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14-vjetori i Pavarësisë, Federata Shqiptare e Veteranëve promovon fi lmin dokumentar:
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• Vetëm dy javë pas krijimit, Federata Shqiptare e Veteranëve të Luftrave për 
Liri, ka marrë mbështetjen e Organizatave të Veteranëve të Çamërisë, të Re-
publikës së Maqedonisë së Veriut dhe të shqiptarëve që luftuan për çlirimin e 
Kroacisë

OBVL dhe Organizata 
e Veteranëve të LANÇ 
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Federatën Shqiptare të 
Veteranëve (FSHVLL)
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HALIL RAMA 

Krijimi i Federatës Shqiptare të 
Veteranëve u  nalizua me një akti-
vitet të rëndësishëm në kuadrin e 
14-vjetorit të pavarësisë së Kosovës. 
Pas një pune intensive gati trevjeçare, 
OBVL të Shqipërisë, trashëguese e 
denjë e themeluesve dhe drejtuesve 
të saj: Dr.Ymer Dishnica – “Nderi i 
Kombit” e gjeneral Parllaku- “Hero 
i Popullit” dhe Organizata e Veter-
anëve të LANÇ të Kosovës, (që vetëm 
para tri ditësh  nalizuan krijimin e 
Federatës Shqiptare të Veteraneve të 
Luftërave për Liri), ia dolën të real-
izojnë dhe promovojnë Filmin doku-
mentar: “FADIL HOXHA-ARKITEKT I 
KOSOVËS SË LIRË”

Nga Bashkim HISARI

Me guximin intelektual, bazuar 
në fakte historike, FSHVLL do të 
motivojë dhe frymëzojë brezat të ev 
identohen dhe promovohen vlerat 
e kombit tonë për liri të cilat kanë 
mbështetjen e shumicës së qytet-
arëve në të dy anët e ku rit dhe 
përtej

Shpendi Topollaj ka një kontribut të shquar si 
shkrimtar e publicist i cili në veprimtarinë e tij 
të gjerë ka pasyqruar më së miri historinë, kul-
turën, traditat e cilësitë identi kuese të shumë 
viseve shqiptare si dhe vlerat e shumë  gurave 
të shquara të kombit shqiptar
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SPECIALE

Nga Bashkim HISARI

Duke u nisur nga tradita e pasur 
patriotike e popullit shqiptar, nga 
pëvoja dhe programet e Federatave 
Botërore e Europiane të Veteranëve, 
si dhe bazuar në pikëpamjet e për-
bashkëta programore, të fokusuara 
në organizimin e veprimtarive për 
mbrojtjen e vlerave historike të pop-
ullit shqiptar nëpër shekuj, kryetari 
i organizatës së Bashkuar e Veter-
anëve të Luftërave për Liri e Pavarësi 
të Shqipërisë (OBVL) kol. Sotir Budi-
na  dhe të organizatës së Veteranëve 
të Luftës Antifashiste Nacionalçlirim-
tare të Kosovës (LANÇ), Zija Mulhaxha 
nënshkruan më 14 shkurt në Tiranë 
Marrëveshjen për krijimin e Federatës 
Shqiptare të Veteranëve të Luftërave 
për Liri (FSHVL).

Një Marrëveshje e tillë nevojitet më 
shumë se kurrë, sepse lajme të fab-
rikuara, informacione të rreme, min-
imizimi i vlerave të luftës së popullit 
shqiptar për liri me kërcënimet popu-
liste ndaj demokracisë dhe presionet 
mbi lirinë e fjalës, janë një s dë në rrit-
je. Vërehet qartë se si qarqe të caktuara 
të fuqishme i manipulojnë faktet, duke 
u maskuar me propagandën e tyre nën 
petkun e lirisë dhe demokracisë dhe 
duke përhapur informacione të rreme 
madje, edhe akuza mbi vlerat e anti-
fashiste për liri. Kohëve të fundit këto 
janë trende të prekshme në rajonin tonë 
ku në ballë të këtyre s dave qëndrojnë 
në veçanti, qarqe të ndryshme në Serbi 
prej nga janë të shpeshta sulmet agre-
sive që përpiqen të vënë në pikëpyetje 
LANÇ dhe luftën e drejtë të Ushtrisë 
Çlirimatare të Kosovës, patriotizmin dhe 
meritat e tyre për lirinë e kombit shqip-

OBVL dhe Organizata e Veteranëve të LANÇ të Kosovës nënshkruajnë Marrveshjen pas dakortësisë në Forumet përkatëse

Federata Shqiptare e Veteranëve të Luftrave 
për Liri, sinonim i vlerave të lirisë

Paanshmëria, vërtetësia dhe saktësia janë vlerat me të cilat do të identifi kohet FSHVLL

tar. Në asnjë mënyrë, lufta e përbashkët 
e veteranëve shqiptarë për liri nuk duhet 
lënë jashtë vëmendjes andaj, FSHVL do 
të jet subjekt i fuqishën në mbrojtjen 
e të drejtave të popullit shqiptar dhe i 
zëshëm në formimin e frymës, qëndri-
meve, vlerave dhe arritjeve për lirinë e 
kombit tonë. Me guximin intelektual, 
bazuar në fakte historike, FSHVLL do të 
motivojë dhe frymëzojë brezat të ev iden-
tohen dhe promovohen vlerat e kombit 
tonë për liri të cilat kanë mbështetjen e 
shumicës së qytetarëve në të dy anët e 
ku rit dhe përtej.

Paanshmëria, vërtetësia dhe saktë-
sia janë vlerat me të cilat do të identi-
 kohet FSHVLL. Udhëheqësia, do jetë 
e përkushtuar për ruajtjen e këtyre 
vlerave që janë të rëndësishme në kon-
tekstin e komunikimit me qytetarët. 

FSHVLL do të mbrojë dhe mbështesë 
pavarësinë e dy organizatave tona dhe 
do të siguroj mundësinë, që në gjithë 
rajonin, të tregojmë se është e mundur 
të vendosen marrëdhëniet e mira.

Aktualisht, në dy shtetet tona kemi 
dukuri të fushatave të papranueshme 
dhe polarizuese që janë të dëmshme 
për kombin. Me krijimin e FSHVLL do 
të rriten opinionet pozitive dhe përp-
jekjet për të ruajtur ekuilibrin politik. 
Në këto kohëra të vështira, kur nocio-
net e demokracisë, drejtësisë, vlerave 
të lirisë dhe pavarësisë, janë nën nd-
ikimin e elementëve të ndryshëm de-
struktivë, veprimet e FSHVLL do kenë 
jehonë pozitive.

Disa shkrime në një pjesë të rrjeteve 
sociale dhe të mediave, shpesh po 
krijojnë atmosferë që disa politikanë 
të besojnë se mund të anashkalojnë 
vlerat e luftës për liri dhe, qytetarëve 
u drejtohen drejtpërdrejt me koncep-
tet e tyre që nuk janë në frymën e së 
vërtetës.

Kjo është shumë e rrezikshme. 
Kemi parë se si disa prej tyre përhapin 
dezinformata për të krijuar përshtyp-
jen e gabuar për LANÇ dhe për luftën e 
UÇK-së, duke glori kuar edhe persona 
pa kurrëfarë merite. FSHVLL nuk do të 
jetë indiferente, por do t`i kundërshto-
jë dezinformimet dhe keqëpërdorimet 

e tilla duke mbrojtur të vërtetën dhe 
duke mbështetur debatet e hapura 
dhe demokratike.

FSHVLL do jetë plotësisht transpar-
ente dhe e qartë për të qenë vazhdi-
misht vigjilent për t’u ruajtur vlerat. Do 
të mbrojë me fakte të besueshme dhe 
cilësore luftërat e popullit shqiptar për 
liri dhe do t’iu mundësojë qytetarëve 
të krijojnë mendimin mbi bazën e in-
formacioneve të vërteta, të veri kuara, 
dhe jo mbi bazën e dezinformatave dhe 
propagandës nga rrjetet sociale dhe 
grupet e ndryshme të interesit.

S dat e keqinformimit përmes te-
knologjisë dixhitale, imponojnë nevo-
jën të jemi të shkathët për të përmirë-
suar dhe rinovuar vazhdimisht punën 
tonë dhe për të rimenduar mënyrën se 
si komunikojmë me qytetarët. Është 
e njohur se të rinjtë përdorin telefona 
celularë, laptopë dhe marrin informa-
cione nga burime të ndryshme. Këtë 
hapësirë, FSHVLL duhet ta përdorë 
për të përhapur të vërtetën për LANÇ 
dhe të luftën e UÇK-së për liri si dhe 
tema tjera me interes për brezin e ri, 
çka nuk do të thotë se duhet të neg-
lizhojmë më të moshuarit. 

Shqipëria, Kosova dhe rajoni i Ball-
kanit, prej vitesh janë në qendër të 
vëmendjes së publikut, me përplotë 
lajme për luftëra ndëretnike, krime, 
kon ikte të përgjakshme, dhimbje dhe 
vuatje, madje edhe mes ish-aleatëve 
kundër fashizmit. 

Sot në Shqipëri dhe në Kosovë jeton 
një brez i ri që dëshiron të jetë pjesë 
e Bashkimit Evropian, pjesë e një 
mënyre të re të jetës dhe punës, me 
teknologji të reja, me arritje të reja. 
Duhet shpresuar se përmes FSHVLL 
do të mundësohet shkëmbimi i për-
vojave dhe njohurive, do të bëhet një 
hap tjetër pozitiv përpara dhe do të 
kontribuohet më shumë për a rmimin 
e vlerave të lirisë, demokracisë e kon-
solidimit të shtetit ligjor në dy shtetet 
tona dhe më gjerë në këtë rajon.

FSHVL do të jetë shembull i orga-
nizimit dhe veprimit të përbashkët dhe 
njëkohësisht, do të  shërbejë si model 
për iniciativa të reja të ngjashme të or-
ganizatave dhe aociacioneve, për vep-
rim praktik dhe me rëndësi shumëdi-
mensionale.

• Me guximin intelektual, bazuar në fakte historike, FSHVLL do 
të motivojë dhe frymëzojë brezat të ev identohen dhe promovohen 
vlerat e kombit tonë për liri të cilat kanë mbështetjen e shumicës së 
qytetarëve në të dy anët e kufi rit dhe përtej
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Org.Bashk. Veter.Luftrave të Popullit Shqiptar
OBVL

E nënshkruar me dt. 14.02.2022, 
në Tiranë, midis palëve, të regjis-
truara si subjekt juridik, pranë 
organeve kompetente, në shtetet e 
tyre: 

1. Organizata e Bashkuar e 
Veteranëve të Luftrave për liri të 
popullit shqiptar (OBVL), anëtare e 
Federatës Botërore të Veteranëve - 
pëfaqësuar nga Kryetari i saj, Kol-
onel Sotir Budina;

2. Organizata e Veteranëve të 
LANÇ të Kosovës - përfaqësuar nga 
Kryetari i saj, z. Zija Mulhaxha  

Palët e Marrëveshjes u dakortë-
suan si vijon:

Pika 1.
1.1. Duke u nisur nga tradi-

ta shekullore e popullit shqiptar, 
nga pëvoja dhe programet e Fed-
eratave Botërore e Europiane të 
Veteranëve, si dhe në pikëpamjet e 
përbashkëta programore, të foku-
suara në organizimin e veprim-
tarive të përbashkëta  për

• Mbrojtjen e vlerave historike 
të popullit tone, nëpër shekuj;

• Evidentimin dhe promov-
imin e ngjarjeve dhe datave his-

MARREVESHJE
PER 

KRIJIMIN E FEDERATES SHQIPTARE TE VETERANEVE 
TE LUFTRAVE PER LIRI (FSHVLL)

torike;
• Pëkujtimin e datave të ku-

vendeve historike shqiptare, si: 
- Kuvendi i Lezhës, 
- Lidhja e Prizrenit, 
- Pavarësia e Shqipërisë, 
- Konferenca e Pezës, 
- Konferenca e Bujanit; 
- Pavarësia e Kosovës, etj
• Përkujtimin e ditëlindjeve ju-

bilare të heronjve, dëshmorëve, pri-
jësve e komandantëve legjendarë të 
luftrave të popullit tone, për liri e 
pavarësi kombëtare;

• Kontributin për progresin e 
demokracisë e konsolidimin e shte-
tit ligjor në dy shtetet tona (Shqipëri 
dhe Kosovë);

Pas miratimit në kryesitë 
pëkatëse, organizatat tona da-
kortësohen për krijimin e Federatës 
Shqiptare të Veteranëve të Luftrave 
për Liri, me emërtimin e shkurtër 
(FSHVLL).

Pika 2
3.1. Drejtimi i Federatës do të 

bëhet me rotacion dy vjecar, të ud-
hëhequr nga kryetarët e të dy  orga-
nizatave, palët e Marëveshjes.

Pika 3
4.1. Për koordinimin e FSHV kri-

johet Këshilli Koordinues,  i përbëre 
nga:

- kryetarët, 
- nënkryetarët 
- sekretarët e përgjithshëm,  
- Sekretarët organizative
- Sekretarët e Marrëdhënieve 

me organizatat, shoqatat dhe Fon-
dacionet homologe ne botë të orga-
nizatave tona,

Pika 4
5.1. Për funksionimin dhe vep-

rimtarinë e FSHV përpilohet Rreg-
ullore e Brendëshme e punës/e 
Federates nga Këshilli Koordinues 
e cila do të miratohet në Kuven-
din e  Parë të Federatës që do të 
mbahet në një datë të caktuar nga 
Këshilli Koordinues brenda vitit 
2022..

Pika 5
6.1. FSHV është e hapur për 

anëtarësimin, e organizatave të 
tjera të veteranëve, shqipfolese si 
në Shqipëri e Kosovë ashtu edhe 
të Maqedonisë së Veriut.

Pika 6
7.1. Marrëveshja hynë në fuqi 

me datën e nënshkrimit, nga 
OBVL e Shqipërisë dhe OVLANÇ e 
Kosovës.                                          

Kryetari             
Kol.Sotir Budina                                                     

Kryetari
Zija   Mulhaxha
OVLANÇ Kosovë

Tiranë, më 14.02.2022
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DOKUMENTARI

Krijimi i Federatës Shqiptare të Veteranëve u  -
nalizua me një aktivitet të rëndësishëm në kuadrin e 
14-vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Pas një pune in-
tensive gati trevjeçare, OBVL të Shqipërisë, trashëguese 
e denjë e themeluesve dhe drejtuesve të saj: Dr.Ymer 
Dishnica – “Nderi i Kombit” e gjeneral Parllaku- “Hero 
i Popullit” dhe Organizata e Veteranëve të LANÇ të 
Kosovës, (që vetëm para tri ditësh  nalizuan krijimin 
e Federatës Shqiptare të Veteraneve të Luftërave për 
Liri), ia dolën të realizojnë dhe promovojnë Filmin do-
kumentar: “FADIL HOXHA-ARKITEKT I KOSOVËS 
SË LIRË”. Ky  lm dokumentar që u promovua më 15 
shkurt 2022 në sallën e Akademisë së Shkencave në 
Tiranë, në praninë e më shumë se 100 personaliteteve 
akademike e publike nga Tirana e Prishtina, (ku unë 
jam bashkëskenarist me dr. Hajri Mandrin dhe me reg-
jisor të mirënjohurin Llesh Nikolla – “Mjeshtër i Madh”, 
e konsulent z. Bashkim Hisari), është një prodhim me 
metrazh të gjatë, 47 minuta, i cili i kushtohet veprim-
tarisë së Fadil Hoxhës, për periudhën 1932 deri 2001, 
si lideri kryesor në historinë e Kosovës.

Filmi jep një përmbledhje të zhvillimeve politike, 
historike dhe kulturore në Kosovë, duke u fokusuar 
te kontributi 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-Presidenti 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 shërbe-
jnë për plotësimin e shëmbëlltyrës së Fadil Hoxhës, si 
protagonist kryesor.

Po ashtu, prof. dr. Bujar Kapexhiu – “Nderi i Kom-
bit” e vlerësoi  lmin si një narrativë dokumentare me 
efekte 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 fo-
togra k dhe intervistat që japin rolin bashkëpunues të 
F.Hoxhës në politikëbërje në mbrojtje të kauzës shqip-
tare. Skenari dhe materialet  lmike, intervistat me 
personalitetet më të shquara akademike në Shqipëri 
dhe Kosovë jepen në  lm në mënyrë estetiko-profe-
sionale 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 kom-
bëtare akademike, historike dhe publicistike si aka-

14-vjetori i Pavarësisë, Federata Shqiptare e Veteranëve promovon fi lmin dokumentar 

“FADIL HOXHA- ARKITEKT I 
KOSOVËS SË LIRË”

• 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 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.

demik Rexhep Qosja, Jusuf Bajraktari, Paskal Milo, 
Nevila Nika, publicistët Veton Surroi, Akif Bajrami etj., 
përcaktojnë dhe ridimensionojnë  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 për-
caktoi 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 rëndë-
sishëm 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 Kon-
ferencën e Bujanit për bashkimin kombëtar të shqip-
tarëve etj. Filmi dokumentar “Fadil Hoxha, arkitek-
ti 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 thy-
erjeve të mëdha dhe krizës së pushtetit, janë të rrallë 
personalitete që u kundërqëndruan s dave, provok-
imeve, përndjekjeve, 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 nëpërm-
jet Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare si pjesë e 
Koalicionit Ndërkombëtar Antifashist, do t’i shërbente 
idealit të kahershëm të popullit të Kosovës – bashkim-
it me Shqipërinë. Ai ishte iniciatori kryesor edhe për 
aktivitetin e 500-vjetorit të vdekjes së Heroit Kombëtar 
– Skënderbeut (1968); 100-vjetorin të Lidhjes Shqip-
tare 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 pro-
jektoi dhe sendërtoi të ardhmen e atdheut të tij.

KONTRIBUTI PËR PROGRESIN E DEMOKRACISË 
E KONSOLIDIMIN E SHTETIT LIGJOR

Promovimi i  lmimit dokumentar kushtuar person-
alitetit kosovar Fadil Hoxha mund të konsiderohet si 
një start i mbarë i veprimtarive të Federatës Shqip-
tare të Veteranëve të sapokrijuar, për të vijuar me 
vlerësimin dhe përkujtimin e dhjetëra personaliteteve 
të tjera historike, si dhe duke dhënë kontribut real 
në procesin e rishkrimit objektiv të historisë. Fokusi 
i kësaj federate, në përbërje të të cilës janë Organi-
zata e Veteranëve të LANÇ të Kosovës dhe OBVL të 
Shqipërisë, do të jetë edukimi atdhetar i rinisë, nisur 
nga tradita shekullore e popullit shqiptar, nga përvoja 
dhe programet e Federatave Botërore e Europiane të 
Veteranëve, si dhe në pikëpamjet e përbashkëta pro-
gramore, të fokusuara në organizimin e veprimtarive të 
përbashkëta për: mbrojtjen e vlerave historike të pop-
ullit tonë nëpër shekuj; evidentimin dhe promovimin 
e ngjarjeve dhe datave historike; përkujtimin e datave 
të kuvendeve historike shqiptare, si Kuvendi i Lezhës, 
Lidhja e Prizrenit, Pavarësia e Shqipërisë, Konferenca 
e Pezës, Konferenca e Bujanit, Pavarësia e Kosovës etj.

Po ashtu, Federata do të fokusohet ne përkujtimin 
e ditëlindjeve jubilare të heronjve, dëshmorëve, pri-
jësve e komandantëve legjendarë të luftërave të pop-
ullit tonë, për liri e pavarësi kombëtare si dhe në kon-
tributin për progresin e demokracisë e konsolidimin e 
shtetit ligjor në dy shtetet tona: Shqipëri dhe Kosovë. 
Pas miratimit të marrëveshjes për krijimin e Federatës 
Shqiptare të Veteranëve në kryesitë përkatëse, dy or-
ganizatat respektive u bënë ftesë publike për aderimin 
në të edhe të organizatave e shoqatave të tjera të vet-
eranëve në Shqipëri, Kosovë e Maqedoninë e Veriut.

© Panorama.al 
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IN MEMORIAM

Nga Halil RAMA – Mjeshtër i Madh

Ushatarakë të plejadës kur u formua kolo-
nel Edip Ohri, ish deputet i Kuvendit Pop-
ullor dhe Komandant i Përgjithshëm i Avi-

acionit Luftarak të Shqipërisë në vitet 1951- 1975 
kujtohen me nderim të veçantë, jo vetëm për vetë 
kontributin e tyre madhor në krijimin dhe konsoli-
dimin e ushtrisë shqiptare, por edhe për përballimin 
me stoicizëm të vuajtjeve mizore në burgjet e diktat-
urës. Ai u nda nga jeta para pesë vitesh (21 shkurt 
2017) për të mbetur emblemë e aviacionit shqiptar.

Edip Ohri lindi në Strugë në vitin 1926, në një 
familje  snike, po i mbetur jetim, u rrit nën kujdesin 
e një  sniku të madh, siç ishte Qazim Bej Vlora, nga 
mori një edukatë shëmbullore, si dhe vëllai, Dasham-
iri dhe motrat Edibeja e Hyrmetja. Edipi trashëgoi 
dhe çoi më përpara traditat më të mira të të parëve 
të tij, si atdhedashurinë, shpirtin e sakri cës, guxi-
min, trimërinë etj. 

Në moshën 10 vjeçare, në vitin 1936, familja e 
tij u shpërngul në Shqipëri. Disa muaj pas ven-
dosjes në Shqipëri i vdes i ati. Në 1942 përfundon 
studimet e shkollës së mesme në Elbasan. Në të 
njëjtin vit përfshihet në lëvizjen e rezistencës, dre-
jtuar kundër pushtimit italian. Ai arrestohet nga au-
toritetet pushtuese, por në vitin 1943, arratiset nga 
burgu dhe del partizan. Gjatë luftës ishte zëvendës 
komandant kompanie pranë Brigadës II Sulmuese, 
në kuadër të Ushtrisë Nacional Clirimtare.

Në nëntor 1944 merr pjesë në çlirimin e zonës 
Korçë- Pogradec si o cer zbulues i Brigadës II Sul-
muese. Në luftë u shqua jo vetëm për vendosmëri 
e trimëri, por edhe për aftësi drejtuese si zëvendës 
komandant kompanie dhe mori pjesë në të gjitha 
luftimet që zhvilloi Brigada. 

Në vitin 1945 regjistrohet në shkollën e  uturimit 
Panczeëie pranë Beogradit dhe disa muaj më vonë 
shkon, transferohet në Bashkimin Sovjetik ku   llon 
studimet për pilot dhe në vitin 1948 diplomohet pilot 
për avionët bombardues. 

Në vitet 1949-1952 vazhdon studimet në Akade-
minë e Forcave Ajrore Sovjetike dhe në vitet 1954-
1955 kreu studimet për drejtues të njësive ajrore në 
Grozni. Pas kthimit nga studimet, Edip Ohri gra-
dohet “Kolonel” dhe emërohet Komandant i Avia-
cionit Ushtarak Shqiptar. 

Në vitin 1969 kryen kursin për o cer të Shtabit të 
Përgjithshëm. Në vitet 1971-1972 studion në Kinë, 
në fushën e komandimit të njësive të aviacionit të 
transportit. Në vitin 1975, në mënyrë të papritur 
nxirret në lirim nga ushtria. Edipi si personalitet i 
shquar, në vitet 1974-1978 ishte i zgjedhur depu-
tet në Kuvendin Popullor. Por, si gjithë  gurat e 
shquara të Ushtrisë në vend që të nderoheshin, u 
godit nga diktatori Enver Hoxha, duke u dënuar me 
14 vite burg dhe vuajti 9 vite në burgjet e ferrit të 
diktaturës. 

Pesë vjet më parë në fjalën e lamtumirës, ish-

Pesë vjet pa legjendën e Aviacionit Luftarak Shqiptar Edip Ohri

EDIP OHRI – AVIATORI I  DIPLOMUAR NË  
RUSI E KINË QË U BURGOS NGA DIKTATURA

• Në vitet që Aviacioni Luftarak Shqip-
tar drejtohej nga Edip Ohri, u realizua 
ndërtimi i 5 aerodromeve ushtarake, 
u ngrit uzina për riparimin e mirëm-
bajtjen e avionëve etj. Në funksionin e 
komandantit, Edipi e ka përfaqësuar 
Aviacionin Luftarak Shqiptar si ek-
spert ushtarak në organizmat e ish - 
Traktatit të Varshavës dhe më pas me 
Republikën Popullore të Kinës

shoku, miku e bashkëluftëtari i tij, gjeneral Rrah-
man Parllaku – Hero i Popullit dhe “Nderi i Kombit”, 
do ta vlerësonte Edip Ohrin si një pilot të madh. 
Kjo sipas tij për faktin se nuk kishte mjet ajror në 
Shqipëri me të cilin nuk kishte  uturuar Edip Ohri; 
me avionët luftarakë me helikë të tipit JAK dhe PO, 
me avionin bombardues, me avionët gjuajtës me he-
likë, me avionët reaktivë MIG-15, MIG-17, me su-
personikun MIG-19; me helikopterët MI-1 e MI-4, si 
dhe me avionët e transportit. Ai realizoi rreth 4000 
orë  uturime, pa e ndërprerë asnjëherë punën dre-
jtuese si komandant.

 Në vitet që Aviacioni Luftarak Shqiptar drejtohej 
nga Edip Ohri, u realizua ndërtimi i 5 aerodromeve 
ushtarake, u ngrit uzina për riparimin e mirëmba-
jtjen e avionëve etj. Në funksionin e komandantit, 
Edipi e ka përfaqësuar Aviacionin Luftarak Shqiptar 
si ekspert ushtarak në organizmat e ish - Traktatit 
të Varshavës dhe më pas me Republikën Popullore 
të Kinës. 

Por megjithë kontributin madhor në ndërtimin 
dhe konsolidimin e Aviacioni Luftarak Shqiptar Edip 
Ohri arrestohet padrejtësisht më 16 tetor 1980 dhe 
akuzohet për përgatitjen e një grushti shteti ush-
tarak dhe propagandë anti-shtetërore. Pas disa muaj 
hetimi Edip Ohri, së bashku me gjashtë o  cerë të 
tjerë del në gjyq. Në janar të vitit 1981, dënohet me 
14 vjet burg, dënim i kryer   llimisht në Ballsh në 
Zejmen. Në vitin 1985, dërgohet në burgun famëkeq 
të Burrelit ku qëndron deri sa lirohet si rezultat i 
amnistisë së 29 nëntorit 1989. Gjatë kohës së vua-
jtjes së dënimit të padrejtë, në burgun e Burrelit 
është i njohur dhe për pa thyeshmërinë e treguar. 
Ai kishte cilësi të larta njerëzore, ndershmëri, sin-
qeritet, mirënjohje ndaj të tjerëve, përkushtim të pa-
tundur ndaj Atdheut.

Si Sekretar i Përgjithshëm i OBVL për 15 vjet, 
Edip Ohri ka dhënë një kontribut të shquar për or-
ganizimin dhe konsolidimin e strukturave të kësaj 

organizate. Ai ishte edhe një prind shëmbullor, Gjatë 
gjithë jetës tij, me gjithë kalvarin e vuajtjeve, i dhuroi 
bashkëshortes dy vajzat, që ishin krenaria e gëzimi i 
tij, duke dëshmuar kujdesin e dashurinë e babait të 
tyre, ndaj fëmijve. Ai ishte prind, mësues dhe edu-
kator, që i rriti dhe edukoi ato me ndershmërinë dhe 
besnikërinë e patundur ndaj popullit dhe atdheut 
tonë të dashur, Ai u dha atyre forcë, pathyeshmëri 
e krenari. Pesë vjet më parë, duke ndarë dhimbjen 
me dy vajzat e tij për humbjen e njeriut të tyre më 
të dashur, gjeneral Parllaku do të shprehej: “Kam 
patur fatin që të njihem dhe të punoj me të dy vëllez-
rit Ohri, me Dashamirin që në vitet e luftës dhe më 
vonë për 7 vite kur drejtoja Flotën Luftarake Detare 
si dhe gjatë viteve në detyra në Ministrinë e Mbro-
jtjes dhe me Edipin kur isha Komisar i Mbrojtjes 
Kundërajrore dhe sidomos në vitet që kaluam bash-
kë në burgun e Burrelit. 

Kjo njohje me të dy u bë thuajse vëllazërore, sido-
mos pas krijimit të Organizatës Bashkuar të Vet-
eranëve të Luftës, me Edipin si Sekretar i Përgjith-
shëm i Organizatës. Edipi si Sekretar i Përgjithshëm 
i organizatës sonë u bë shtylla e saj dhe pasardhësit 
e tij do të punojnë me dokumentat e shkruara me 
kujdes e mënçuri që na la Ai, para se sëmundja ta 
shkëpuste nga detyra. Ai ka mbetur shëmbulli i 
karakterit për sjelljen në shoqëri, virtyt i trashëguar 
nga jeta dhe prejardhja   snike e tij …”.

Legjenda e avaacionit shqiptar Edip Ohri, do të 
jetojë e mbahet mend si Teoricieni e praktikceni i 
talentuar, organizatori, drejtuesi e frymëzuesi mod-
el, largëpamësi e krijuesi akademik,si njeri gati 
shekullor, rrap shekullor me rrënjet e ngulur thellë 
në histori, me degët lart në qiell, pasi nuk i përkiste 
vetëm brezit të parë të pilotëve që kontribuan për 
krijimin e aviacionit, por ai u bë në vite lavdia e avi-
acionit luftarak Shqiptar. 

Me Petrit Dumen
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KONFERENCA

Një nga ngjarjet e rëndësishme 
në aktivitetin e OBVL ishte mbajt-
ja e Konferencës së 8-të të Degës së 
kësaj organizate për Tiranën, më 5 
shkurt 2022. Në fjalën e hapjes së 
kësaj Konference, Sekretari i Përgjith-
shëm i OBVL, avokat Halil Rama fal-
enderoj pjesëmarrësit për angazhimin 
dhe kontributin e tyre në evidentimin, 
mbrojtjen dhe promovimin e luftrave 
për liri e pavarësi të popullit shqiptar, 
të heronjve e dëshmorëve dhe dre-
jtuesve legjandare të këtyre luftrave. 

Në këtë Konferencë nga Kryetari i 
OBVL-së kolonel Sotir Budina u vlerë-
sua angazhimi i pasardhësve të veter-
anëve, pa të cilët kjo organizatë nuk 
mund të ketë të ardhme. Pikërisht 
për këtë arsye Konferenca u bëri ftesë 
publike ish- ushatarkëve dhe të gjithë 
ata që vlerësojnë dhe mbrojnë idealet 
e luftëtarëve shqiptarë për liri,  të të 
gjitha kohërave që t’i bashkohen OB-
VL-së.

Që nga themelimi i saj në Korr-
ik 1994, OBVL ka patur si themel të 
saj Degën e Tiranës. Kjo Konferencë 
ishte edhe nje homazh për kryetarin e 
parë të Degës së OBVL Tiranë, z.Mu-
hamar Spahiu, i cili para 28 viteve qe 
një nga iniciatorët e parë dhe organi-
zatorët e Organizatës së Bashkuar të 
Veteranëve të Luftës Antifashiste Na-
cionalçlirimtare, kryetar i komisionit 
nismëtar. Si kryetar i organizatës së 
Tiranës ai dha një kontribut të veçantë 
në të gjitha aktivitetet që kreu OBVL në 
përkujtimin e ngjarjeve historike kom-
bëtare e veçanërisht të LANÇ e të  g-
urave drejtuese të saj. Muhameri bëri 
një punë të madhe e me përkushtim të 
veçantë për të mobilizuar gjithë veter-
anët e organizatës sonë, familjarët e të 
afërmit e tyre në ndihmë të vëllezërve 
tanë kosovarë, të dëbuar prej trojeve 
të tyre etnike nga kasapi i Ballkanit, 
Millosheviç. Ai e përjetoi me gëzim 
të madh  toren e popullit të Kosovës 
ndaj pushtuesit serb. Veçanërisht kur 
shkeli mbi tokën e lirë të Kosovës gjatë 
vizitës që bëri delegacioni i OBVL-së 
në shtator 1999 me ftesë të veteranëve 
të Luftës Antifashiste të Kosovës, Ai u 
shpreh se tani m’u plotësua një nga 

Vlerësim për personalitetet: Muhamer Spahiu, Hamit Keçi, Shaban Reçi, Tahir Voshtina e Jorgji Terca 

Konferenca e 8-të e  Degës së  OBVL Tiranë, 
Mazllum Parllaku zgjidhet kryetar 

dëshirat e mia të jetës. 
Po ashtu, pjesëmarrësit në Kon-

ferëncë kujtun me nderim të veçantë 
Z.HAMIT KEÇI, një nga anëtarët e 
grupit nismëtar të krijimit të OBVL-së;  
ish-Anëtar i Kryesisë së OBVL-së dhe 
Kryetar i OBVL-së për Tiranën. Pas vitit 
1990 në  llimet e proceseve demokra-
tike, Hamiti përkrah OBVL-në dhe 
vihet në krye të OBVLsë për Tiranën, 
duke qenë njëkohësisht edhe anëtar 
i Kryesisë së OBVL-së. Kontributi i 
Hamitit për OBVL dhe demokracinë 
shqiptare është i jashtëzakonshëm. Ai 
u nda nga jeta me 8 dhjetor 2002 .

Në këtë ditë të shënuar OBVL, Dega 
Tiranë, nuk mund të linte pa përku-
jtuar SHABAN REÇIN, ish- Anëtar i 
Kryesisë dhe Kryetar i OBVL-së për Ti-
ranën për gati 8 vjet. Ai u aktivizua në 
lëvizjen demokratike duke marrë pjesë 
në Organizatën e Bashkuar të Veter-
anëve të Luftës, OBVL, ku udhëhoqi 
organizatën e Tiranës si kryetar i saj 
deri sa vdiq. Roli dhe vepra e Shaban 
Reçit është një kontribut i çmuar për 
çështjen shqiptare dhe demokracinë 
në Shqipëri. 

Një vlerësim të veçantë Konferenca 
shprehu për Z.TAHIR VOSHTINA, ish 
nënkryetar i OBVL dhe kryetari i deges 
se OBVL Tiranë deri sa u nda nga jeta 
më 28 shtator 2003. Jeta dhe vepra 
e tij është ajo e njeriut që iu përku-
shtua tërësisht çështjes së lirisë dhe 
demokracisë, e mbushur plot me ng-
jarje nga më kulmoret. Si i tillë ai do të 
mbetet frymëzim për brezat. 

Po ashtu, ish-DEBATIKASI JORGJI 

TERCA, meriton të vlerësohet e përku-
jtohet me nderim, pasi për me shume 
se 10 vjet e drejtoi me përkushtim e 
devotshmëri degën e OBVL-së, Tiranë. 

Kreu i OBVL, kolonel Budina vlerë-
soi gjithashtu faktin se  Organizata 
e Bashkuar e Veteranëve të LANÇ të 
popullit shqiptar është anëtare e Fed-
eratës Europiane e Botërore të Veter-
anëve, pranuar në këtë Federatë në 
përputhje me nenin 3 të Statutit të 
saj, shpallur në mbledhjen e 59-të të 
Këshillit të Përgjithshëm dhe rati kuar 
në Asamblenë e 24-t të Përgjithshme, 
në mbledhjen e radhës të mbajtur në 
Johannesburg, respektivisht më 30 
nëntor dhe 1 Dhjetor 2003.  (Faqe 60 e 
librit 20 vjet OBVL)

Me pjesëmarrjen dhe aktivitetet e 
këtyre federatave, jo vetëm në Europë, 
por edhe në Maljazi, në Johanesburg, 
Marok etj kemi bërë të njohur kontrib-
utin e popullit shqiptar në Luftën e II 
Botërore dhe të luftrave për liri të pop-
ullit tonë në Kosovë, Maqedoni e deri 
dhe kontributin që japim sot në mbro-
jtje të paqes në kuadrin e NATO-s. Në 
këtë libër janë përfshirë shumë vep-
rimtari, por nuk mund të përfshihesh-
in të gjitha, veçanërisht veprimtaritë e 
organizatave në qarqe rrethe, bashki 
dhe komuna. 

Për këtë do të duheshin shumë vël-

lime, por besoj se thelbi i këtyre ve-
primtarivë është pasqyruar dhe kjo 
është një ndihmesë e madhe në histo-
riogra  në e LANÇ. 

Diskutantët dhe ata që e përshën-
detën këtë konferencë, si sekretari 
organizativ i OBVL Ing.Kol Dedaj, 
nëkryetari i Org.Veteranëve të LANÇ 
të Kosovës Bashkim Hisari,  Kryetari 
I Shoqatës së  Pensionistëve të 
Shqipërisë, z.Fail Xhani, Kreu i Sho-
qatës Atdhetare Kulturore Bulqiza, 
Z.Bashkim Lami, Mazllum Parllaku 
e Denisa Meçi shprehën bindjen se  
kjo Konferencë e Degës më të madhe 
të OBVL është  llimi i një angazhimi 
konkret për rivitalizimin e strukturave 
të saj dhe një ftesë për historianët, 
studjuesit e historisë dhe drejtuesit e 
OBVL në rrethe, që ta rishkruajmë me 
vërtetësi e tua lëmë brezave historinë e 
luftrave për liri e pavarësi kombëtare, 
të qartë dhe pa politizime e shtrem-
bërime. 

Konferenca unanimisht zgjodhi 
kryetar të Dedës së OBVL-së Tiranë 
Z.Mazllum Parllaku; sekretare Znj.
Denisa Meçi; nënkryetar zotërinjtë Ru-
fan Lusha (i cili do jetë edhe kryetar i 
N/Degës OBVL për Bashkitë e Njësitë 
Administrative të zonës Rurale të Qar-
kut Tiranë) e Lazer Rajta dhe sekretar 
organizativ u zgjodh Ing.Ismail Hysa. 
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FORUMET

Kryetari i sapozgjedhur i Degës 
së OBVL Tiranë, Z.Mazllum 
Parllaku ka një karrierë të 

shkëlqyer ushtarake dhe profesionale.
Ai ka lindur në Novosej, Kukës më 

6 shtator 1944 në një familje me tradi-
ta të lashta patriotike.

Eshtë nipi i gjeneralit te famshem 
Rrahman Parllaku - Heroi i Popullit 
dhe Nderi i Kombit.

Eshtë diplomuar në Shkollën e 
Bashkuar të O cerëve në vitin 1965, 
me gradën “nëntoger”, në specialitetin 
Radiollokacion;

Pas diplomimit punoi në Repartin 
3800 në detyrën e She t të Stacionit 
të Zbulimit deri më 1969;

Në vitet 1969- 1974 kreu Univeri-
stetin Shtetëror të Tiranës, në degen 
Rryma të Dobëta dhe më pas  lloi 
punë në detyrën Shef i Zbulimit dhe 
i Shërbimit Radioteknik në Repartin 
5456 Tiranë;

KRYESIA E DEGËS Së OBVL TIRANË

Kryetar i Degës OBVL Tiranë Mazllum Selim Parllaku, 
me karrierë të shkëlqyer ushtarake dhe profesionale

Pas dënimit politik të xhaxha të 
tij, gjeneral Rr.Parllakut, lirohet nga 
ushtria dhe përjashtohet nga partia, 
me motivacionin “nuk ka ndihmuar 
partinë në zbulimin e grupit armiqsor 
në ushtri”.

Nis më pas kalvari i tij,  llimisht e 
dërgojnë në një kantier për ndërtim 
serash dhe më pas në vitin 1978  llon 
minator për hapje tunelesh në uzinën 
“Traktori”.

Po në këto vite të persekucionit 
vazhdon pa shkëputje nga puna Po-
liteknikumin “7 Nëntori” në degën me-
kanike dhe në vitin 1980  llon punë 
në Uzinën “Traktori” në makinat me-
talprerëse.

Pas 90-tës ishte ndër të parët që 
përkrahu Lëvizjen Demokratike, ku që 
në janar 91 ishte kryetar i Seksionit të 
PD për Uzinën “Traktori” që ishte bërë 
baza e zhvillimeve të vrullshme për liri 
e demokraci.

Kontrbuti i tij është evident sido-
mos me 20 shkurt 1991, kur ishte or-
ganizator i mitingut të fuqishëm, pas 
të cilit u rrëzua monumenti i dikak-
torit Enver Hoxha.

Në verën e vitit Mazllumi 1991 emi-
gron në Greqi, ku qëndron deri në vitin 
1992.

Në verën e ‘’92, me kërkesën e tij 
rikthehet në ushtri me gradën “Kap-
iten I’, si Shef i O çinës së Mbrojtjes 
Kundraajrore.

Ne Prill 1994 lirohet nga ushtria për 
“thyerje të Statusit”, gjë e cila u vërtet-
ua si e pavërtetë dhe në maj 1994 ri-
 llon në ushtri me gradën “Major” deri 
në 1998. 

Në vitet 2000-2002 shkon familjar-
isht në Ferizaj të Kosovës, ku punon 
si tornitor-axhustator pranë KFOR-it 
amerikan.

Në 2007 del ne pension – pleqërie. 
Pas ketij viti kalon në jetën civile në 
punë të ndryshme.

Zgjedhja e tij në krye të Degës së 
OBVL Tiranë është garanci për vital-
izimin e kësaj dege dhe për përmbush-
jen e misionit të saj në mbrojte të vler-
ave të lirisë e demokracisë. 

Gjatë gjithë jetës së tij ka dëshmuar 
devotshmëri dhe përkushtim në…...

RUFAN LUSHA zgjidhet nënkryetar 
i Degës së OBVL Tiranë dhe kryetar i 
Nëndegës së OBVL për bashkitë dhe 
Njësitë Administrative të Qarkut (zona 
rurale e Tiranës). Ka lindur në Dibër 
në një familje atdhetare. Banon në Ti-
ranë. Ka kryer shkollën e mesme për 
teknik elektrik dhe Fakultetin e Inx-
hinierisë Elektrike. 

Gjysgi i tij Hazis Lusha ka qenë 
pjesëtar i delegacionit të Dibrës në 
shpalljen e pavarësisë dhe ngritjen e 
Flamurit Kombëtar në Vlorë më 28 
Nëntor 1912.  

Vëllai i gjyshit, Shaban Lusha është 
vrarë nga serbët më 1913 në luftën për 
çlirimin e Shkodrës. Babai i tij Rexhep 
Lusha në vitet 1941-1944 ka marrë 
pjesë në LANÇ  në qarkun e Durrësit. 
Rufani është veprimtar shoqëror 
shembullor.

LAZER RAJTA-Mjeshtër i Madh, 
i cili u zgjodh nënkryetar  i Degës së 
OBVL Tiranë është gjithashtu Presi-
dent i Shoqatës Alpinistike “Tirana”. 
Ka shërbyer me devotshmëri e përku-
shtim si Drejtor i Shtëpisë së Ush-
tarakëve të Koorpusit të Burrelit për 
tre vjet (1993-1996) dhe si instruktor 
i parë i Përgatitjes Fizike të Forcave 
RENEA në Kombinat (1996-1998).  Në 
jetën civile ka shpalosur vizionin dhe 
talentin e tij edhe në fushën menax-
heriale si menaxher tek “Rozafa” dhe 
si Koordinator (shef sigurie) në QSUT 
Tiranë. Dhe për asnjë çast edhe këtu 
në metropolin shqiptar nuk i ndahet 
alpinizimit. 

DENISA MEÇI  u zgjodh Sekretare 
e Degës OBVL Tiranë. është me pro-
fesion arkitekte; Ka kryer masterin 
shkencor në urbanistikë; Aktualisht 
ndjek masterin profesional në restau-
rimin e Monumenteve të Kulturës.

Punon pranë Fondit Shqiptar të Zh-
villimit.

ISMAIL HYSA me profesion Inx-
hinier Pyjesh u zgjodh sekretar orga-
nizativ i  Degës OBVL Tiranë. Familja 
e tij ka qenë Bazë e Luftës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare. Ka aftësi të rralla 
organizative dhe marrëdhënie shem-
bullore në shoqëri dhe në familje.
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HISTORIA

(Vijon në faqen 9)

Nga Dilaver Goxhaj

Ditët e fundit të vitit të kalu-
ar ndëroi jetë një veterane  e Luftës 
Nacionalçlirimtare në moshën 95 
vjeçe, Lejla Serjani (Iljazi) (15.1.1925-
31.12.2022). Lejlaja ka lindur në fsha-
tin Gusmar të Kurveleshit. Ajo ishte 
e bija e Fuat Iliazit (1890-1970), i cili 
është Komandanti i parë i batalionit 
vullnetar territorial partizan i Kurve-
leshit të Sipërm prej kur u krijua në 
qershor të viti 1943 në Gusmar të 
Kurveleshit. Batalioni përbëhej prej 6 
çeta territorial vullnetare, duke kryer 
aksione edhe jashtë krahinës. Babi i 
saj, Fuati, ishte një nacionalist patriot 
i arsimua,r pjesmarrës edhe në Luftën 
e Vlorës 1920, në përbërje të çetës së 
Gusmarit me 60 luftëtarë, prej ditës 
së parë të luftimeve në Kotë, më 1 
qershor 1920. Fuati së bashku me 
Rakip Dukën, Shaban Doracin, Qer-
im Veshin e Gani Kananin u hodhën 
me sulm të rrufeshëm mbi pozicionet 
e para, asgjësuan një mitraloz “Breda” 
që pengonte përparimin e shokëve dhe 
kjo u dha mundësi këtyre të përparo-
nin e të futen në oborrin e ndërtesës 
së komandës, ku u vra dhe gjeneral 
Goti.  Për atë pjesmarrje pas lufte u 
internua disa vjet në Siçili së bash-
ku me tre bashkfshatrë të tjerë. Gjat 
regjimit të Zogut punoi si nëpunë dhe 

Me urdhër të Shtabit të Përg-
jithshëm të UNÇSH, më 17 
mars 1944, në Vlush të Sk-

raparit u formua Brigada e VII Sul-
muese (Br.VII S). Në rreshtat e brigadës 
u rreshtuan partizanë me eksperiencë 
në luftë të batalioneve të qarkut të Be-
ratit, të Grupit të Skraparit, të batali-
onit të rinisë “Margarita Tutulani” etj. 
Erdhën gjithashtu dhe mjaft partizanë 
nga qarku i Gjirokastrës dhe nga qa-
rku i Korçës. Në komandë të brigadës u 
emëruan: komandant Gjin Marku dhe 
pas Musa Daci; komisar Kadri Hoxha 
dhe më vonë o cer karriere, Qazim Ka-
pisyzi. Kuadro dhe luftëtarë ishin dhe 
Adil Çarçani, zëvendës-komisar, Ramiz 
Alia përgjegjës i rinisë i brigadës, etj. Sit-
uata në të cilën u krijua Br. VII S ishte 
shumë më e favorshme nga ato në të 
cilat u krijuan Br. V-VI S.

78 vjetori i krijimit të Brigadës së 
VII-të na kujton disa nga kuadrot që 
përmendëm më lart, të cilët përbëjnë 
bërthamën e kuadrove politikë si Adil 
Çarçani, Myqerem Fuga, Niazi Demi, 
Tajar Grepcka, Ramiz Alia, Nexhmedin 
Ballka etj. Më vonë dolën kuadro dre-
jtuese të kompanive të kësaj Brigade, 
komunistë që ashtu si e nënvizon My-
qerem Fuga, u bënë promotori i celulave 
të kompanive dhe dhanë një kontribut 
të madh në forcën goditëse të Brigadës, 
si Foto Çami, Koli Myzeqari, (dëshmor), 
Skënder Libohova (dëshmor), Guçe St-
ropani etj.

ROLI I GJIN MARKUT
Me të marrë urdhërin, Gjin Marku iu 

vu punës organizuese të kësaj Brigade. 
Në shtëpinë e Kahreman Yllit, në pra-
ni të Myqerem Fugës u bë organizimi i 
Brigadës ashtu si është dhënë në his-
torik. Batalioni i Parë u formua krye-
sisht me partizanë të Qarkut të Beratit 
me një kompani nga Devolli; Batalioni 
i Dytë kryesisht me partizanë të grupit 
të Skraparit, ndërsa Batalioni i Tretë u 
formua nga partizanë të Qarkut të Gjiro-
kastrës, me në krye Gani Nivicën (dësh-
mor), me një kompani nga Batalioni i 
Dëshnicës.

Ceremonia u zhvillua më 17 mars 
1944 në fshatin Vlushë të Skraparit, në 
atë fshat, ku dy muaj më parë nazistët 
gjermanë vranë 114 skraparllinj, duke 
përfshirë edhe ata të fshatrave Krush-
ovë, Kapinovë e Turbehovë. I njëqinde-
pesëmbëdhjeti, Veseli, rrojti, jetoi, për 
t’u treguar ditëve të pasçlirimit tmerret 
e luftës dhe vuajtjet e atij populli liri-
dashës.

“Vlusha vlon”, “Stalini sulmon”. 
Këto ishin parrulla e kundërparrulla të 
natës së parë, drejt aksionit, drejt Bera-
tit. Në garnizonin e Beratit e kryesisht 
në Kuçovë kishte pak gjermanë, krye-
sisht kishte forca të Ballit Kombëtar 
dhe të Gjindarmërisë. Mbrojtja ishte 
organizuar kryesisht me pikëmbështet-
je të forta. Mund të përmendim Kalanë, 
Shëndëllinë, Lisin e Beçit dhe vetë ka-
zermat ushtarake. Kuçova, vetë fusha 
e Otllakut dhe Ura Vajgurore kishin të 
tjerë garnizone mbrojtje. Këto objekte, 
të lidhura me copa transhe dhe hen-
deklidhje përbënin një mbrojtje të fuq-
ishme, me të cilat do të përballej Brigada 
e VII-të. Sekreti i armikut qëndronte në 
shumëllojshmërinë e pozicioneve të zjar-
rit. Disa nga këto ishin të pushtuara dhe 
disa jo. Tanket nuk qëndronin në qytet. 
Ato afroheshin pranë kazermave vetëm 
kur partizanët e Brigadës së VII-të e 
rrezikonin qytetin. Pas urdhërit të Ko-
mandantit vinin urdhëra të tjerë, të nën-
shkruara nga Spiro Moisiu për çlirimin 
e Beratit, për përballimin e Operacionit 
të qershorit, për çlirimin e Kuçovës etj. 
Për çlirimin e Beratit dhanë ndihmesën 

Brigada e VII-të Sulmuese, 120
beteja dhe 3200 kilometra marshime

e tyre vetë beratasit. Qysh në goditjen 
e parë mbi harkun e parë mbrojtës ra 
partizani Thoma Shqina, një nga të rin-
jtë e zjarrtë të këtij qyteti. Po atë ditë ra 
Rahmi Stropani nga treva atdhetare e 
Devollit. Nuk mund të numërohen aktet 
heroike të partizanëve nga Zona e Sk-
raparit dhe e Dëshnicës.

Në faqet e historisë së Brigadës së 
VII-të Sulmuese radhiten shumë parti-
zanë e kuadro që ranë në ballë të luftës. 
Po përmendim disa nga kuadrot dre-
jtuese politikë: Koli Myzeqarin, Skënder 
Libohova, komandant batalioni, Haxhi 
Dokon, Fahri Zaimin, Mehdi Vilën, Loni 
Odriçanin, Thimi Tanin, Naim Gurin, 
komisar kompanie.

LUFTIMET E BRIGADËS
Brigada luftonte dhe rritej në numër. 

Gjatë rrugës luftarake u shtua dhe me 
dy batalione të tjerë. Forcat pushtuese 
nuk u ndjenë mirë dhe komandanti i 

Xhandarmërisë Mbretërore me informa-
cionin nr.94/6,datë 18.3.1944 i drejto-
hej Ministrisë së Punëve të brendshme:

“Në rajon gjendja paraqitet kritike. 
Çetat komuniste të Skraparit kanë mo-
bilizuar krejt banorët e atij rrethi dhe 
kanë formuar Brigadën e shtatë komu-
niste. Kështu që fuqia e tyre arrin dei në 
1000 veta.” Në të vërtetë edhe pse briga-
da la në fushën e betejës 302 dëshmorë, 
arriti numrin në 2229 partizanë. Ata 
142 partizanë që u plagosën, u mjekuan 
nëpër spitalet partizane dhe u kthyen 
sërish në luftë, të cilën e vazhduan deri 
në Vishegrad. Kur i hedh një sy korre-
spondencës me të cilën funksiononte 
brigada, çuditesh. Si nuk janë rrezikuar 
ata korrierë, që kalonin nëpër plumba? 
Ato janë shkruar rrëzë shkurreve e 
ulur nëpër gurë, se ato ishin tryezat e 
luftëtarëve. Një letër është shkruar në 
fshatin Duhanas të Beratit, një tjetër 
në Karkanjoz në mes të dimrit. Dallo-

hen ende pikat e shiut që kanë rënë mbi 
to. “Deri sot në Tomorr ndodhen edhe 
skuadra të brigadës VII. Armiku ndod-
het i përqendruar në Qahajas, Vodicë, 
por i mbërthyer në vend dhe pa inicia-
tivë. Sasia e tyre mbërrin deri 300 veta 
mercenarë të veshur dhe ballistë të ven-
dit. Më datën 6, pjesa e Brigasës VII lar-
gohet prej këtej në drejtim të Skraparit 
dhe këtu mbeten forca të vendit, të cilat 
do të patrullojnë. Në mbrëmjen e datës 
5 ndonjë kompani të mbërrinë në To-
morr ku do të marrë ndërlidhje. Skuad-
rat le të ulen në Perisnakë për të qenë si 
presion për armikun. Në datën 6 do të 
jemi edhe ne në Tomorr për t’u takuar 
me ju, pra ju presim…Te fala shoqërore 
Komandanti Shtabit, Mestan Ujani-
ku, zëvendëskomisari, Kahreman Ylli.” 
Lëvizja Nacionalçlirimtare nuk ishte 
thjeshtë luftë, por një shkollë nga mësu-
an 312 partizanë analfabetë. Që nga lufta 
dolën kuadrot që drejtuan ekonominë 
në  llimet e rindërtimit të vendit. Këtu 
i bënë akademitë dhe universitetet Adil 
Prishta, Qerim Gjineci, Neshat Hysi, Or-
han Frashëri, Ramiz Alia, Kadri Hoxha, 
Gjin Marku Bilo Bregu, Myqrem Fuga, 
Adil Çarçani, Myzafer Trebeshina, Izet 
Hysi, Qazim Kapisyzi, Musa Hysi, Sulo 
Gradeci, Vala Frashëri, Foto Çami, Njazi 
Braçe… Gratë ishin një forcë tjetër që 
barazoheshin me burrat në luftë, edhe 
pse ballistët i këshillonin që të merrnin 
me vete edhe maternitetet. Ato ishin 
radhitur krah vëllezërve të tyre, që të 
shporrnin pushtuesit dhe mbështetësit 
e tyre.  Veprimtaria e Brigadës së 7-të 
Sulmuese nuk mund të përmblidhet 
në një shkrim përkujtimor, por u për-
poqëm të japim detaje nga ato luftime 
e beteja që nuk kanë të numëruar, por 
deri tani janë publikuar 120 beteja dhe 
3200 kilometra marshime.

HOMAZH

Lejla  Serjani (Iljazi), ndër themelueset e 
Organizatës së Rinisë Antifashiste në Gusmar

me shpërthimin e Luftaës Antifashiste 
Nacionalçlirimtare jo vetëm që u lidh 
menjëherë me të por qysh në shkurt  
të vitit 1942, kur u krijuan këshillat 
nacionalçlirimtare, u zgjodh kryetar i 
atij Këshilli për fshatin Gusmar si dhe 
anëtar i Këshillit Krahinor Naciona-
lçlirimtar i Kurveleshit (janar 1943).

Në kuadër të masivizimit të  LANC-
it, kujdes të posaçëm iu kushtua orga-
nizimit të rinisë për luftën çlirimtare, 
për edukimin me frymën e patriotizmit 
të masës së gjerë e veçanërisht asaj 
fshatare që përbënte shumicën e pop-
ullsisë shqiptare dhe për mobilizimin 
për luftën antifashiste. Ky organizim 
u shtri edhe në Kurvelesh duke  lluar 
nga qershori i vitit 1942. Thuajse në 
çdo fshat u krijuan  llimisht aktivet e 
rinisë antifashiste me një numur rela-
tivisht të ku zuar. 

Në Gusmar organizata e rinisë anti-
fashiste u krijua në tetor të vitit 1942, 
menjëherë pas Konferencës së Pezës, 
si përgjigje e thirrjes së Frontit Nacio-
nalçlirimtar. Fillimisht organizata u 
krijua me gjashtë anëtarë, tre të reja 
dhe tre të rinj, në përbërje të së cilës 
edhe Lejla Iliazi. Mbledhja themeluese 
u bë në shtëpinë e atdhetarit Dakë 
Gumeni. Sekretar i kësaj organizate u 
zgjodh djali i madh i Fuat Iliazit, bin-
jak me Lejlanë, Neshet Iliazi. Pjestarë 
të kësaj organizate punonin me rininë 

dhe gratë derisa shkonin në radhët 
partizane; njëkohësishtë  ngarkohesh-
in me detyra edhe nga Këshilli  Nacio-
nalçlirimtar i fshatit dhe i krahinës si 
korjerë për t’u ldhur me formacionet 
partizane, për furnizime me armatime, 
municione e veshmbathje të forma-
cioneve partizane. 

Në operacionin e prillit 1943 kur 
pushtuesi  hodhi divizione të tëra 
kundër krahinave partizane Kurve-
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IN MEMORIAM

Nje dite te bukur Tetori, ndodhesha perpa-
ra Stadiumit te  futbollit ne Gramsh i cili 
mbante emrin “Myslim Koci”,ku takova 

mbas shume kohe te gjate nje shokun tim, mesues 
letersie ne shkollen e mesme Shefqet Guzi Gramsh.  
Me te kur ishim gjimnaziste kalonim oret ne pritje te 
 llimit te ndonje ndeshje te Klubit Sportiv 10 Kor-
riku. Hera-heres takonim nje burre simpatik, plote 
humore qe i drejtohej fushes se Sportit qe ishte ng-
jitur me gjimnazin. Ai ishte Myslim Koci! Me kete 
emer lidhen dhe kujtimet e vendlindjes sime te ad-
huruar,Gramshi, me nje histori te vjeter dhe te  re e 
ketij qyteti, ne pergjithesi i vogel, aq sa i bukur, por 
dhe mikprites!

Shoku im ne nje cast qe po vereja emrin e Mys-
limit te skalitur ne Stadium mu drejtua: Ndoshta ju 
shkrimtaret dhe poetet e sotem as qe mund tu shko-
je neper mend te krijoni vargje apo te shkruani per 
keta burra qe ne moshen 17 vjecare ishin ne lufte, 
ne UNCL, partizan ne Brigaden e pare Sulmuese.

Mora bllokun u ndala ne nje  ete me nje kaligra  
shume te bukur  shpreheva dashurine e pafund me 
disa vargje per ate emer te shkruar dhe i skalitur ne 
nje  pllake i vendosur ne hyrje te stadiumit.  Ne krye 
te faqes se bllokut  shkrujta emrin dhe mbiemrin 
Myslim Koci,  hodha nje  rme  me shume dashuri. 
Thashe me vete: -Mos valle duhet te shkruhet per 
partizanin e ri ne moshe, Myslim Koci ?  Shoku im , 
mesuesi i letersise me tha se per zhvillin e sportit ne 
Gramsh ka kontribuar edhe e bija e tij me disa de-
nacione, si pasardhese veteranit te Luftes Nacional 
Clirimtare, ku ka shprehur ndjenjat e saja, perku-
shtimin per babain dhe  partizanin e vogel!

Ne bised e siper me mesuesin,  llova te hedhja 
disa vargje per kete partizan te vogel!

 Shkendija e idealit per liri u ndez dhe ne kra-
harorin tend, mori  ake ne zemren tende, ne shpirt 
beri fole. Shkendija e idealit te lirise te rrit ty Myslim, 
trupvogel,  Te rriti ne zemren dhe ne syte e shokeve, 
te beri te forte, shkemb si Kodrat e Gramshit ne 
Stuhi. Shkendija e idealit te rriti ty Myslim i vogel, 
te lartesoi ne qiejt pa ku , te beri vigan ne koder te 
luftes per liri . Qe atje, lufta jote qendron madhesh-
tor, fytyra jote e padirsur, por e perveluar nga  aket 
e barutit qendron stoike para kujtimit tone, ashtu 
sikunder gishti i vogel i dores tende ne kembezen e 
pushkes, i sigurt e i forte ne mendjen gramshiote, 
qe nga ajo dite e gjer me sot, pergjithmone. U ndala 
nje caste mbi ate emer, ku ishte shkruar me shumë 
ndjenje e dashuri, e mendja me vajti ne ato vite te 
veshtira per popullin dhe atdheun, ku toka ame, 
renkonte nen çizmen e pushtuesit e beri thirrje bijve 
per ndihme. Ato ishin kohe mjerimi dhe vuajtjesh qe 
rendonin mbi familjet e fshatareve te varfer, siç ishte 
ajo e Myslim Kocit e lidhur moralisht, truperisht dhe 
ekonomikisht me luften Nacional-Çlirimtare. Mys-
limi ne shkolle, sa e lejuan kushtet te bente, dallohej 
per zgjuarsi e si nje nxenes i etur per dije. Ai ishte 

Trimeria dhe intelegjenca e 17 vjeçarit, emrin e  të cilit mban Stadiumi i Gramshit

Myslim Koçi, partizani  që u burrërua në 
Brigadën e I Sulmuese • Partizani 17 vjeçar, 

Myslim Koci, lindur 
me 17 Nentor 1926,  ne 
Gramsh ishte djaloshar 
kur u radhit ne Bri-
gaden e I Sulmuese, ku 
me aksionet e rende-
sishme rriti besimin te 
shoket partizan dhe dre-
jtuesit e Brigades I sul-
muese

nje organizator i persosur ne zhvillimin e futbollit 
me femijet. Babai i tij , Myslimi vdiq perpara se te 
lindin Myslimi, ndaj dhe ka marre emrin e babait. 
Ai u rrite ne shtepin e Beqo Kocit, ne lagjen Kocaj te 
Fshatit Gramsh.  Myslimi, keshtu u be burri “, trau 
i shtepise; ne shpatullat e tij te njoma. Kjo e bur-
reroi me shpejt nga sa ecnin vitet e moshes; ai hodhi 
shtat dhe ne mes te ketyre veshtiresive e vuajtjeve te 
kohes, duke thithur urrejtjen ndaj pushtuesve dhe 
sherbetoreve te tyre, duke u ushqyer me ate ndjenje 
te madhe atdhedashurie, trasheguar nga fshatare-
sia jone patriotike. Lufta Nacional–Çlirimtare dhe 
shembulli i Beqo Xhelal Kocit si sekretar i KANC dhe 
komandant i Komandes se Vendit, Qender Gramsh,  
u bene idhulli me i perkryer per te, per ti sherbyer 
atdheut, familjes, shoqerise me nder dhe me din-
jitet,  ku njohu me mire shtypjen e perdhunimin 
moral dhe shoqeror e  zik nga zaptuesit. Nderkohe 
lufta ne male kish marre zjarr, dhe sa here qe jeho-

na e krismave te pushkeve e sharapnelave degjohej 
deri ne qafe plake, kodra e kocajve, tek kthehej nga 
puna, shpirti i merrte zjarr, shikimi i tij tretej ne 
ato male e nje deshire e zjarrte ndizej ne shpirtin e 
tij per te dale malit, ne krah te partizaneve. Shtepia 
e Beqo Kocit ishte shnderruar ne nje nga bazat me 
te rendesishme per strehimin e partizaneve. Ne nje 
nate te vitit 1944 aty erdhen shume shoke te ren-
desishem te udheqjes se  Batalionit Verc Sulove,si 
dhe Kadri Musaj. Eh, sa shume u gezua Myslimi, 
duke shfaqur gezimin dhe deshiren e  akte, ai iu lut 
atyre qe ta merrnin ne radhet e tyre. Me autoritetin 
e  tuar ne jete e ne pune, ju drejtua se emes: Nene, 
beni si beni. Une kam vendos, do dal partizan si ko-
mandant Beqo, i cili u bashkua me luftetaret e lirise. 
Nene, duhet me shporr pushtuesin nga toka jone. 
Duhet te ndertohet Shqiperia e lire pa pushtues e ti-
rane, gjakpires. Nga kjo lufte mundet e te mos kthe-
hem prane kesaj vatre por betohem nene, se do te 
jeme trime ne aksionet partizane.

Se bashku me disa te rinje te  tjere te fsha-
ti Gramsh si Hamit Fatia, Nevrues Brahimi, Tahir 
Cela, Malo Qose, Shaip Cekrezi, Ramazan Sinani do-
len vullnetarisht partizan, ku Myslimi u inkuadrua 
ne Brigaden e pare Sulmuese, kunder okupatorit 
dhe bashkepuntoreve te tyre, deri ne clirimin e plote 
te vendit.Presidiumi i Kuvendit popullor i ka akor-
duar “Medaljen e Clirimit”.

Pas clirimit ka kryer detyra e pune te ndryshme, 
ne  llim punonjes ne Degen e Brendshme, me pas 
revizor ne nderrmarrjen tregtare, si dhe ne repartin 
ushtarak nr.9909, dhe se fundmi ne nderrmarrjen 
komunale si ekonomist, deri sa doli ne pension ple-
qerie.

Myslimi dallohej per njeri serioz, korrekte, i 
perkushtuar ne kryerjen e detyrave.

Mbahet mend si nje nga futbollistet e pare te klu-
bit sportiv te Gramshit, ku Stadiumi mbane emrin” 
Myslim Koci”.

Ai u martua me Hamide Lulin nga fshati Lubinje, 
linden dhe rriten gjashte femije, Qemalin, Lavdijen, 
Cezaren, Driten, Rabushen dhe Ilirin.Vajza e Mys-
limit Rabushja, ka kontribuar me donacione per zh-
villimin e sportit nga te rinjte gramshiot duke bash-
kepunuar me shoqaten Ambasadoret e Paqes.Eshte 
e veshtire te shkruash dhe te vleresosh cilsite e nje 
veterani, pjesemarres i Luftes Abtifashiste Nacion-
al Clirimtare, per nje sportiste te talentuar, mbi te 
gjitha kur behet fjale per nje bashkqytetar qe e njehe 
kur ke qene femije ne nje truall qe quhet vendlindje.
Ky mendim per te shkruar per Myslimin me erdhi 
nga brenda qenies sime, duke qene sa me objektiv 
per vlerat dhe kontributin qe ka dhene ai burre si 
gjate luftes edhe gjate ndertimit te Gramshit!

Perulem perpara vlerave dhe cilesive te ketij pa-
trioti qe sakri koj ne interes te kombit dhe vendit 
tim.

Ndiem i nderuar por dhe borxhli ndaj ketij njeriu 
te mire, i mrekullushem, i ndershem, patriote, i ma-
tur, i dashur, punetore, arsimdashes, njeri i fjales 
mbajtur, i cili beri sa mundi ne ato vite te veshtira.

Luan Mema

Lejla  Serjani (Iljazi), ndër themelueset e 
Organizatës së Rinisë Antifashiste në Gusmar

lesh e Mesaplik, duke masakruar burra e gra dhe 
duke grabitur kope të tëra bagëtish, ishte Lejla-
ja në krye të grave dhe vajzave të Gusmarit që u 
ndesh trimërisht duke u dhënë kohë  pjesës tjetër 
të banorëve të largoheshin në male. Dhe këtë e 
pasqyron poeti dhe pjestari i asaj organizate rinie 
Bejkush Horjeti:

Dhe në grazhd gomarin na e morën,
I ngarkuan bukën tonë me nge,
Po përpara Lejlatë seç u dolën,
U përleshën fyt për fyt atje.
Si të gjitha këto organizata edhe shumica e 

anëtarëve të kësaj rinie antifashiste e Gusmarit 
shkuan në “Çetën e Rinisë” në gusht të vitit 1943, 
ku shkoi edhe vëllai i saj Nesheti; më pas në batali-
onin partizan të Rinisë së Kurveleshit, në dhjetor 
1943, si dhe në Grupin e Parë Partizan të Rinisë 
së Kurveleshit në janar 1944 me djem e vajza nga 
krahina e Kurveleshit dhe Tepelenës  si dhe në 

brigadat partizane. Ndërsa një pjesë u organizuan, 
me në krye Lejlanë u riorganizuan në çetën vullne-
tare teritoriale të fshatit dhe atë të krahinës së Kur-
veleshit duke u marë me organizimin e drejtimin e 
punës me rininë dhe gruas së Kurveleshit të Sipërm, 
duke bërë që përpjekjet sabotuese ndaj LANC prej 
organizatës së Ballit Kombëtar të mos kishtin sukses 
si në fshatin e saj edhe në fshatrat përreth. 

Lejlaja si rrjedhojë e atij aktiviteti revolucionar u 
zgjodh delegate në Kongresin e Gruas Antifashiste 
në Berat, tetor 1944. Lejlaja për meritat e saj gjatë 
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare ështrë deko-
ruar me Medaljen e Trimërisë, Medaljen e Kujtimit 
dhe atë të Veteranit. 

Me mbarimin e luftës Lejlaja u martua me Na-
mik Serjanin nga Lekdushi i Kurveleshit, pjesmar-
rës në luftën partizane, duke u sistemuar në Tiranë, 
punëtore e thjeshtë në Ndërmarrjen Artistike “Migje-
ni”, si dhe anëtare e Komitetit të Organizatës së Gru-
as për qytetin e Tiranës deri sa doli në pension, si 
dhe anëtare e  Kryesisë së Veteranëve të Luftës Anti-
fashiste Nacionalçlirimtare deri në vitin 1990.

(Vijon nga faqja 8)
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LIBRI

Nga Gëzim Loka

Në këtë hyrje dua të ju bëj me 
dije, të dashur lexues, se 
dëshira ime për të bërë një 

libër për Dom Nikoll Kaçorrin është e 
kahershme, mbase njëzet e pesë–tri-
dhjetëvjeçare. Kam jetuar në Lurë me 
kujtimet për të, me imazhin e tij, me 
leximet për  gurën e tij, me etjen e 
pashuar për të ditur gjithçka për këtë 
 gurë emblematike të Lurës e të kom-
bit shqiptar.

Sa më shumë thellohesha në jetën 
dhe veprën e tij, aq më shumë ndieja 
përgjegjësi për atë që do të shkrua-
ja, i vetëdijshëm se ajo që mbetet në 
letër është një mesazh e testament 
mos’harrimi për sot e për nesër, për 
këtë lurian me shpirt të madh, që e 
ngriti Lurën dhe shqiptarinë në nivele 
të epërme të kujtesës historike.

Burimet e të vërtetave që më çojnë 
drejt kësaj  gure janë të shumta, por 
unë kam zgjedhur një vështrim letrar 
për këtë ikonë të atdhetarisë, që vuri 
gjithçka në shërbim të kauzës së lir-
isë e të mëvetësisë së trojeve shqip-
tare.

Me emrin e Dom Nikoll Kaçor-
rit, meshtarit të Pavarësisë, 
zëvendëskryeministrit të qeverisë së 
Vlorës, lidhet një nga epokat më të 
ndritura dhe më të vështira të his-
torisë kombëtare.

Me gjithë kontributin e madh në 
shpalljen e Pavarësisë dhe funksion-
imin e të parës qeveri shqiptare, emri 
i tij është lënë në gjysëmharresë dhe 
nuk i është dhënë merita që i takon.

Dom Nikoll Kaçorri u lind në Krejë, 
Lurë më 21 shkurt 1862, fshat ky që 
ndan dy krahina të mëdha: atë të 
Dibrës e Mirditës. Ai rridhte nga një 
familje, me babain katolik, ndërsa 
nëna me besim mysliman, duke pro-
movuar atë që jo vetëm në Lurë, por 
në të gjithë Shqipërinë është modeli i 
bashkëjetesës fetare.

Falë zgjuarsisë dhe dëshirës për 
t’u shkolluar, djaloshi ra në sy të 
arkipeshkvit të Durrësit, imzot Am-
brosio, i cili gjatë një vizite në Lurë, u 
kujdes që ta shkollonte dhe ta bënte 
meshtar.

Më 1884 mbaroi studimet  lo-
zo ko – teologjike për meshtar dhe 
u shugurua në Shkodër. Me kalimin 
e kohës kompletohet me shkollë të 
rregullt, kulturë të lartë, duke mba-
ruar në vitin 1890 në Zvicër për te-
ologji, politikë,  lozo  e magjistraturë 
me nota të shkëlqyera.

Ai ishte sekretar i Arqipeshkvisë 
së Durrësit me qendër në Delmnisht 
të Kurbinit, ku shërbeu për 20 vjet, 
duke patur në administrim edhe 
kishat dhe famullitë e Kthellës, Se-
litës dhe Lurës. Pastaj u emërua fam-
ullitar në Durrës.

Për veprimtarinë frytshme kishtare, 
Papa i asaj kohe e nderoi me “Kryqin 
e artë”, “Për Kishë dhe Papë”. Emëro-
het Ipeshkv dhe niset me shpejtë¬si 
për të kryer me përkushtim detyrën e 
lartë ipeshkvnore. Ishte ndër të parët 
në organizimin e shoqërive patriotike 

Lura dhe Dom Nikoll Kaçorri

“Vllaznia”, “Bashkimi” Durrës (1907 
-1909) dhe bashkëpunon me Abdi 
Toptanin dhe Mustafa Merlikën për 
rilindjen e Shqipërisë, arsimimin dhe 
gjuha shqipe.

Gjatë viteve 1905 – 1907 drejtoi 
kryengritjen e armatosur kundër 
turqve në Kurbin.

Më 1908, Kaçorri mori pjesë në 
Kongresin e Manastirit dhe në 1909 
ishte në Kongresin Kombëtar të El-
basanit.

Dom Nikoll Kaçorri ishte në krah 
të Ismail Qemalit si nënkryetar i 
qeverisë shqiptare.

Lura ishte jo vetëm vendlindja e tij 
e dashur, por krahina ku fokusohej 
shqetësimi i tij atdhetar; kontaktet 
me Lurën i mbajti gjatë gjithë jetës.

Kudo në rrugëtimin e tij vjen si 
imazh Lura, drejt së cilës udhëtonte 
kohë pas kohe, çmallej dhe mbushej 
me frymëzim për veprat e tij të 
mëdha në lëmin e atdhedashurisë. 
Ky rilindjas i kthjellët, e deshi Lurën 
me pasionin e gjakut dhe lëkurës së 
tij, e kishte Lurën nën lëkurë, pjesë 
të gjakut dhe përkushtimit të tij të 
epërm atdhetar.

Me Lurën, vendlindjen e tij, lid-
het emri i një ikone të pavarësisë 
dhe të shtetit shqiptar, Dom Nikoll 

jo vetëm nga Lura e lurianët, por nga 
gjithë shqiptaria.

Ai qe edhe një intelektual i madh, 
që dha kontribut të veçantë në 
a rmimin e vlerave kulturore të kom-
bit shqiptar.

Ky prift patriot, që jetoi e punoi për 
Fe e Atdhe, ishte nga Kreja e Lurës, 
ku lindi në vitin 1862, me babë ka-
tolik e nënë myslimane. Mësimet e 
para i kryen në Seminarin Papnor 
të Shkodrës, studimet e larta të  lo-
zo së e të teologjisë në Austri. Shër-
ben për 23 vjet rresht si prift fam-
ullitar në Delbinisht e Durrës, duke 
nxjerrë meshtarë të rinj e duke ndër-
tuar Kisha të reja, pa harruar asnjë 
çast misionin e tij për Fe e Atdhe.

Kultivimi e mbrojtja e identitetit 
kombëtar të shqiptarëve dhe kum-
timi i Lajmit të Mirë, ishin dy ele-
mente përbërëse të veprimtarisë së 
tij. Është ndihmës i ngushtë i krye-
ipeshkvit të sëmurë të Durrësit, 
Imzot Primo Biankut. Është klerik, 
por edhe patriot, është meshtar, por 
edhe muzikant, është predikatar, por 
edhe dijetar.

Dom Nikoll Kaçorri është në kuj-
timet e fratit të ri françeskan Atë Bon 
Gjeçaj, gjakovarit të sapo dalë nga 
universitetet evropiane, kur në vitin 
1897 kremtonin në Durrës Meshën 
bashkë dhe, sipas radhës, ndërsa 
Imzot Nikoll Kaçorri i binte harmo-
niumit e këndonte liturgjinë hyjnore, 
Atë Bon Gjeçaj e ndihmonte atë me 
violinën e tij.

E ai është edhe në kujtimet e 
Imzot Pjetër Demës i cili, gjatë 
viteve 1905-1906, për një periudhë 
dy vjeçare, ishte ndihmës e krah i 
djathtë i Imzot Kaçorrit si famullitar 
në Durrës, sidomos gjatë verës, kur 
Imzot Kaçorri shkonte me shërbimet 
e veta në Austri. Megjithëse prift, 
për interesat e kombit e të Atdheut, 
Dom Nikoll Kaçorri nuk tërhiqet edhe 
mbas atij çasti të lavdishëm për de-
tyrat e tjera që ia kërkon interesi i 
popullit dhe Atdheut. Është nën-
kryetar i Qeverisë së parë shqiptare.

Merr pjesë në shumë kuvende 
kombëtare, sidomos ndër ato për ar-
sim-kulturë dhe për lëvrimin e gjuhës 
shqipe. Është pjesëtar në Kongresin 
e Manastirit dhe përkrahës për hap-
jen e normales së Elbasanit. Është 
aty ku e kërkon interesi i Atdheut. 
Dhe largohet burrërisht prej de-
tyrave, largohet nga politika, vetëm 
atëherë kur, me ndërgjegjen e tij të 
pastër sheh, e kupton se në atë poli-
tikë ka papastërti e mos sinqeritet, 
që rrezikon fatet e popullit e të Atd-
heut të tij të dashur. Burrërisht në 
rrezik e në pjesëmarrje, edhe me bur-
rërisht në vendim e largim, Dom Ni-
koll Kaçorri mbetet përgjithmonë një 
 gurë e shquar e Rilindjes kombëtare 
shqiptare.

Ndërroi jetë në Vjenë më 29 maj 
të vitit l917, pas një sëmundje të 
rëndë në moshën 55-vjeçare. Emri i 
Dom Nikoll Kaçorrit është përmen-
dur gjatë viteve të komunizmit, duke 
i dhënë vendin që meriton këtij kleri-
ku katolik në panteonin e  gurave të 
shquara të kombit shqiptar.

Kaçorrin, prifti e patrioti shqiptar, 
një  gurë kryesore në lëvizjen kom-
bëtare për pavarësi të shqiptarëve 
nga pushtuesi otoman.

Lura ishte vendi i rrënjëve të tij, 
gjaku dhe ashti i tij, frymëzimi dhe 
përkushtimi, të cilin e ushqeu gjer në 
fund me frymën e tij një rilindasi të 
shquar.

Emri i Dom Nikoll Kaçorrit është 
përmendur jo rrallë edhe gjatë viteve 
të komunizmit, duke i dhënë vendin 
që meriton këtij kleriku katolik në 
panteonin e  gurave të shquara të 
kombit shqiptar.

Çdo 28 Nëntor, së bashku me Is-
mail Qema¬lin, Luigj Gurakuqin 
përkujtohet edhe atdhe¬tari i madh, 
prifti shqiptar, Dom Nikoll Kaçorri, 
strategu i pavarësisë së Shqipërisë, 
që i dha kombit modalitetet e një 
jete në kërkim të arkitipit të vlerave 
njerëzore e kombëtare.

Lura ndihet krenare për birin 
e saj, nënkryetarin e Qeverisë së 
Vlorës të vitit 1912, që ishte një per-
sonalitet i spikatur i Kishës Katolike 
të Shqipërisë, me detyra e misione 
të ndryshme, një atdhetar i  aktë, 
që shkriu jetën për liri e pavarësi të 
popullit e të vendit, e për këtë do të 
përkujtohet në shekuj e mijëvjeçarë, 
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PROFIL

HALIL RAMA
Mjeshtër i Madh

Lindi 75 vjet më parë në ditën 
e të dashuruarve, për t’i 
dhuruar publikut bujarisht  

në 70 librat e tij (me prozë, poezi, 
drama, publicistikë, esse e kritikë 
letrare) dashuri të pamatë njerëzore.

Shkrimtari, poeti, publicisti, dra-

maturgu dhe kritiku letrar Shpendi 
Topollaj, krijimtaria shumëplanëshe 

e të cilit ka qenë e pranishme sido-

mos në  faqet e gazetave “Fjala”, 
“Telegraf”, “Nacional” e “Veterani”, 

dje më 14 shkurt festoi 75 vjetorin e 

tij të lindjes. Jeta e këtij o ceri dhe 
juristi, tashmë në pension, autor 

i rreth 70 librave të të gjitha gjin-

ive brenda harkut kohor prej vetëm 
njëzetepesë vitesh, njihet gjerësisht 

brenda dhe jashtë vendit. Dallgët 

e jetës i krijuan mundësinë që të 
shkruaj dhe të botojë vetëm pas ar-

dhjes së demokracisë. Në të gjithë 

veprën e tij spikat si talenti dhe er-
udicioni i thellë, ashtu edhe guximi 

qytetar për demakimin e të keqes dhe 

domosdoshmërinë e bashkimit mes 
shqiptarëve. Kudo ai shfaqet si një 

intelektual i përgjegjshëm, predikues 

i vlerave tona kombëtare, i dashurisë 
për Atdhe dhe marrjen e fateve të tij 

në duart e vetë shqiptarëve. 

Aktiv edhe në jetën e përditëshme, 
ai drejton me sukses disa shoqata 

(nënkryetar i Shoq. Komb. “Skënder-

begasi”, Nderi i Kombit dhe kryetar 
i degës Durrës etj.), dhe organizon 

veprimtari të shumta kushtuar  g-

urave të shquara apo ngjarjeve të 
rëndësishme historike, si dhe pro-

movimit të autorëve të ndryshëm, 

ç`ka duket qartë te 30 librat e tij 
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Shpendi Topollaj 
ka një kontribut të 
shquar si shkrimtar 
e publicist i cili në 
veprimtarinë e tij të 
gjerë ka pasyqruar 
më së miri historinë, 
kulturën, traditat e 
cilësitë identifi kuese 
të shumë viseve 
shqiptare si dhe 
vlerat e shumë fi g-
urave të shquara të 
kombit shqiptar

vetëm me kritika. 

Për të dhe librat e dala nga pena 
e tij kanë shkruar me simpatinë më 

të madhe shumica e personaliteteve 

tona të artit dhe kulturës të cilat janë 
përmbledhur në pesë libra volumi-

nozë. Për kontributet e tij, atij i janë 

akorduar disa tituj si “Ambasador 
për Paqen”, “Naim Frashëri i artë” 

nga Presidenti i Republikës, LSHA 

të Rusisë ku i janë botuar pesë ro-
mane, e ka shpallur  tues të çmimit 

“Pushkin” etj. Vetëm gjatë periud-

hës së pandemisë, ai ka botuar 15 

libra të rëndësishëm si “Esse rreth 

shprehjeve mitologjike”, “Dantja …e 
të tjerë”, “Shenjtorët e librave”, “Flas 

për ju”, “Çlirova shpirtin”, “Flisni 

miq”, “Përsiatje rreth pikturës”, “Pa-
jtimi”, “Romancë me letra dashurie”, 

“E përdala”, “Ata ishin njerëz”, “E 

pabesueshmja”, “Kur qesh e qan 
Kadareja”, “Klithma nga burgu” dhe 

ky i tanishmi “Zë në shkretëtirë” me 

kritika letrare i cili u botua si dhu-
ratë për ditëlindjen e tij nga Shtëpia 

Botuese 2MPrinting.   

Në 70 librat e tij, Sh.Topollaj 

prezantohet si mjeshtër i pro lit, 

duke krijuar personazhe si shem-
bëlltyra që të mbeten në kujtesë. 

Tërë krijimtaria e tij është në një lin-

jë vetëpërmbushëse, ku autori me 
mjeshtëri di të përveçojë protagonistë 

të veshur me detaje që vetëm syri i 

mprehtë dhe mendja pjellore i shpër-
faq aq mjeshtërisht.

Në librat e tij depërton thellë në 

shpirt, në strukturën e personazheve 
si njerëz të matur që veprojnë në kon-

tekst duke marrë prej tij, maksimal-

isht suksesin. Ashtu siç është edhe 
vetë në jetë autori Shpendi Topollaj, 

personazhet realë që përshkruan në 

librat dhe esetë e tij janë karaktere 
që bartin dashuri dhe buonsens, veti 

të qenësishme inteligjence.

Në fushën e të shkruarit dhe në 
disa institucione ku ka punuar evi-

dentohet këmbëngulja dhe vullneti i 

tij për të studiuar, për të mbledhur 
burimet parësore, për të mësuar nga 

përvoja e tjerëve që është pjesë e stilit 

të punës kërkimore të Tij.
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