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• Populli ynë, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi e kudo në trojet 

etnike është krenar se iu bashkua në Luftë Aleancës së Madhe Antifashiste 
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 Më 17 prill 1919 lindi i pa harru-

ari gjeneral Rrahman Parllaku, Hero i 
Popullit dhe Nderi i Kombit, njëri nga 
komandantët e formacioneve më të 
mëdha të Luftës Nacionalçlirimtare 
të popullit shqiptar, të Divizionit të 
5-të, që i vazhdoi luftimet për çlirimin 
e Kosovës e më tej në tokat e ish-Ju-
gosllavisë. Ai e kishte një ndër ëndrrat 
për ta parë Kosovën të lirë e të pavarur, 
meqenëse kjo nuk u arrit në përfundim 
të Luftës e  tores mbi nazifashistët

Nga Bashkim Hisari
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PROFIL

Halil RAMA

Në dy libra të botuar në Prisht-
inë: “Fadil Hoxha siç e njoha 
unë” i akademik Ekrem Myr-

tezai dhe “Fadil Hoxha në veten e parë”, 
me parathënie nga publicisti Veton 
Surroi, personaliteti më emblematik i 
Kosovës së periudhës së Luftës së Dytë 
Botërore dhe i pasluftës, kur Kosova qe 
e okupuar nën pushtetin serb, paraqitet 
si udhëheqës dhe pushtetar i thjeshtë, 
pa ekstravagancë apo kryelartësi.

Në këto botime, si dhe në  lmin doku-
mentar televiziv “Fadil Hoxha-arkitekt i 
Kosovës së lirë” - prodhim i Radiotele-
vizionit Publik Shqiptar (ku jam bash-
këskenarist me Dr.Hajri Mandrin), Fadil 
Hoxha evidentohet si misionari histor-
ik që vjen e na zgjon për motivime të 
mëdha kombëtare, si personaliteti që 
mbushi me frymë krijuese një shekull, 
për t’i dhënë dinjitet njerëzor popullit 
shqiptar.

Në çaste kritike, i urtë e racional, 
koloz i luftës, sa romantik në ëndërrime 
aq realist në veprime, e lindi vuajtja e 
popullit të tij për t’u ngritur mbi dallgët 
e shantazhet politike si feniksi nga hiri.

Ai lindi në Gjakovë (15 Maj 1916), por 
njerëzit e mëdhenj nuk i nxë qyteti, ai u 
bë bir i tërë Kosovës dhe Shqipërisë që e 
ëndërroi tërë jetën si komb të bashkuar. 
Fadili nuk krijoi pasuri por la veprën e 
Tij: Kosovën e lirë me vështrimin drejt 
demokracive të përparuara e të qytet-
ëruara, ai sot është Kosova në ecje, jeta 
në prosperitet dhe liria e demokracia në 
hapësira të reja!  Fadil Hoxha bashkë 
me shokët e tij Xhavit Nimanin, Xhevdet 
Hamza, Veli Dema, Xhafer Vokshi etj. i 
qëndrojnë historisë Kosovës si kostela-
cion yjesh në qiellin e demokracisë.

Personalitete kosovare të botës aka-
demike e të letrave e personi kojnë Fadil 
Hoxhën si intelektualin e udhëheqësin 
komunikues, të hapur, të çiltër dhe të 
ngrohtë me të gjithë, si burrështetasin 
që ngrihet në lartësitë morale të burrave 
të rrallë të kombit shqiptar që ende na 
fton e na thërret, për më shumë dashuri 
amtare për më shumë dinjitet!

Sipas Akademikut Ekrem Murtezai, 
Fadil Hoxha ka bërë për Kosovën opti-
mumin e asaj që ka qenë e mundur në 
kushtet, rrethanat dhe në situatën e 
atëhershme brendapërbrenda sistemit 
socialist e monist”.

Ekrem Murtezai që  nga viti 1969 e 
deri në vitin 1973 ka qenë shef i Kabine-
tit  dhe këshilltar i pavarur i Fadil Hox-
hës, i cili në Kongresin e IX, u zgjodh 
anëtar i Byros Ekzekutive të Kryesisë së 
LKJ që ka qenë maja e piramidës në hi-
jerharhinë partiake jugosllavë.

Në librin e tij “Fadil Hoxha siç e njo-
ha  unë” Akademik Ekrem Murtezai veç 
tjerash shkruan:

“Fadil Hoxha për shqiptarët ka 
bërë tërë atë që ka qenë e mundur në 
kushtet  mjaft të pavolitshme ekono-
mike, politike, kulturore dhe ndër-
kombëtare, duke dhënë optimumin e 
mundshëm brendapërbrënda sistemit. 
Në bazë të angazhimit të tij si politi-
kan numër një i Kosovës, si tribun, 
mund të them se Fadil Hoxha ka mer-
itën më të madhe se kushdo tjetër nga 
drejtuesit e tjerë kosovarë jo vetëm për 
arritjet e shqiptarëve në federatën ju-
gosllave, por,  më tepër, edhe për atë që 
kemi sot – shtetin e ri të pavarur dhe 
sovran të Kosovës, sepse pa Kushte-
tutën e vitit 1974 , do të kishte shumë 

Misionari historik që vjen e na zgjon për motivime të mëdha kombëtare. Ai mbushi me frymë krijuese 
një shekull, për t’i dhënë dinjitet njerëzor popullit shqiptar
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ARKITEKT I KOSOVËS SË LIRË

• Me një vështrim realist të 
kushteve dhe rrethanave his-
torike nëpër të cilat kaloi 
Kosova, në vitet e thyerjeve të 
mëdha dhe krizës së pushte-
tit, janë të rrallë personalitete 
që u kundërqëndruan sfi dave, 
provokimeve, përndjekjeve, 
hileve dhe dredhive politike të 
panumërta, 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.

vështirësi juridike ndërkombëtare në 
përkrahjen  e UÇK.

REXHEP QOSJA: FADIL HOX-
HA MË MBRONTE MUA DHE KON-
CEPTIN E SHQIPËRISË ETNIKE
Akademik Rexhep Qosja, për Fadil 

Hoxhën, në Klan Kosova në vitin 2015, 
thotë: “Unë e di një gjë, Fadil Hoxha ka 
thënë të mbrojmë intelegjencën, sepse 
e ka ditur se tehu i sulmeve të Serbisë 
ishte drejtuar kundër intelektualëve të 
Kosovës. Në takimet që kam pasur me 
Fadil Hoxhën, Mahmut Bakallin dhe 
Xhavit Nimanin, ata i kam perceptuar 
duke bërë sjellje në pjesën më të madhe 
të dinjitetshme. Ata  ijonin interesat e 
veta të ngushta dhe mendonin për inte-
resat e Kosovës. Serbia ka bërë çmos që 
në vitin 1981 dhe 1982 të vëjë adminis-
tratë ushtarake në Kosovë. Këtë tragjedi 
e ka parandaluar Fadil Hoxha”. Më tej 
akademiku I mirënjohur kosovar shpre-
het se: “Prej rreziqeve që më janë kano-
sur, jo vetëm për dënim politik, por edhe 
për pushim nga puna, edhe për burgos-
je, më ka shpëtuar një njeri që është  g-
ura më e shquar politike e Kosovës dhe 
quhet Fadil Hoxha. Ai në mënyrë të ha-
pur u ka thënë zyrtarëve që vendosnin 
për fatin e intelektualëve, mbani duart 
larg prej Rexhep Qosjes. Më kanë sh-
karkuar nga detyra e drejtorit, më kanë 
dënuar edhe partiakisht, por nuk më 
kanë burgosur. I kam një borxh moral 
e njerëzor Fadil Hoxhës dhe këtë e kam 

thënë hapur dhe shpjeguar në ditar. Të 
mos harrojmë se Fadil Hoxha ka qenë 
nxënës i Normales së Elbasanit dhe sado 
që ka qenë zyrtar i lartë në Jugosllavi, 
që zbatonte politikën e atij shteti, ishte 
atdhetar gjithëkombëtar. Kam pasur tri 
a katër biseda me të, në katër sy, dhe e 
kam ndjerë, e kam parë, dhe e kam për-
jetuar nostalgjinë që kishte Fadil Hoxha 
për Shqipërinë”.

Një tjetër personalitet i mirënjohur 
kosovar, Akademik Pajazit Nushi në jë 
intervistë dhënë  RTK-së në vitin 2015 
shprehet se: Fadil Hoxha ka vdekur si 
thotë populli me “zhigun” e bashkimit të 
Kosovës me Shqipërinë. Kjo ka qenë vija 
konstante e politikës së tij. Jam i sigurt 
që ka shku me brengën që Kosova (ende) 
nuk është bashkuar me Shqipërinë. Për 
aq sa e kam njohur Fadil Hoxhën, për 
këtë jam i sigurt. Po ashtu akademiku i 
shquar i Kosovës , JUSUF BAJRAKTARI,  
vlerëson se: Fadil Hoxha është njeriu, 
luftëtari, komandanti, politikani dhe 
burrështetasi që me përkushtim, vuri 
emrin e Tij, në altarin e personaliteteve 
që personi kojnë historinë Kosovare si 
një nga  gurat e mëdha shqiptare të 
shekullit që lamë pas. Intervista…

Prof.Dr. Hakif Bajrami, historian dhe 
publicist i njohur shqiptar shkruan se: 

Fadil Hoxha e përkushtoi jetën dhe ve-
primtarinë e tij në shërbim të pandër-
prerë të atdheut, aktiviteti i tij shumëdi-
mensional nga komandant i talentuar i 
shtabit të përgjithshëm të Ushtrisë Çlir-
imtare të Kosovës, burrështeti dhe patri-
ot i  aktë, u bë symbol përkushtimit at-
dhetar. Idhulli i partizanëve të Kosovës, 
Udhëheqësi i shquar i shtetndërtimit në 
gjysmëshekullin e pasluftës, kurrë nuk 
iu nda epiteti “separatist” nga Beogradi. 
Historia e luftës dhe pasluftës ka emrin 
mendjen dhe veprën e babait separat-
ist, Fadil Hoxha. Nga llogoret e Luftës 
deri te piramida e pushtetit, nga akuzat 
dhe burgjet, deri te mirënjohja e heroit 
të Kosovës, me adhurimin më madhor 
publik, shtrihet jeta dhe vepra e këtij vi-
gani liberator!

Prof. Dr. Masar Rizvanolli – Kryetar 
i Shoqatës së Intelektualëve “Jakova”, 
ndër të tjera vlerëson se “Fadil Hoxha 
ishte ndër themeluesit e parë të Ush-
trisë Nacionalçlirimtare dhe arradhave 
partizane, në krye të së cilës ishte vetë 
ai… gati në të gjitha betejat ishte luftëtar 
me armë në dorë, duke u treguar strateg 
i niveleve të larta ushtarake.

Po ashtu gjeneral Rrahman Parllaku 
– Hero i Popullit dhe “Nderi i Kombit”, 
në librin e  tij testament “Memoria his-
torike e Kombit” shkruan se: “Për mua, 
Fadil Hoxha është më i madhi i të gjithë 
shqiptarëve, qofshin në Shqipëri apo në 
Kosovë.

Më i madhi duhet të ishte Enveri, po 
të mos kishte pushkatuar të vetët si Pol 
Poti.

Fadil Hoxha, si burrë shteti, me aftë-
si e dinjitet, me zgjuarsi e largpamësi të 
jashtëzakonshme, duke shfrytëzuar më 
së miri konjukturat e brendshme poli-
tike në ish-Federatën Jugosllave, arriti 
ta bëjë Kosovën pjesë kushtetuese të 
Federatës”.

PAK RADHË PËR FILMIN DOKU-
MENTAR KUSHTUAR FADIL HOXHËS

Filmi dokumentar “Fadil Hox-
ha-arkitekt i Kosovës së lirë” që u pro-
movua më 15 shkurt 2022 në sallën 
e Akademisë së Shkencave në Tiranë, 
në praninë e më shumë se 100 per-
sonaliteteve akademike e publike nga 
Tirana e Prishtina, (ku unë jam bash-
këskenarist me dr. Hajri Mandrin dhe 
me regjisor të mirënjohurin Llesh Ni-
kolla – “Mjeshtër i Madh”, e konsulent 
z. Bashkim Hisari), është një prodhim 
me metrazh të gjatë, 47 minuta, i cili i 
kushtohet veprimtarisë së Fadil Hox-
hës, për periudhën 1932 deri 2001, si 
lideri kryesor në historinë e Kosovës.

Filmi jep një përmbledhje të zhvilli-
meve politike, historike dhe kulturore 
në Kosovë, duke u fokusuar te kontribu-
ti politik dhe patriotik i Fadil Hoxhës në 
zhvillimin dhe konsolidimin e Pavarësisë 
së Kosovës. Diskursi politik e patriotik i 
Fadil Hoxhës, në mbrojtje të të drejtave 
dhe lirive të popullit shqiptar në Kosovë 
Në përshëndetjen për të pranishmit, pas 
shfaqjes së  lmit dokumentar, ish-Pres-
identi i Republikës, Alfred Moisiu, ndër 
të tjera veçoi formimin, frymën, qën-
drimet, vlerat dhe arritjet e Fadil Hoxhës 
si udhëheqësi më jetëgjatë i Kosovës, 
duke dhënë në gjuhë  lmike, momentet 
dhe pasazhet më domethënëse që shër-
bejnë për plotësimin e shëmbëlltyrës së 
Fadil Hoxhës, si protagonist kryesor.

Po ashtu, prof. dr. Bujar Kapex-
hiu – “Nderi i Kombit” e vlerësoi  lmin 
si një narrativë dokumentare me efek-

(Vijon në faqen 7)
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Nga Muharrem GJOKA
Nënkryetar i OBVL

Ne shqiptarët kemi të drejtë të 
krenohemi për Luftën e lavdishme, 
Antifashiste Nacionalçlirimtare që çoi 
në çlirimin e vendit nga okupatorët 
nazifashitë.

Ne krenohemi sepse me luftën e 
sakri cat mbinjerëzore, dhe gjakun 
e dhjetra mijëra dëshmorëve u bëmë 

Ushtria Nacionalçlirimtare pasi theu 
me sukses Operacionin më të Madh të 
Forcave Naziste e bashkëpunëtorëve të 
tyre në dimrin e egër të viteve 1943-1944 
e kish çliruar hapësira të mëdha të vendit, 
krijoi kushte për mbajtjen e Kongresit An-
tifashist në qytetin e çliruar të Përmetit. 
Nga ky Kongres doli komiteti Antifashist 
me atributet e një qeverie provizore. Pas 
Kongresit u bënë ndryshime në orga-
nizimin e Ushtrisë. Ajo kaloi nga formacio-
net e Brigadave në ato të Njësive të Mëdha 
të Divizioneve e Koparmatave, të afta për 
të kryer operacione operative strategjike 
në të gjitha hapësirat e vendit. Me thyer-
jen e operacionit gjerman të Qershorit ’44, 
i fundit i ndërmarrë nga nazistët në ven-
din tonë, në korrik 1944 forcat e Divizionit 
të Parë kaluan në mësymje për çlirimin e 
Shqipërisë së Mesme e të Veriut, dhe me 
çlirimin e Matit, të Dibrës e të Lumës për 
të  triumfuar me çlirimin e Tiranës më 17 
Nëntor 1944 dhe të gjithë Shqipërisë më 
29 Nëntor 1944.

Dhe jo vetëm kaq. Lufta e Brigadave 
tona për çlirimin e krahinave të Kosovës 
dha ndihmesë për pjesëmarrjen e djemve 
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Lavdi dëshmorëve të Kombit tonë të të gjitha Luftrave çlirimtare!
pjesë e bllokut antifashist të popujve 
të botës, të kryesuar nga aleanca an-
glo-sovjeto-amerikane.

Në momentin historik populli shqip-
tar, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, 
Mal të Zi e kudo që jetonte në trojet 
e tij etnike u bashkua me forcat e lir-
isë kundër atyre të errësirës. Në bazë 
të kësaj lufte e sakri cave që bëmë, 
ne siguruam jo vetëm pavarësinë e 
Shqipërisë por të drejtën e shqiptarëve 
në Kosovë për vetëvendosje e të shqip-
tarëve kudo që jetojnë, të drejtën për 
të qëndruar në trojet e tyre etnike. Kjo 
ishte  torja e dytë më e madhe në hi-
storinë tonë kombëtare, pas shpalljes 
së pavarësisë dhe ngritjes së Flamurit 
në Vlorë.

Po të mos kishte  lluar e zhvillo-
hej Lufta Nacionalçlirimtare, kom-
bi shqiptar do të kishte shkuar në 
humnerë bashkë me nazifashistët dhe 
do të ishin plotësuar lakmitë grabitqa-
re sllavo-greke për copëtimin edhe të 
shtetit shqiptar, për të cilat punonin 
edhe qeveritë mbretërore greko-ser-
be në egzil. Ishte zhvillimi i Luftës 

Nacionalçlirimtare që përfshiu gjithë 
Shqipërinë dhe që vetëm brenda vitit 

1942 ishin krijuar 22 çeta partizane 
nga Konispoli në Jug deri në Malësinë 
e Gjakovës në Veri, jehona e kësaj 
lufte bëri që ministrat e jashtëm të An-
glisë-Iden, i Bashkimit Sovjetik, Mollo-
tov dhe i SHBA-Hell në Dhjetor 1942 
të bënin deklaratën “që dëshëronin 
ta shihnin Shqipërinë të çliruar nga 
zgjedha italiane dhe të vendoset pa-
varësia e saj. Forma e regjimit dhe e 
qeverisë që do të vendoset në Shqipëri 
do të jetë një çështje që do ta ven-
dosë vetë populli shqiptar në fund të 
luftës”. Megjithëse në këtë deklaratë 
qeveria angleze mbante një rezervë kur 
shprehej se “e sheh çështjen e ku jve 
shqiptarë pas Luftës si një çështje që 
duhet të merret në shqyrtim në Kon-
ferencën e Paqes”. Kjo deklaratë ishte 
mbështetje për qeveritë greko-jugosl-
lave në egzil që përgatisnin plane për 
copëtimin e Shqipërisë.

Por Lufta Nacionalçlirimtare kishte 
marrë zhvillime të vrullshme që me kri-
jimin e reparteve sulmuese të Ushtrisë 
Nacionalçlirimtare dhe me krijimin e 
Shtabit të Përgjithshëm me 10 Korrik 
1943, ky shtab mori në drejtim dhe çen-
tralizoi veprimet luftarake duke u shtu-
ar goditjet kundër pushtuesve u krijuan 
zona të lira. Në këto momente aleatët e 
në radhë të parë anglezët dërguan për-
faqësuesit e tyre pranë Shtabit të Përg-
jithshëm të cilët ndiqnin nga afër Luftën 
tonë dhe u bindën se e vetmja forcë ush-
tarake e organizuar në Shqipëri që bënte 
Luftë të vendosur kundër pushtuesve 
nazifashistë ishte Ushtria Nacionalçlir-
imtare. Pas kësaj bindje ata i shtuan 
misionet e tyre në Shqipëri dhe  lluan 
të na ndihmojnë me armatime e ma-
teriale luftarake, megjithëse shumë të 
ku zuara për shtimin e zgjerimine Ush-
trisë sonë gjatë viteve 1943-1944. Nga 
ana tjetër, përfaqsuesit e ushtrive aleate 
bënë të gjitha përpjekjet për ti bashkuar 
e futur në luftë forcat nacionaliste të 
Ballit Kombëtar e Legalitetit, por nuk 
patën sukses.

LANÇ, lufta e sakrifi cave të mëdha
të saj në Luftë. Me largimin e Brigadave 
tona nga Kosova, në drejtim të Sanxha-
kut e Bosnjës, forcat serbo-sllave përfshi 
dhe ato çetnike u përpoqën të vënë në 
zbatim planin e Çubrolloviçit, por ishte 
vonë. Forcat shqiptare ishin të armato-
sura; ata bënë qëndresë të fortë duke 
luftuar për jetë a vdekje nën komandën 
e Shaban Palluzhës. Krimet qenë të rën-
da, por planet e Çubrolloviçit nuk u real-
izuan. Shqiptarët mbetën përjetë në trojet 
e tyre etnike. Forcat e dy Divizioneve tona 
e vazhduan luftën në tokat e Jugosllavisë, 
duke dhënë ndihmesën e tyre, jo vetëm 
në çlirimin e krahinave të Malit të Zi, 
Sanxhakut e Bosnjës por edhe duke pen-
guar, dëmtuar e vonuar forcat naziste që 
përpiqeshin të tërhiqeshin me shpejtësi e 
në mënyrë të organizuar për në Frontin e 
Perëndimit, për të luftuar kundër forcave 
aleate që kishin zbarkuar në Francë. Luf-
timet e forcave tona në këto vende janë 
zhvilluar në kushte tepër të vështira, të 
një dimri që u kujtonte atë të dimrit ’43-
’44 në Shqipëri, me mungesë të theksuar 
në ushqime e mjete të tjera të jetesës. Por 
ata e kryen me nder detyrën. Dua t’iu ku-

jtoj se në këto luftime kanë rënë afër 600 
dëshmorë të dy divizioneve tona. Ky ishte 
edhe një kontribut i veçantë në Luftën 
Antifashiste. Populli ynë, në Shqipëri, 
Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi e kudo në 
trojet etnike është krenar se iu bashkua 
në Luftë Aleancës së Madhe Antifashiste 
të Popujve; E çliruam Shqipërinë pa ndë-
rhyrjen direkte të forcave aleate por edhe 
dhamë kontribut të çmuar në këtë Luftë.

Patjetër, ne shprehim falenderimet 
tona për ndhmën që dhanë Aleatët e Mëd-
henj: Anglia, Bashkimi Sovjetik e SHBA 
që shkatërruan bishën nazifashiste e u 
siguruan popujve lirinë.

NDERIMI I DËSHMORËVE, NDER-
IM PËR HISTORINË

N ë 5 maj i gjithë Atdheu mban frymën 
në respekt të pafund për të rënët për at-
dheun, martirët e kombit që sakri kuan 
jetën e tyre e në emër të Shqipërisë. Lufta 
për çlirimin e atdheut gjaku i derdhur, 
jetët e  ijuara dhe sakri cat sublime 
për lirinë e tij, janë gdhendur si dëshmia 
monumentale e një populli që ka luftuar 
në mënyrë të paepur me pushtuesit gjatë 
gjithë historisë së tij. Nderimi ndaj dësh-
morëve, sidomos këtë 5 Maj kur mbush-
en 80 vjet nga vrasja e Heroit të Popullit 
Qemal Stafa, është nderim për historinë 
e popullit, por është edhe një referencë 
krenarie, që na frymëzon për ta mbajtur 
të shenjtë amanetin e tyre, Shqipërinë e 
lirë, shtëpinë tonë të përbashkët! . Këtë 
5 Maj, veteranët e Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare, si dhe familjet e tyre, 
pasardhësit dhe gjithë shqiptarët e nder-
shëm e patriotë nderojnë gjakun e 28 mijë 
yjeve të pashuara.

Lavdi dëshmorëve të Kombit tonë 
të të gjitha Luftrave çlirimtare!
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OPINION

Trifon LLUPO

Më 17 prill 1919 lindi i pa harruari gjeneral Rrah-
man Parllaku, Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit, 
njëri nga komandantët e formacioneve më të mëdha 
të Luftës Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar, të 
Divizionit të 5-të, që i vazhdoi luftimet për çlirimin e 
Kosovës e më tej në tokat e ish-Jugosllavisë.

Ai e kishte një ndër ëndrrat për ta parë Kosovën 
të lirë e të pavarur, meqenëse kjo nuk u arrit në për-
fundim të Luftës e  tores mbi nazi-fashistët.

Gjithsesi, së fundmi, ishte shumë i lumturuar 
sepse me jetëgjatësinë e tij arriti ta shohë Kosovën 
të lirë e të pavarur dhe ta vizitojë pas afro gjysmë 
shekulli, disa herë Kosovën e lirë.

Ehhh, tani në kushte të reja me aspiratën e mad-
he të gjetjes së rrugëve të bashkëpunimit.

Gjenerali, i brumosur me virtytin e lartë të atd-
hedashurisë, nuk mund të rrinte “i qetë”, por  lloi 
të vërë në veprim misionin e madh të Organizatës 
së Bashkuar të Veteranëve të Luftës, të cilën e dre-
jtoi për 20 vjet, për Bashkimin Kombëtar. Ai vendosi 
lidhjet e ngushta të bashkëpunimit me Organizatën 
e  Veteranëve të Luftës të Kosovës(OVL), duke nën-
shkruar marrëveshje për të zhvilluar aktivitete të    
përbashkëta, për ngjarje e data historike nga Lufta 
Nacionalçirimtare në të dyja vendet Shqipëri-Kosovë, 
siç ishte dhe është një nga ngjarjet më historike e 
kësaj Lufte–Konferenca e Bujanit etj.

MARRËVESHJA HISTORIKE E KRIJIMIT TË 
FEDERATËS SHQIPTARE TË VETERANËVE TË 
LUFTRAVE PËR LIRI TË POPULLIT SHQIPTAR

OBVL e mbrujtur me idetë e gjeneral Parllakut e 
ka vazhduar këtë bashkëpunim me OVL, të Kosovës, 
duke e ngritur këtë bashkëpunim në stadin më të 
lartë, pasi me propozimin e OBVL-së, u ra dakord 
dhe, u nënshkrua më 14 shkurt 2022. Marrëveshja 
historike e krijimit të Federatës Veteranëve të Luftës 
së Popullit Shqiptar për Liri.

Tashmë, kjo është bërë e ditur dhe mirëpritur 
nga  mbarë opinioni shqiptar, brenda e jashtë vendit 
e në diasporë dhe në veçanti, nga veteranët e Luftës 
Nacionalçlirimtare të Popullit Shqiptar, të cilët me 
pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre në këtë Luftë 
e rreshtuan Shqipërinë dhe Kosovën në Aleancën 
e Madhe Antinazisto-fashiste Anglo-Sovjeto-Amer-
ikane. Ky koalicion i madh antinazisto-fashist bëri 
të mundur thyerjen e bishës naziste hitleriane, që u 
kurorëzua me  toren përfundimtare më 8 maj 1945 
dhe 9 maji është data e nënshkrimit të marrëveshjes 
së kapitullimit të bishës naziste hitleriane.

Nga kjo kohë e në vazhdim, deri në ditët e sotme 
ngjarjet dhe datat historike të kësaj lufte, si dhe       
komandantët që drejtuan formacionet partizane 
të kësaj Lufte janë përkujtuar e përkujtohen nga        
veteranët, në të gjitha shtetet pjesëmarrëse në këtë 
Koalicion të Madh Antinazisto-fashist. Këto ngjar-je 
e data janë përkujtuar edhe nga Veteranët e Luftës 
në Shqipëri, edhe në trojet shqiptare.

Në vendin tonë, pas ndryshimit të sistemit në 
gjithë Europën Lindore, në vitin 1994 u krijua Or-
gani-zata e Bashkuar e Veteranëve të Luftës(OBVL), 
me kryetar doktor Ymer Dishnicën, e para organiza-
të      veteranësh të luftës, pas ndryshimit të sistemit 
dhe vendosjen e sistemit demokratik pluralist, me       
misionin e saj të madh: Propagandimin, nderimin, 
vlerësimin dhe pasqyrimin e vërtetë të Luftës An-
ti-fashiste Nacionalçlirimtare të Popullit Shqiptar. 
Organizata e Bashkuar e Veteranëve të Luftës me 
platformën dhe programin e saj, jo vetëm se u pranua 
me të drejta të plota në Federatën Botërore të Veter-
anëve me Seli në Paris, por e zgjeroi veprimtarinë 
e saj, duke vendosur marrëdhënie bash-këpunimi 
edhe me Organizatën e Veteranëve të Luftës, në Re-
publikën e Kosovës.

Si rezultat i arritjeve nga bashkëpunim i pandër-
prerë gjatë këtyre viteve, si edhe duke iu përgjigjur 
edhe stadit aktual të marrëdhënieve të bashkëpun-
imit të dy qeverive tona, Shqipëri-Kosovë, u arrit së 
fundi, që të pranohet propozimi i OBVL-së për të kri-
juar Federatën e Veteranëve të Luftës.

Kjo federatë në misionin e saj ka detyrën që të 
përkujtojë bashkërisht jo vetëm ngjarjet e rëndë-
sishme dhe  gurat historike të Luftës Nacionalçlir-
imtare, por të të gjitha luftërave për liri të kombit e 
popullit shqiptar.

Për formimin e kësaj federate mbarëkombëtare, 

Në 103-vjetorin e lindjes së gjeneral Parllakut dhe 77-vjetorin e fi tores mbi fashizmin

Për liri, Shqipëri & Kosovë, në rrugë të mbarë

OBVL u dërgoi ftesën edhe organizatave të tjera 
shqiptare, pra, edhe Komitetit Kombëtar të Veter-
anëve të Luftës. Ftesën kësaj organizate, ia dorëzoi 
vetë Kryetari OBVL, kolonel Sotir Budina, por kjo 
ftesë nuk u pranua prej këtij Komiteti, madje më pas 
dolën edhe me një deklaratë denigruese q e botuan 
në gazetën e tyre “Kushtrim Brezash”, për të cilën do 
shprehem më poshtë.

Ne na gëzon fakti se Federata Shqiptare e Vet-
eranëve të Luftës, e krijuar me nënshkrimin e             
Marrëveshjes dypalëshe, më 14 shkurt 2022, në Ti-
ranë, nga kryetari i OBVL, kolonel Sotir Budina dhe 
Delegacioni OVL-së Kosovë, i kryesuar nga kryetari i 
Organizatës Veteranëve të Luftës të Koso-vës, Z.Zija 
Mulhaxha, është një ngjarje historike për gjithë Vet-
eranët e Luftës, në mbarë hapësirën shqiptare.

Këtë e tregoi dhe fakti se ftesës së kësaj feder-
ate iu përgjigjën e u shprehën për anëtarësimin e 
tyre:    Organizatat e Veteranëve të Luftës në Repub-
likën e Maqedonisë së Veriut, Kroacisë, në Malit të 
Zi dhe Organizata e Veteranëve të Luftës e Çamërisë. 
Tani, së fundi, kanë shprehur anëtarësinë e tyre 
edhe Organizata e Veteranëve të Luftës e Luginës 
Preshevës, në Serbi dhe Organizata e Veteranëve të 
Luftës e Strugës dhe Kërëovës, në Republikën e Ma-
qedonisë Veriut. Vetëm një ditë pas nëshkrimit tëë 
Marrëveshjke së krijimit FSHVLL  nalizoi një nga 
projektet më të rëndësishme: Promovimin  e  limit 
dokumentar “Fadil Hoxha-arkitekt i Kosovës së lirë” 
në  Sallën e Akademisë Shkencave të Shqipërisë, me 
pjesëmarrjen e akademikëve dhe historianëve nga 
Shqipëria e Kosova.

DISA FAKTE TË PAMOHUESHME

I ashtuquajturi Komiteti Kombëtar i Veteranëve 
të Luftës Nacionalçlirimtare, nuk mori e nuk u bë 
pjesë e këtij aktiviteti kombëtar, sepse mban për 
datë themelimi vitin 1957. Ky vit “themelimi” dhe që 
e përkujtojnë në fakt nuk është viti i emrit të “madh 
kombëtar”, sepse gjithkush e din se kombi shqip-
tar është shumë i madh, e nga më të vjetrit në Eu-
ropë, dhe jeton në 5 shtete në Ballkan e në gjithë 
botën dhe ky i vetëquajtur “Komitet Kombëtar”nuk 
ka lidhje me ta.

Drejtuesit e këtij Komiteti duhet të mësojnë se, 
pse nuk janë “kombëtar”... dhe, këtu  llon mash-
trimi që ju bëjnë veteranëve të Luftës.

Shtroj pyetjen: Në këto 5 shtete të Ballkanit, a 
keni ju lidhje me ndonjë organizatë veteranësh 
shqip-tare, sepse OBVL-ja ka.

Ju duhet të mësoni:
a-Lufta Nacionalëlirimtare e Popullit Shqiptar, e 

drejtuar nga Shtabi i Përgjithshëm, kundër push-
tuesve nazifashistëve ishte Lufta, që u zhvillua nga 
populli shqiptar, i cili banonte e banon brenda 28 
mijë km2, prandaj nuk qëndron emri “Kombëtar”, 
duhet ta hiqni emërtimin “kombëtar”.

b- Nëse do t’i referoheni vitit të themelimit tuaj, 
vitin 1957, duhet t’u thoni anëtarëve se emërtimi 
në kohën e diktaturës së proletariatit, ishte Or-
ganizata e Veteranëve të Luftës Nacionalçlirim-
tare dhe të Punës, pra, nuk ishin veteran vetëm 
ata, që kishin marrë pjesë në luftë, por edhe të 
punës. Kështu që këtë emër “Komitet Kombëtar”, 
e vit themelimi 1957 – e keni të jashtëligjshëm, 
sepse Ligji për        Veteranët e Luftës është i datës 

17.11.1994, dhe  llimisht Organizatat e Veter-
anëve janë formuar e regjistruar në bazë të Lig-
jit për Partitë Politike, Nr. 7502, datë 25.7.1991, 
duke u depozituar           dokumentet e themelimit 
në Ministrinë e Drejtësisë dhe me daljen e Ligjit nr. 
8788, datë 7. 5. 2001, “Për Organizatat jo timpru-
rëse” u transferuan dokumentet dhe u bë regjis-
trimi në Gjykatën e Shkallës Parë, Tiranë. Në bazë 
të Ligjit për Partitë Politike, u krijua dhe u regjis-
trua e para Organizatë e Bashkuar e Veteranëve 
të Luftës Nacionalçlirimtare të Popullit Shqiptar 
(OBVL), me kryetar Doc. Ymer Dishnicën.

Në këtë kohë nuk ishte regjistruar “Komiteti 
Kombëtar” i Veteranëve të Luftës dhe gjithë veter-
anët bënin pjesë në Organizatën e Bashkuar e Vet-
eranëve të Luftës (OBVL) dhe me daljen në skenë 
të “Komitetit Kombëtar” të Veteranëve të Luftës, 
një pjesë e veteranëve u larguan nga OBVL.

Kjo është shkurtimisht historia e emrit dhe e 
datës suaj antiligjore, ndërsa nëse do të pranonit 
apo të justi konit “datëlindjen e vitit 1957”, duhet 
të riktheni Organizatën e Frontit Demokratik dhe 
të gjitha levat e Partisë së Punës, që ishin rripat e 
transmisionit të vijës së Partisë së Punës.

Megjithëse ju këtë edhe e keni deklaruar me 
qëndrimin ndaj Enver Hoxhës, duke i fryrë frymës 
së përçarjes së elektoratit dhe duke i “urdhëruar” 
anëtarët se ku duhet ta hedhin votën e “lirë” tu-
ajën. OBVL, megjithëse e akuzoni në deklaratën 
paçavure, si të djathtë, ajo asnjëherë nuk ka bërë 
thirrje të tillë si Kryesia e këtij Komiteti me emër 
euforik, as në  llimet e jetës saj, sepse prandaj e 
ka emrin    Organizata e Bashkuar e Veteranëve të 
Luftës dhe jo e përçarjes.

Shqiptarët duhet të mësojnë të VËRTETËN e 
MADHE, se OBVL qysh ne vitet e para i ka drejtuar 
këtij “Komiteti Kombëtar”, Platformën e Bashkimit 
të dy Organizatave, por ju nuk keni pranuar, sepse 
nuk doni të mbani qëndrim parimor për vlerësimin 
e  gurës së Enver Hoxhës, që vrau, burgosi e  in-
ternoi në kampe, pothuaj të gjithë komandantët 
dhe drejtuesit e Luftës Nacional-Çlirimtare të Pop-
ullit Shqiptar, ku të fundit ishin gjeneralët, me të 
cilët ai  toi këtë Luftë Nacionalçlirimtare.

Po radhisim disa nga më kryesorët së fundi, 
edhe Heronj të Popullit, që i kishte miratuar vetë: 
Mehmet Shehu, Beqir Balluku, Koço Theodhosi, 
Abdyl Këllezi, Kiço Ngjela, Kadri Hazbiu, Petrrit 
Dume, Hito çako, Rrahman Parllaku, Muhamet 
Prodani, Menduh Backa, Vandush Vinçani, An-
don Sheti, Nikollaq Sallabanda e dhjetëra e qin-
dra kuadro divizionesh, brigadash e batalionesh të 
for-macioneve partizane.

Pra, ju festoni përvjetorë divizionesh e briga-
dash, por nuk nderoni komandantët dhe komis-
arët e tyre, sepse i ka shpallur armiq të partisë 
Enver Hoxha, ndërsa OBVL i ka nderuar dhe i 
nderon këta           komandantë e komisarë.

Për këtë  et gjerë e gjatë Libri “20 VJET OBVL” 
botuar para 8 vtiesh me rastin e 20-vjetorit të     
themelimit të Organizatës së Bashkuar të Veter-
anëve. 

Nëse nuk e keni këtë ër, ua japim ne që të       
kthjelloheni se kush është OBVL. Ajo është shumë 
e madhe dhe nuk është inekzistente, por ka në   
radhët e saj gjithë pjesëtarët e familjeve dhe të 
afërmit e këtyre komandantëve e komisarëve që  
Organizata juaj i ka rivrarë e riburgosur edhe 
njëherë duke mos pranuar Bashkimin, e duke mos      
mbajtur qëndrimin ndaj  gurës Enver Hoxhës.

Është një Gënjeshtër e Madhe ajo që pre-
tendoni, se pas vdekjes së Gjeneralit, Heroit të                
Popullit dhe “Nderi Kombit”, z. Rrahman Parl-
laku, kanë ardhur kërkesa nga drejtues aktualë 
të OBVL, për t’u kthyer nga qenë larguar, sepse ju 
nuk keni ekzistuar kur u krijua OBVL, ju ekzis-
tonit në arshivat e    Partisë së Punës dhe atje jeni 
edhe sot, me vitin e themelimi që festoni.

Pra, jeni as më shumë e as më pak – Organizata 
e Veteranëve të Luftës dhe të Punës e vitit 1957. 
Ju aty, në atë paçavure deklaratë, thoni që jeni 
organizatë prestigjioze. Edhe kjo është një tjetër 
gënjeshtër, mund të themi se e përdorni mirë 
mundësinë e mashtrimit. Pse?

Ju thoni se jeni anëtar në FMAC, FIR dhe Forumi 
i Adriatikut. A mund ta sqaroni opinionin shqiptar 
se çfarë organizatash janë këto? A janë ato, që drej-

(Vijon ne faqen 5)
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100  VJETORI

GJENERALMAJOR 
MANUSHAQE SHEHU*

Është kënaqësi e veçantë për mua 
si Zëvendësshefe e Shtabit të Përgjith-
shëm të FA, por edhe si gjeneralmajore 
të marrë pjesë në këtë aktivitet shumë 
kuptimplotë dhe të rëndësishëm në 
kujtim të 100 vjetorit të lindjes,  të 
një Gjenerali lufte e një Heroi Populli, 
siç është Gjeneral Lejtnant Muhamet 
Prodani, me një kontribut të jashtëza-
konshëm gjatë luftës nacionalçlirim-
tare dhe më vonë në drejtimin e forma-
cioneve të rëndësishme të Forcave të 
Armatosura për ruajtjen dhe fuqizimin 
e aftësisë mbrojtëse të vendit.

Në këtë takim, në emër të Ministrit 
të Mbrojtjes z. Niko Peleshi dhe të She-
 t të Shtabit të Përgjithshëm të FA, 
Gjeneralmajor Bajram Begaj, ju sjell 

Gjeneral leitnant Muhamet Prodani, i 20-ti në grupin themelues të OBVL

Personalitet ushtarak me vlera të 
spikatura patriotike dhe atdhetare

• Gjeneral Prodani i përket atij brezi të artë patriotësh shqiptarë, që iu bashkuan lëvizjes na-
cionalçlirimtare që në hapat e para dhe dhanë kontribut të rëndësishëm në çlirimin e vendit 
nga pushtuesit e huaj. Mbas çlirimit të vendit, Gjeneral Prodani, kreu një sërë kualifi kimesh 
brenda e jashtë vendit, të cilat e formuan si një ushtarak e lider i vërtetë e duke kryer me 
sukses mjaft detyra të rëndësishme për modernizimin e ushtrisë të dalë nga lufta, për përsos-
jen e formacioneve ushtarake dhe fuqizimin e aftësisë mbrojtëse të vendit

Juve familjarëve, por edhe Veteranëve 
të Luftës Nacionalçlirimtare, urimet 
dhe vlerësimet e tyre maksimale ndaj 
kësaj  gure të rëndësishme ushtar-
ake me vlera të spikatura patriotike 
dhe atdhetare, Gjeneralit dhe Heroit të 
Popullit, Muhamet Prodanit.

Gjeneral Prodani u lind më 9 prill 
1922 në një krahinë patriotike, siç 
është Kolonja, por edhe në një familje 
me tradita po të tilla.

Gjeneral Prodani i përket atij brezi të 
artë patriotësh shqiptarë, që iu bash-
kuan lëvizjes nacionalçlirimtare që në 
hapat e para dhe dhanë kontribut të 
rëndësishëm në çlirimin e vendit nga 
pushtuesit e huaj.

Ai e  lloi karrierën e tij të luftës si 
luftëtar i thjeshtë, si antifashist i tër-
buar e si atdhetar i  aktë qysh në vitet 
e adoleshencës, për të vazhduar në atë 
të Komandantit të Njësitit në Çetën e 
Kolonjës, të Komandantit të Kompa-

edhe atë për çlirimin e Dibrës, etj.
Mbas çlirimit të vendit, Gjeneral 

Prodani, kreu një sërë kuali kimesh 
brenda e jashtë vendit, të cilat e for-
muan si një ushtarak e lider i vërtetë 
e duke kryer me sukses mjaft detyra 
të rëndësishme për modernizimin e 
ushtrisë të dalë nga lufta, për për-
sosjen e formacioneve ushtarake dhe 
fuqizimin e aftësisë mbrojtëse të ven-
dit, si komanduese, deri Komandant i 
Korpusit të Gjirokastrës, ashtu edhe 
në shtabe, deri në Shtabin Përgjith-
shëm të FA në detyrën e Drejtorit 
të Drejtorisë së Ku rit, Drejtorit të 
Drejtorisë Operative e të Përgatitjes 
Luftarake, ku spikatën aftësitë e tij 
drejtuese, organizuese, por edhe 
njerëzore.

Gjeneral Muhamet Prodani ishte 
shembulli i një ushtaraku të mirë-
 lltë, i një ushtaraku që duhet të 
njohë me hollësi terrenin në çdo cep 
të Shqipërisë ashtu siç e njihte ai, 
por edhe një drejtues më tërë cilësitë 
që duhet të ketë drejtues i mirë ush-
tarak, por pas daljes në pension edhe 
të një aktivisti të rrallë të Organizatës 
së Bashkuar të Veteranëve të LANÇ 
(OBVL). Përveçse një ushtarak i zoti e i 
rrallë, gjeneral Prodani ishte një bash-
këshort i denjë për Manushaqe Prod-
anin, një prind dhe baba shembullor 
i 4 djemve, Shpëtimit, Shkëlqimit, 
Fatmirit dhe Arjanit dhe një gjysh i 
shkëlqyer i nipërve dhe mbesave të tij.

Gjeneral Lejtnant Muhamet Prodani 
u nda nga jeta më 11 tetor 1997, duke 
lënë një histori të lavdishme të tij e 
duke mos ia zbehur aspak edhe peri-
udha e diktaturës, e cila e burgosi, e 
internoi bashkë me familjen, por  asn-
jëherë nuk e mposhti nga mendimet 
dhe lavdia e tij e  tuar me gjak, djersë 
dhe stërmundim për vete dhe familjen 
e tij.  

Le të jetë ky përvjetor i njëqindi, një 
homazh dhe një memorial i veprës së 
tij të lavdishme, të cilën në ushtarakët 
e sotëm duhet ta ndjekim dhe t’ua 
mësojmë brezave të rinj.

Përulemi me respekt përpara aftë-
sive të tij drejtuese dhe komanduese, 
përpara këtij njeriu që lavdinë e  toi atë 
me cilësitë e rralla që kishte, përpara të 
gjithë njerëzve të kësaj kategorie që janë 
pjesë e memories historike të Kombit 
tonë.  

Ju bijtë e Tij, nipër e mbesa, vend-
lindja Kolonja, por edhe ne Forcat e Ar-
matosura duhet të ndihemi krenar për 
këtë  gurë të rëndësishme, ushtarake, 
shoqërore dhe njerëzore që bëri emër 
në histori.

Lavdi jetës dhe veprës së Gjeneral 
Lejtnant Prodanit!

Qoftë i paharruar në memorien 
tonë dhe Tuajën!

*FJALA E ZV.SHSHPFA, GJENERAL-
MAJOR MANUSHAQE SHEHU NE 
CEREMONINË E 100 VJETORIT TË 
LINDJES TË  GJENERAL MUHAMET 
PRODANIT – Tiranë më 08.04.2022

nisë në Batalionin “Hakmarrja”, për të 
vazhduar më tej në detyrën e Koman-
dantit të Kompanisë e të Batalionit në 
Brigadën e Parë Sulmuese.

Gjeneral Prodani kishte aftësi 
shumë të mira drejtuese e organizuese, 
prandaj pak kohë përpara se të zhvil-
lonte punimet Kongresi i Përmetit,  e 
emëruan në detyrën e Komandantit të 
Brigadës së Parë Sulmuese e më pas, 
në atë të Komandantit të Divizionit të 
III-të.

Në të gjitha betejat luftarake, 
që mori pjesë, tregoi aftësitë e tij të 
padiskutueshme të një lidershipi 
ushtarak. Si rrallëkush aftësitë e tij 
shkëlqyen në luftën për Çlirimin e Ti-
ranës, ku në qendër të formacioneve 
që morën pjesë në këtë betejë heroike, 
ishte Brigada e I-rë,  dhe në krye të 
saj ishte komandanti legjendar, Mu-
hamet Prodani, ashtu siç do të merrte 
pjesë edhe në beteja të tjera, përfshi 

Për liri, Shqipëri & Kosovë, në rrugë të mbarë

tohen nga Moska, ku ju jeni ftuar e jeni dekoruar nga Moska, 
në përvjetorin 100-të, të  tores së 9 Majit në Sheshin e Kuq, 
ditës së  tores mbi nazi-fashistët, ku i është dhënë dekoratë 
edhe ish-kryetarit tuaj të këtij “Komiteti Kombëtar”, i cili ka 
qenë 5 vjeç më 29 nëntor 1944, kur OBVL kishte në krye 
Gjeneralin, Heroin e Popullit dhe Nderi i Kombit,  Z. Rrah-
man Parllaku?

Ju, duhet të dilni urgjentisht, dhe jo të militoni në radhët 
e këtyre organizatave, që frymëzohen nga Moska, e cila në 
ditët e sotme është shndërruar në një fuqi supernaziste e 
hitleriane, me luftën për     pushtimin e Ukrainës. Deri tani 
nuk kemi parë e lexuar ndonjë deklaratë tuajën për këto 
lidhje e varësi tuajën nga Moska, pra ju bëni pjesë në Fron-
tin e Rezistencës të Bashkimit Sovjetik, që nuk ekziston sot, 
por që quhet Rusi, që është shndërruar në një shtet nazist, 
duke sulmuar Ukrainën, një shtet sovran, i njohur ndërkom-
bëtarisht. Nëse ju mbani këtë qëndrim ndaj luftës së drejtë të 
popullit të Ukrainës, ju duhet të dorëzoni dekoratën “Nderi i 
Kombit”, se e keni turpëruar kombin shqiptar, duke u rresh-
tuar në këto organizata “prestigjioze”.

Ndërsa OBVL, a e dini ju që është anëtare me të drejta të 
plota në Federatën Botërore të Veteranëve të Luftës me Seli 
në Paris dhe OBVL ka marrë pjesë në disa Kongrese, Kon-
ferenca e takime në vende të ndryshme të Europës dhe ka 

koordinatorin e saj në këtë Federatë.
Keni kurajë ta botoni në krye të  etushkës suaj “Kush-

trim Brezash”- ANTARËRSINË e OBVL në Federatën 
Botërore të Veteranëve me Seli në Paris?

Pra, kjo është OBVL-ja, e juve u turbulloi, mos themi 
u tmerroi fakti i krijimit të Federatës Shqiptare të Veter-
anëve të Luftërave për Liri të Kombit e Popullit Shqiptar, 
në Shqipëri e Kosovë, Kroaci, Mal të Zi, Çamëri, Luginën 
e Preshevë e në Strugë, sepse ju nuk mund ta formonit 
atë, se nuk keni lidhje me Organizatën e Veteranëve të 
Luftës, Kosovë, ndërsa OBVL ka vite e vite bashkëpun-
imi me këtë OVL të Kosovës, dhe duhet ta mësoni se kjo 
lidhje është bërë me iniciativën e Gjeneral Parllakut, i 
cili nëse ka nga ju që nuk e dinë, ta mësojnë se Gjener-
ali ka zhvilluar një sërë luftimesh me Divizionin e 5-të, 
në Kosovë dhe në ish-Jugosllavi dhe gëzon një respekt 
e nderim të veçantë. Organi-zata e Veteranëve të Luftës 
së Kosovës në takimin e dy kryetarëve kanë nënshkruar 
marrëveshjen dhe Gazeta VETERANI do ishte organi i 
botimeve për Luftën edhe për OVL e Kosovës, dhe për 
va-zhdimësi u arrit të krijohet edhe Federata e Veter-
anëve të Luftës, Shqipëri-Kosovë.

*Kolonel në Pension & Përgjegjës i Departamentit Orga-
nizim- nancë të OBVL– Marrë nga gazeta “PANORAMA”, 
16 prill 2022.

(Vijon nga faqja 4)
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Me 21 Maj mbushet një vit që kur 
iu dha lamtumira e fundit person-
alitetit të shquar dibran, Dr. Imer 
Pira. Ai mbahet mend nga bashkë-
moshatarët e rrallë të brezit të tij, si 
infermieri i parë, që ngriti të parën 
qendër shëndetësore në Muhurr të 
Dibrës.  

Ky pinjoll i  sit Pira, u lind më 
10 janar 1924 në Vajmëdhej, në një 
shtëpi dykatëshe pranë Drinit. Ai i 
përkiste  sit emërndritur “PIRA” të 
Muhurit, lavdinë e të cilit e lartësoi 
me punë e përkushtim të rrallë.

Siç shkruan gazetari i mirënjohur 
Kamber Faruku, në në një repor-
tazh në gazetën “Rruga e Arbërit”: 
“Në Muhurr  si i Pirajve tradiciona-
lisht quhej Konaku i Poshtëm. Pa-
jtonte gjaqe e ndante Kanun. Si  s 
kishte edhe një vlerësim tjetër: Push-
katar-Pira”.

Si për ta kon rmuar këtë epitet 
për  sin e vet, edhe Imer Pira, kur 
u mobilizua partizan në Brigadën e 
IV-t, në gusht 1944 kishte pushkën 
e vet. Që në shtator të vitit 1943, si-
kurse bashkëfshatarët e tij, kishte 
marrë armë e  shekë në kazermat e 
ushtrisë së kapitulluar italiane dhe 
kishte luftuar deri në çlirimin e At-
dheut.

Viti 1945 e gjeti në Shkodër me 
gradën “nëno cer”, kur komanda e 
repartit e kishte caktuar që të bënte 
një kurs 1-vjeçar për infermier në Ti-
ranë në Spitalin Ushtarak.

Dikush tjetër do ta kishte pranu-
ar me të parën këtë ofertë, por Imer 
Pira hezitoi ta jepte përgjigjen me të 
parën. Pyeti dy bashkëfshatarët e tij 
që i kishte në repart, Bafte Likën e 
Ahmet Limanin të cilët i kujtuan 
kohën e ushtrisë italiane, kur puna 
e sanitarit dukej si punë e mirë. Dhe 
kështu Imer Pira, si edhe gjashtë të 
tjerë nga reparti i tij, tre dibranë e tre 
kuksianë, ndoqi kursin për infermier 
në Spitalin Ushtarak në Tiranë, që në 
atë kohë ngjante me një 
spital lufte. U bë infermi-
er dhe jeta e tij mori dre-
jtim tjetër.

Më 1 qershor 1946, i 
veshur partizan, gjendet 
në fshatin e tij, Muhurr. 
Krahas armës, në sup 
mbante dhe çantën e in-
fermierit me ilaçe. Kishte 
 lluar ndërtimi i Rrugës 
së Rinisë Kukës-Pesh-
kopi dhe ai u ngarkua 
me detyrën e përgjeg-
jësit të shëndetësisë për 
zonën B, segmenti nga 
ura e Muhurrit në urën e 
Dodës në Draj Reç.

Rruga e Rinisë 
Kukës-Peshkopi mbaroi 
brenda gjashtë muajve 
dhe Imer Pira u rikthye 
kryeinfermier në Spit-
alin Ushtarak në Tiranë, 
ku i premtuan ta dërgo-
nin për specializim në 

Ish – partizani trim i Brigadës së IV S,  doktori që la Tiranën për Dibrën

Një vit pa personalitetin e  
shquar dibran Dr.Imer Pira

• Dr.Imer Pira shkroi e la si testament për Familjen e për 
brezat, historikun e fi sit të tij emërndritur në historinë 
tonë kombëtare – një historik për t’u marrë shembull 
nga ata që pretendojne letersinë dokumentare, pasi në 
të gjen fakte e dëshmi të rralla (arkivore e gojore), i cili 
pas botimit së shpejti, do t’ju vlejë studjuesve, sot e në të 
ardhmen

Beograd. Por, ndërkohë që 
dy shokët e tij, Sabri Haliti 
nga Zerqani dhe Ismail Feta 
nga Zagradi nisën studimet 
në Beograd të Jugosllavisë, 
nga ku u kthyen pas një viti 
(në 1948) të specializuar si 
kirurgë, Imer Pira e kishte 
mendjen për t’u kthyer 
pranë familjes. Ndaj i kërkoi 
drejtorit ushtarak Ismail 
Dervishi që ta transferonin 
në Dibër.

Pranvera e vitit 1949 e 
gjeti infermierin Imer Pira 
në Dibër. Hapi ambulancën 
e parë në Muhurr te Kulla e 
Kuqe, e ndërtuar nga ital-
ianët në qendër të Muhur-
rit, që kishte shërbyer si 
ndërtesë e postkomandës 
para çlirimit.

“Pas lufte aty u ven-
dosën forcat e ndjekjes e 
të sigurimit. Aty thirreshin 
e torturoheshin ‘armiqtë’ e 
klasës. Pikërisht aty, oper-
ativi kriminel Ahmet Rra-
pi nga Vlora, në zyrën e tij 
në katin e dytë të kullës, 
vret fshatarin Demir Lu-
sha nga fshati Arras… Me ardhjen e 
Imer Pirës, kjo kullë sikur u bë më 
paqësore. U hap shitorja dhe gjend-
ja civile. Njerëzit hynin e dilnin për 

mjekime dhe biri i tyre u shërbente 
ditën e natën me shumë dëshirë e 
përkushtim. Kalonte nga fshatrat 
poshtë në Malësi dhe binte te shtëpia 
e vet në Vajmëdhenj te NANA që ta 
kishte pranë. Imeri e ndjente veten të 
plotësuar kur ishte mes njerëzve të 
tij”, - shkruan K. Faruku në gazetën 
“Rruga e Arbërit”.

Pasi mbaroi shkollën e mesme 
mjekësore në Peshkopi, Imer Pira mori 
vlerësimin si ndihmësmjek. Përvoja e 
jetës, dashuria për njerëzit dhe pro-
fesionin, si dhe aftësitë organizative, 
ishin cilësi të një kuadri, i cili në  l-
lim të viteve 60-të mori drejtimin e 
seksionit të shëndetësisë. Zgjerimi i 
rrjetit të shërbimit ambulator, ngrit-
ja e cilësisë së mjekimit dhe shërbi-
mit në spitale, përgatitja e mjekëve, 
ndihmësmjekëve dhe infermierëve për 
të ardhmen, ishin një s dë disavjeçare 
e shef Imerit, të cilës i doli zot. Për-
voja e mjekëve Hysni Rusi apo Elona 
Toptani ishin një shembull i gjallë fry-
mëzues në Dibër. Dhe Imeri pati kën-
aqësinë dhe nderin, që të punonte me 
mjekë të mëvonshëm të shquar si Mark 
Mirashi, Ahmet Alliu, Irfan Jashari, 
Ahmet Kamberi, Xhavit Miftari dhe 
shumë e shumë të tjerë breza të artë 
që kontribuan për ruajtjen e pasurisë 

më të madhe të njeriut, shëndetit.
Detyra ia kërkonte që të merrte 

shtëpi në Peshkopi, dhe shtëpia e 
Imer Pirës mbeti një derë e hapur 
ku u pritën e u përcollën prej tij 
të njohur e të panjohur. Aty u prit 
me bujari miku dhe nevojtari, por 
edhe u këshillua dhe u çua aty ku 
duhej: në spital ose në ambulancë, 
ose u nis me një rekomandim për 
Tiranë me letër miqësore nga Imer 
Pira për Ismail Fetën apo Ahmet 
Kamberin.

Ky njeri, që jetoi rreth një shek-
ull jetë, ishte dëshmitar i gjallë i 
atij transformimi që ndodhi me 
infrastrukturën në shëndetësi në 
Peshkopi: nga një spital i vogël 
te Lagja e Vjetër u kalua shërbi-
mi mjekësor te spitali i vjetër dhe 
pastaj tek spitali “Rrahim Xhika”, 
emër që e mban edhe sot. ...

Dikur, kur ishte djalë i ri, Imer 
Pira me këmbëngulje la Tiranën 
për Dibrën. Por në pleqëri do të 
kthehej sërish në Tiranë.

 “I erdha prapa djalit, Aliut. 
Ky ka emrin e babës. Letën dhe 
Agimin i kam në Nju Jork. I shoh 
në kompjuter, vijnë e na shohin. 
Larg… Por si të jenë mirë fëmijët, 

jemi mirë dhe ne pleqtë, eh...”, - ci-
tonte fjalët e tij (sa qe gjallë) Kamber 
Faruku, në reportazhin kushtuar këtij 
burri të rrallë.

Dhe nga këtu shkroi e la si testa-
ment për Familjen e për brezat, his-
torikun e  sit të tij emërndritur në hi-
storinë tonë kombëtare – një historik 
për t’u marrë shembull nga ata që 
pretendojnë të shkruajnë letersi do-
kumentare, pasi në të gjen fakte e 
dëshmi të rralla (arkivore e gojore), i 
cili pas botimit së shpejti, do t’ju vle-
jë studjuesve, sot e në të ardhmen.

Imer Pira që u nda para një viti 
nga jeta në moshën 97-vjeçare, u 
përcoll për në botën e përtejme me të 
gjitha nderimet që meritonte një per-
sonalitet i rrallë si Ai. Mijëra dibranë, 
por edhe miq të tij e të familjes, të 
djemve e vajzës që morën pjesë në 
ceremoninë e përcjelljes, e kujtojnë 
e do ta kujtojnë atë si intelektualin 
dibran, i cili kudo, në mexhelise, në 
oda, në profesionin e tij të nderuar, 
në kuvende e takime miqsh e pune, 
rrezatonte e përçonte mirësinë, 
urtësinë e menëurinë dibrane.

(Marrë nga libri “Muhurri-histori dhe 
personalitete” - faqe 322-324).
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Nga Bashkim Hisari  

Në Gjakovë u shënua një ndër datat 
më të rëndësishme në historinë e re të 
Kosovës - Dita e themelimit të Universi-
tetit të Prishtinës. Universiteti i Prisht-
inës ka luajtur rol të rëndësishëm dhe 
ka dhënë një kuptim të plotë për shumë 
arritje historike të shtetin e ë pavarur të 
Kosovës.

Ne që kemi përjetuar luftërat të 
tmershme dhe të përgjakshme nga ok-
upatori nazifashist dhe serb dhe e dijmë 
pasojat që kanë sjellë ato, sot ndjemë, 
solidarizohemi dhe lutemi për popullin 
paqësor të Ukrajinës”-u tha në hapje të 
Akademin falënderuse kushtuar the-
meltarëve të Univerzitetit të Prishtinës 
që organizoi Shoqata e Intelektualëve 
“Jakova”në Gjakovë.

Me këtë rast u përkujtuan të merit-
uarit këtej e matanë ku rit që hodhën 
hapat e pare të sigurtë për funksion-
imin e Universitetit dhe bartën peshën 
kryesore të transformimit emancipues 
të shoqërisë Kosovare ndaj s dave me 
të cilat ajo u përball gjatë historisë.

Në Gjakovë u shënua një ndër datat më të rëndësishme në historinë e re të Kosovës - Dita e themelimit të Universitetit të Prishtinës

AKADEMI MIRËNJOHJEJE 
PËR THEMELTARËT E 

UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS

Universiteti i Prishtinës ka 
bartur ndër vite peshën krye-
sore të transformimit eman-
cipues të shoqërisë Kosovare 
ndaj sfi dave me të cilat ajo u 
përball gjatë historisë. Në vitet 
e shkuara krijoi një armatë të 
njerëzve të punës e të dijes.

Në Akademi folën Prof.dr. Ruzhdi 
Sefa, Dr. Alban Dobruna, prof . Ragip 
Ballata. Prof Feti Dashi dhe u lexuar 
letra përshëndetëse e Prof. Osman Kra-
ja, ish Rektori i Universitet të Tiranës 
(1981-1988) dhe ish Ambasador i Re-
publikës së Shqipërisë në Poloni, Litu-
ani, Letoni, Estoni dhe Ukrainë (1997-
2002) Në Akademi kushtuar 52 vjetorit 
të themelimit të Universitetit të Prisht-
inës, merrën pjesë shumë personalitete 
akademike e publike, ish mësimdhënës 
dhe familjarët e tyre, përfaqësuesit e 
Federatës shqiptare të veteranëve të 
luftërave për liri dhe të Organizatës së 
Veteranëve të LANÇ të Kosovës.  

Universiteti i Prishtinës u themel-
ua më 15 shkurt të vitit 1970..Vitet e 
shtatëdhjeta dhe  llimi i viteve tetëdhje-
ta kanë qenë vite të lulëzimit të gjithm-
barshëm të Universitetit të Prishtinës, 
nga i cili kanë dalë gjenerata të tëra të 
ekspertëve me cilësi të lartë dhe deri 
atëherë të paparë në trojet e Kosovës. 
Ka pasur shumë entuziazëm dhe ideal-
izëm për të ngritur nivelin e shkollimit 
të lartë në gjuhën shqipe. Në

Universitetin e Prishtinës mësimet 
kanë vijuar edhe studentët shqiptarë 
nga Maqedonia, Serbia dhe Mali i Zi. Ka 
qenë një periudhë e veçantë e zhvillimit 
të Kosovës dhe Prishtina ka marrë sta-
tusin e një qendre të rëndësishme kul-
turore dhe shkencore në trojet shqip-
tare. Deri në vitin 1986, në Universitetin 
e Prishtinës doktoruan mbi 300 kandi-
datë dhe magjistruan 320 të tjerë. Pas 
lëvizjes studentore në Pranverën e vitit 
1981 me të cilën u solidarizuan shqip-
tarët, dhuna politike dhe policore u 
shtua ndaj profesorëve dhe studentëve 
të Universitetit të Prishtinës dhe kështu 
 lloi të zhvillohej fushatë e ashpër e dif-
erencimeve, ndëshkimeve dhe përjashti-
meve nga puna e kuadrit mësimdhënës 
dhe të studentëve shqiptarë. Universite-
ti i Prishtinës nga organet politike dhe 
shtetërore të ish-Jugosllavisë, nisi të 
trajtohet si institucion që prodhon de-
stabilitet dhe armiqësi ndaj shtetit ko-
munist. Në këtë proces të diferencimeve, 
e drejta për të studiuar iu mohua 568 
studentëve shqiptarë. Si masë e domos-
doshme për regjistrim në vitin e parë të 

studimeve ishte ‘dëshmia për cilësitë 
moralo-politike të studentëve.

Universiteti i Prishtinës ka meri-
tat për përgatitjen dhe formësimin e 
gjeneratave të tëra, të cilat duke e njo-
hur peshën e lirisë, zhvillimit dhe për-
parimit u radhitën ndër të parët në çdo 
përpjekje për çlirimin dhe ndërtimin e 
vendit, andaj në ditën e themelimit të 
universitetit, u pëkujtojmë me krenari 
breza studentësh dhe mësimdhënësish 
që u  ijuan për lirinë dhe pavarësinë e 
Kosovës.

Kryetari i shoqatës së intelktu-
alëve “Jakova”Prof.dr. Ruzhdi Sefa tha 
se:“Universiteti i Prishtinës në ish-Ju-
gosllavi edhe në ato kushte okupuese, 
ishte prijatare e të gjitha proceseve his-
torike kombëtare për liri dhe pavarësi 
e cilësuar si “kështjellë e nacionalizmit 
shqiptar” nga qarqet antishqiptare! Or-
vatja për ta mbyllur atë pas vitit 1990 
ishte krimi i rradhës ndaj qeniesë shqip-
tare në Kosovë” Për punën që kanë bërë 
për themelimin e Universitetit të Prisht-

106 vjetori i lindjes -  FADIL HOXHA, ARKITEKT I KOSOVËS SË LIRË

te letrarizuese ku dimensioni i liderit kosovar Fadil Hoxha jepet në diskursin e 
tij politik e patriotik, në mbrojtje të të drejtave dhe lirive të popullit shqiptar në 
Kosovë. Rëndësi ka materiali i pasur arkivor e fotogra k dhe intervistat që japin 
rolin bashkëpunues të F.Hoxhës në politikëbërje në mbrojtje të kauzës shqiptare. 
Skenari dhe materialet  lmike, intervistat me personalitetet më të shquara aka-
demike në Shqipëri dhe Kosovë jepen në  lm në mënyrë estetiko-profesionale me 
një nivel të lartë, duke përcjellë vlera dhe mesazhe aktuale në dobi të përparimit 
të shqiptarëve.

Në vlerësimet që bëjnë  gurat më të shquara kombëtare akademike, historike 
dhe publicistike si akademik Rexhep Qosja, Jusuf Bajraktari, Paskal Milo, Nevila 
Nika, publicistët Veton Surroi, Akif Bajrami etj., përcaktojnë dhe ridimensiono-
jnë  gurën dhe rolin e Fadil Hoxhës në historinë e Kosovës gjatë Luftës së Dytë 
Botërore deri në Luftën e UÇK-së, sidomos rolin e tij vendimtar për Kushtetutën 
e vitit 1974, që e përcaktoi Kosovën krahinë autonome, ku jtë e së cilës shërbyen 
për shtetin e sotëm të pavarur të Republikës së Kosovës.

Akademik Pëllumb Xhu  evidentoi rolin e rëndësishëm të Fadil Hoxhës në te-
jkalimin e prapambetjes kulturoro-arsimore të shqiptarëve në ish-Jugosllavi, ar-
ritjet në fushën e të drejtave politike në kuadrin e autonomisë, lirisë dhe të drejtave 
politike e kombëtare dhe arritjet në Kushtetutën e 1974, përpjekjet në Konferencën 
e Bujanit për bashkimin kombëtar të shqiptarëve etj. Filmi dokumentar “Fadil 
Hoxha, arkitekti i Kosovës së lirë” ruan koherencën kontekstuale, mbështetet në 
inserte ndëraktive që ndërthuren në formë kujtimesh dhënë në mënyrë estetike.

Me një vështrim realist të kushteve dhe rrethanave historike, nëpër të cilat 
kaloi Kosova, në vitet e thyerjeve të mëdha dhe krizës së pushtetit, janë të rrallë 
personalitete që u kundërqëndruan s dave, provokimeve, përndjekjeve, hileve dhe 
dredhive politike të panumërta, në mënyrë aq stoike si Fadil Hoxha.

FADIL HOXHA ISHTE IDEALIST, BESONTE TE LIRIA DHE PROSPERITE-
TI I POPULLIT TË TIJ

Fadili, si shumë djem kosovarë që shkolloheshin në Shqipëri, ishte ndër të parët 
që përqafoi idetë përparimtare e liridashëse të kohës, pasi kishte ndjerë shtypjen e 
lirive nacionale, nën sundimin e regjimit të egër serb.

Fadil Hoxha, si burrë shteti, me aftësi e dinjitet, me zgjuarsi e largpamësi të 
jashtëzakonshme, duke shfrytëzuar më së miri konjukturat e brendshme politike 

në ish-Federatën Jugosllave, arriti ta bëjë Kosovën pjesë kushtetuese të Feder-
atës”. Një ndër gratë më të njohura në kohën e saj, Vahide Hoxha, reformatore e 
Edukimit dhe aktiviste e shquar, jo vetëm pse ishte bashkëshorte e Fadil Hoxhës, 
por sepse kreu funksione të shumta, që nga profesoresha e Normales në Prishtinë 
deri te kryetarja e Bashkësisë së Kulturës. “Sinqerisht them se kam kaluar një jetë 
të lumtur. Jemi marrë vesh për çdo gjë, kemi qenë si shokë. Prandaj, nuk e kam 
pasur lehtë që pas 56 vjetësh të ndahem prej tij. Ishte vështirë. Por, jam munduar 
të mbahem. Në cdo skutë të shtëpisë sime janë kujtimet, që më lidhin me të.”  

Pa u zgjatur, në vlerësimet që bëjnë  gurat më të shquara kombëtare akade-
mike, historike dhe publicistike si Akademik Rexhep Qosja, Jusuf Bajraktari, Pas-
kal Milo, Nevila Nika, publicistët Veton Surroi, Akif Bajrami etj, pëcaktojnë dhe ri-
dimensionojnë  gurën dhe rolin e Fadil Hoxhës në historinë e Kosovës gjatë Luftës 
së Dytë botërore deri në Luftën e UÇK-së, sidomos rolin e tij vendimtar për Kushte-
tutën e vitit 1974 që përcaktoi Kosovën krahinë autonome, ku jte e së cilës shër-
byen për shtetin e sotëm të pavarur te Republikës së Kosovës. Akademik Pëllumb 
Xhu  evidentoi rolin e rëndësishëm të Fadil Hoxhës në tejkalimin e prapambetjes 
kulturoro-arsimore të shqiptarëve në ish-Jugosllavi, arritjet në fushën e të drejtave 
politike në kuadrin e autonomisë, lirisë dhe të drejtave politike e kombëtare, dhe 
arritjet në Kushtetutën e 1974, përpjekjet në Konferencën e Bujanit për bashkimin 
kombëtar të shqiptarëve etjj. 

Filmi dokumentar “Fadil Hoxha, arkitekti i Kosovës së lirë” ruan koherencën 
kontekstuale, mbështetet në inserte ndëraktive që ndërthuren në formë kuj-
timesh dhënë në mënyrë estetike. Me një vështrim realist të kushteve dhe rre-
thanave historike nëpër të cilat kaloi Kosova, në vitet e thyerjeve të mëdha dhe 
krizës së pushtetit, janë të rrallë personalitete që u kundërqëndruan s dave, 
provokimeve, përndjekjevë, hileve dhe dredhive politike të panumërta, në mënyrë 
aq stoike, si Fadil Hoxha. Ai ishte idealist, besonte te liria dhe prosperiteti i 
popullit të tij, shpresonte dhe ishte i bindur se nëpërmjet Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare, si pjesë e Koalicionit Ndërkombëtar Antifashist, do t’i shër-
bente idealit të kahershëm të popullit të Kosovës - bashkimit me Shqipërinë. Ai 
ishte iniciatori kryesor edhe për aktivitetin e 500-Vjetorit të vdekjes së Heroit 
Kombëtar – Skënderbeut (1968); 100-vjetorin të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit 
(1978), si dy nga ngjarjet kulmore të jetës kulturore e shkencore në Kosovë. 
Fadil Hoxha pati vizionin e një politikani patriot e modern, i cili projektoi dhe 
sendërtoi të ardhmen e atdheut të tij.

Fadil Hoxha vdiq më 23 prill 2001 në Prishtinë, në moshën 85 vjeçare.

(Vijon nga faqja 2)

(Vijon në faqen 10)
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IN MEMORIAM

Prof. Asoc. Dr. Zaho GOLEMI

(vijon nga nr. i kaluar)

Të dhënat biogra ke për majorin Selim Shu-
li janë të dokumentuara dhe  asin për një 
jetë të jetuar me dinjitet. Ai ishte lindur më 

25 dhjetor 1925 në fshatin Velçan, të Mokrës në 
një familje të varfër, por familje e vjetër, autoktone, 
me tradita patriotike dhe atdhetare. Selimi djalë i ri 
mundi të vijojë shkollën  llore, përmes halleve dhe 
problemeve të shumta ekonomike të familjes.

Pushtimi fashist i vendit i 7 prillit 1939 e gjeti 
babain e tij Ari n dhe  sin e tij në një gjendje të 
mjerueshme dhe për këtë Ai e përkrahu pa rezerva 
Luftën Antifashiste kundër pushtuesit italian dhe 
pushtuesve gjermanë. Babai i Selimit, mori pjesë 
në Luftën Nacionalçlirimtare me armë në dorë duke 
u rreshtuar në formacionin luftarak në Brigadës 
së I-rë S. Ari  pasi përfundoi lufta, për shkak të 
moshës, qëndroi dhe punoi në Velçan, deri në fund 
të jetës, duke mbrojtur bindshëm idealet e LANÇ-
it. Pjesëtarët e familjes “Shuli”, Estre , Ramadani, 
Tahiri, Rexhepi, Banushi, Demo e Mersini u an-
gazhuan tërësisht në luftën antifashiste. Estref dhe 
Ramadan Shuli që nga  llimi i vitit 1944 u rresh-
tua në formacione partizane, pas çlirimit punuar në 
radhët e Ushtrisë Popullore me gradën nëntoger. Ta-
hir Shuli mori pjesë në luftë me  llimin e vitit 1943 
por në përpjekje me armikun dhe gjakun e fali për 
Atdheun duke merituar titullin e lartë “Dëshmor i 
Atdheut”. Vëllai i tij, Rexhepi, mori pjesë në lëvizjen 
pa nga viti 1944 e pas çlirimit ka punara në radhët 
e ushtrisë. Banush Shuli në vitin 1944 doli partizan 
dhe më pas u rreshtua në Ushtrinë Popullore me 
gradën Aspirant. Në formacionet partizane u rresh-
tuan dhe Demo e Mersin Shuli, të dy vëllezër, ku më 
pas punuan në rreshtat e Policisë Popullore deri në 
vitin 1952.

Selim Shuli u rreshtua në formacionet partizane 
në vitit 1943. Fillimisht në çetën “Reshit Çollaku” 
dhe më 20.6.1944, u rreshtua partizan në Brigadëne  
XV Sulmuse, në batalionin e tretë, ku luftoi deri 
në çlirimin e plotë të Shqipërisë. Ai mori pjesë në 
luftimet e zhvilluara nga brigada kundër nazistëve 
gjermanëve në Qafë-Thanë, në Pogradec, më pas në 
Podgorije, në luftë për çlirimin e qytetit të Elbasanit, 
Pogradecit në Operacionin Qershorit të vitit 1944, 
në Xhyrë ku dhe mbeti i plagosur së bashku me 7 
partizanë të Brigadës së XV Sulmuese. Në këto luf-
time ai shfaqi cilësitë e mira të një partizani si guxi-
min, moralin e lartë dhe këmbënguljen për mbajtjen 

Familja Shuli e përfshirë tërësisht në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare

SELIM SHULI, EMËR I NDRITUR I 
PARTIZANIT DHE KUFITARIT SHQIPTAR

e pozicioneve të kapura. Në luftë e sipër ai mësoi 
për organizimin dhe drejtimin e veprimet luftarake 
të njësive partizane dhe të ushtrisë së rregullt. Jetën 
ushtarake e nisi nga partizan, për të ngjitur shkallët 
e karrierës ushtarake pas çlirimit në janar 1946, në 
Divizionin e Mbrojtjes së Popullit në Gjirokastër. Për 
punë të përgjegjshme emërohet në Regjimentin 8-të 
të Mbrojtjes së Popullit, me qendër në Tiranë. Në 
nëntor 1947, karriera ushtarake e Selim Shulit  lloi 
ngritjen, ku punoi për mjaft vite në Gardën e Repub-
likës si o cer dhe më tej emërohet në repartet e qyte-
tit të Korçës, me detyrë komandant reparti. Në vitin 
1956, u emërua komandant për rrethin e Korçës, 
ndërkohë që gjatë vitit 1960 emërohet në reparte 
me detyrën komandant në rrethet e Vlorës dhe të 
Sarandës. Ndërsa në vitin 1963, emërohet koman-
dant në batalionin e Dibrës dhe më tej në rrethet 
e Librazhdit dhe të Pogradecit. Gjatë karrierës ush-
tarake, detyrat e ngarkuara i ka kryer me përgjeg-
jshmëri dhe disiplinë të lartë, ku për punë të mirë 
është shpërblyer disa herë nga drejtuesit e Minis-

trisë së Brëndshme dhe ka merituar edhe vlerësime 
me dekorata, urdhëra e medalje.

Selim Shuli ishte një ekspert i ku jve të Repub-
likës, njifte në detaje praktikën e përcaktimit të ku-
 jve orogra kë, gjeometrikë. Mjeshtëri i ku rit Selim 
Shuli njihte në detaje karakteristikat si dhe pira-
midat e ku rit, dinte hallet e ku rit si të shtëpisë 
së vet, njihte piramidat kryesore si dhe piramidat 
ndermjetese, Pengesat Elektro Sinjalizuese ose siç 
njihej ndryshe “kloni”, sektorët, sistemet,  struk-
turat, drejtoritë, sikurse ishte Drejtoria e Ku rit si 
një prej tri shtyllave kryesore të Ministrisë së Punëve 
të Brendshme. Ushtrimi i detyrës së ruajtjes së ku-
 rit përgjatë ku rit tokësor, Iumor, liqenor e de-
tar, nëpërmjet batalioneve ku tare të ndodhura në 
çdo rreth ku tar, përfshi këtu edhe zonën bregde-
tare e kishin bërë Selim Shulin një  gurë të njohur 
dhe të respektuar në rrethet ku tare, duke u bërë 
edhe koordinatori me degët e punëve të brendshme 
të rrethit përkatës kudo që punonte, ndërkohë që 

batalionet ku tare kishin në vartësi postat ku tare, 
në të cilat kryenin shërbimin e detyrueshëm ush-
tarak nga më të përzgjedhurit.

Për shokët, miqtë, kolegët, bashkëluftëtarët, 
ish-partizani dhe më tej ushtaraku i përkushtuar 
në Ministrinë e Brëndshme në strukturat e ruajtjes 
së Ku rit të Republikës Major Selim Shuli ngeli një 
pikë referuese e mirësisë dhe e bukurisë shpirtërore 
(u shua më 26.09,2004)që edhe problemet i trajton-
te me rigorozitet dhe disiplinë, që e karakterizonte 
përgjatë gjithë jetës por edhe me shpirtbardhësi dhe 
zemërgjerësi.

 
DEKORIME DHE VLERËSIME TË 

MERITUARA PËR ISH-PARTIZANIN DHE 
USHTARAKUN E SHQUAR

Ushtaraku model dhe i përkushuar për detyrën 
Selim Shuli nuk priste kurrë vlerësime e nderime 
për punën që bënte. Ai përpiqej të mësonte çdo gjë 
që lidhej me profesionin, ishte gjithmonë kërkues 
dhe kërkonte ta tregonte veten në punë por jo në 
lëvdata, nderime e dekorata. Ai i mëshonte thënies 
proverbiale popullore se, “Bukuria e njeriut është 
sjellja në shoqëri”, prandaj ngeli njerëzor përg-
jatë gjithë jetës. Sikurse thoshte Vladimir Belins-
ki, “Ai që nuk i përket atdheut, nuk i përket as 
njerëzimit”, kështu edhe bijtë e shqipes që ju be-
suan detyra nga më të rëndësishmet dhe delikatet 
për Atdheun, ku besnikëria dhe ruajtja e traditës 
për shenjtërinë e truallit arbëror kishin përparë-
si në jetën e ku tarëve shqiptarë. Selim Shuli 
punoi me përkushtim në radhët e Ushtrisë Pop-
ullore (term që sot përdoret Forcat e Aramtosura) 
si dhe doli në pension në vitet 1980, i rrethura nga 
miq, shokë, bashkëluftëtarë e kolegë nga ushtria. 
Ish-ushtaraku madhor Selim Shuli është vlerësu-
ar nga Presidiumi i Kuvendit Popullor dhe nga or-
ganet drejtuese si MM si dhe nga Komanda, ku ai 
aderonte. Ai në jetë është vlerësuar me 12 dekora-
ta, urdhra e medalje, ndërkohë që ai kishte merit-
uar edhe kryedekoratën e një familjari të rregullt 
dhe veprimtari shembullor. Selimit i dhanë edhe 
më shumë nder dhe krenari, bashkëshortja e tij 
Nasibeja si dhe fëmijët e mbarë. Ai është dhe sot 
një emër i nderuar i trevës së shquar shqiptare të 
Mokrës, një ushtarak i përkushtuar që kreu me 
përkushtim detyrën dhe gjithmonë, kudo ku shkoi 
dhe e kërkoi Atdheu, duke punuar pa u lodhur 
dhe as më të voglin pretendim, duke bërë sakri-
 ca për vete dhe për familjen, të cilat i vuri në 
shërbim të Atdheut. Edhe pse nuk ishte në jetë 
në vitin 2021 pati dy vlerësime të veçanta. Së pari 
Presidenti dekoroi me titullin e lartë “Kalorës i 
Urdhrit të Flamurit” ish-partizanin dhe ushtara-
kun e shquar, Selim Shuli në janar të vitit 2021, si 
“një prej  gurave të shquara të Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare, shembull i heroizmit partizan, 
dhe i dalluar për sakri cat vetëmohuese për lirinë 
e Atdheut, ushtarak i angazhuar pas Çlirimit për 
modernizimin e Forcave të Armatosura, ku spikati 
për ndihmën e kontributin si model i ushtarakut 
të dedikuar, me ndërgjegje e disiplinë të lartë, i 
palodhur në promovimin e vlerave të lirisë.” Ndër-
kohë që në tetor të vitit 2021 Shoqata e Histori-
anëve ushtarakë shqiptarë e ka nderuar ish ush-
tarakun Selim Shuli me mirënjohje të veçantë me 
motivacion: “Për veprimtari të shquar si luftëtar 
i lirisë në rreshtat partizane në luftën e Madhe 
Antifashiste Nacionalçlirimtare, për kontribut të 
veçantë si ushtarak karriere e drejtues vizionar në 
Forcat e Ku rit në mbrojtje të Atdheut, si dhe për 
veprimtari shoqërore dhe Atdhetare”, një vlerësim 
ky plotësisht i merituar.



MAJ 2022; Nr. 5(407) 9VETERANI

IN MEMORIAM

Nga Halil Rama

Këtë 5 Maj, ashtu si 28 mijë 
yjet që ranë në altarin e lir-
isë, familjarë, të afërm, miq, 

vetsranë e pasardhës kujtojnë me 
nderim të thellë edhe dëshmorin e 
atdheut Ismail Çako.Ai ishte njëri 
prej atyre trimave sypatrembur që 
derdhen gjakun në lulen e rinisë dhe 
dhuruan jetën e tyre për Atdheun.

Ismail Çako kishte lindur në Niv-
icë me 28 Nëntor 1928, ditën kur 
populli shqiptar i gëzohej festës së 
pavarësisë dhe ngritjes së  amurit. 
Ai ishte një djalë i zellshëm dhe e ur-
rente regjimin shtypës të kohes. Liria 
rri zgjuar në ëndërrat e fëmijëve, gjak 
i pikonin plagët e shpirtit nga okupi-
mi. Me shumë vullnet kreu shkollën 
 llore ku dhe ju zgjua edhe më tepër 
ndjenja e atdhedashurisë dhe urrejt-
ja për pushtuesit.

Që në moshë fare të vogël ai u 
rreshtua në radhët e Brigadës së 
VIII-të Sulmuese, duke paralajmëru-
ar luftëtarin e devotshëm dhe sypa-
trembur.

Në vitin 1943, edhe pse në moshë 
fare të vogë pranohet në radhët e 
rinisë antifashiste, duke u bërë një 
pushkë më shumë në mbrojtje të 
Atdheut. Ismaili kishte dëgjuar his-
toritë që i tregonte gjyshi i tij, Çobua, 
i cili kishte qenë luftëtar me armë në 
dorë kundër pushtuesve grekë dhe 
italianë me çetat patriotike në vitet 
1914-1920.

Po kështu ai kishte dëgjuar për 
trimëritë e partizanëve të Brigadës së 
Parë Sulmuese, për sulmet e saj të 
njëpasnjëshme dhe  toret e korrura 
mbi pushtuesit dhe armiqte e ven-
dit, ngjarje të vërteta të treguara nga 
babai i tij, Ramua, i cili ishte parti-
zan në këtë brigadë. Gjatë kohës së 
qëndrimit në fshat ai u afrohej parti-
zanëve që kalonin aty dhe u lutej që 
t’i jepnin një pushkë e ta merrnin me 
vete. Ata i përgjigjeshin që je ende i 
vogël, por ti mund të bësh më shumë 
punë këtu ku je. Kështu ai shkonte 
nëpër shtëpi dhe mblidhte ndihma 
për luftën dhe bënte punën e korierit 
partizan me shpresë se një ditë do ta 
gjente një pushkë e do të bashkohej 
me partizanët.

Në pranverën e vitit 1944, i 
mbushur me urrejtjen për armikun 
ai hodhi pushkën në sup dhe u lar-
gua nga fshati i tij Nivicë, së bashku 
me ca moshatarë të tij në drejtim të 
Lunxherisë ku u rreshtua në batali-
onin e tretë të brigadës së VIII-të Sul-
muese. Në ditët e operacionit të Qer-
shorit 1944 së bashku me një grup 
partizanësh atij ju ngarkua detyra e 
mitralierit. Në rolin e vetë zbuluesit 
për forcat e armikut ai u përball me 
forca të shumta armike, këto hord-
hi të cilat nuk dinin përse luftonin. 
Sulmi vazhdoi për orë të tëra dhe 
humbjet në radhët e armikut ishin të 
mëdha. Paniku u hyri atyre në palcë, 
ndaj duke parë kët situatë ata shtu-
an përforcimet duke vendosur edhe 
grupe artilerie, derisa grupi partizan 
ngeli i rrethuar.

Guximi dhe trimeria që ai shfaqi 
ishte e pa shoqe. Luftimet vazhduan 
pa pushim. I duhej dhënë fund kësaj 
murtaje, rrethimi duhej çarë, por 

Zaim SEFA

• Në Arrëz birin e  tyre, ofi cerin shem-
bullor Adem Doçi, e duan dhe e respek-
tojnë sepse i ka shërbyer vendlindjes 
me përkushtim e devotshmëri, në disa 
detyra shoqërore dhe shtetërore

Në plejadën e atyre që kontribuan 
për konsolidimin e Ushtrisë Shqiptare, 
padyshim që bën pjesë edhe Adem 
Doçi, i cili për çerek shekulli (1975-
1990) shërbeu si o cer i Forcave Vull-
netare.

Ai ka lindur më 1940 në fshatin 
e vogël, por me histori të lavdishme, 
Arrëz të Kukësit. I biri i veteranit të 
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare 
Imer S.Doçi, me gjithë vështirësitë e 
panumërta të kohës, si edhe bashkë-
moshatarët e  tij, ishte i etur për shkol-
lim edhe në kushtet  kur mundësitë 
ishin jashtëzakonisht të pakta.

Megjithatë, si një malësor me vull-
net të hekurt, qe mbështetës i çdo 
iniciative në funksion të zhvillimit, si 
asistent model i zonës.

I thjeshtë gjer në madhështi, herë 
herë edhe alegorik, dallohej mes bash-
këmoshatarëve për zgjuarsinë e af-

Si ia gjetën eshtrat pas Qarkores së Qeverisë të vitit 1945 “Në kërkim dhe mbledhjen e eshtrave të dëshmorëve”

ISMAIL ÇAKO, NJË HERO I 
HESHTUR NË ROJE TË ATDHEUT
• Për aktin e lartë, dëshmori i Atdheut Ismail Ramo Çako është dekoruar me Medaljen e Trimërisë dhe atë të 

Çlirimit. Trima të tillë janë heronj të heshtur, janë yjet e pashuar që lartësojnë vlerat e vendit që i lindi dhe i rriti

edhe shokët duhej të shpëtohesh-
in. Ismaili qëllon drejt mitralozit ar-
mik duke e lëneë të vrarë në vend 
mitralierin kundërshtar dhe duke 
therritur “para partizanë” për të çarë 
rrethimin. Por një plumb i mallkuar 
e goditi Ismailin dhe ia mori jetën, 
duke rënë në fushën e betejës për t’u 
bërë deshmor i Atdheut.

Ai ra dëshmor me 8 qershor 1944 

në luftimet e zhvilluara në zonën e 
Pogonit, pikërisht në fshatin Skore të 
Zagorisë në Gjirokastër. Koha ishte 
e vështirë, rrethimi duhej çarë. Së 
bashku me Ismailin ishin edhe disa      
bashkëfshatarë të tij, të cilët në pa-
mundësi të tërheqjes së trupit, e var-
rosën aty për të mos vdekur kurrë, 
së bashku me gjithë të rënët e tjerë. 
Gjëma ndodhi dhe lajmi u shpërnda 
si rrufeja duke përcjellë kujën hon 
më hon. Perëndija kishte zbritur në 
toke...

Nënë Pëllumbja nuk gjente melhem 
për plagën e shpirtit. Si duron nëna, 
kur derdhet loti lumë, por për birin 
vajtimi i saj me ligjerime bëhej këngë: 
“Ismail o trim o djalë/ Se trimat kësh-
tu e kanë/ E dhe gjakun për vatanë…”.

Edhe të rënët kanë vendin e tyre 
mes të gjallëve.Vajtonte nëna mister-
et e gjëmës në kërkim të një varri dhe 
pyeste natën, po djali….?!

Në vitin 1945 doli Qarkorja e 
Qeverisë të pas luftës. “Në kërkim 
dhe mbledhjen e eshtrave të dësh-
morëve”. 

Kjo ishte më e rëndë se vdekja për 
babain e tij Ramon. Malli për djalin 
ia gërryente gjithmonë shpirtin. A do 
ta gjente ai vendin ku gjendeshin es-
htrat e të birit?!.

Edhe shpirti aty e ka strehën e tij 
të vetme. Njeriun e përlot jo vetem 
malli por edhe trishtimi.

Ecnin mbi mushka së bashku me 
Dulen (Dule Hoxha) nga Nivica, pje-

star i batalionit të brigadës  së VIII-të  
sulmuese i cili ishte prezent pikërisht 
në vendin ku mbeti i vrarë Ismaili.

A do ti gjejmë eshtrat,- e pyeste ai 
Dulen?

Ç’të të them, më janë shteruar 
fjalët pergjigjej ai…

Dheu po më  et me gjuhën e 
nënës, ndaj dëgjoj rënkime të thella. 
Një grusht eshtra shfaqen nën dhe, 
por ja dhe kuleta e cila kishte brenda 
një shami që ja kishte dhënë nëna. U 
pamë sy më sy një copë herë. Tashmë 
kishim gjetur një hero të heshtur që 
roje i bënte Atdheut.

Ashtu të zhytur në kujtime për 
djepin që lufta ta merr nisëm rrugën 
e kthimit. Dëgjohej vetëm trokëlli-
ma e patkojve të mushkës që i ng-
jan një simfonie funebër...Provoj ta 
 ak trishtimin por, çdo hap që hedh 
ma shton një rrudhë në balle. Edhe 
eshtrat duket sikur lëndojnë njëra- 
tjetrën ,derisa mbërritën aty në al-
tarin e përjetësisë për teë mos vdekur 
kurrë.

Presidiumii i Kuvendit Popullor, 
për aktin e lartë të dëshmorit e ka 
dekoruar Z.Ismail Ramo Çako me 
Medaljen e Trimërisë dhe atë të Çlir-
imit. Trima të tillë janë heronj të hes-
htur, janë yjet e pashuar që lartëso-
jnë vlerat e vendit që i lindi dhe i rriti. 
Nivica është krenare për birin e saj, 
që mbeti një yll i pashuar dhe një 
shembull që shërben si model në jetë 
të jetëve për të gjithë brezat.

PORTRET

ADEM DOÇI, NJË JET Ë  I 
PËRKUSHTUAR NDAJ VENDLINDJES

tësitë natyrale, për të kuptuar e kon-
tribuar në zgjidhjen e problematikave 
të asaj kohe. Madje, siç shprehen 
bashkëmoshatarët e tij, Ademi të kup-
tonte për çdo gjë, pa e nxjerrë fjalën 
nga goja.

Duke qenë një i ri bashkohor dhe 
vizionar u përshtat me nevojat e zonës, 
e kështu, përveç sa kishte mësuar 
në bankat e shkollës, kreu kurse të 
ndryshnme kuali kimi me rezultate të 
shkëlqyera.

Mjafton për këtë qoftë edhe fakti i 
të qenurit o cer i Forcave Vullnetare 
në harkun kohor të viteve 1975-1990, 
kur njihej si një nga instruktorët më 
të mirë. Madje efektivin e tij e merrnin 
shembull në rang rrethi dhe sillnin aty 
edhe kuadro të efektivave të tjerë për 
të marrë eksperiencë.

Nuk kishte gra, vajza e pleq të fsha-
tit që të mos e njihnin në mënyrë të 
shkëlqyer përdorimin e armës, falë 
instruktazhit e mësimdhënies efek-
tive nga o cer Ademi. Dhe e gjitha kjo 
 nalizohej në testin vjetor kur dilnin 
shkëlqyer (me notën 10) në qitje dhe 
në përdorimin e armës.

Ky bagazh njohurish i Ademit dhe 
bashkëmoshatarëve të tij do të eviden-
tohej edhe në ndihmën në mënyrë të 
shkëlqyër për morat e vëllezërit koso-
var në kohën e Luftës.

Dhe pse jo?! Edhe sot po të jetë 
nevoja, Adem Doçi është i gatshëm të 
shkojë të luftojë në Ukrainë kundër 
pushtuesve rusë.

Të tillë e njohin në Arrëz birin e  
tyre, o cerin shembullor Adem Doçi. 
E duan dhe e respektojnë sepse i ka 
shërbyer  vendlindjes me përkushtim e 
devotshmëri, në disa detyra shoqërore 
dhe shtetërore.
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PORTRET

Nga Liliana Muça

Këto shënime do të pro lizojnë por-
tretin e një njeriu punëtor, që punoi e 
sakri koi gjatë gjithë jetës për familjen 
etij. Hasan Mansaku, siç thonin  dhe 
bashkëshataret e vet, ishte  nga ata 
burra “….. që e bënte natën ditë”.  Tek-
sa i kerkoj  Kujtim Mansakut të dhëat e 
jetës së babait, vërej  se  et me krenari, 
dhe herë –herë fjalët i shoqëron  me një 
psherëtimë, si për të përmbyllur mendi-
min  e dhimbshëm të padrejtësisë që iu 
bë familjes  nga sistemi komunist total-
itar.

                         
KUSH ISHTE HASAN MANSAKU?

Hasan Mansaku, ose sië e kanë thër-
ritur ndryshe shkurtimisht qysh në 
vogëli Coni, ishte i biri i Veli Mansakut. 
Hasani i jetoi vitet e jetës së tij në harkun  
kohor 1908-1984.

Ka lindur në  fshatin Ndroq të rre-
thit të Tiranës. Vinte nga një familje e 
mesme fshatare, që luftonte për mbi-
jetesën e saj me punë  të ndershme 
dhe djersën e ballit. Ndroqi, si një ko-
munitet i gjërë me shumë fshatra për-
reth, shtrihet përgjatë luginës  së lumit 
Erzen, luginë e cila  i ka favorizuar ven-
dasit me toka të begata dhe prodhime 
të mbara për të gjithë ata fshatarë që 
nuk i thonin “jo” punës . I tillë ishte 
edhe Hasani, një bujk i zoti dhe i kual-
i kuar që përvoja e jetës  i  kishte 
dhënë  “dipllomën” e njeiut  të punës 
dhe sakri cës.

Me këto  cilësi që e karakterizonin, 
shtoi mallin dhe pasurinë duke blerë 
toka të reja për drithëra dhe ullishta. E 
ndërsa i shtohej pasuria nga prodhimet, 
të cilat nuk mund t’i përballonte më i 
vetëm, herë pas here punësonte nga 
tre-katër punëtorë, të cilëve edhe atyre 
u bëhej mirë me forcimin e ekonomisë 
së tyre familjare, por edhe të mbjellat e 
të vjelat  kryheshin në kohën e duhur. 
Ajo ekonomi  timprurëse lulëzoi vetëm 
për pak kohë, sepse instalimi i Pushte-
tit Popullor, me Reformën Agrare ia mori 
tokat e blera dhe të dokumentuara, mal-
lin e çdo gjë tjetër pasurore, madje duke 
e damkosur si kulak.

Si kudo në Shqipëri në atë kohë 
ekonomia familjare e Conit mori rrokul-
limën duke vënë në vështirësi jetesën 
e familjes, ndërkohë që familja ishte 
shtuar me tre djem dhe një vajzë, por 
më e keqe ishte damkosja me emër-

Të lesh pas një emër 
përmes punës dhe sakrifi cës

timin “familje kulake”, e cila u pa me 
lente zmadhuese në gjetjen e “kleçkave” 
në biogra  për arsimim e punësim. 
Por Hasan Mansaku, njeri punëtor, i 
mënçur dhe fjalëpak që jeta i kishte 
dhënë përvojë, u dha fëmijëve të tij edu-
katën e njerzillikut dhe shkollën e për-
vojën e punës. “Mësoni zanatin or babë, 
gjithësesi ai nuk te lë pa bukë, nuk e 
kishim menduar kështu…”.

Këto fjalë u tha fëmijëve të tij ai bur-
rë i mëncur. Të katër fëmijët: Ruzhdiu, 
Kujtimi, Durimi dhe Myzejeni e nderuan 
Hasanin, jo vetëm si baba, por e panë 

atë në rrugëtimin e tyre si shokun dhe 
këshilluesin më të mirë të jetës, duke 
patur në krah dhe mësimet e nënës së 
tyre Sadijes në përballje me vështirësite 
që u dilnin përpara.

Me shokë e miq, djali i madh Ru-
zhdiu mësoi shkëlqyeshëm zanatin e 
elektriçistit, aq sa ka udhëhequr grupe 
pune për montime elektrike në vepra të 
rëndësishme të vendit, si në Fabrikën 
e Çimentos në Elbasan, në TEC-in e 
Fierit, në Këlcynë e gjetkë. Kurse dja-
li i dytë, Kujtimi ka punuar në ndër-
tim si specialist me kategori të 7-të , 

duke punuar në punëra private si një 
usta i shumëkërkuar, ndërsa në punën 
shtetërore ka punuar në Ndërrmarrjen 
“Rruga- Ura” si brigadier skuadre në 
vepra të rëndësishme. Ishte një ndër 
specialistët më të mirë në montimin e 
kapriatave të urave. Djali i tretë, Durimi 
punonte dhe ndihmonte të atin në punët 
e bujkut në ato pak metra të oborrit, por 
ndërkohë ishte i pasionuar pas Sportit 
të Mundjes ku u aktivizua me të rinjtë 
e Klubit Sportiv “17 Nëntori”. Shumë 
shpejt, falë vullnetit, aftësive  zike dhe 
talentit të tij, kaloi në kategorinë e të 
Rriturve duke  tuar disa herë trofè me 
Medalje në vend të dytë dhe një herë si 
Kampion me Medalje në vend të Parë.

Myzejenit, si vajza e vetme kimetlie, e 
rrethuar nga dashuria prindërore dhe e 
tre vëllezërve, Hasani i bleu një makinë 
qepëse, me të cilën u perfeksionua si një 
nga rrobaqepëset më të mira në të gjithë 
zonën.

Por në vitin 1968, kur lufta e kla-
save për të ruajtur Pushtetin Popullor 
u ashpërsua  më shumë, për familjen e 
Hasan Mansakut erdhën kohë shumë të 
vështira.

Pushteti vendor informoi qendrat 
e punës ku punoi Ruzhdiu dhe Ku-
jtimi duke i hequr menjëherë nga puna 
shtetërore e duke i detyruar të puno-
nin në kooperativën bujqësore. Durimi 
vazhdonte të ishte sportist i Klubit të 
Mundjes  “17 Nentori”, por u penalizua 
të dilte jashtë shtetit, edhe pse i shpal-
lur kampion, si një ndër sportisët më të 
mire. E vetmja punë mbeti kooperativa, 
ku të gjithë familjarët bashkë me nuset 
e djemve, edhe pse me fëmijë të vegjël 
duhet të plotësonin totalin e ditëve të 
punës vjetore, përndryshe propaganda 
do ta quante sabotim, pse jo, nuk ishte 
çudi të të shpallinin “armik të popul-
lit”. Rastiste që për arsye familjare apo 
shëndetsore nuk shkohej të punohej 
në kooperativë, atëherë “plasnin”  etë-
rrufetë me kritika të ashpëra.

Hasani, si kryefamiljar në moshë të 
thyer e vuajti shumë shpirtërisht atë 
persekuetim të pavend, por si gjith-
monë i matur dhe fjalëpak i këshill-
onte fëmijët të mos përplaseshin me 
pushtetin, dhe pse i vetëdijshëm që 
ata kishin të drejtë. Punonte në kope-
shtin e oborrit duke kultivuar zarza-
vate, të cilat i tregtonte në Tiranë në 
një mënyrë të maskuar duke i futur 
në një valixhe druri, për t’u dukur si 
një udhëtar i zakonshëm. Ua dërgonte 
porositësve nëpër shtëpi, sepse tregu i 
lirë ishte i ndaluar përkundrejt ekono-
misë dhe tregut të centralizuar social-
ist.

Disa herë radhazi trokiti në zyrën e 
Lokalitetit të fshatit për të marrë një au-
torizim në për tim të blerjes së një tele-
vizori, por përherë u përcuall duarbosh 
me të njejtën përgjigje:  “… kanë ardhë 
shumë pak autorizime”, ose “… janë të 
tjerë në rradhë…”

Hasani i kuptonte mirë përgjigjet 
zvarranike dhe të vakta të pushtetarëve 
vendas, por deshi Zoti, siç shprehej ai 
me miqtë e tij, një mik i familjes nga Ti-
rana ia mundësoi blerjen e një televizori.

Ndërrimi i sistemeve politike, me 
ardhjen e demokracisë nuk e gjeti në 
jetë Hasan Mansakun, që të shikon-
te e të lumturohej me ecjen përpara të 
fëmijëve, nipërve e mbesave të tij. Ata 
janë bërë zotër të vetes, punojnë jashtë 
vendit, por edhe në Shqipëri. Disa prej 
tyre kanë ngritur biznese dhe janë bërë 
sipërmarrës të sukseshem duke pa-
tur si udhërrëfyes këshillat e prindërve 
dhe shembullin sakri kues të gjyshit të 
tyre Hasan Manasaku i cilit punoi me 
djersën e ballit dhe la emrin e mirë tek 
familjarët, miqtë, shokët e bashkëfsha-
tarët e tij.

inës. Sefa shprehi falenderim heroit të popullit Fadil Hoxha 
Rexhai Surroit, Veli Devës,  Dervish Rozhajës, Pajazit Nushit, 
Gazmend Zajmit, Fehmi Aganit…

Veçmas u theksua roli i Fadil Hoxhës në tejkalimin e 
prapambetjes kulturoro-arsimore të shqiptarëve të Kosovës 
dhe lufta e tij kundër presioneve politike të hegjemonistëve 
serbë. U theksua se ideali kryesor i Fadil Hoxhës dhe bash-
këluftëtarëve të tij ka qenë zhdukja e analfabetizmit, shkol-
limi i rinisë dhe emacipimi i përgjithshëm i popullit. Motivi 
dhe vizioni i tyre “Nga Abetarja deri tek Universiteti i Prisht-
inës dhe Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës” ngriti 
në piedestal dëshirën për kulturë dhe arsim të populli që më 
vonë u kurorizua me krijimin e Universitetit të Prishtinës dhe 
të institucioneve tjera arsimore dhe shkencore. U theksua se 
Fadil Hoxha kishte rolin vendimtar në krijimin e mundësive 
për bashkëpunim midis fakulteteve të Prishtinës dhe Univer-
sitetit të Tiranës. Me iniciativën e tij, më 1967 një delegacion 
i fakulteteve të Prishtinës vizitoi Universitetin e Tiranës kurse 
një vit pas, delegacionit të punonjësve shkencor nga Univer-
siteti i Tiranës u mundësua pjesëmarrje në Simpoziumin e 
organizuar në Prishtinë, në shenjë përkujtimi të 500-vjetorit 
të vdekjes së Skënderbeut dhe në shënimin e 100 vjetorit të 

AKADEMI MIRËNJOHJEJE PËR 
THEMELTARËT E  UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS

Lidhjes shqipëtare të Prizrenit. Këto iniciative në vitin 1970 
rezultuan me nënshkrimin e Marrëveshjeve dhe Protokol-
leve të Bashkëpunimit që kishte rëndësi të veçant për të 
forcuar themelet e arsimit, nxitur dhe zhvilluar shkencën 
dhe kulturën shqipëtare dhe ishin pikë kthese historike për 
arsimin e popullit Kosovar, që më vonë me luftën e drejtë të 
UÇK-s dhe ndihmën e miqëve ndërkombëtar u arrit pavarë-
sia e Kosovës. Në letërën përshëndetëse të Prof. Osman Kra-
ja ish Rektorit të Universitet të Tiranës (1981-1988) dhe ish 
Ambasadorit të Republikës së Shqipërisë në Poloni, Lituani, 
Letoni, Estoni dhe Ukrainë (1997-2002) dërguar pjesëmar-
rësve përkujtohet rrugëtimi i suksesshëm i Universitetit të 
Prishtinës dhe shprehet respekt të veçantë për të gjithë ato 
vite dhe ato ditë plot ankth e krenari të themelimit të Univer-
sitetit. Përkujtohet edhe ndihmesa e shquarqë kanë pasur 
në fushën e bashkëpunimit midis Universitetit Shtetëror 
të Tiranës dhe Univerzitetit të Prishtinës profesorët nga Ti-
rana:  Osman Kraja, Stefanaq Pollo, Bujar Hoxha, Arben 
Puto, Kahreman Ylli, Androkli Kostallari, Tahir Haxhiymeri, 
Shaban Baxhaku, Skëndër Çiço të cilët edhe kanë ndjekur 
me vëmendje zhvillimet në Kosovë dhe kishin bindjen e pa-
tundur se bashkëpunimi ndërmjet institucioneve univer-
sitare, zhvillimi i arsimit të lartë dhe kërkimet shkencore 
në Kosovë janë thelbësor në interes të çështjes kombëtare 
shqiptare, theksohet në letrën  e prof. Osman Kraja.

(Vijon nga faqja 7)
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HISTORIA

Nga Xhemal MEÇI
Studiues & Mjeshtër i Madh

• Prof. dr. JUSUF BAJRAKTARI:  “Rrustë Ka-
bashi  (1835 - 18 gusht  1910) –  gurë e shquar 
e kryengritjes së  vitit 1910”

• Studiuesi  SABRI MAXHUNI-NOVOSELLA: 
“Haxhi Rrustë Kabashi, Hero i Linjes Kombëtare”

• Gjeneral RRAHMAN PARLLAKU: - Nderi i 
Kombit: “Atdhetari Rrustë Kabashi, njëri nga  
udhëheqësit e luftërave për liri e pavarësi kom-
bëtare,”

• Prof. dr. SHEFQET HOXHA: “Dukumentat dhe 
këngët popullore dëshmojnë se Haxhi Rrustë Ka-
bashi ishte një atdhetar i shquar popullor kundër 
reformave antishqiptare të gjon turqve, të cilët në 
pamundësi për ta nënshtruar e varën në litar më 
18 gusht 1910, gjë që  e tregon qartë se për  kë  u 
përpoq dhe luftoi ai”

Rrustë Kabashi emrin e vërtetë e kishte 
Rrustem, Rrustem Rexhep Balë Hasan Alia, 
Hasanali. Mbasi u vendos në Kabash të Priz-

renit, me punë të pareshtur vuri pasuri dhe njëkohë-
sisht arriti të ketë  ndikim të madh në djelmëninë e 
Kabashit, duke marrë famë  për cilësitë e tia morale 
si: punëtor i papërtuar, guximtar, trim, besnik, bu-
jar, kuvendar i urtësisë, i komunikueshëm, pleqnar 
e pajtimtar i sukseshëm kon iktesh e gjakmrrjesh; 
luftëtar e prijës djelmnie, i vendosur e i papajtueshëm 
dhe i panënshtrueshëm nga pushtuesit për të drejtat 
e  tuara në shekuj simbas marrëveshjeve të arritura 
me sunduesit osman dhe të komunitetit  vendas të 
panënshtruar si kabashës  si edhe të  mbarë Kosovës  
(vetëm taksa të ku zuara, simbolike, pa rekrut krahas 
një Kështu Ai u  bë injohur në Prizren dhe jo vetëm si 
luftëtar i paepur dhe prijës i rëndësishëm me emrin 
HAXHI RRUSTË KABASHI ( me shkurtimin e emrit nga 
Rrustem  në RRUSTË).

Kurse KABASHI i Prizrenit e mori këtë emër prej 
banorëve kabashas, që u vendosën aty nga mesi i shek. 
XVIII , (Jastrabovi, konsulli rus në Prizren në hulum-
timet e tia ka shënuar se Kabashët 
erdhën  prej Puke, (Malet e Dukag-
jinit) aty nga viti 1736.  Në Pukë vi-
jon ai, paskan ardhë nga Jugu ( prej 
Kolonje),  rreth viteve 1500. Këto “të 
dhëna” i duheshin këtij konsulli rus 
për të “vërtetuar”  për interesat serbe 
se gjoja KOSOVA nga  “ djep i Serbisë 
“ në shekujt  e Mesjetës  “u popullua 
me dhunë prej  seve të Shqipërisë 
Veriore malore” me lehtësitë e kri-
juara prej sunduesve Osman, mba-
si këto  se pranuan që të konverto-
heshin në  myslimanë.

E vertetë është se në  regjistrat os-

KUSH ISHTE  ATDHETARI 
HAXHI RRUSTË  KABASHI

mane të shek. XVI del se Gjin Kabashi, kefali   është 
vendosur më 1570 me 20 shtëpi (familje )në Rrape 
, Dukagjin. Dhe  ashtu, siç thotë edhe Nopça, ka-
bashët, si pranuan nga ortodoks të kalonin nga ort-
odoks në besimin islam, u vendosën në Shinpal dhe 
për pasojë Shpali, prej ku pak nga pak mori emrin e 
këtij  si ardhës, KABASH, nga që kabashët përbënin 
qendrën e vendbanimit të tyre, në ish-pronat e Fur-
rikut për t’iu gjetë krah (FURRIKU ishte edhe  krenë 
edhe bajraktar). Në Shekuj edhe  set vendas: Kokajt, 
Hadrojt dhe Lushajt, të pakësuar nga emigrimet, iu 
mbështetën  sit kabash duke formuar kështu “4 vllaz-
ni”: “vëlleznia e Kokë Lekës, Qafë Lekës, Hadër Lekës 
dhe Lush Lekës”.  Toka e pakët dhe varfërimi i vendit 
nga pakësimi i tra kut nëpër Udhëpukë (Viapublika 
Adriatik-Danubi Jugor-Odesë e kthim) vazhdoi emi-
grimi  që në Itali te arbëreshët, ku vendbanimit i tyre i 
ri: “ Puha Re”( Puka e Re, siç e ka hulumtuar e vizituar 
studiuesi pukas Jaho Brahaj nga  llimi i vitit 1900 ). 
Po emigrimi vazhdoi në Kosovë, Dubrovnik ( ku Gazu-
llorët janë bërë të famshëm me Gjon Gazullin akade-
mik); po kështu  kanë emigruar  në Bregdet,  Lumë, 
Dibër etj.

Tradita ( kujtesa historike siç e kam mbledhur unë 
në Korishë të Kabashit të Prizrenit,së pari, më 18  qer-
shor 2004 dhe në vazhdim, më 14 tetor 2005  e tjerë 
herë pas here me ndihmën e Lulzim Kabashit dhe  të 
Ferit Rrustë Kabashit) dëshmon se dy djemtë e Hadër 
Lekës nga Kabashi i Pukës: AHMETI dhe ZENELI me 
familjet e tyre të mëdha  shkuan në Prizren.  Simbas 
brezave të trashëgimtarëve  del se Vëllezërit HADRI ( 
ZENELI e AHMETI) aty nga vitet 1700 ngulën në vend-
banimin e ri , të cilit  i dhanë  emrin KABASH, Duke u 
bërë i njohur  në tërë rrafshin e Dukagjinit me emrin e 
ri KABASHI i PRIZRENIT.

Qazim Sulejman Kabashi, (Zenelaj), pjesëmarrës në 
Batalionin II UÇK-ës, i diplomuar për Histori,  drejtor 
i shkollës 9-vjeçare të Korishës, në vitet 2001-2004 
ish-deputet në parlamentin e Kosovës tregon ( më  14 
tetor 2005)se ai vend, ku u vendosën kabashët, kishte 
qenë i banuar që në lashtësi, siç e tregojnë rrënojat e 
një muri  rrethues me një perimetër më të madh se ai i 
Kalasë së  Prizrenit. Brenda  gërmadhave u zbulua  nga 
arkeologët e Prishtinës,më 2002, një kishë paleokris-
tiane, si dhe rrënojat e 13 kishëve në afërsi të saj. 
Ndërsa brezat e tij, Qazimi i lidhë me ZENEL HADRIN, 
Hadër Leka i Kabashit të Pukës: Qazimi, brezi II, 1949; 
III. Sulejmani 1912 - 1999; IV.Hajrushi, 1985 - 1969; 
V. Sulejmani, 1850;VI.Ymeri,1820,(Ukymerajt);VII.
Fetahi, 1790; VIII.Muça,1760(Hoxhovit); IX. Mehme-
ti,1730; X. ZENELI,1700,Zenel Hadri; XI, Hadri 1670, 
Leka, 1640, Hader Leka.( Tradita historike, mbledhur 
në Kabash të Pukës ( tregon se Hadër Leka u vra prej 
Kokë Lekës së Kabashit udhës për në Kosovë, sepse 
kaloi në Islam). Këtu Zenel Hadri  del  i gjallë në jetë, 
më 1700. Por i aftë për punë duhet të ketë  qenë rreth 
viteve 1730.

Xhevxhet Kadri Adem Kabashi, 
(AHMETAJ), tregoi më 18 qershor 
2004, për 10 brezat e vet deri te 

AHMET Hader  Leka: Xhevxheti, brezi II,1965; III. Sa-
driu, 1936; IV. Kadria, 1900-1986; V. Ademi, 1890; 
V.Sadriu, 1860:  VI. Ademi, 1830; VII.Sadria, 1800; 
VIII. Ademi,1770; IX.Salihi,1740; X. AHMETI,1710; XI. 
Hadri,  1680. Këtu Hadër Leka del në 11 brezë,por  me 
diferencë  në 10 vite Ahmetaj/ Zenelaj, gjë krejt e za-
konshme. Kurse me brezat me Kabashin e Pukës,  te 
Zeneli breza të Qazim Sulejmanit, diferenca me Hadrin 
është  më e vogël, sepse po të numrojmë brezat e mi( 
Xhemal Meçi, si i Hadër Lekës, Hadrojës nga Kabashi 
i Pukës, lagjeja Meçe),  ecin kështu: Astriti, brezi II, 
1963; III. Xhemali, (Xhemal  Meçi), 1936; IV. Reshi-
ti,1902-1991; V. Murreci ( Musa), 1870; VI. Misini, 
1840; VII. Osmani, 1810; VIII. Uka, 1780; IX. Nezi-
ri, 1750; X. Kurti, 1720; XI. Kola, 1690; XII. HADRI, 
Hadër Leka1660. Kështu,  simbas brezave të Kabashit 
të Pukës Hadër Leka del i viteve 1660; diku  rreth 
messhek. XVII; pra  20 vite diferencë, as një brezi plotë 
( Hadri me Ahmetin vetëm 20 vite, me Zenelin 10 vite 
). Sado që duket si shumë. Por praktika  na ka treguar 
se në 10 apo në 20  vjet si në rastin e Ahmetit në 11 
brezë  me  12 brezë  me Kabashin e Pukës, (Kolë Hadri, 
Hadër Leka) nuk është shumë, mbasi disa  breza vinë 
më mbrapa apo më përpara për shkak të martesave të 
vona apo nga martesa të dyta, gjë krejtë e natyrëshme 
edhe sot. 

Nga këto krahasime besoj se dalin të argumentuara 
lidhjet Kabash- Pukë me Kabash e Prizren.

Zeneli e Ahmeti kur mërritën  në Prizren me familjet 
e tyre  lluan  të shikonin  vendet me radhë se ku u 
përshtatej ndonjë vendbanim i tillë.  Sytë u mbetën te 
Bjeshka  e Iliaz Agës së Prizrenit. Një luginë tërheqëse 
malore në verilindje të Prizrenit, jo larg qytetit, me një 
lumë të thellë përmes me ujë të  bollshëm e të pastër. 
Dy anët e malit me podinat përkatëse  me diell  tërë 
ditën. Shkurt vend i shëndetshëm e i mirë për jetesë. 
Hynë në pazar me pronarin,Iliaz Agën, që t’u jepte 
fundja aq tokë sa mund të mbillej në atë vend me një 
“kalëthekën.” Por theknën e hodhën aq rrallë, sa zunë 
gjithë podinat e dy anëve të lumit. Kur u rrit thekna , 
që mbulonte tërë vendin, por pronari e kuptoi hilen e 
kabashëve, porse i pelqei se  qenkan mendtar  e të zot, 
të cilët mund ta përkrahnin me sukses, kur t’i lindte 
nevoja e tyre.  Prandaj i uroi për punën e suksesshme 
dhe u largua duke buzëqeshur për mençurinë e bul-
qëve të tij të sapoardhur, me të cilët gjithnjë u tregua i 
mirëkuptueshëm.

Me kaq dy vëllezërit u ndanë. Duket se Zeneli u 
tregua më praktik në dae, se i tha Ahmetit vëllait më 
të madh, e prijës i vëllazërisë: “Ma jep jarmallekun (një 
lloj palltoje cohe) e unë po dal andej”, (ana verilindore 
si pjesë më e vështirë (prandaj më vonë u quajt “Ma-
halla e Gurit”). Po ai që merrte jarmallekun, palltën 
cohe,  bëhej prijës i dy pjesëve të vëllazërisë.

(vijon nr. e ardhshëm)



MAJ 2022; Nr. 5(407)12 VETERANI

 SPECIALE

Para varrit të Mbretit Gent në Gubio të Italisë

Dinastia e Bardhylit, 
Mbretëria e parë Ilire

Nga Sakip Cami

Disa politikanë dritëshkurtër po 
na mësojnë edhe historinë tonë, 
bile po na imponohen, a thua 

se historia  llon me pushtetin e tyre. 
Pushtetarët shkojnë e vinë. Ata janë të 
vdekshëm. I pavdekshëm është kombi, 
populli shqiptar.

Nuk jam kundër vendosjes së shta-
tores së Mbretëreshës Geraldinë, një kon-
teshë perëndimore e martuar me Mbretin 
shqiptar Zog I , por jo të arrijmë deri në 
dekoratën “Mbretëresha Geraldinë” siç 
mendojnë e propozojnë disa.

Ne jemi një komb që kemi histori, ne 
kemi Mbretëreshën Teuta, mbretërit ilirë  
Bardhyl, Agron, Pirro e Gent , po ku janë 
shtatoret e tyre?!

Është e turpshme dhe e dhimshme 
për ne që nuk gjenden lekët për këto shta-
tore, por gjenden dhe harxhohen para’  pa 
fund për këngëtarë të huaj për një koncert 
të tyre.

Kujtojmë se në nëntor 2012 në 100 
vjetorin e shpalljes së pavarësisë, Muzeu 
Historik Kombëtar këto shtatore i mori 
me qera te një subjekt privat te kthesa e 
Rinasit.

Në kuadër te 100 vjetorit të pavarësië 
nën kujdesin e kompanisë  “Amadeus 
Palace”, para “Muzeut Historik Kombëtar” 
u organizua ceremonia e ekspozimit të 
tetë shtatoreve të mbretërve ilirë,  përkatë-
sisht:

Mbreti Pirro, skulpturë e autorit Evis 
Kabilo, Mbreti Epidamn, e autores  Ari-
ona Memi, Mbreti Agron, e autorit Drilon 
Maletaj, Mbreti Glaukia e autorit Tauland 
Lici, Mbreti Monun, i autorit  Bujar Vani, 

Historia jonë fi llon me pellazgët dhe ilirët.

Ku janë shtatoret e mbretërve ilirë?

Mbretëresha Teuta dhe mbreti Pin, të au-
torit Bujar Vani, Mbreti Bardhyl, i  autorit 
Benard Lekgegaj dhe Mbreti Gent , i au-
torit  Perikli Hanxhari.

Mirënjohje për këta skulptorë dhe për 
kompaninë  “Amadeus Palace”, por a nuk 
do të ishte e udhës që këta skulptorë, të 
paguar   nga shtetet përkatëse apo sub-
jektet private në hapësirat shqiptare t’i 
shfaqnin ato në Tiranë, Prishtinë dhe 
Shkup, e pse jo edhe në Ulqin apo Pre-
shevë?!

Në librat e historisë shkruhet për ilirët 

dhe mbretërit ilirë, por të pamaterializuar.
Me fëmijën dhe nipin për dore kur 

dalim te Sheshi “Skënderbej”, ata na 
tërheqin drejt monumentit të Heroit 
tonë kombëtar për të bërë fotogra . Sa 
mirë do të ishte të kishim edhe statujat e 

mbretërve ilirë, të bënim fotogra  bashkë 
me fëmijët dhe nipat e mbesat! Atëhere 
mësimi i historisë zë vend në kujtesën e 
tyre dhe nuk harrohet kurrë.

Ekipi i futbollit të qytetit të Durrësit 
pas vitit 1990 mban emrin e Mbretëreshës 
Teuta, por po të bësh një intervistë ma-
sive te brezi i ri, nuk dinë të përgjigjen ose 
përgjigjen gabim.

Mbreti Gent është në kartëmoned-
hën 2000 lekëshe, por do të ishte mirë 
që të ishte edhe mbretëresha Teuta, që 
t’u mbetet në mendje shqiptarëve se 
ne si popull jemi drejtuar edhe nga gra 
mbretëresha. 

Kaq në hall është buxheti i qeverisë 
dhe i Ministrisë së Kulturës, kur vetëm 
për lule të freskëta që vyshken pas disa 
orësh harxhohen miliona lekë ?!

Po rritet një brez i ri që nuk njeh të 
kaluarën e lavdishme të kombit shqiptar.

Institucionet përkatëse duhet të an-
gazhohen seriozisht për njohjen e his-
torisë sonë, se pas fshirjes nga kujtesa të 
historisë vinë pasoja shumë të rënda.

Nga Bashkim LAMI*

Më 15 prill 2022 iu dha lamtumira e fundit për 
rrugëtimin e shpirtit të tij në parajsën e merituar sho-
kut e mikut tonë Lut  Hanku, i cili kohët e fundit u 
mundua nga sëmundja deri sa ndaloi rrahjet zem-ra 
e tij, duke na hidhëruar, por jeta e tij ishte e mbushur 
me dashuri e aktivitete si rrallëkush për të mos u har-
ruar. Lut  Hanku lindi në Zerqan të Dibrës më 1933 
nga një familje e mesme, patriotike me besim bek-
tashian. Babai i tij Sabriu dhe e ëma vdiqën të rinj 
dhe Lut u u rrit jetim në gjirin e familjes pat-riotike 
“Hanku”. Mësimet e para i mbaroi në vendlindje. U 
aktivizua si pionier në luftën kundër push-tuesit ita-
lo-gjerman. Mbas çlirimit të atdheut vazhdoi studimet 
në Normale të Elbasanit dhe Uniken në Peshkopi. Më 
1948-1952 ndoqi shkollën pedagogjike në Peshkopi 
bashkë me 16 moshatarë të tij dhe vitin e fundit të 
pedagogjikes e mbaroi në Shkodër.

E  lloi punën me përkushtim si mësues në shkollën 
7-vjeçare të sapokrijuar për punëtorët në Bulqizë, më 
pas vazhdoi në Kastriot, në Zerqan dhe në pak kohë si 
inspektor arsimi. Më 1956-1960 mbaroi Universitetin 
Shtetëror të Tiranës, fakultetin Histori-Filologji. Nga 
viti 1960-1992, mësues i gjuhës shqipe në shkollat 
e mesme të qytetit të Peshkopisë, ku nuk u shkëput 
për asnjë çast nga detyra e nde-ruar e mësuesit nga 
viti 1960 deri në vitin 1992, duke punuar shumë vite 
në Shkollën Pedagogjike dhe atë bujqësore, më pas 
në shkollën e mesme të përgjithshme derisa doli në 
pension.

Lut u ndjente kënaqësi kur në rrugë e ndalonin 
mjaft njerëz dhe e përshëndesnin duke i thënë me 
shumë dashuri e respekt: “Profesor, kemi qënë nx-
ënësit e tu. Kështu i ka ndodhur dhe me emra të njo-
hur si Shaban Sinani, Lirie Rasha, Naim Çorja, La-
vdrim Shehu e Gjelosh Gjoni, etj. 

Lut u ishte mësues dhe një shkrimtar i talentuar. 
Është vlerësuar në konkurimet kombëtare për dra-
ma, ansamble artistike dhe estrada me medalje nga 
Ministria e Arsimit dhe Kulturës. 

Botimet e para nisin qysh në vitin 1953, atëherë 
sapo kishte dalë nga bangat e Shkollës Pedagogjike. 

HOMAZH

LAMTUMIRË LUTFI HANKU
Që në vitet ’60 ka botuar në shtypin monist përsh-
krime, skica letrare, tregime, monogra  të shkurtra  
historiko-letrare në përmbledhje me shumë autorë dhe 
në gazeta e revista të sistemit monist dhe plu-ralist. 
Janë me dhjetëra monogra  të shkurtra historiko-le-
trare të botuara prej tij, por edhe të trasmetuara në 
radio, tre skenarë për dokumentarë për heronjtë e 
Dibrës janë shfaqur në ekranin e Televizionit Publik 
Shqiptar, por megjithatë Lut un e ndiqte nga pas 
kudo një “hije” që i pati lënduar shpirtin, por ai kurrë 
nuk u dorëzua. Punoi fort në rrugën e krijimtarisë dhe 
i ka dhënë lexuesve libra me vlera, ku del në pah stili 
i tij i veçantë me përshkrime brilante të personazheve 
realë të historisë e të jetës plot brenga e sakri ca. 
Forca krijuese, gjuha mjaft e pasur që përdor, faktet, 
kronikat dhe legjendat e bëjnë prozën e Lut  Hankut 
më të pranueshme për lexuesin e gjerë shqiptar. 

Lut  Hanku botoi më 1974 “Nëpër gjurmët e heroit” 
dhe më 1980 e ribotoi me titullin “Nazmi Rushi-ti”. 
Në vitin 2000 botoi librin “Kaçaku”, më 2003 “Drita 
e shpirtit”. Më 2006 romanin “Erdhi Cau-shi”, më 
2009 “Marsi i vrarë” (vepër historiko-letrare). Është 
gjithashtu redaktor në shumë libra të krijuesve di-
branë dhe i artikujve të shumtë në gazeta e revista 
si tek “Rruga e Arbërit”, “Gazeta Bul-qiza”, “Drita”, 
“Nëntori”, Ushtima e Maleve”, “ Gazeta Dibra”,etj.

Lut  Hanku ka qenë qysh më 1975, anëtar i 
Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. 
Ai është dekoruar dy herë nga Presidiumi i Kuvendit 
Popullor, vlerësuar tri herë me dëshminë “Mirënjohja 
e kombit”, vlerësuar nga Këshilli Bashkisë Bulqizë 
“Qytetar Nderi”.  Lut  Hanku dha gjithashtu kontribut 
të shquar si anëyar i Këshillit Kombëtar të OBVL në 
promo-vimin e hisrorisë sonë kombëtare.

Me krijimin në vitin 2015 të “Shoqatës Bulqiza” 
Lut  Hanku u zgjodh President i kësaj shoqate ku për 
kontributin e tij të çmuar për aktivitetet e shoqatës 
dhe për ecurinë e botimit të gazetës “Bulqiza” profe-
sor Lut u është nderuar me titullin “Nderi i Shoqatës 
Bulqiza”. Lut  Hanku kudo punoj e jetoj me urtësi e 
dashuri që nuk do ta harrojmë. 

Lut u ishte krenar për familjen e tij, për dy vajzat 
mësuese Kozeta dhe Amarda, për nipërit e mbesat, 

që i qëndruan pranë dhe e mbështetën me shumë 
dashuri në jetën e tij modeste në Peshkopi dhe në Ti-
ranë. Sëmundja dhe problemet e moshës e munduan 
Lut un, që na mungoi në tavolina e aktivitete këto dy 
vitet e fundit, por urtësinë e mençurinë e tij nuk do ta 
harrojmë.

Ndarja e tij nga jeta është një humbje e madhe për 
familjen, të afërmit e shokët e tij të shumtë. Kryesia 
e  OBVL dhe Kryesia e“Shoqatës Bulqiza” i shprehin 
ngushëllime familjes, të afërmëve dhe shokëve të Lut-
 ut. Shpirti i tij u prehtë i qetë në parajsën e merit-
uar! Puna dhe vepra e tij mbeten të paharruara në 
mendjet dhe zemrat e të gjithë atyre që e njohën e 
punuan me këtë njeri që do të na mungojë por që do 
ta kujtojmë me shumë dashuri e respekt dhe nuk do 
ta harrojmë. 

Lamtumirë miku e shoku ynë Lut  Hanku! Do të 
kujtojmë me shumë respekt e dashuri ashtu siç ishe i 
mënçur e i dashtur. Kozeta dhe Amarda e ju nipërit e 
mbesat që e deshët aq shumë Zoti ju dhëntë durim të 
tejkaloni dhimbjen!

Shpirti i tij u prehtë i qetë në parajsë dhe i qoftë 
dheu i lehtë! Të rrojne e ta kujtojne familja, të afërmit 
dhe të gjithë miqtë e tij.

*Kryetar i Shoqatës “Bulqiza”& Anëtar i Këshil-
lit Kombëtar të OBVL-së


