largua  zikisht nga kjo botë 
me një plagë të madhe në zemër që 
as dhoges së varrit nuk mund t’ja tre-
gonte.  Nipi i saj Enxhi do të humbiste 
jetën në një aksident automobilistik. 
Gjëma ishte e rendë. Ajo nuk kishte 
provuar dallgë të tilla. Zoti e vuri në 
sprovë. Kjo plagë e rëndë ja gërryente 
shpirtin dhe nuk gjeti melhem për 
të, deri sa një ditë shkoi atje ku qiel-
li s’ka ku j:  u bashkua me të dhe 
bashkëshortin e saj Muhon për të mos 
vdekur kurrë..

Nënë! Do të doja me shpirt të ishe 
këtu, të më thoje ç’të doje vetëm të 
ishe. Të më pyesje, ose jo! Ç’rëndesi 
ka! Thonë që vetëm nënat i kuptojnë 
bijtë e tyre pa folur. Unë nuk e kam 
njohur këtë ndjesi por për këtë kam 
nevojë shumë. 

Nënë! Ti je ajo që nuk mund të të 
zvëndësojë askush. Ti je fjala më e 
bukur në buzët e njerëzimit. Nuk ka 
jastëk më të butë se prehëri jot dhe 
as trënda l më të bukur se thellësia 
e shpirtit tënd. T’i asnjëhere nuk u 
dorëzove edhe pse pesë herë e kalove 
tehun e vdekjes. Nënë, dua të jeshë 
shumë e qetë aty në parajsën e për-

Nga Bashkim Hisari

U nda nga jeta në moshën 78 
vjeçare, anëtar i Kryesisë së Organiza-
tës së Veteranëve të Luftës Antifash-
iste Nacionalçlirimtare (OVLANÇ) të 
Kosovës, veteran i Ushtrisë Çlirimtare 
të Kosovës (UÇK-s) dhe qëndrestar i 
burgjeve Serbe Shefqet Vokshi.

Ai u varros në varrezat e qytetit 
të Gjakovës. Për të nderuar person-
alitetin dhe kontributin e veprimtarit 
Shefqet Vokshi si dhe familjen e tij pa-
triotike që kontribuan me shekuj në 
çdo etapë të zhvillimit të vendit, mor-
rën pjesë shumë qytetar të Gjakovës 
dhe nga të gjitha qytetet e Kosovës të 
cilët vendosën kurora me lule mbi var-
rin e tij.

Jeta e Shefqet Vokshit ishte një his-
tori e lavdishme dhe e dhimbëshme. 

 Nëna, thesari im i parajsës

NË GJAKOVË UVARROS ME NDERIME TË LARTA, VEPRIMTARI DHE ANTARI I KRYESISË SË OVLANÇ TË KOSOVËS

LAMTUMIRË SHEVQET VOKSHI!

jetëshme. Jeni e vlerësuar shumë. 
Miqtë thjesht adhurohen për zem-
rën tuaj të sjellëshme dhe simpatike. 
Parajsa për Ju, guxim dhe bekim 
nga Zoti! Lërini tani e tutje ëngjëjt 
tuaj të mjekojnë plagët e shpirtit tim. 
Gjetiu duhet ta kërkojmë shtysën e 
brëndëshme. Të  largojnë shqetësimet 
tuaja nga shtëpia, duke sjellë paqe në 
shpirt, dhe që fytyra juaj të ndriçojë 
gjithmonë me një buzëqëshje, ashtu 
siç vetëm Ti e di. Asgjë të mos të er-
rësojë dritën e shpirtit tuaj; gjithçka që 
ju rrethon në atë botë jua lehtësohtë 
dhimbjen e shpirtit. Gjashtë muaj 
kanë kaluar, me të kaluarën, thjesht 
mos u trishto! A dëgjon? Unë të kam 
ty, ti më ke mua! Ne nuk jemi më afër  
jush! Ti je aty në tokën e përjetëshme 
pranë bashkëshortit tënd dhe nipit që 
ti thau sytë e ta dogji shpirtin. 

Nëna ime ka qënë gjithmonë  në 
qendër të vëmëndjes. Në çdo shoqëri, 
midis miqve dhe të njohurve dhe, naty-
risht, në familje.  Nëna ime është kaq 
e sjellshme, fati e ka pajisur me gjithë 
atë bukuri të pashuar,  snike, ogur të 
mirë dhe njëmijë fjalë që përkthehen 
në njëmijë talente!  Le të jetë parajsa 
jote si një buzëqeshëje. Të ndizen llam-
padarët e parajsës të ngrira lot krista-
li!  Dielli shkëlqen shkëlqyeshëm dhe 
pranvera mbretëron në shpirtin tuaj 

dhe këndon pika! Nënë, dua të jem si 
Ti, që të jem krenar! 

E dashur Nënë! Në këtë ditë dua që 
jeta juaj e përtejme të rrjedhë si një 
këngë mjellmë dhe të jetë e ndritshme 
dhe e pastër. Nënë, shpirti im i cop-
tuar nxiton t’ju sjellë në kujtesë grim-
ca jete, të gjejë ca gjurmë fëmijërie, 
por plagët më mbysin, trupi më është 
shkatërruar; nuk është më  shëndet 
graniti, ndërsa zemra është dashu-
ria e njerëzve më  të afërt. Edhe aty 
në botën e përtejme  jeto në mënyrë 
që shpirti të këndojë, si dikur Ti, që 
edhe Zoti të argëtohet! Ju jeni dalluar 
gjithmonë nga parimet dhe një ndjenjë 
e ngritur drejtësie. Unë do t’i ruaj këto 
ndjenja të shenjta për gjithë jetën, në 
mënyrë që shpërblimi t’ju kapë gjith-
monë! 

Të gjithë vijmë tek ty për  këshilla, 
të gjithë  të duam aq shumë sa është 
ngrohtë në shtëpinë tonë edhe në ng-
ricat më të rënda! E gjithë familja dhe 
miqtë e ngushtë u mblodhën në ditën 
e rrugëtimit tënd të ndarjes nga kjo 
botë. 

Nëna ime, edhe pse muajt po ikin 
Ti e di sa vend të veçantë ke në zem-
rën time, që askush tjetër nuk mund 
ta përmbushë përveç teje. 

I përjetshëm kujtimi juaj Nënë!

(Vijon nga faqja 6)

Pamposhtur dhe me trimëri jetoi luftën 
dhe  fuqin e tmerrit të regjimit serb.
Në Burgun famëkeqë të  Dubravës ku 

të burgosurit shqiptarë përjetuan jo 
vetëm persekutime sistematike, por 
edhe vrasje mizore nga forcat policore 

serbe, në mesin e 150 gjakovarëve i 
burgosur ishte edhe Shefqet Vokshi 
bashkë me djalin 17-vjeçar, Adriati-
kun, në ditëlindjen e tij, Ai tregonte 
se është vështirë të shkruhet dhe të 
përshkruhet  ajo që ka ndodhur në atë 
burg famëkeq, ku zemërimin dhe in-
atin për shkak të sulmeve të NATO-s 
dhe humbjeve që pësonin edhe nga 
forcat e  UÇK-së, kriminelët serbë e 
shfrynin mbi të burgosurit shqiptarë. 
Duke përsëritur se kurrë nuk do të 
harrojë  barbarinë, torturat më mizore 
e çnjerëzore,  poshtërimet dhe pro-
vokimet e kriminelëve serbë Shefqe-
ti shpjegonte se në atë burg ka  parë 
se si  afrohet vdekja dhe ku njerëzëve 
edhe hija u ishte vdekje. 

Shefqet Vokshi punoi me përkush-
tim, veproi me urtësi, atdhedashuri,e 
përkushtim  dhe kontribuoi  për liri, 
për të drejtat dhe interesat  kombëtare 
dhe për përparimin e Kosovës në të 
gjitha fusha. Gjatës jetës së tij kurrë 
nuk pushoi së punuari për a rmimin 
e vlerave të luftës antifashiste nacio-
nalçlirimtare.  Si i tillë pas vetës la një 
emër, kujtime e vepra të paharruara 
që do të kenë vlera në vite dhe  do të 
jentë rrugë frymezimi për brezat e ar-
dhshme.

Në ceremonin mortore folën 
Kryetari i komunës së Gjakovës Ard-
ian Gjini, Akademik Jusuf Bajraktari 
dhe kryetari i OVLANÇ të Kosovës, Zija 
Mulhaxha. 

Kryetari i komunës së Gjakovës Ar-
dian Gjini: 

“ Ne sot po përcjellim në amshim 
një njëri që mund me u quajtë shenjë 
një njëri që me të vërtet ka qenë shen-
jë i Gjakovës, në çdo etapë, një njëri 
që e kemi gjetë gjithkund në çdo etap 
të zhvillimit të komunës sonë dhe të 
Kosovës” 

Akademik Jusuf Bajraktari: 
“Sot Gjakova, Kosova dhe Shqipëria 

dhe gjithëandej ku jetojnë shqiptarët 
ndjenjë një dhimbje sa krenare aq 
mallëngjuese për një burrë, ikja e të 
cilit po e varfëron Kosovën hallmadhe. 
Shefqeti Vokshi bënë pjesë ndër bijët e 
familjes të njohur patriotike në histori 
dhe padyshim më të spikatur e më të 
lavdishme në mbarë arealin kombëtar 
shqiptar, ndaj shqiptarët kudo që janë 
sot me pikëllim të thellë e përcjellin 
për në banesën e fundit”.

Kryetari i OVLANÇ të Kosovës, Zija 
Mulhaxha:. 

“Shefqet Vokshi  ishte  njeri i 
dashur, shumë i çmuar i cili  jetën je-
toi  i gëzuar dhe i respektuar për ç’ar-
sye  emri dhe vepra e tij do jetë i pa-
harruar dhe kurrë nuk do të ndahet 
prej tyre”.
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IN MEMORIAM

Prof. Asoc. Dr. Zaho GOLEMI

GJAKU I DËSHMORËVE SKA-
LITI LIRINË DHE SHKROI EPOPE 

LAVDIE NË SHKODËR

Nga Pajova e Peqinit janë tre emra 
“Sulejman Salla”, emra të njohur që 
përfaqësojnë tre epoka. Sulejman Is-
lam Salla i parë (1880-1913) ishte 
dëshmori i parë i oxhakut Salla nga 
Pajova e Peqinit, që e lau me gjak 
mbrojtjen e tokës shqiptare në Shko-
dër në pranverën e vitit 1913. Sule-
jman Musa Salla i dytë (1820-1944) 
ishte dëshmori i dytë i oxhakut Salla 
në Pajovë të Peqinit, që shkroi epope 
lavdie gjatë Luftës Antifashiste Nacio-
nalçlirimtare. Ai ishte nipi i dëshmorit 
Sulejman Islam Salla që ra për lirinë e 
Shqipërisë në vitin 1944 (shpallur me 
titullin e lartë “Dëshmor i Atdheut” 
me Vendim nr. 34 datë 06.09.1996 të 
Komisionit Qendror të statusit “Dësh-
mor i Atdheut” (sipas librit “Dësh-
morët e Atdheut” publikuar nga Min-
istria e Mbrojtjes në kuadrin e 100 
vjetorit të krijimit të shtetit shqiptar 
(2012). Ndërkohë që në jetë si mis-
ionar i mbrojtjes së gjakut të dësh-
morëve është Sulejman Salla i tretë, 
kryetari i Organizatës së Dëshmorëve 
të Peqinit. Një emër i madh në breza 
e epoka që trashëgoojnë historinë dhe 
traditën luftarake të shqiptareve, një 
emër tre epope, që dinë të luftojnë të 
 ijohen për atdhe dhe të mbrpojnë të 
shkuarën e lavdishme të shqiptarëve. 
Trimëritë dhe heroizmat që shkruan 
bijtë e Pajovës e Peqinit bashkë me bi-
jtë e tjerë të Shqipërisë në Shkodër, 
në Janinë dhe në tërë ku rin admin-
istrativ shqiptar janë dëshmi e mbro-
jtjes së shqiptarizmiës, të mbrojtjes së 
trashëgimisë së truallit shqiptar, të 
mbrojtjes së amanetit të të parëve si 
dhe e trashëgimisë shqiptare. Epopetë, 
luftrat, trimëritë në roje të truallit ar-
bëror të Shkodrës sonë është skalitur 
në kujtesën dhe memorien historike 
të shqiptarëve, janë shkruar në këngë 
dhe rrënjët i kanë thellë në historinë 
e mbijetesës shqiptare. Sulejman Is-
lam Salla ishte lindur në pranverë të 
vitit 1880 në një ambjent të njohur 
atdhetar në një familje të thjeshtë të 
Bishqemit në Pajovë të Peqinit. Që 
në vegjëli u edukua me traditat më 
të mira të atdhetarisë dhe punës së 
ndershme. Familja e babait të tij Is-
lamit gëzonte respektin e njerëzve të 
thjeshtë për traditat, trimërinë dhe 
punën e ndershme. Një dokument të 
trashëgimisë kulturore të Elbasanit (i 
datës 7.10.2005), thuhet që “..në do-
kumentacionin e dorëzuar si objekt 
të trashëgimisë kulturore e muzeale, 
 guron që Sulejman Islam Salla nga 
Bishqemi i Pajovës së Peqinit është 
vrarë në Shkodër në vitin 1913”. Këto 
të dhëna janë marrë nga Fondi doku-
mentar nr.02, viti i ngjarjeve 1913, 
në Arkivin e Elbasanit. Fondet doku-
mentare të Trashëgimisë kulturore të 
Prefekturës/Bashkisë së Elbasanit. 
Trimi nga Pajova e Peqinit, Sulejman 

SULEJMAN ISLAM SALLA-TRIMI QË 
RA NË FUSHËBETEJË PËR SHKODRËN

(Në kuadrin e 110 vjetorit të rënies në 
fushëbetejë të Sulejman Islam Salla nga 
Peqini si dhe mbi dymijë dëshmorëve të 
atdheut të rënë në Tarabosh, Bërdicë, 
Shtoj, Bardhaj, Tepe, Zalli i Kirit etj. Në 
Shkodër, në këtë kala të shqiptarizmës 
ranë dëshmorë dhe gjakun e derdhën 
lumë që Shkodra të ngelej shqiptare)

Islam Salla nuk mundi të kthehej në 
Pajovën e tij të dashur, sepse gjakun e 
derdhi në luftë për mbrojtjen e Shko-
drës. Biri i tij Musai u rrit pa baba por 
me nderin dhe krenarinë e babait e je-
toi jetën denjësisht. Musai u martua 
me Hamidenë dhe ëndërrën e të atit që 
të kishte shumë fëmijë e plotësoi duke 
sjellë në jetë pesë djem: Sulejmanin, 
Tasimin, Ismailin, Sabriun, Nazmiun 
si dhe dy vajzat Zaje dhe Leje Musa 
Salla, që të gjithë të rritur denjësisht 
e me punë të ndershme që në radhë 
të parë kishin mbrojtjen e gjakut dhe 
krenarisë familjare e krahinore. Gjatë 
LANÇ-it familja Salla u lidh tërësisht 
me forcat antifashiste dhe po gjatë 
kësaj lufte që është krenari e shqip-
tarëve kemi edhe një dëshmor tjetër  
Sulejman Musa Salla i dytë (1820-
1944) dëshmori i dytë i oxhakut Salla 
në Pajovë të Peqinit, dëshmor i luftës 
së madhe Antifashiste Çlirimtare të 
shqiptarëve. Edhe pse kanë kaluar 
110 vite nga ngjarja madhore e lufti-
meve për mbrojtjen e Shkodrës, histo-
ria dhe kujtesa popullore nuk harron 
të kujtojë, nderojë e respektojë bijtë e 
vet, të atyre trimave që jetën e bënë  i 
për lirinë e kombit shqiptar. Njeri prej 
tyre është padyshim Sulejman Islam 
Salla që ra heroikisht për të mos u 
harruar kurrë. Me plotësimin e bosh-
llëkut legjislativ, me daljen e lidhit 
ligjit nr. 109/2018, “Për statusin e 
Dëshmorit të Atdheut”, nenit 5, “Krit-
eret për shpalljen ose njohjen e sta-
tusit “Dëshmor i atdheut”, pika “b” që 
thotë: “Dëshmorë të Atdheut shpallen: 
“shtetasit shqiptarë e të huaj, të cilët 
kanë rënë në luftë për mbrojtjen e in-
tegritetit territorial, të lirisë e pavarë-
sisë së Shqipërisë, si dhe për arsye të 
kundërshtimit të pushtimit të trojeve 
shqiptare nga ushtritë e huaja dhe të 
qëllimeve shoviniste të tyre, nga data 
28 nëntor 1912 deri më 7 prill 1939”.

BIJTË E PEQINIT, ELBASANIT, 
GRAMSHIT QË RANË NË 
SHKODËR U TRUPËZUAN 

PËRJETË ME LIRINË

Luftëtarë redifë peqinas, elbasanas, 
gramshiotë, librazhdas etj., që luftuan 

trimërisht në Shkodër ishin të shumtë 
si: Sulejman Islam Salla (1880-
1913), Ali Ahmet Peti (1886 Asqok 
Pajovë- vrarë 1913 në Shkodër). Lis-
ta e taborit sipas Genc Gripshi tek 
“Histori e Peqinit” ka cituar luftëtarët 
Xhafer Çeka, Muharrem Spahiu, Arif 
Sufali, Faik Dehima, Hamdi Grip-
shi, Riza Çeka, Osman Çanaku, Ali 
Tolli, Dyl Hasa, Seit Belba, Ali Lleshi, 
Jaho Bici, Misir Xhaja... të evidetuar 
84 luftëtarë nga rreth 400 luftëtarë, 
por që nuk duhet harruar se rreth 
20-25% e tyre ranë në fushëbetejë si-
kurse ra edhe Sulejman Islam Salla 
nga Pajova e Peqinit. 

Populli i përjetësoi në këngë dësh-
morin Sulejman Salla: “Nonës haber 
i kallxuan,/Biri ty t’ka nderur,/Jetën 
e dha për Atdhe,/për mbrojt Shko-
drën si me le,/Sul Islami djal i ri”. 
Luftëtarët e Peqinit u aktivizuan  l-
limisht me taburin/batalionin e ka-
piten Ismail Kadiu, ndërkohë që ve-
pronin dhe çetat, ku të gjithë bashkë 
shkruan faqe heroizmi, treguan gux-
im e atdhetari të lartë. 

Ishin ata që gatuan “brumin” at-
dhetar të vijimësisë, u zprovuan në 
s dën e madhe të betejave në Shko-
dër, Tarabosh e në Malsinë e Mad-
he, treguan vitalitet dhe energji, 
ndalën pushtimin, deri sa Shkodra 
ra me tradhëti se nuk kishte asnjë 
lloj mënyre tjetër të mundshme të 
rënies, por Fuqitë e Mëdha i detyru-
an Malazezët që të tërhiqeshin jashtë 
ku rit shqiptar. 

“Lufta për Shkodrën” sipas kuj-
timeve të Edit Durhamit zonjës së 
famshme angleze është padyshim një 
nga librat më të vyer për shqiptarët 
dhe jo vetëm. 

Shenjtëria e mbrojtjes së tru-
allit arbëror bëri që të shkruhej faqe 
heroizmi në rajonet Shtoj, Bardhaj, 
Berdicë, Tarabosh, Tepe, Zalli i Kirit 
dhe në mjaft rajione të tjera nga ana 
e redifëve dhe vullnetarëve të ard-
hur nga Peqini, Kavaja, Elbasani, 
Gramshi, mbarë shqiptaria. Roli i 
Hasan Riza Pasha ishte deciziv, kur 
thoshte: “Tashmë Shkodra është një 
qytet shqiptar që nuk mund të mar-
rë urdhra nga një komandë osmane 
dhe se qyteti dëshiron të mbrojë pa-
varësinë e vet, kundër malazezëve”. 

Shkodra mbrohej nën  amurin e saj 
shqiptar të Ismail Qemalit. Pashai 
osman deklaronte: “Shkodra mund 
të rezistojë edhe për gjashtë muaj të 
tjerë”. Por gjithçka llogaritej. Vrasja 
me tradhëti e Hasan Riza Pashës në 
derën e shtëpisë ishte një tradhëti e 
pastër, sepse ishte o ceri i komplet-
uar, inteligjent, komandant i madh i 
shtabit osman, që e deshi Shqipërinë 
dhe  amurin e saj deri në frymën e 
fundit prandaj është dhe dëshmor 
për Shqipërinë. Para se të ndërron-
te jetë, u tha o cerëve: “Betohuni se 
do ta ruani Shkodrën deri në vdekje”. 
Ministri i Luftës, Mehmet Dërralla 
për vrasjen e Hasan Riza Pashës tha: 
“..na e vranë në të pabesë një hero 
të madh, njeri akademik ushtarak që 
luftoi për shqiptarët në momentet më 
kritike”.

Më 2.2.1913, Krajl Nikolla, kërkoi 
armëpushim, edhe pse lufta e Mal-
it të Zi dhe Serbisë mbi Berdicë dhe 
Bardhaj, përfundoi në kasaphanë, 
duke lënë në fushën e betejës mbi 
2500 ushtarë. 

Më 10.4.1913, kryeministri serb 
Pashiç urdhëroi forcat serbe të linin 
rrethimin e Shkodrës. Pas 6 muajsh 
të një mbrojtjeje heroike të Shko-
drës, u tha se “mbaruan ushqimet!” 
për forcat osmane dhe popullsinë ci-
vile, Esat Pasha i kërkoi komandës 
malazeze për të vendosur kushtet e 
dorëzimit të kalasë. 

Më 23.4.1913, ai nënshkroi mar-
rëveshjen e dorëzimit të Shkodrës, 
me tradhëti pa marrë parasysh fak-
torin ushtarak të qëndresës, sepse 
Mali i Zi e kishte të pamundur push-
timin me armë të Shkodrës përballë 
shqiptarëve dhe osmanëve superiorë 
në qëndresën historike, që i mundën 
armiqtë e tyre, duke lënë mijëra të 
vrarë në fushëbetejë, një fakt i pran-
uar dhe nga serbo-malazezët, Shko-
dranët nuk pranuan që të dorëzohej 
qyteti i tyre, edhe pse dorëzimi u pa-
sua me rimarrjen e tij. 

Gjaku i Sulejman Sallës dhe të 
rënëve të tjerë shpëtuan Shkodrën 
dhe bijëve që bien në fushëbetejë në 
bazë të ligjit nr. 109/2018, “Për sta-
tusin e Dëshmorit të Atdheut” ndero-
hen me titullin e lartë “Dëshmorë të 
Atdheut”. 
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LIBRI

Prof. Asoc. Dr. Bernard Zotaj

Në përfundim të një pune 
disavjeçare, Bashkim Lami 
boton këtë libër ku  pasqy-

ron qëndresën e popullit të Bulqizës 
bashkë me luftëtarët e krahinave për-
rreth në luftrat heroike me pushtuesit 
e huaj në dy shekuj, duke renditur 
me fakte, që burojnë nga populli, nga 
librat dhe nga arkivat për historinë 
e kësaj krahine. Ai ka jetuar shumë 
kohë me ndjenjën e përgjegjësisë, për 
të pasqyruar heroizmin e sakri cat 
në vendlindjes, në kujtim të përpjek-
jeve mbinjerëzore të luftëtarëve bul-
qizakë, përkrah luftëtarëve dibranë 
në luftën për liri.

Libri “Qëndresa e popullit të Bul-
qizës në luftrat për liri” i autorit bul-
qizak Bashkim Lami sjell një ndih-
mesë të dukshme në trajtimin e plotë 
të zonës së Bulqizës, për kohën kur 
luftuan dhe vepruan luftëtarët bul-
qizakë në roje të tërësisë territoriale 
të vendit. Hapsira kohore e viteve 
1912-1921 në Bulqizë re ekton e 
shëndrit në historinë e popullit e të 
kombit tonë.

Ky libër përbën një ndihmesë të 
çmuar në fushën e historisë. Au-
tori nëpërmjet mjaft burimeve dhe 
këngëve të ruajtura në kujtesën pop-
ullore ka arritur të rindërtojë qën-
dresën e bulqizakëve, me veçoritë e 
veta dalluese, si në organizim dhe 
në veprimtarinë e dëndur luftarake. 
Autori Bashkim Lami në faqet e këtij 
libri na ka sjellë një vlerë, që meriton 
plotësisht vëmendjen për të plotësu-
ar historinë e shkruar deri më sot 
për Bulqizën e viset e tjera dibrane. 
Autori, pas një përpjekje serioze, të 
shtrirë në shumë vite, ka hulumtuar 
dhe ka mundur të na sjellë një përm-
bledhje të vyer mbi pjesmarrjen e 
Bulqizës e bulqizakëve në qëndresën 
ndaj pushtuesve në shekujt paraard-
hës.

Në këtë libër autori me shumë 
kujdes dhe vëmendje të madhe ka 
prurë organizimet ushtarake, çetat, 
prijësat, luftëtarët dhe vendosmërinë 
e këtij populli deri në sakri të, për 
të ruajtur nderin dhe traditën. Në 
libër autori ka sjellë organizimin e 
detajuar luftarak, ka prurë të dhëna 
për drejtuesit kryesor, që janë per-
sonazhe tipike që i kanë shëndrit e 
do t’i shëndrisin për jetë të jetës jo 
vetëm Bulqizës por gjithë Shqipërisë, 
duke sjellë rëndësishëm dukuritë 
e risitë e veprimtarisë luftarake të 
çetave që vepruan e luftuan kundër 
serbëve në zonën e Bulqizës.

Autori me një gjuhë të thjeshtë dhe 
stil të veçantë, ka paraqitur rrjed-
hshëm duke operuar me faktet dhe 
materiale të marra në arkiva, muze, 
biblioteka, kumtesa e gojëdhëna të 
ruajtura në kujtesën e banorëve, 
duke risjellë në mënyrë të plotë for-
matin dhe përmbajtjen organizative, 
luftarake dhe prijësat në zonën e 
Bulqizës. Në këtë punim monogra k, 

 QËNDRESA E POPULLIT TË 
BULQIZËS NË LUFTRAT PËR LIRI

por si një enciklopedi ai kontribon 
në publikimin e veprimtarisë së dre-
jtuesve, në luftrat e atyre viteve, 
duke sjell vlera njohëse dhe shken-
core. Autori ka meritë se ka ditur të 
na i japë disa dukur dhe veçori duke 
shmangur përsëritjen. Në libër jepet 
një imazh i qartë dhe i plotë i veprim-
tarisë së luftimeve, me pozicionet, me 
dëndurinë e formacioneve luftarake 
që vepruan në një periudhë dhjetë 
vjeçare luftë dhe përpjekjesh për liri 
dhe pavarësi të vendit.

Libri është ndërtuar mbi bazën e 
një strukture të qartë, dhe përshkru-
an një tabllo të plotë për rezistencën 
e popullit, të burrave e grave të Bul-
qizës në një kohë tepër të vështirë, 
por të lavdishme për fatet e popullit 
shqiptar. Me interes janë informacio-
net për çetat, për prijësat, për kullat, 
për  set, për dëshmorët dhe për atd-
hetarët popullorë dhe fetarë, të cilët 
me urrëtsinë e tyre ju dhanë rrugë 
problemeve të kohës.

Punën e organizimit të luftës 
në Bulqizë në vitet 1912-1921, një 
shekull më parë, autori e shikon me 
një vizion të gjerë, si në organizim, 
në veprimtari luftarake, në prapavijë, 
në mobilizim të popullit për qëndresë 
dhe në zhvillimin e betejave deri edhe 
në kulla që kanë bërë emër në histo-
ri. Nëpërmjet këtij libri evidentohen 
qartë vlera dhe roli i madh që kanë 
luajtur çetat luftarake dhe prijësat 
popullor në këtë periudhë. Në libër 
autori ka treguar kujdes të pasqyro-
jë gjëndjen ekonomike dhe problemet 
në çdo fshat që organizatorët e qën-
dresës i kishin në qendër të kujdesit 
për të mbajtur popullin të bashkuar 
me njëri tjetrin me gjithë sakri cën 
që duhej të përballonin, luftën me 
pushtuesin dhe varfërinë e tejska-
jshme. 

Bulqizakët shfaqen si shqipja në 
palën e  amurit që nuk u asimilua. 
Bulqizakët nuk u shitën e nuk u 
përkulën.  Libri shquhet për mendim 
të rrjedhshëm dhe të qartë, rezultat 
e një pune voluminoze në studim lit-
erature në arkiva dhe në botime të 
mëparëshme të cilën autori e ka për-

dorur si sintezë e asaj qëndrese pop-
ullore.

Libri “Qëndresa e popullit të Bul-
qizës në luftrat për liri” është një 
punim i ri, me vlera të reja dhe me 
dimensione të trajtuara për herë të 
parë pas një shekulli. Autori Bash-
kim Lami ka shkruar me kopetencë 
dhe përgjegjësi për formacionet, bete-
jat dhe prijsat popullor më të spika 
tura e më të rëndësishme të luftës së 
bulqizakëve në kohën e ruajtjes dhe 
të mbrojtjes së tërësisë territoriale të 
Shqipërisë.

Autori ka ditur të shfrytëzojë me 
kujdes të gjitha ngjarjet dhe periud-
hat e kaluara dhe të nxjerrë në duk-
je një punim me përmasa të duhura, 
duke depërtuar në të gjitha proble-
met e detyrat që mori përsipër lufta 
bulqizake kundër pushtuesit serb 
dhe zgjidhjen e tyre në kohë e me 
sukses. 

Aspekt mjaft domethënës në këtë 
periudhë ishte konsolidimi dhe rritja 
e veprimtarisë luftarake të saj.

Në përshkrimin e pozicionit 
gjeogra k, të gjitha krahinat dalin 
natyrshëm me të gjitha vetitë e te-
renit dhe përshtatja e tyre për vep-
rimet në organizimin e qëndresës 
ndaj pushtuesve në zonën e Bul-
qizës. Gjendja politike dhe ushtarake 
e forcave deri në formimin e shtabit 
luftarak paraqiten të lidhura ngushtë 
terrenin mbi të cilin do të veprohej 
nga çetat dhe formacionet luftarake, 
në përgatitjen e popullit për luftë e 
qëndresë, për organizimin të prapavi-
jës dhe ruajtjen e popullatës nga sul-
met e pushtuesit.

Në libër kanë dalë mirë dhe kanë 
zënë vend problemet e mobilizimit, të 
furnizimit të formacioneve luftarake 
me luftëtarë, sigurimi i të dhënave 
informative, puna sqaruese me pop-
ullin, si dhe mbrojtja e tij, në betejat 
që zhvilloheshin etj. 

Dukshëm ka dalë ndihma që ka 
dhënë organizimi ushtarak i popul-
latës për kapërcimin e vështirësive, 
sidomos të familjeve të luftëtarëve, të 
dëshmorëve, të atyre të vobegëta, si 
dhe atyre që kanë pësuar dëme nga 

lufta etj.
Autori librin e ka ndarë në disa 

pjesë dhe çdo pjesë ka një risi të re. 
Në Pjesën e I-rë me objekt “Bulqiza 
para vitit 1912”, ka trajtuar proble-
met si Viset dibrane në organizimin 
osman; Fiset më të njohura në Bul-
qizë dhe patriotët që organizuan qën-
dresat kundër pushtuesve. Lëvizja 
kaçake në Dibër e Bulqizë frymëzuar 
nga Rilindja Kombëtare ishte formë e 
kundërshtimit të reformave të Tanzi-
matit; Luftëtarë nga Gryka e Madhe e 
Bulqiza të rënë në luftë me osmanët 
para vitit 1912 dhe Jehona e pavarë-
sisë së Shqipërisë dhe ngritja e  a-
murit në Vajkal.

Tek Pjesa e II me objekt “Push-
timi i Dibrës nga serbët dhe lufta 
në Peladhi në nëntor 1912” traj-
tohen gjerësisht: Të rënët në luftë 
me pushtuesit serb në vitet 1912-
1913; Konferenca e Ambasadorëve 
në Londër e ndau Dibrën; Populli i 
pamposhtur nga masakrat serbe; 
Bulqizakët në Luftën e Gjoricës; Ma-
sakra e Serbëve në Dragu; Dibranët 
organizohen për ti dalë zot vendit; 
“Çeta e Bulqizës” riorganizohet për 
qëndresë; Sigurimi i popullsisë dhe 
bazat e aksionit luftarak; Rezistenca 
heroike dibrane dhe lidhja me qever-
inë e Vlorës; Me pushtimin e Vlorës, 
bulqizakët mbetën vetëm përpara 
serbëve që nxisin përçarjen dhe Lufta 
e Parë Botërore, koha e zisë së mad-
he 1917. Po këtu shkruan gjërësisht 
për patriotët Sheh Hysen Kuçi, Sheh 
Sula dhe Mehmet Duriçi, etj. Është e 
vërtetë që rolin kryesor në ato luftra e 
kishin atdhetarët patriot dhe klerikët 
fetarë që i dëgjonte populli, pasi shte-
ti në të shumtën e rasteve mungonte 
ose ishte akoma i pa konsoliduar.

Pjesa e III me objekt “Populli në 
luftë” zënë vend të rëndësishëm prob-
lemet: Pushtimi dytë i Serbëve, më 
1918; Populli në mjerim, por shpresa 
e pathyeshme; Qeveria e Lushnjës një 
shpresë më shumë; Çeta e Bulqizës e 
gatshme për aksion; Beteja në Kullën 
e Muçës, djemtë e Bulqizës dhanë 
gjakun për vatanin; Mençuria di-
brane në aksion për  tore; Vëllazërimi 
i prijësve dhe rruga e  tores; Beteja 
në Kullën e Shabës; Beteja tek Kul-
la e Licit në Dragu, “Nuk ka Fe, pa 
Atdhe”; Liria erdhi nga vendosmëria 
e luftëtarëve të bashkuar për çësht-
jen e atdheut; Gratë e vajzat e Bul-
qizës, bëjnë luftë bashkë me burrat; 
Të rënët në luftë me pushtuesit serb 
në vitet 1914-1921; Bulqizakët në  l-
limet politike; Lirinë e  tuar me gjak 
e sakri ca, populli e mban në mendje 
e në zemër; Ushton Gryka e Bulqizës.

Në Pjesa e IV trajtohen “Prijësit 
bulqizakë, shëmbull i traditës së 
atdhedashurisë” dhe më gjerësisht 
 itet për Baba Fejzë Bulqiza (1803-
1860); Teqja e Madhe e Bulqizës dhe 
Sheh Zyberi; Kënga e Urës së Qytet-
it; Myhyrin e Bajram Karajit e pasu-
an Dalip, Osman e Maliq Karaj; Eba 

(Vijon në faqen 11)
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Xhemal Meçi
Studiues &Mjeshtër i Madh

(vijon nga nr. i kaluar)

Banorët e rinj, kabashët, për ta ndjerë vetën 
më të fortë, duke u siguruar nga një djalëri 
më e shumtë e më e gatshme për vetmbro-

jtje vendore,  lluan të pranonin edhe  se të vogla “të 
mbështetë”, si: QERRET,   Dakaj (dakajt  s i fortë e 
mirënjohës, u shumua sa mori përmasat e një fshati, 
duke zënë verilindjen e Korishës), Kukaj  (kukajt mun-
det dajtë e Rrustë Kabashit); Qerret,  “Bopaj”. Bopaj, 
duket se  u quajtën haxhirrustajt për nofkë, nga që 
u bënë të fortë me  Haxhi Rrustë Kabashin, sado që 
Haxhirrustajt qen  paraqitë me emrin Hasanali. Hasan 
Alia ishte babëgjyshi i Rrustem Rexhep Balë Hasan Al-
isë, po me Rrustë Kabashin u bënë të njohur si Hax-
hirrustaj; por Haxhi Rrusta si vetë si edhe pasardhësit 
e Tij u treguan gjithnjë dashamirës e të mirëkuptue-
shëm  me të gjithë Kabashasit, të nisur nga fjala e 
urtë: “ Trimi i mirë me shokë shumë!” Prandaj Kabashi 
i përgjigjej në çdo kushtrim. Dhe bashkë me te edhe 
gjithë Përdrina.Tani lind pyetja se nga erdhi aty Rrust-
em Kabashi, nga ishte  vendlindja dhe Vëllazëria e Tij?

Në Pukë, në lagjen Laçaj thuhet ( sidomos Kapllan 
Ismail Laçi, njohës i mirë i Traditave të Laçajve deri 
edhe i mbarë Pukës katund, se Haxhi Rrustë Kabashi 
është Laçaj,me origjinë si edhe ata vetë laçajt, prej 
vëllazërisë së mirënjohur lushaj, të  Lush Lekës së Ka-
bashit. Lushajt ishin në qendër të Kabashit, në dy anët 
e udhëpukë me një gjatësi mbi 500 m. deri te abacia 
e Shën Palit mbi Gominë. Pjesa e tyre qendërore  for-
monte një hapësirë që njhet me emrin Lamlushaj, në 
jug të këtij Lami ishte kisha e Shën Gjonit; kurse aty 
rreth 300 vjet më parë, më në jugperëndim u ndërtua  
Xhamia e Kabashit. Rapsodi  Prendush Gega,”Artist 
i Merituar”u ka thurë vargje këtyre dy institucioneve  
fetare për harmonin shembullore mes komuniteve të 
tyre fetare: ” Ti n’ Kabash ndoj herë je kanë./ A ke pa 
ni xhami n’ Lamë?!/ Derë për derë kishë e xhami!/ 
Turk ( myslimanë) e t’ kshtenë ishin kojshi!” NË mes  
të Xhamisë e Kishës, Lamlushaj bëheshin kuvendet e 
shtatëbajrakëve të Pukës dhe Panairi Pranveror i Ka-
bashit , të dielën, një javë para Pashkëve  Katolike. Por 
për Lamlushaj thuhej se  aty “ kishin pjesë Dardhçorë 
e Gazullorë “ si të  sit Kabash. Dihet se Dardha, është 
katund në verilindje të rrethit të Pukës,  krenare që 

KUSH ISHTE ATDHETARI 
HAXHI RRUSTË KABASHI

është  s kabashi. Po kështu edhe Gazullorët e Kahn-
jetit, siç e thonë ata vetë “ janë me origjinë  prej  sit 
kabash të Pukës”. Në Kashnjet  shtrihen në dy lagje 
me emrin: Gjazuj(Gazujt) e Epërm dhe Gjazujt e Posh-
tëm. Po kështu, edhe dom Nikollë Gazulli shprehet: 
“Ne gazullorët jemi  s Kabashi”.

Si dardhëçorët, si gazullorët kudo  u treguan tri-
ma, punëtorë, aq sa Gazullorët e dubrovnikut rreth 
vitit 1300 morën famë me Gjon Gazullin akademik, sa 
Mbreti i hungarisë , Matias, e kërkoi për rektor Univer-
siteti në  Budapest. Këtij Geni i përkisnin edhe Laçajt 
me  Ismail Laçin e  Parë,  në një familje të madhe e 
të   fuqishme, që ju bë krah në Pukë Bushatlive aq sa 
Ismail Laçin e I e  emëruan Kajmekam në Kaçanikun 
problematik, ku I. Laçi tregoi aftësi e zotësi me venda-
sit duke e kthyer Luginën e Kaçanikut në një udhë të 
qetë e të sigurtë për udhëtarë, e karvaneve me tregtarë 
dhe ushtarë. Për këto suksese e lanë  me miratimin e 
tij 12 vjet kajmekam.

Lushajt, që u islamizuen u pranuan prej dizdarit 
të Pukës në lagjen Laçaj, përballë Qytezës Dukagjini, 
ku Ai sundonte, që t’i kishte krah. Një prej këtyre si 

Ismail Isuf Laçi i parë ishte edhe Rrustë Rexhep Balë 
Hasan Alia, prandaj i quanin HASANALI. Nëna e Tij qe 
bijë e Isuf Kukës së parë, një familje edhe kjo e varfër. 
Po edhe në Laçaj toka ishte e pakët dhe pylli i largët, 
kështu, Rrusta vendosi të largohej familjarisht në 
Kosovë te “vllaznit” e Tij kabashës. Si njeri praktik dhe 
punëtor i hyri dëshira për ta shfrytëzuar lumin plot 
ujë verë e dimër të Malit Iliaz aga, duke e kthyer atë 
lumë në burim pasurish. Mbi te ndërtoi tre mullinj me 
ujem 24 orë, me mullixhinj të zot të punës e besnikë. 
Kështu pasuria e tij erdh në rritje, aq sa bleu edhe tro-
je në qytetin e Prizrenit, gjë për të cilën krenohen  edhe 
sot trashëgimtarët e Tij, ndër ta edhe  i nderuari Ferit 
Kabashi,i cili Shprehet: “  Haxhi Rrustë Kabashi  la  aq 
pasuri  dhe emër të mirë,  sa  i  gëzojmë  edhe  ne sot!” 
Por Rrusta, i mësuar me veqerisjen vendore në Malet 
e Dukagjinit (në Pukë) nuk e duronte dot shtypjen e 
shfrytëzimin e vendosur në fushë e qytete, prandaj  l-
loi të rebelohej kundër sundimtarëve osmanë dhe të 
përkrahte revoltat e kundërshtimet e Përdrinës, aq sa 
qeveritarët osmanë të Prizrenit kërkuan internimin e 
Rrustës. As internimet  dhe burgosjet ( katër herë i in-
ternuar dhe 4 herë i burgosur, nuk e bënë dot zap. Kri-
jimin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit  më 1878 e priti 
me entuziazëm, duke u vënë me tërë djelmninë e Ka-
bashit në mbrotje të Saj. Shpërndarjen e dhunëshme 
të LIDHJES prej ushtrisë  Osmane me vendim të Kon-
gresit  famkeq të Berlinit  Rrusta me djelmninë e ka-
bashit e priti me rezistencë të armatosur, siç e tregojnë 
vargjet e këngës përkatëse: “ Sulejmani (S.Vokshi) hypi 
n’ thep,/ bash si zana po pisket:/ Bini ju  Kabash, hej 
Burra!/ Bini n’thika e n’ kacaturra!”...

Në vazhdim nuk pushuan përndjekjet ndaj  Tij, sa  
u detyrua të vinte në Kryezi, Pukë, ku u prit bujar-
isht bashkë me pasuesit e Tij  në kullën e Mustafë Agë 
Kryeziut. Si pushoi ca ditë i kërkoi ta përcillte në Laçaj 
te  “të kushrijtë “ e Tij. Mustafë Aga iu përgjegj se: “Në 
Laçaj nuk mund t’ju çoj, sepse laçajt i kanë kullat fare 
afer hyqymetit dhe sado kushërijt e tu nuk të lëshojnë 
pa u shkri krejt, po  nuk do të jesh i sigurtë, kurse 
te kulla ime ke siguri se e kemi malin afër, prej malit 
dalim në Kunorë  Dardhë dhe zbresim në Vadardhë e 
në Gjakovë a ku don ti.”  Sa po u kthye në Kabash, i 
vunë rrethim të fortë me xhandarmëri të shumtë sa 
arritën ta kapnin në befasi dhe ta internonin më 1902 
në Brusë të Anadollit me tërë familjen e tij. Veç dja-
li i madh, Ademi, i cili kishte krijuar familje më veti, 
mblodhi afro 800 luftëtarë nga Luma e viset  përreth 
dhe hyri në Prizren, të cilin e futi në një rrethim të fortë, 
duke zënë pikat kyçe të qytetit. Qeveritarëve osmanë të 
Prizrenit, u kërkoi lirimin e Rrustës me gjithë familje. 
Duke e ndjerë veten të pafuqishëm për ballë rrezikut 
në rritje ndërhynë në Stambollë që t’i lirojnë familë-
jart bashkë me Rrutë Kabashin. Po ndaj Rrustës, për 
ta mbajtur sa ma larg politikës antiosmane, e çuan 
në Mekëgjoja  për haxhillek. Rrusta me t’ u kthyer në 
Prizren përgatiti më 1905 një kryengritje pro amnistisë 
për lirimin e të dënuarve për Lidhjen Shqiptare të Priz-
renit. Kryngritja mori përmasa të mëdha deri në Qafë 
Mali të Pukës në sajë të pjesëmarrjes edhe të Mustafë 
Agë Kryeziut, prandaj Sulltani dekretoi amnistinë e 
kërkuar.

Përfundimisht del se Kabashi i Prizrenit është vazh-
dues i Kabashit të Pukës, ashtu si edhe Haxhi Rrustem 
Kabashi është një i tillë me prejardhje nga Vëllezëria e 
Laçajve të Lushajve të Kabashit, duke shprehur gjithë 
jetën genin vital atdhetar  të  paraardhësve të Tij bash-
kë me viset Kosovare. .

SQARIM: Në nr e kaluar të gazetës “Veterani (Nr.5 
-407- Maj 2022), faqe 11, kolona e tretë, rreshti i dytë 
e në vazhdim, duhen lexuar: (brezi) V.Ademi, 1870; 
VI,Sadriu, 1840; VII.Ademi, 1810; VIII. Sadriu, 1780; 
IX. Salihi, 1750; X.Ahmeti 1720; XI.Hadri, 1690.

Autori kërkon falje për gabimet e mëparshme.

 QËNDRESA E POPULLIT TË 
BULQIZËS NË LUFTRAT PËR LIRI

Myslimi i njohur Sheh Myslimi; Jeta dhe veprimtaria 
e Eba Muslimit (1835-1905); Fisi Duriçi në Bulqizë; 
Mehmet Duriçi (1852-1925); Hasan Alla, dëshmori i 
atdheut; Sulë Hupi njeriu i aksionit; 

Autori e mbyll studimin e tij me listat e dësh-
morëve që dhanë jetën për lirinë e Atdheut bazuar në 
dokumentat e Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës 
së Shqipërisë. Të rënët në luftë me Osmanët para vitit 
1912; Të rënët në luftë me pushtuesit Serb në vitet 
1912-1921 dhe tregimtarët gojorë. Autori librin e tij e 
mbyll me disa përfundime si dhe me bibliogra në ku 
është mbështetur gjatë studimit të historisë së qën-
dresës nga populli i Bulqizës dhe Dibrës në luftë për 
liri.

Nëpërmjet këtij libri evidentohen qartë vlera dhe 
roli i madh që kanë luajtur organizimi i qëndresës 
kundër pushtuesve nga populli i Bulqizës në një peri-

udhë të vështirë për kombin shqiptar. Ky 
libër është rrjedhojë e një pune tepër të gjatë 
dhe voluminoze, me një studim të gjërë të 
literaturës së botuar, të cilën autori e ka për-
dorur mjaft mirë. 

Në këtë libër historik autori ballafaqon të 
dhënat arkivore dhe shkrimet e autorëve të 
tjerë me gojëdhënat në kujtesën popullore 
që gjejnë një përputhje bindëse, për atë që 
ka ndodhur në atë kohë lufte e qëndrese të 
pashembullt të popullit të etur për liri.  

Libri “Qëndresa e popullit të Bulqizës 
në luftrat për liri” i autorit Bashkim Lami 
është një përpjekje serioze që bëhet për të 
pasqyruar sa më realisht dhe pranë doku-
mentave të kohës, gjithë veprimtarinë e qën-
dresës së lavdishme të popullit në trevat e 
Bulqizës dhe Dibrës të bërë nga populli për 
ekzistencë dhe për ruajtjen e tërësisë territo-
riale të Shqipërisë.

(Vijon nga faqja 10)
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Nga: Jaho Brahaj & Kol DEDAJ  

Dy shoqata Akademike Shqiptare 
ajo “Rrënjët Tona” dhe “Mirdita”, me 
pjesëmarrjen e aktivistit, studiuesit, Prof. 
Dr. Sazan GURI, historiani i mijrënjohur 
Jaho Brahaj, kryetari i Akademisë Mird-
ita Pjeter Marku, Marcel Lacaj, Zef Luli, 
Ing.Kol Dedaj-studiues, me kordinimin 
e veprimtarit të palodhur Dod Luli dhe 
mirëpritje  snike të berishasit Gëzim Vata 
kryen një vizitë, ekspeditë studimore në 
treven e Berishës së Pukës.

Ky aktivitet  lloi me ndalesën e parë 
në Fushë-Arrëz tek memoriali kushtu-
ar Qeverisë së Përkohshme Shqiptare të 
Kimzës së Mirditës të vitit 1911 në kuadër 
të përvjetorit të 111, ku pas pritjes nga 
autoritetet vendore u bë vendosja e një 
kurore me lule nga iniciues i këtij me-
moriali Z. Dodë Luli si dhe u vazhdua 
me mbajtjen e fjalës së çastit nga studi-
uesit, në nderim të kësaj datë të shënuar 
të historisë sonë kombëtare. Më tej u bë 
udhetimi drejt Berishës kësaj amze të  -
seve shqiptare, nga ku hodhi themelet di-
nasta e Pricipates se Dukagjineve të vjetër 
e historik me atin-themeleues Tanush 
Berisha-Bossossia (Tanushi I) e djalin e tij 
Gjin Tanush Berisha (Gjini I) i cili pasi u 
bë Dukë ndikimi i tij i dha emerin mbare 
 seve rreth Drinit.

Ndalesa e rradhës ishte në “Berishë 
të Epërme” përballë Shkëmbit të Mertu-
ri, më tej tek “Lisi i Lekës”  g.1, një vend 
historik, ku pasadhësi i Dukagjinëve Prin-
ci Lek (III) Dukagjini bënte mbledhjet me 
krerët e zonave të Dukagjinit, pastaj u 
vazhdua me eksplorimin rrjedhës së ma-
jtë të Drinit dhe vargmalit të Kashit  g.2, 

VIZITË STUDIMORE NË BERISHË SI 
VAZHDIM I ASAJ TË EDITH DURHAM !

• Edith Durham, në vizitën e saj historike në fi llim të shekullit të kaluar (XX) në trevën e Berishës së Pukës bënë thirrje në 
mënyrë të veçantë që etnologët të drejtohen tek krahina e Berishës, përpara se ajo të shpërbëhet

rite e ceremoni kushtuar kësaj shpelle të 
shenjtë dhe tempullit. Banorët tregojnë 
se më vonë është ndërtuar kishe aty, nuk 
gjetëm shenja të gungës ose vendaltarit, 
megjithse këtë e pohojmë me rezerva se 
nuk ishte qëllimi dhe as mundësia për 
sondazh gërmimi. Rreth e qark vendi 
është i mbushur me fragmente dhe trak-
te muresh në të thatë (pa llaç), por nuk 
mungojnë edhe mure (themele) me llaç 
gëlqereje. Ruhen pak ma nalt rrënojat e 
kishës së Vjetër të Shën Ilias me lartë-
si nga një metër deri në 2 metra dhe në 
anë të shkollës ato të kishës së moçme të 
Alshiqes me orientimin gjeogra k sipas 
traditës së krishterë. Disa varre të vjetra 
janë në degradim nga se janë braktisur, 
por këtu herë pas here ka patur gjetje 
rasti të objekteve arkeologjike që sipas 
tregimeve dhe përshkrimeve të atyre që i 
kanë parë tregojnë se janë nga ato që përf-
shihen si Kultura e Komanit. Rreth kësaj 
sipërfaqeje më shumë se dy hektarëshe ka 
gërryerje nga erozioni, por nuk u arrit që 
të bëhet kqyrje për gjurmë objektesh dhe 
gjetjesh arkeologjike. Disa trakte muresh 
të bëjnë të mendosh se mos kemi patur në 
këtë truall një territor të një komuniteti të 
rrethuar pra të forti kuar. Këtë “mendim” 
e shtojnë më shumë gjurmët e Kullës së 
“Ngujimit” të cilës i ruhen gjurmët e murit 
e ndërtuar direkt mbi shkëmb, mur me 

gëlqere. 
Po themi me dy fjalë diçka për këtë 

term, sepse vazhdimisht ky term keqpër-
doret dhe nuk i jepet kuptimi i drejtë. Nuk 
janë Kullat e forti kuara ato që shpesh në 
publicistike ju themi “Kulla Ngujimi”. Kul-
la e Ngujimit i përket të shkuarës, ndosh-
ta me shumë se 4 ose 5 shekujsh. Ishte 
e ndërtuar veçmas trojeve të komunitetit 
me një sipërfaqe jo më shumë se tre ose 
3.5 m2, dhe shërbente për tu strehuar 
ndonjë banor i komunitetit që akuzohej 
për disa ditë deri sa të kryheshin hetime 
ose të vendosej për tu bërë beja. I ngu-
juari (i pandehuri) nuk duhej të kryente 
asnjë komunikim me jashtë dhe ndalohej 
rreptësisht afrimi i femrave afër tij. I shër-
behej vetëm bukë, ujë dhe ushqim. Në 
shekujt e fundit, rolin e kësaj “Kulle Ngu-
jimi” e kryenin ambjentet e brendshme të 
kishave për kohën deri sa për të akuzuarin 
(të pandehurin) të mundet të sqarohej 
çeshtja ose dikush ta merrte “Me ndorë”.

Ky themel (gjurmë muri) e “Kullës së 
Ngujimit” tregon se këtu kishim një ko-
munitet me ndërtime edhe sociale e sho-
qërore, pra me elementë të një planimetrie 
të zana llës së qytezave por të komu-
niteteve fshatare.Pjesa e rrezikuar nga 
erozioni është e mbrojtur me murë tar-
racimi të ngritura para shumë brezave, 
tregues që ato, banorët ishin të vetëdi-

jshëm për pasurinë e tyre e të monumentit 
të kultit dhe me punë komunitare bash-
karisht bënë atë që ishte e mundur për 
ta mbrojtur. U gjetën disa pjesë të pakta 
qeramike, por fragmente e tani nuk mun-
det të vlerësojmë vjetërsinë e tyre. Ruhen 
në banesa të atyre pak banorëve objekte 
e mjete pune të punuara sipas traditës, e 
po ashtu u shënuan dhe në gjininë e folk-
lorit disa fjalë të rralla të dialektit krahi-
nor, legjenda dhe u befasuam se ruhesh-
in urimet apo betime të pa ndryshuara 
ashtu siça vijnë nga thellesia e shekujve 
të tilla si: “Sha tokë e qiell”; që është formë 
e betimit pa përdorur nocionin dhe kupti-
min e fjalës “Zot”, që kanë të bëjnë me ritet 
pagane, unike në trojet Shqiptare. Ruhej 
Mokna,(mokrra) ndoshta si teknologji mi-
jëravjeçare për bluarjen e drithërave, etj. 
Ruheshin banesa të pamodi kuara e për-
shtatura, por me brendinë e tyre të ruaj-
tur ashtu si ishin para 60-70 vitesh.

Për pemtarinë u gëzuam që ruhesh-
in ritet  e rrushit të vendit dhe shijuam 
verën aromatike, të ëmbël dhe të lehtë të 
rrushit të zi, si e quanin; “Rrush Vendi”. 
E theksojmë këtë se pothuajse në gjithë 
territorin e vendit varietetet e rrushit kanë 
ndryshuar në këto dhjetëvjeçarët e fun-
dit. Mbillnin misër kokërrvogël e që është 
shumë i shijshëm e po ashtu ruhet fara e 
fasules së vendit, e shijshme dhe që zihet 
për pak kohë. Në ritin e varrimit vazhdon 
ceremonia e “Ditës së Tretë” e cila është 
ceremoni siç na e përshkruan edhe Shtje-
fen Gjeçovi-Kryeziu dhe literatura të pak-
tën me gati 3 000 vite e pandryshuar. Në 
varrime ishte rralluar vendosja e kryqave 
të drurit të gdhendur me motive kulti në 
varreza, por ruheshin ende disa. Të kup-
tohemi, kjo ishte më shumë një vizitë me 
intersa për trashëgiminë e etnisë sonë, 
por me këto veri kime e shënime mundet 
me plotë gojën të quhet “ekspeditë përn-
johëse”. 

Rruga e vështirë, shumë e vështirë, 
por një pamje mahnitëse dhe epike, pei-
sazhi i mrekullueshëm me Alpet që të 
dukej se “po i prek me dorë”, bukuria e 
Drinit tashmëe kthyer në liqenit nga diga 
e Komanit në luginat poshtë, gjeth e lule 
gjithëlloj ngjyrash, e shpesh herë nga 
gëmushat e shkurret ngriheshin puldu-
shëzat (thellëzat) e  uturonin lart.

Në kthim, mjaft mbresëlënëse ishte 
ndalesa tek kulla shekullore e Mark Vatës 
në “Katund të Kishës” si dhe njohja e të 
pranishmëve me historinë e lavdishme të 
Iballës, sē shkollës së Parë Shqipe në viset 
e Pukës, ndalesa tek vila “Geust House 
Iballa” dhe pamja brilante e grykës së 
Kryeziut.

Kjo nismë ishte private, sensibilizuese 
e me plot vlerë, por në të ardhmen duhet 
një punë e organizuar dhe programuar 
nga institucionet përkatëse për shpalos-
jen e historisë së kësaj treve siç është 
Berisha, ku lashtësia e etnisë sonë  et 
me artefakte, me pasuri arkeologjike, et-
nogara , legjenda e folklor si një thesar 
mjaft i rendësishme për identitetin tonë 
kombëtare. 

në rrëzë të cilit gjendet kulla e historike e 
Ndoc Mark Dedës (Dëshmor i Atdheut) e 
më tej u vazhdua me shpellën e Deskut 
 g.3, gurin e Deskut  g.4, kishën e Shën 
Ilias, kishën e Alshiqes, etj.

Për vetë kohën e shkurtër të kësaj 
vizite studimore u përqendrua kryesisht 
në Katundin e Kishës  g.5, Berishë  Pukë, 
ku lashtësia e etnisë sonë  et me artefak-
te, me pasuri arkeologjike, etnogara , leg-
jenda e folklor si një thesar. Nga vrojtimi 
sipërfaqësor u veri ku së pari gjendja e 
shpellës së Deskut (Dhe-skute, Skuten e 
Dheut). 

Në literaturë njihen dy legjenda-go-
jëdhëna se paraardhësit tonë e tregojnë 
origjinën tonë të lindur nga dheu. Në 
shekuj (ndoshta në mijëravjeçar) këtu 
është trashëguar mendimi e besimi se 
njerëzit kanë lindur këtu, kanë dalur nga 
dheu nga kjo shpellë. Shpella edhe sot 
ruhet dhe me fanatizëm nuk hyhet në të 
si e shenjtë. Sipër sipërfaqes (jo tek hyrja) 
mbi të u gjurmua një themel me sipërfaqe 
të vogël që të jep përshtypjen se aty ka 
qenë një tempull shumë i hershëm pa-
gan, ndoshta si kujtim dhe ndërtim kulti 
për këtë objekt të ruajtur bashkë me kup-
timin e gojdhënë-legjendës. Në mesin e 
sipërfaqes së këtyre themeleve kuadratike 
të këtij tempulli është një gropë e rreth-
uar me gur në formë rrethi, ndoshta për 


