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Nga Harry BAJRAKTARI
 Pse lejohet Vuçiç të 

përdhosë 24 marsin 1999?

Nga Shaban MURATI

Një histeri naziste ka shpërthyer 
dhe kulmoi në 24 mars nga presi-
denti i Serbisë, Vuçiç dhe nga qeve-
ria serbe, kundër ndërhyrjes hu-
manitare të NATO-s në Serbi në 24 
mars 1999.

Një histeri publike  lonaziste e 
konkretizuar në glori kimin e forcave 
kriminale serbe, që ndërmorën agre-
sionin dhe spastrimin etnik në 
Kosovë në vitet 1998-1999. Presi-
denti Vuçiç organizoi në 24 mars glo-
ri kimin nëpërmjet një shtatoreje të 
një komandanti kriminel të forcave 
speciale të policisë serbe në Prizren 
gjatë agesionit serb në Kosovë.

Vuçiç sulmoi NATO-n me fjalor 
utranacionalist se “NATO-s duhet 
t’i vijë turp nga vetja për agresionin 
e 1999”. Presidenti serb bën një 
paraqitje kokëposhtë të historisë 
dhe fsheh agresionin e përgjakshëm 
të Millosheviçit në Kosovë dhe quan 
“agresion” ndërhyrjen humanitare të 
19 shteteve demokratike të Aleancës 
Atlantike kundër shtetit agresor 
serb.

Në 24 mars shërbimet e posaçme 
qeveritare serbe organizuan një mani-
festim masiv në Beograd për të dënuar 
NATO-n dhe në përkrahje të agresion-
it rus në Ukrainë. Në manifestimet e 
ndryshme antiNATO mori pjesë dhe 
ambasadori rus në Beograd.

Xhemal MEÇI

FEDERATA SHQIPTARE E VETERANËVE TË LUFTRAVE PËR LIRI E PAVARËSI TË POPULLIT SHQIPTAR
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HISTORIA

Shtëdhjetëetetë vjet më pare, më 25 Prill 
1944, në një lëndinë të rrethuar me lisa, me 
një bukuri të rrallë natyrore, në Sheper të 

Zagorisë u formua Brigada e VIII-të Sulmuese. Fil-
limisht ajo pati një efektiv prej 950 partizanë të ar-
dhur nga njësitë partizane të Grupit të parë të Kur-
veleshit, Çeta “Koto Haxhi”, Batalioni “Misto Mame”, 
Batalioni “Thanas Ziko” e të tjerë partizanë nga Qa-
rku i Gjirokastrës, që të gjithë të sprovuar në luftime 
kundër armikut. Me krijimin e Brigadës u formuan 
katër batalione me nga katër kompani, me nje efek-
tiv prej rreth 200-250 vetë.

Komandant Brigade u caktua Asaf Dragodi, Zv/
Komandant Koço Gjeci, Komisar Qazim Kondi dhe 
Zv/Komisar Rrahman Parllaku. Njëkohësisht u 
caktuan edhe komandantët e batalioneve e të kom-
panive.

Në formimin e saj morën pjesë partizanë e par-
tizane me përvojë lufte dhe që kishin lënë gjurmë 
heroizmi e gjaku në Luftën Çlirimtare gjatë viteve 
1942 – 1943.

Fillimisht, Brigada e 8-të S e nisi operacionin 
kundër armikut në mbrojtje të delegatëve dhe mje-
diseve ku po përgaditej Kongresi Historik i Përmetit, 
duke zënë pozicione luftimi nga Ura e Dragodit, Rëzë, 
Lunxheri, Gryka e Çajupit, Gryka e Salckës, Pogon, 
Dhembel, Nemeçkë e deri në fshatrat e Përmetit si 
Çaçovë, etj.

Operacioni i Qershorit 1944 ishte prova më e 
vështirë, por edhe kalitja vendimtare për Brigadën 
e 8-të Sulmuese. Komanda e Brigadës dhe ato të 
batalioneve morën të gjitha masat organizative e op-
erative për vazhdimin e luftimeve, deri në çlirimin e 
plotë të vendit.

Më 5 qershor 1944 forcat e Brigadës së 8-të i zunë 
pritë një kollone gjermane me mbi 900 vetë që vinin 
nga Greqia. Luftimet u zhvilluan të ashpra në Skore, 
Sopik e Çatister nga Batalioni i 3-të që ishte në rrezik 
rrethimi. Një trimëri të rrallë tregoi skuadërkoman-
danti Ormen Boro, i cili me automatik e bomba dore 
u hodh si rrufe në llogoren e armikut në Sopik, duke 
asgjësuar një mitraloz të rëndë dhe duke vrarë disa 
gjermanë. Pas përleshjesh të ashpra ai u vra edhe 
vetë duke mbetur përjetë në altarin e lirisë.

Në këtë situatë armiku pësoi çoroditje, ndërsa 
forcat partizane po përparonin dukshëm. Nga luf-
timet e suksesshme të forcave të Batalionit të 3-të 
dhe të kompanisë së 2-të në Skore, armiku u de-
tyrua të tërhiqej, duke lënë në fushën e betejës 11 
gjermanë të vrarë. Nga radhët e partizanëve u vranë 
5 veta dhe u plagos komandanti i kompanisë së 2-të 
Mustafa Demiri.

Më 13 qershor ’44 Batalioni i 3-të sulmoi në be-
fasi një njësi armike në Grykën e Këlcyrës, në kohën 
kur ishin duke ndarë dhe ngrënë darkën. Armiku 
i çoroditur e në panik la në këtë luftim të papritur 
mjaftë të vrarë e të plagosur, ndërsa nga ana jonë 
nuk pati dëmtime.

I tërbuar nga humbjet e njëpasnjëshme, armiku 
kundërsulmoi forcat e Brigadës së 8-të me forca të 
shumta nga Gjirokastra. Prej datës 17-26 qershor 
1944 për afro dhjetë ditë u zhvilluan luftime të ash-
pra në Lunxhëri, Çajup, Pogon e Zagori. Në kodrat e 
Çajupit ra mitralieri trim nga Mallakastra, Imer Xha-

78-vjetori i krijimit të një prej formacioneve më të mëdha e më të shquara të Ushtrisë Nacionalçlirimtare shqiptare

Brigada e VIII-të S shkroi me 
gjak triumfi n ndaj fashizmit

• Brigada e 8-të Sulmuese ka qenë një nga formacionet partizane më të suksesshme gjatë Luftës së 
Dytë Botërore. Ajo u krijua nga çeta të ndryshme partizane, të cilat kishin vite që luftonin kundër 

pushtuesve dhe mori pjesë në çlirimin e qyteteve, si Gjirokastra, Berati, Tirana etj.

feri dhe u plagos partizania Keno Çarçani. Në këto 
luftime, Brigada bëri një tërheqje taktike në malin 
e Dhëmbelit. Atje u riorganizua dhe më 30.06.1944 
sulmoi përsëri gjermanët në Zagorie, të cilët u de-
tyruan të tërhiqen në Gjirokastër, duke lënë mbi 20 
të vrarë e të plagosur.

Më 19.7.44 Brigada sulmoi sërish armikun në 
Gjirokastër. Batalioni i 3-të sulmoi natën në befa-
si duke i shkaktuar armikut humbje të shumta në 
njerëz e mjete, ndërsa nga forcat partizane ra heroi-
kisht zv/komisari i kompansië Hito Gaçe dhe u pla-
gos partizani Ollav Dhame.

Në Gusht ’44 Brigada e 8-të mori urdhër nga 
Shtabi i Përgjithshëm për të çliruar Konispolin. Luf-
timet u zhvilluan të ashpra dhe pas 48 orësh (më 28 
gusht ’44) Konispoli u çlirua. Armiku la më se 10 të 
vrarë, dhjetra të plagosur; U zunë 21 robër, mbi 17 
pushkë e dy mitralozë të lehtë. Ndërkohë u plagos 
skuadërkomandanti Fejzo Rexhepi nga Mallakastra, 
u vranë katër partizanë, ndër të cilët edhe koman-
danti trim i Kompanisë së 3-të Razo Zeneli.

Kjo brigadë ka luftuar për çlirimin e qyteteve të 
Gjirokastrës, Beratit, Lushnjës dhe Tiranës, si dhe 
jashtë ku jve administrativë shqiptarë, duke dhënë 
një kontribut të madh edhe në çlirimin e viseve 
kosovare.

Brigada e 8-të Sulmuese ka qenë një nga forma-
cionet partizane më të suksesshme gjatë Luftës së 
Dytë Botërore. Ajo u krijua nga çeta të ndryshme 
partizane, të cilat kishin vite që luftonin kundër 

pushtuesve dhe mori pjesë në çlirimin e qyteteve, si 
Gjirokastra, Berati, Tirana etj.

Brenda tre mujash nga krijimi Brigada arriti të 
kishte një efektiv prej 820 partizanë e partizane. 
“Partizanët e Brigadës së VIII-të Sulmuese, bij të 
thjeshtë të trevave atdhetare dhe patriotike të jug-
ut, shkruan me gjakun e tyre histori lavdie gjatë 
viteve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare.

Pas çlirimit të Tiranës, Brigada e 8-të S, me Urd-
hër të Shtabit të Përgjithshëm marshoi së bashku 
me forcat e Brigadës së 6-të në tokat e ish-Jugosl-
lavisë, në ndjekje të pushtuesit. Gjatë luftimeve të 
atjeshme ranë heroikisht Heroi i Popullit Thidhori 
Mastora dhe komisari trim i batalionit të 3-të, Pano 
Xhixho.

Brigada e 8-të Sulmuese ka lënë në fushën e luf-
timeve kundër armikut 148 dëshmorë dhe rreth 176 
të plagosur, nga këto tre shoqe partizane.

Emrat e dëshmorëve të kësaj brigade, të shokëve 
dhe shoqeve të armëve, të cilët dhanë jetën për at-
dheun në moshën më të bukur, janë shkruar me 
shkronja të arta në panteonin e kombit shqiptar.

Veteranët e LANÇ dhe paaardhësite tyre janë 
krenarë për gjakun, mundin dhe sakri cat e parti-
zanëve dhe dëshmorëve e heronjve të kësaj Brigade.

Në këtë përvjetor të shënuar të saj, për historinë 
e popullit shqiptar, shprehim bindjen dhe besimin e 
palëkundur se ëndrrat, idealet dhe gjaku i 28 mijë 
dëshmorëve do të respektohen ndër breza.

Kimete RAMA



PRILL 2022; Nr. 4(406) VETERANI 3

REAGIMI

Federata Shqiptare e Veteranëve 
të Luftrave për Liri dënon me ashpër-
si agresionin rus ndaj Ukrainës dhe 
solidarizohet me qytetarët ukrainas. 
Në reagimin e saj  FSHVLL e cilëson 
sulmin rus ndaj Ukrainës, agresion 
ndaj një vendi të pavarur, sulm ndaj 
Europës dhe së drejtës së popujve për 
të jetuar të lirë dhe të barabartë. “Jemi 
në anën e popullit ukrainas dhe vler-
ave të drejtësisë”, thekson deklarata 
për mediat e FSHVLL.

Federata Shqiptare e Veteranëve 
të Luftrave për Liri u bashkohet thir-
rjeve të NATO-s dhe të bashkësisë 
ndërkombëtare drejtuar Rusisë për të 
braktisur menjëherë rrugën e dhunës 
dhe agresionit, të respektojë të drejtën 
ndërkombëtare humanitare, dhe të 
kthehet në rrugën e dialogut. 

Ndërkohë FSHVLL vlerëson qën-
drimin e dy qeverive, të Shqipërisë 
dhe Kosovës, në unison me NATO-n 
dhe BE-në.  Ajo  shpreh bindjen se dy 
qeveritë tona do të zbatojnë të gjitha 

ZOTI MIKHAIL AFANASIEV - AMBASADOR I 
FEDERATËS RUSE NË TIRANË!

Mua, shkrimtarit Shpendi Topollaj, au-
tor i shtatëdhjetë librave në të gjitha 
gjinitë, pesë nga të cilat janë përkthyer 

dhe botuar në vendin tuaj, vite më parë, nga ana e 
Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Rusisë më 
është akorduar çmimi “Pushkin” me motivacionin: 
“Për bukurinë e fjalës dhe të mendimit”. Ceremonia 
u organizua në sallën e madhe të Muzeut Histor-
ik, ku çmimin ma dorëzoi ambasadori i asaj kohe 
zoti Aleksandër Karpushin, në prezencë të të dër-
guarit të posaçëm, poetit Vladimir Masallov, sek-
retar i Përgjithshëm i asaj Lidhje. Për mua, më 
shumë se vlerësim, ishte një gëzim, pasi ky nder-
im vinte nga në shtet i madh, me një trashëgimi 
të admirueshme kulturore, nga populli i të cil-
it kishin dalë korifej të letrave si Tolstoi, Gogoli, 
Çehovi, Turgenievi, Lermontovi, Esenini, Dostoje-
vski, Shollohovi, Blloku, Pasternaku, Ahmatova, 
Jevtushenko, Brodskij, Cvetajeva, Sollzhenjicini 
etj. etj. Ndihesha krenar, dhe botuesit, kujdese-
shin që ta vendosnin atë në ballinat e librave të 
mij. Me cilësinë e anëtarit të Kryesisë së LSHA të 
Shqipërisë dhe atë të kryetarit të kësaj Lidhje në 
Durrës, por edhe si anëtar i Kryesisë së Shoqatës 
së Miqësisë Shqipëri - Rusi, kam organizuar dhe 
zhvilluar në Pallatin e Kulturës “Aleksandër Moi-
siu”, një sërë veprimtarish mbreslënëse kushtuar 
 gurave të shquara dhe ngjarjeve të rëndësishme 
të historisë së popullit rus, me pjesëmarrjen e am-
basadorëve të radhës. 

Kisha të drejtë, pasi veprën e pavdekshme të 
Pushkinit, këtij “bardi shpirtndezur” siç e kishte 
quajtur Derzhavini, në vendin tonë e njihte i madh 
e i vogël. Vargjet e tij: “Lirisë i thura himn në shek-
ullin e ashpër”, “Mbi frone dridhuni tiranë / Me 
shpirtin djallëzor në gji / Dhe ti ngri krye anem-

Duke dënuar sulmin rus kundër Ukrainës FSHVLL shpreh solidaritetin me popullin ukrainas

Federata Shqiptare e Veteranëve të Luftrave 
për Liri  dënon agresionin rus ndaj Ukrainës

angazhimet e marra në kuadër të poli-
tikës së jashtme dhe të sigurisë së për-
bashkët. Përpos dënimit të agresionit 
rus, Federata Shqiptare e Veteranëve 

të Luftrave për Liri dënon edhe mosre-
agimin e këtij agresioni nga ana e Ser-
bisë. “Ne e dënojmë edhe mosdënimin 
e agresionit rus nga fqinji ynë verior, 

Serbia dhe mosvënien e sanksione-
ve. Pozicioni edhe-edhe, duke tentu-
ar të luajë qendrën e dy shtë dhe me 
Moskën edhe me Brukselin, edhe me 
Washingtonin edhe me Pekinin, është 
pozicion edhe me autokracinë edhe 
me demokracinë. Por, ndaj agresion-
it të Rusisë e pushtimit të Ukrainës 
nuk mund të ketë neutralitet për 
vende kandidate për anëtarësim në 
Bashkimin Evropian (BE)”, thuhet në 
deklaratën e FSHVLL.

Duke dënuar sulmin rus kundër 
Ukrainës FSHVLL shpreh solidaritetin 
me popullin ukrainas. 

“E gjithë bota është e bashkuar 
kundër këtij akti të paligjshëm agre-
sioni. Sulmi kundër Ukrainës është 
krim, Përgjegjësia bie mbi udhëheqjen 
ruse. Përgjigja e shteteve pjesëmarrëse 
të OSBE-së dhe e komunitetit ndër-
kombëtar në tërësi, duhet të jetë e 
prerë, e koordinuar dhe me pasoja të 
menjëhershme,” citohet deklarata për 
shtyp e FSHVLL.

 LETRA

AGRESIONI RUS NDAJ UKRAINËS, SHPENDI TOPOLLAJ  
KTHEN ÇMIMIN “PUSHKIN” NË   SHENJË PROTESTE

banë / Me burrëri, o robëri!” apo “Ne jemi dy zogj, 
pa liri s`rrojmë dot! / Mbi male, vëlla, të vërsulemi 
tok, / mbi detet e kaltër, të çlirët si lot. / Ku era 
dhe unë baresim nga mot!”, mbeten aktuale edhe 
sot e kësaj dite. Por, fatkeqësisht, ngjarjet tron-
ditëse të kohëve të fundit, ku ajo ushtria që dikur 
kishte larë me gjak heronjsh fushat e pafund nga 
Sheshi i Kuq i Moskës deri në Portat e Branden-
burgut në Berlin, kundër hordhive barbare hitleri-
ane, tani iu vërsul me zjarr e me hekur një vendi e 
populli paqësor, duke vrarë pa dallim në mënyrën 
më kriminale njerëz të pafajshëm, deri dhe fëmijë. 

Asnjë arsye nuk i përligj këto veprime barbare, 
kundër atij vendi që vetëm kolektivizimi stalinist i 
shkaktoi shtatë milion viktima dhe pushtimi hitle-
rian gjashtë milion të tjerë. 

Kohët moderne kërkojnë sjellje moderne, të 
mençura, politike e diplomatike ku mbizotëron 
llogjika se njeriu, pra edhe një i vetëm është bosh-
ti i botës siç shprehej A. Çehovi. Humanisti i Ril-
indjes evropiane Françesko Petrarka (Francesco 
Petrarca), qysh në shekullin e katërmbëdhjetë 
shkruante se “Nuk ka liri më të çmuar se liria e 
gjykimit. 

E lakmoj ta kem për veten, por pa ua hequr 
të tjerëve”. Ju duhet ta dini se edhe në Greqinë e 
Lashtë, Perëndia e Luftës, Aresi ishte më pak i re-
spektuari. Vetëm romakët agresorë, ata që kërko-
nin të krijonin perandori, i dhanë atij rëndësi, 
duke e bërë sheshin e Marsit, vendin ku legjion-
arët vringëllinin armët para se të nisnin betejat 
për pushtime. Dhe ja tani: qeveria juaj si Hermesi 
mitologjik e zgjoi Perëndinë e Luftës për të sjellë 
sherre, vrasje e shkatërrime, sikur të mos mjaf-
tonin ato të deritanishmet. 

Ju jeni një popull që ndofta më shumë se të 
tjerët keni vuajtur nga lufta dhe keni bërë sakri-
 ca të panumërta për të mbrojtur atdheun tuaj. 
Sikur të ngriheshin nga varri dëshmorët tuaj, kam 

bindjen se do thërrisnin me gjithë forcën e shpir-
tit të tyre: “Ndaloni, se e keni gabim! Me këto që 
po bëni, ta dini se historia do të na dënojë. Ju 
po dëmtoni edhe vetë Rusinë tonë, dhe a nuk u 
dhimbsen edhe djemtë tanë që po japin jetën për 
teka diktatorësh. Mos e harroni Hitlerin!” 

Zoti Ambasador! Duke qenë se jeni përfaqësue-
si zyrtar i atij vendi, ku nuk shoh asnjë reagim 
nga ana e intelektualëve dhe sidomos shkrim-
tarëve, për të dënuar çmendurinë e qeverisë tuaj, 
edhe kur popujt po kërcënohen me përdorimin e 
armëve bërthamore, pra me zhdukjen e njerëzimit, 
çka më bën të ndihem i turpëruar nga heshtja e 
tyre miratuese, jam i detyruar t`u bëj me dije se 
çmimin “Pushkin” që dikur krenohesha, ta kthej 
mbrapsht. Kjo le të jetë edhe shprehje e solidarite-
tit me rezistencën e popullit ukrainas dhe masat e 
përbashkëta të komunitetit ndërkombëtar.

Po ashtu, me këtë gjest mendoj se do të jem më 
i nderuar si njeri dhe si shkrimtar, pasi e kam të 
qartë fundin e kësaj aventure kaq të rrezikshme, 
se fundja do të ndodhë ajo që thosh Shileri se 
“Historia botërore është gjyqi botëror”. 



PRILL 2022; Nr. 4(406)4 VETERANI

80 VJETORI

Prof. Asoc. Dr. Bernard ZOTAJ

RINIA NË LUFTË PËR ÇLIRIM

Më 5 maj 1942 në Tiranë u vra nga 
fashistët italianë udhëheqësi i rinisë Qe-
mal Stafa. Ky vit është 80 vjetori i rënies 
heroke të këtij të riu revolucionar që në 
moshë të re dha gjakun për lirinë e ven-
dit të tij. Ishte Qemal Stafa dhe plotë të 
rinj të tjerë shqiptarë që kur zëri i atd-
heut që lëngonte nën pushtimin fashist, 
ngritën zërin e fuqishëm dhe u bashkua 
në lëvizjen e madhe të kohës, që quhej 
antifashizëm, jo vetëm në Shqipëri por 
në të gjithë Europën e civilizuar.

Ishte Lëvizja Antifashiste që bëri 
bashkimin e forcave përparimtare të 
botës, pavarësisht regjimeve të tyre ko-
munist apo borgjez, për t’u bashkuar 
në Koalicionin e Madh Botërore, për 
luftë kundër të keqes së madhe që po 
përparonte me shpejtësi në zemër të Eu-
ropës, siç ishte nazi-fashizmi.

Këtë lëvizje më shumë se kushdo e 
përkrahu edhe rinia shqiptare, e cila u 
vendos në ballë të lëvizjes, në ballë të 
luftës, duke  lluar që nga njësitet gue-
rile, për të mbushur më të rinj radhët e 
njësive të Ushtrisë partizane. Rinia e të 
gjitha profesioneve, punëtorë dhe fsha-
tarë, nxënës dhe student, intelegjienca 
përparimtare e kohës e përkrahu fuq-
ishëm këtë lëvizje të madhe, e përkra-
hu dhe populli i vuajtur shqiptar, po 
thuaj se shumica e shqiptarëve. Populli 
së bashku me të rinjtë dhe organizatat 
politike që u krijuan në kohën e Luftës 

Largësia kohore e 80 viteve nga dita e rënies heroike e nxjerr akoma më mirë madhështinë dhe thjeshtësinë njerëzore të fi gurës së tij.

Dëshmorët dhe Qemal Stafa
• Prof. Nasho Jorgaqi ka 

shkruar një monogra-
fi  të gjerë për Qemal 
Stafën. Në këtë libër që 
përshkruhet bota e mad-
he e Qemal Stafës, au-
tori thekson se ai që ka 
provuar të hyjë në jetën 
e Qemal Stafës, sado 
mirë ta njohë, përsëri e 
ka të vështirë t’i qaset 
personalitetit të tij pa një 
lloj mahnitjeje. Një jetë 
aq e shkurtër e me një 
refl eks aq të fuqishëm 
në historinë e revolu-
cionit tonë

së Dytë Botërore, ishin në luftë, por në 
këndvështrime të ndryshme. Lufta nisi 
dhe bitisi me  toren e madhe të popul-
lit, pasi ai ju qep nga pas bijëve më të 
mirë, ata që veten e quanin partizanë, 
antifashistë dhe komunistë.

Ranë në këtë luftë, jo pak por shumë, 
shumë 28.000 mijë dëshmorë vaditë 
tokën shqiptare, por dhe tokën e Kosovës 
dhe të ish-Jugosllavisë, si ndihmë e 
lëvizjes dhe të kontributit në aleancën e 
madhe të drejtuar nga SHBA-Angli-BS.

VLERËSIMI PËR DËSHMORËT NË 
KOHËN E SOCIALIZMIT…

Kontributi i gjakut të derdhur nga 
qeveria e Enver Hoxhës, pas çlirimit të 
vendit u nderuar dhe u vlerësua për 
familjet e dëshmorëve. Shteti monist nx-
orri ligje dhe sanksionoi vendin dhe  g-
urën e dëshmorit të Atdheut. Kudo në të 
gjithë vendin  gura e dëshmorit u vlerë-
sua, u ngritën simbole të tyre, si vend-

vulën e një populli të tërë dhe  gura e 
tyre u zmadhua e nuk u hodh një njollë 
mbi veprën e tyre heroike. Vlerësimi dhe 
qëndrimi ndaj dëshmorëve, ndaj sim-
boleve të tyre ishte për t’u admiruar.

Për të gjitha këto simbole të ngritura 
nga populli shqiptar, midis tërë halleve 
dhe problemeve të shumta shoqërore 
dhe ekonomike të kohës, u tregua kuj-
des dhe vëmëndje nga organet e pushte-
tit për t’i ruajtur dhe mirëmbajtur, për 
t’u lënë brezave historinë e tyre dhe të 
luftës së bërë për liri dhe çlirim të ven-
dit.

QEMALI, NJË SIMBOL ME PËR-
MASA HISTORIKE

Prof. Nasho Jorgaqi ka shkruar një 
monogra  të gjerë për Qemal Stafën. Në 
këtë libër që përshkruhet bota e mad-
he e Qemal Stafës, autori thekson se ai 
që ka provuar të hyjë në jetën e Qemal 
Stafës, sado mirë ta njohë, përsëri e ka 
të vështirë t’i qaset personalitetit të tij pa 
një lloj mahnitjeje. Një jetë aq e shkurtër 
e me një re eks aq të fuqishëm në his-
torinë e revolucionit tonë.

Jeta e tij është e mbushur plot e për-

plot me hove lufte e qëllime të mëdha, 
me një dëndësi ngjarjesh e përpjekjesh 
heroike, e frymëzuar përherë nga ideali i 
shenjtë i revolucionit.

Jeta dhe vepra e Qemal Stafës gjen-
det në rrugët e revolucionit tonë, ku me 
vlera e cilësi të mrekullueshme qëndron 
 gura e tij. Në këtë libër gjejmë njeriun, 
militantin revolucionar dhe artistin, per-
sonalitetin e të riut që ra në hovet e para 
të lëvizjes antifashiste. Kështu cilësitë e 
mëdha njerëzore u shfaqën menjëherë 
tek djaloshi revolucionar dhe ato nuk 
njohën moshë. Qemali që fëmijë dukej 
djalë, e që djalë dukej burrë i rritur. Tek 
ai u shpreh pjekuria e parakohëshme, 
natyra liridashëse dhe humane. Shpirti 
i tij ishte kërkues, ai kishte ishte guxim 
dhe synonte për të parë më larg.

Qemali ishte pjellë e kohës së 
tij, e një kohe të rëndë për fatin 
e popullit e të kombit shqiptar. 
Brezi i tij u revoltua nga padre-
jtësitë e kohës dhe u vu në kërkim 
të drejtësisë. Nga kjo padrejtësi zë 
 ll serioziteti dhe vendosmëria e 
tyre, besimi dhe guximi, një larmi 
me vlera shpirtërore dhe intelek-
tuale që u shpalosen me shpejtë-
si në jetën e shkurtër të Qemal 
Stafës dhe e mjaft të rinjve shqip-
tarë në ato vite të zjarrta lufte.

PËRKUSHTIM DHE 
BESNIKËRI NDAJ NJË IDEALI

Qëllimi i Qemalit ishte dhe 
mbeti përpjekja  snike për të 
përhapur të vërtetën. Kësaj 
lufte, ai i kushtoi kohën më të 
mirë, me mençuri dhe me urtë-
si, me shpirt human, me tal-
ent dhe kulturë, që në moshën 
pesëmbëdhjetëvjeçare, shkroi 
se “edhe ne shqiptarët do ta 
rrënojmë të vjetrën ...”. Kësh-
tu, në emër të saj ra heroikisht, 
duke u shndërruar në  amur 
lufte për rininë dhe popullin e 

tij. Qemali bëri në një të vetme fjalën 
revolucionare me aksionin revolu-
cionar. Dhe në këtë kohë të shkurtër 
revolucioni, kurrë nuk e vuri veten 
në rolin e drejtuesit. Idetë tek Qema-
li buronin dhe rrezatonin natyrshëm. 
Idetë e tij përbënin thelbin e debat-
eve, të bisedave, të shkrimeve dhe të 
qëndrimeve, sepse në në çdo rrethanë 
kishte vetëdijen prej një revolucionari. 
E vërteta për Qemali ishte  lozo a dhe 
ideologjia e klasës punëtore, që histo-
ria i kish ngarkuar misionin e madh të 
ndërtimit të botës së re. Mendimet dhe 
përpjekjet e Qemalit kishin një logjikë 
që rridhte nga vetë jeta e përditshme, 
sepse ai kurrë se foli me parrulla e 
sllogane, por fjala e tij kishte karak-
ter human, si dhe bindës. Shokëve u 
thoshte shpesh se ata që kanë kuptu-
ar një thërrime të vërtetë, ata që kanë 
parë një rreze drite, e kanë për detyrë, 
detyrë historike, ta përhapin dhe ta 
zgjerojnë. Qemali ishte dhe përhapës 
dhe luftëtar i ideve revolucionare, ai 
kishte intuitë dhe takt, logjikë dhe go-
jtari, të gjitha këto të arritura me punë 

prehjet e dëshmorëve në 36 grupvor-
rezash në të gjithë Shqipërinë. U bënë 
përmendore dhe lapitarë, ku luftëtarët 
dhe partizanët shkruan faqe heroizmi 
dhe derdhën gjakun për lirinë e ven-
dit. U vendosën pllaka përkujtimore në 
nderim të kësaj lufte dhe të njerëzve që 
u gjendën në ballë të saj. U ngritën dhe 
buste për heronj dhe dëshmorë, u bënë 
shtëpi muze dhe muzeume të kësaj lufte 
të madhe. Shumë institucione, shkolla, 
rrugë dhe fshatra morë emrin e dësh-
morëve, për t’i nderuar dhe përkujtuar 
për veprën e tyre heroike.

Nderim për të rënët në luftë, por dhe 
për sakri cat e patriotëve, atdhetarëve, 
rilindasve dhe kapedanëve të çetave 
patriotike, u bënë vlerësime dhe u 
shpallën dëshmorë. Nderimi për ta mori 

(Vijon në faqen 5)
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e njohje të thellë, duke qenë një studi-
ues i apasionuar dhe një punëtor in-
telektual i palodhur.

QEMALIN NË LARTËSINË E NJË 
UDHËHEQËSI MILITANT

Idetë revolucionare të tij gjentën 
shprehje në krijimeve letrare që shkroi 
dhe botoi. Në të gjtiha shkrimet ndihet 
jehona e mendimit revolucionar, revol-
ta, pakënaqësia, thirrja për ndryshime. 
Kështu apeli për luftë e nis frymëmarr-
jen në vjershat “Hijes së tim vëllai” dhe 
“Shokut të prangave”. Poeti shkrihet me 
luftëtarin. 

Veprimtaria prej agjitatori e Qemalit, 
kishte të bënte me masën e gjerë të pop-
ullit e të rinisë dhe kjo, së bashku me 
programin e qartë të luftës. Kjo veprim-

Av. Drita REXHEPI

Më 15 mars 1916 në Gjakovë lindi Heroi i 
Popullit, gjeneral major në Luftën Antifash-
iste Nacionalçlirimtare, Fadil Hoxha. 

Që nga Lufta e Dytë Botërore, si luftëtar, Ko-
mandant i UNÇ dhe njësive partizane në Kosovë., 
politikan patriot Fadil Hoxha, ishte një nga  gu-
rat më të shquara, i shqiptarëve të Kosovës. Në 
vazhdimsi synonte bashkimin kombëtar. Zgjidh-
jen e çështjes së Kosovës gjithnjë e shihte vetëm 
në bashkimin me Shqipërinë. Ishte ideator dhe or-
ganizator i Konferencës së Bujanit ku u miratua 
rezoluta, në të cilën thuhej: “Kosova dhe Rrafshi 
i Dukagjinit është krahinë e banuar me shumicë 
nga populli shqiptar, i cili, si gjithmonë, ashtu 
edhe sot, dëshiron të bashkohet me Shqipërinë”. 
Synimet për zgjidhjen e çështjes nacionale në 
dritën e Luftës Nacionalçlirimtare dhe për bashkim 
me Shqipërinë, në bazë të të drejtës për vetëven-
dosje, Fadil Hoxha parashtroi funkcionarëve, në 
nivelet më të lartë jugosllave. 

Mirëpo, këto aspirata u kundërshtuan nga ud-
hëheqësia serbosllave. 

Fadil Hoxha, pas Luftës së Dytë Botërore, 
në kushte të reja, të vështira, të imponuara me 
dhunë, vazhdoi të jetoj dhe veproj me popullin, në 
një front të ri, të zhvillimit shoqëror e ekonomik, 
arsimor e kulturor, të Kosovës. Ai u angazhua për 
hapjen e horizonteve të reja të dijes, për eman-
cipimin e përgjithshëm të arsimit, për zgjërimin e 
horizonteve të lirisë që re ektohej me veprimtarinë 
e tij praktike në terren. 

Synimi i tij ishte edhe emacipues brenda lim-
iteve të pushtetit serbomadh, ku kërkonte hapsi-
ra për të drejtat shoqërore e kombëtare të shqip-
tarëve dhe një horizont më të gjerë të lirisë për 
të gjithë. Konsolidimi i institucioneve dhe të dre-
jtat e qytetarëve të shqiptarëve të Kosovës, për te 
ishin thelbësore në zgjedhjen e çështjes shqiptare 

Zgjidhjen e çështjes së Kosovës gjithnjë e shihte vetëm në bashkimin me Shqipërinë

FADIL HOXHA -  VIZIONARI DHE STRATEGU 
QË DHA GJITHÇKA PËR KOSOVËN

• Fadil Hoxha fuqimisht përkrahu luftën e UÇK- së duke thënë: ‘” Po të isha i ri, 
përsëri do t’i mbathja opingat dhe do të dilja në UÇK”

dhe të Kosovës. Në këtë kontekst ndër arritjet më 
me vlerë të Fadil Hoxhës ishte Kushtetetua e vitit 
1974. Me miratimin e Kushtetutës së vitit 1974, 
Kosova ngrihet në entitet të fortë juridik në feder-
atën jugosllave. 

Kosova  toi të drejtën e përfaqësimit në të gjitha 
organet e administratës dhe të pushtetit ekzeku-
tiv, dhe kishte të drejtën e vetos, në Federatën e 
atëhershme jugosllave, sikurse gjashtë njësitë e 
tjera federale.

Të gjitha faktet dëshmojnë pro lin e Fadil Hox-
hës, si një politikan aktiv politikisht i guximshëm, 
dhe moralisht  i vendosur të luftoj për pikëpamjet e 
tij. Në vitin 1983 ai deklaron: “Kam luftu për Shqip-

ni, e për Jugosllavi nji plum nuk e kisha shprazë”. 
Fadil Hoxha fuqimisht përkrahu luftën e UÇK- së 

duke thënë: ‘” Po të isha i ri, përsëri do t’i mbathja 
opingat dhe do të dilja në UÇK”

Që nga Lufta e Dytë Botërore, deri në vdekje, 
nga shërbimet sekrete serbo-jugosllave (OZNA dhe 
UDB-a), Fadil Hoxha është akuzuar si separatist, 
inspirator e bartës e nacionalizmit shqiptar, është 
kërcënuar me burgosje dhe është shkarkuar nga të 
gjitha postet.

Megjithatë, Fadil Hoxha deri në vdekje mbeti nje 
 gurë si vizionar dhe strateg, i cili dha gjithçka për 
Kososovën, për ç’ arsye sinqerisht është admiruar, 
duke gëzuar respektin e madh.

Dëshmorët dhe Qemal Stafa
tari i dha krah dhe e ngjiti në lartësinë e 
udhëheqësit militant.

Në muajt e parë të vitit 1942 Qemali 
shkoi kudo në Shqipëri, në Shkodër, në 
Sarandë, në Elbasan, në Fier, në Gji-
rokastër dhe në Durrës, duke ngritur 
zemrat e njerëzve dhe të rinisë për luftë. 
Vlerat e tij prej agjitatori revolucionar 
shpërthyen me forcë e një bukuri si në 
kohë të stuhishme. Idealet e tij besim-
plotë ishin “ta jetojmë shokë, të ardh-
men që sot!”

Qemali e shfaqte dashurinë e mad-
he që ai kishte për njerëzit, duke ven-
dosur lidhje me rininë dhe kishte aftësi 
të rrallë komunikimi me masën e gjërë 
të popullit. Çdo gjë ishte njerëzore dhe 
buronte nga humanizmi i tij i thellë, që 
frymëzohej nga idealet revolucionare. 
Ai shqetësohej për fatin e njerëzve të 
thjeshtë, ku gjente dhe kuptimin e jetës 
për t’u angazhura në luftë.

KULTURA PËR QEMALIN 
MILITANT

Qemali kishte një kuptim tepër të gjerë 
e thellësisht demokratik. Ishte Qemali që 
shkoi në Pezë dhe drejtoi kursin e parë 
të luftës kundër analfabetizmit me parti-
zanët e çetës. Au u bë kështu pionier i parë 
i kësaj kulture emancipuese të popullit. 
Puna si drejtues dhe udhëheqës i rinisë 
shqiptare u karakterizua nga pjekuria e 
lartë politike e ideologjike, si dhe nga hor-
izonti i gjerë kulturor. 

Qemali luftoi me konceptet anarkiste 
që kërkonin të largonin rininë nga shkolla 
dhe kultura. Sepse për Qemalin lufta për 
liri dhe qytetërim s’mund të kuptohej pa 
njera-tjetrën, se rinia do luftonte dhe do 
mësonte.

Për Qemalin letërsia dhe arti ishin 
pjesë e pandarë e botës së madhe 
shpirtërore të të rinjve. Ai kishte lexuar 

dhe studiuar sistematikisht kryevepra ar-
tistike. Ai kishte një natyrë të ndjeshme 
dhe një shpirt artisti, dhe kishte shfaqur 
talentin e një letrari të kompletuar, duke e 
ndjeër thellë artin dhe çmuar atë. Qemali 
ka shkruar vjersha, proza poetike, artikuj, 
trakte etj. Ai organizoi dhe drejtoi organet 
“Shkëndija” dhe “Kushtrimi i lirisë”, dy or-
gane që ngritën për luftë peshë zemrat e të 
rinjve. Qemali kishte mësuar mandolinën 
dhe violinën, ai këndonte dhe vizatonte, 
bisedat për artin ishin temat e preferuara 
të tij. Prof. Nasho Jorgaqi shprehet se tek 
Qemali “rrinin se toku ideali revolucionar 
me artin revolucionar”.Qemal Stafa u bë 
kështu personalitet dhe  toi me punën 
dhe veprën e tij duke u bërë dimension 
historike dhe me këtë dimension qën-
dron dhe kohën tonë. Largësia kohore e 
80 viteve nga dita e rënies heroike e nx-
jerr akoma më mirë madhështinë dhe 
thjeshtësinë njerëzore të  gurës së tij.

(Vijon nga faqja 4)



PRILL 2022; Nr. 4(406)6 VETERANI

SPECIALE

Një muaj luftë. Shumë s da. 
Me qeverinë e saj ende në 
këmbë e me trupat e saj të 

shumta që luftojnë forcat ruse deri në 
ngërç të përgjakshëm, Ukraina është e 
tmerruar, e plagosur dhe mban zi për 
të vdekurit, ama nuk e ka ndërmend 
të dorëzohet.

Kur Rusia e nisi pushtimin e saj më 
24 shkurt, në ofensivën më të madhe 
në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore 
dhe vuri në dukje perspektivën e për-
shkallëzimit bërthamor në rast se 
Perëndimi do të ndërhynte, dukej e 
mundshme përmbysja e rrufeshme 
e qeverisë së zgjedhur në mënyrë 
demokratike të Ukrainës.

Mirëpo, me të mërkurën që shënoi, 
katër javë të plota luftime, Rusia 
është zhytur në fushatë ushtarake të 
rëndë, me numër të pallogaritshëm të 
vdekurish, me fund të menjëhershëm 
në horizont dhe me ekonominë e saj të 

Administrata e Presidentit Joe 
Biden ka akuzuar zyrtarisht Rusinë 
për krime lufte në Ukrainë dhe ka 
bërë të ditur se Uashingtoni do të 
koordinohet me vende të tjera për të 
ndjekur në rrugë ligjore përgjegjësit.

Në një kohë kur Rusia vazhdon të 
godasë objektivat civilë në Kiev dhe 
qytete të tjera të Ukrainës, zyrtarët e 
Departamentit të Shtetit janë treguar 
të kujdesshëm në etiketimin e sul-
meve ruse si krime lufte, duke thek-
suar nevojën për hetime.

Ambasadorja e Shteteve të Bash-
kuara Beth Van Schaack është përqën-
druar në drejtësinë penale globale. Ajo 
u kon rmua nga Senati javën e kaluar 
dhe bëri një njoftim të rëndësishëm në 
ditën e dytë të saj në detyrë.

“Më herët, Sekretari Blinken njof-
toi përmes një deklarate se bazuar në 
të dhënat aktuale, qeveria e Shteteve 

Rezistenca e madhe e ukrainasve 
i kushton shumë Rusisë

gjymtuar nga sanksionet perëndimore.
Presidenti i SHBA-së, Joe Biden, 

dhe aleatët kryesorë do të takohen 
në Bruksel dhe në Varshavë këtë 
javë për t’i diskutuar masat e reja të 
mundshme ndëshkuese dhe më shumë 
ndihmë ushtarake për Ukrainën. De-

risa Biden u largua nga Shtëpia e 
Bardhë të mërkurën për  uturimin 
drejt Evropës, ai ka paralajmëruar se 
ekziston një “kërcënim real” që Rusia 
mund të përdorë armë kimike dhe ka 
sqaruar se do ta diskutojë këtë çësht-
je me liderët e tjerë. Valët tronditëse 

ekonomike dhe gjeopolitike të luftës - 
me çmimet në rritje të energjisë, frikën 
për furnizimet globale të ushqimit, 
dhe Rusinë e Kinën që radhiten në një 
rend të ri botëror me jehonën e Luftës 
së Ftohtë - kanë jehuar të gjitha në një 
planet që ende nuk ka dalë nga kriza e 
COVID-19. Me bluzat e tij ngjyrë ulliri, 
fytyrën e parruar dhe thirrjet e zëshme 
drejtuar qeverive në mbarë botën për 
ndihmë, presidenti ukrainas, Volody-
myr Zelenskyy, është shndërruar në 
një lider të kohës së luftës dhe antag-
onist nr. 1 i presidentit rus Vladimir 
Putin. Duke iu drejtuar Parlamentit 
japonez të mërkurën, Zelenskyy ka 
treguar se katër javë luftë janë vrarë 
mijëra, duke përfshirë të paktën 121 
fëmijë të Ukrainës.

“Njerëzit tanë nuk mund t’i varrosin 
në mënyrë adekuate të afërmit, miqtë 
dhe fqinjët e tyre të vrarë. Ata duhet të 
varrosen pikërisht në oborret e ndërte-
save të shkatërruara, pranë rrugëve”, 
ka theksuar ai.

Të shtyrë në mënyrë të përsëritur 
nga njësitë ukrainase të armatosura 
me armë të furnizuara nga Perëndimi, 
trupat ruse po bombardojnë objektivat 
nga larg, duke u rikthyer në taktikat 
që përdorën për shndërrimin e qytet-
eve në gërmadha në Siri dhe Çeçeni.

SHBA: Rusia ka kryer krime lufte në Ukrainë
të Bashkuara vlerëson se forcat ruse 
po kryejnë krime lufte në Ukrainë.”

Ajo tha se Shtetet e Bashkuara 
dhe partnerët e saj janë tronditur nga 
imazhet e sulmeve të forcave ruse 
nga toka dhe ajri ndaj objektivave 
civilë në Mariupol, përfshirë mater-
nitetin, shkollat dhe muzeumet.

E pyetur nga shtypi nëse vlerësi-
mi për krime lufte vlente edhe ndaj 
Presidentin Putin, Ambasadorja Van 
Schaack u shpreh:

“Kemi të bëjmë me një zinxhir ko-
mande kur bëhet fjalë për një ushtri 
si ajo ruse. Në bazë të parimeve dhe 
ligjit ndërkombëtar ne mund të mba-
jmë përgjegjës ata që janë përfshirë 
drejtpërdrejt, ata që mund të jenë 
bashkëpunëtor ose thënë ndryshe, 
ata që janë përfshirë në veprimtari 
kriminale me autorët e krimeve”.

Pavarësisht pamjeve  lmike ku 
shihet bombardimi i spitaleve dhe 
objekteve civile në Ukrainë, Rusia ka 
mohuar se ka shënjestruar qëllim-
isht civilët.

Zyrtarët amerikanë thonë mbaj-
ta e përgjegjësive për krime i takon 
një tribunali që ka juridiksion. Duke 
folur në Institutin Amerikan të Paqes, 
ambasadorja e Ukrainës në Shtetet e 
Bashkuara, Oksana Markarova, kujtoi 
kampin e parë nazist të përqendrimit 
të krijuar në mars 1933 pranë Myni-
hut.

“Fatkeqësisht, sot historia po 
përsëritet. Përsëri në qendër të Ev-
ropës, në Ukrainë, po  asim për 
mizori, gjenocid, krime lufte dhe 
krime kundër njerëzimit”.

Ekspertja e së drejtës ndërkom-

bëtare, Jane Stromseth, thotë se 
Gjykata Penale Ndërkombëtare (ICC) 
ka  lluar një hetim mbi Ukrainën.

“Prokurori i Gjykatës Ndërkom-
bëtare Penale (ICC) ka dërguar një 
ekip hetuesish në Ukrainë. Ai ka ka 
qënë vetë atje dhe ka biseduar me 
zyrtarë ukrainas, përfshirë Presiden-
tin Zelenskyy.”

Ka të ngjarë që gjatë qëndrimit në 
Evropë, Presidenti Biden të diskutojë 
me vendet aleate lidhur me krimet e 
luftës.

Estonia, Lituania, Gjermania, Po-
lonia, Sllovakia dhe Suedia po het-
ojnë ato që mund të përbëjnë krime 
lufte në Ukrainë, me synimin për ru-
ajtjen e provave për llogaridhënie.

Përgatiti: Kimete RAMA
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HOMAZH

Nga Harry BAJRAKTARI

Kemi humbur një mike dhe një 
grua të madhe….

Madeleine Albright ishte 
një Sekretare Shteti historike, e cila ud-
hëhoqi përpjekjet ndërkombëtare për të 
sjellë paqe dhe demokraci në Ballkan.

Ajo ndërroi jetë vetëm një ditë përpa-
ra përvjetorit të ndërhyrjes së NATO-s 
që çliroi Kosovën në 1999. E kanë qua-
jtur “Albright’s ëar” (Lufta e Albright-it) 
sepse ishte nga të parat që e kuptoi se 
me diktatorin serb Sllobodan Milloshe-
viq bënte punë vetëm gjuha e forcës.

Një nga kujtimet e mira më të pa-
harueshme me të është takimi një ditë 
përpara se të niseshim në Rambuje, 
në shkurt 1999. Do të udhëtonim me 
një grup aktivistësh të NAAC (Këshillit 
Kombëtar Shqiptaro Amerikan) dhe me 
miqtë tanë në Kongres, Eliot Engel dhe 
Sue Kelly, bashkëkryetarë të Kaukusit 
Shqiptar.

Madam Sekretarja, si e thërrisnin në 
atë kohë, na ftoi që ta ndihmonim që të 
bindte udhëheqësit e Kosovës që ta  r-
mosnin Marrëveshjen e Rambujesë si 
e vetmja mënyrë për të ndaluar Millo-

Nga Shaban MURATI

SHËNIM NGA BLLOKU DIPLOMATIK

(vijon ng fq.1)

Po në 24 mars lideri i bandës fashiste 
ruse “Ujqit e natës” njoftoi se sëbash-
ku me përfaqësues nga Serbia dhe nga 
“serpska republika” kanë mbjellë në 
malin Gasforta të Krimesë një pemë me 
emrin e Millosheviçit, në nderim të krim-
inelit ndërkombëtar të luftës, i cili vdiq në 
Gjykatën e Hagës.

Serbia i kërkoi në 24 mars edhe Malit 
të Zi që të përfshihej në këtë histeri an-
tiatlantike, për të lejuar përfaqësues të 
forcave ushtarake serbe të organizonin 
ceremonira për një ushtar serb të vrarë 
në vitin 1999. Por Minisria e Jashtëme e 
Malit të Zi e refuzoi kërkesën provokuese 
të qeverisë serbe.

Me një histeri zyrtare dhe masive të 
veçantë presidenti Vuçiç dhe qeveria e 
tij celebruan këtë vit ditën zyrtare an-
tiNato, 24 marsin, ditë e vendosur nga 
qeveritë serbe qysh në vitin 2000 për të 
s duar NATO-n dhe Perëndimin.

Por tani histeria antiNATO e pres-
identit Vuçiç ka arritur përmasa ab-
surde, sepse me zhurmën serbe për të 
ashtuquajturin “agresion të NATO-s në 
1999”, ai kërkon të mbulojë realitetin 
e agresionit të Rusisë në Ukrainë dhe 
të krijojë një alibi arti ciale për mos-
dënimin e agresionit rus nga Serbia dhe 
për refuzimin e Serbisë ndaj sanksione-
ve të tanishme të BE ndaj Rusisë.

Që nga 24 shkurti i nisjes së agre-
sionit rus në Ukrainë e deri më sot 
Vuçiçi nuk ka thënë gjysëm fjale për të 
dënuar agresionin rus. Disa idiotë të 
dobishëm të Serbisë në Tiranë dhe në 
ndonjë kryeqytet të BE nuk dihet pse 
u përpoqën t’ia shesin opinionit të tyre 

Lamtumirë Sekretarja Albright, 
Kosova do t’ju jetë përjetë mirënjohëse!

tare të asaj lufte.
U emocionova nga ceremonia e bukur 

me të cilën një sheshi në Prishtinë iu vu 
emri Madeleine Albright.

Si shumë prej nesh, Madeleine Al-
bright erdhi në këtë vend si emigrante 
me familjen e saj u vendos në SHBA për 
t’i shpëtuar regjimit komunist. Jeta e saj 
është një histori e bukur amerikane. Se 
vetëm në Amerikë, një emigrante bëhet 
diplomatja kryesore e vendit.

Pushoftë në paqe! Kombi shqiptar 
nuk do ta harrojë kurrë!

EDITORIAL

A do t’i lejonte kush nazistët sot të përdhosnin 8 majin 1945? 
Pse lejohet Vuçiç të përdhosë 24 marsin 1999?

publik si ar diplomatik kallpin serb të 
bashkimit të Beogradit me 141 shtete 
në votimin e rezolutën s OKB në 2 mars, 
që dënonte agresionin rus.

Ajo vota serbe ishte pjesëmarrje bi-
zantine e Serbisë në një miting diploma-
tik, ku në 141 shtete nuk bie në sy shteti 
individual. E vërteta është se presidenti 
Vuçiç dhe Serbia, edhe pas miratimit 
të rezolutës së OKB, nuk e kanë dënu-
ar asnjëherë Rusinë nominalisht për 
agresionin në Ukrainë. Manifestimeve 
shtetërore kulmore të histerisë naziste 
të udhëheqjes serbe në mbrojtje të agre-
sionit serb në Kosovë në vitin 1999, iu 
dha një jehonë e jashtëzakonëshme në 
mediat ruse, ku në 24 mars mbi 60 me-
dia ruse i kushtuan hapësira të mëdha 
histerisë së Serbisë kundër NATO-s.

I kushtuan, sepse është një mbrojtje 
e vlefëshme për Rusinë në këtë kohë të 
izolimit të saj të madh diplomatik euro-
pian dhe ndërkombëtar, dhe një ndihmë 
që i vjen agresorit rus nga shteti i vetëm 
europian, që nuk është bashkuar me 
sanksionet e BE ndaj Rusisë dhe shteti 
i vetëm që nuk e ka dënuar invazionin 
rus në Ukrainë.

Përballë kësaj histerie  lonaziste dhe 
antishqiptare të Serbisë për 24 marsin 
1999 kemi heshtjen uluritëse të Tiranës 
zyrtare.

Shihni faqet zyrtare të kryeministrisë 
dhe të ministrisë së jashtëme në 24-25 
mars dhe nuk do të gjeni asnjë deklaratë 
apo fjalë përshëndetje dhe mirënjohje 
për aktin e jashtëzakonshëm historik të 
19 shteteve demokratike të NATO-s, të 
cilat ndërhynë dhe shpëtuan Kosovën 
nga gjenocidi dhe spastrimi etnik dhe 
sollën lirinë dhe pavarësinë e saj. Tirana 
kishte një rast të rrallë të bënte detyrën 
kushtetuese dhe kombëtare, sepse në 
24 mars u zhvillua samiti i jashtëzakon-
shëm i NATO-s në Bruksel, kur morën 

pjesë dhe kryeministri shqiptar, bashkë 
me ministren e jashtëme dhe ministrin 
e mbrojtjes. Ishte një forum dhe rast 
ideal diplomatik dhe moral që Shqipëria 
të falenderonte NATO-n për kontributin 
historik të çlirimit të Kosovës.

Një rast tjetër për të shprehur 
mirënjohjen shqiptare ndaj NATO-n 
ishte edhe ndarja nga jeta në 23 mars 
e arkitektes diplomatike për ndërhyr-
jen atlantike në të mirë të lirisë dhe të 
pavarësisë së Kosovës, sekretares së 
famshme të shtetit në qeverinë e pres-
identit Bill Klinton, diplomates së rallë 
Medlin Ollbrajt, e cila meriton të quhet 
“heroinë e kombit shqiptar” dhe të ketë 
një shtatore në mes të Tiranës.

Por nuk gjendet asnjë deklaratë qe-
veritare në 24 mars për të shprehur 
mirënjohjen ndaj NATO-s dhe për t’iu 
kundërpërgjigjur fushatës naziste të 
presidentit serb, i cili ka ngritur një fab-
rikë balte për përdhosjen e ndërhyrjesl 
lirisjellëse të NATO-s dhe po shfryn 
urrejtjet nacionaliste serbe kundër 
Kosovës, kundër kombit shqiptar dhe 
kundër NATO-s.

Shqipëria ka detyrimin kushtetues 
që të mbrojë të vërtetat historike të kom-
bit shqiptar dhe të Aleancës Atlantike 
në Ballkan. Ka detyrën kombëtare që t’i 
përgjigjet antishqiptarit të madh Vuçiç, 
që drejton Serbinë sot, dhe të mos lejojë 
gënjeshtrat dhe platformat fashiste ser-
be të helmojnë Ballkanin.

E papranueshme është edhe hesht-
ja e BE përballë kësaj histerie naziste 
në Beograd. Presidenti serb bën në 18 
mars deklaratën skandaloze fashiste që 
“Unë them se Millosheviçi nuk është fa-
jtor” dhe Borrellët, Lajçakët dhe asnjë 
zyrë diplomatike e BE nuk jep alarmin 
për këtë thirrje dhe program luftënxitës 
serb në rajon.

Në vend që të merret me politikën e 

rrezikëshme dhe proruse të presidentit 
serb, i cili po ringjall fantazmat e Millo-
sheviçit, në vend të merret me qeverinë 
serbe që po ngren shtetin dhe populllin 
serb në manifestime për mbrojtjen e 
agresionit rus në Ukrainë, burokracia 
diplomatike e BE gjen kohë dhe shpreh 
përkrahje për rivendikimet territoriale 
të Serbisë në Kosovë me pretekstin ab-
surd të organizimit të zgjedhjeve serbe 
në Kosovë. 

Nuk dihet se cila është ajo mendje 
e ndritur diplomatike në BE që në këtë 
situatë të zjarrit rus në Europë dhe kur 
Serbia është aleate e atij zjarri, kritikon 
Kosovën pse nuk lejon zgjedhjet serbe 
në territorin sovran të shtetit të Kosovës.

Asnjë diplomat i asnjë shteti anëtar 
të BE nuk është në gjendje të sjellë qoftë 
dhe një shembull të vetëm kur një shtet 
anëtar i BE ka lejuar që të mbahen në 
territorin e vet zgjedhje ruse, bjelloruse 
apo iraniane.

Duke heshtur përballë kësaj përd-
hosje, që presidenti serb i bën të vër-
tetës historike të ndërhyrjes humanitare 
dhe çlirimtare të NATO-s në 1999, duke 
bërë mumjen përballë histerisë naziste 
të presidentit serb, me dashje apo pa 
dashje i jepet ndihmë gjithë strategjisë 
dhe frymës fashiste të agresionit rus në 
Ukrainë.

Serbia po përdhos historinë atlantike 
dhe europiane të 24 marsit 1999 dhe 
po glori kon kriminelët e saj të luftës. 
Serbia po ndjek modelin rus të sjelljes, 
një sinjal alarmant se ajo mund të ten-
tojë në rajon atë që ndërmori Rusia në 
Ukrainë. Diplomacia e BE dhe ajo ndër-
kombëtare nuk mund dhe nuk duhet të 
mbyllin sytë përpara rrezikut, që vjen 
rajonit nga Serbia nacionalfashiste. Ru-
sia dhe Serbia janë vëllezërit siamezë 
të nazizmit dhe të agresionit./gazeta 
“DITA”

sheviqin. Shqiptarët duhej t’i besonin 
Amerikës se NATO-ja ishte gati që ta 
godiste fuqishëm Serbinë.

Ishin ditë të vështira për ne. Ajo 
udhëtoi edhe vetë në Francë dhe u 
takua personalisht me përfaqësuesit e 
Kosovës.

Madeleine Albright e mbajti fjalën. 
Kur udhëheqësit kosovarë e  rmosën 
Marrëveshjen kurse serbët e hodhën 
poshtë, NATO-ja ndërhyri. Në 24 Mars 
1999, bombat ranë si rrebesh mbi forcat 
dhe pozicionet e ushtrisë serbe. Shtetet 
e Bashkuara dhe Aleatët e ndaluan 

katastrofën humanitare që po vinte në 
Kosovë. Dhjetëra mijëra jetë njerëzish u 
shpëtuan nga kjo ndërhyrje.

Sekretarja Albright mbeti deri në 
fund të jetës, një mike e madhe e shqip-
tarëve kudo ku jetojnë. Ajo mbështeti 
pavarësinë e Kosovës dhe ndiqte me en-
tuziasëm çdo përparim të shtetit të ri.

Me rastin e 20-vjetorit të ndërhyrjes 
së NATO-s udhëtuam së bashku, me 
aeroplan drejt Kosovës. Ishte një grup i 
mrekullueshëm. Mes nesh kishim edhe 
Presidentin Bill Clinton dhe Gjeneralin 
ëesley Clark, dy  gura të tjera vendim-
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IN MEMORIAM

S adri Sylë Husaj u lind 
17.7.1917 në Nabërgjan, 
nga nëna Qakja dhe babai 

Syla. Klasën e parë e ka regjistruar 
në gjuhën serbe dhe mësues kishte 
Novica Paviqeviç dhe Gollub Batriqi 
- malazezë. 

Pas kryerjes së katërvjeçares, 
ndërpret shkollimin për t’u marrë 
me punët e tokës. Si i ri ka jetuar 
dhe marrë me punët e bujqësisë në 
Nabërgjan dhe ato të blegtorisë në 
Husaj, pra gjatë gjithë vitit udhëton-
te në këmbë me kuaj nga Nabërgjani 
për në Husaj dhe anasjelltas. 

Ushtar i Jugosllavisë, thotë Axhi, 
nuk kam qenë fare. Intervistën me 
axhin tim e kam zhvilluar në vitin 
1996, në shtëpinë e djalit të tij në 
Rozhajë, ai duke folur e unë duke 
shkruar, prandaj fjalët që kam mar-
rë nga axhi janë në origjinalitet: 
“atëherë me kanë caktuar si ushtar 
të rregulllt. Në verë të vitit 1944 jemi 
mbledhur në Deçan në brigadën e 
tretë NÇ, kemi vazhduar rrugën për 
në Pejë – Istog – Osojan - Kosh, pastaj 
kemi mbërri në Drenicë në fshatin 
Galicë, për të vazhduar pastaj në 
Mitrovicë – Zhabarë - Shipol. Jemi 
kthyer në Rakosh, Padalishta për në 
Istog. Kemi pushuar disa ditë dhe 
kemi vazhduar nëpërmes Bjeshkëve 
të Thata kemi dalur në Tutin - Dugo 
Polanë dhe kemi mbërri në Novi Pa-
zar për të vazhduar deri në Sjenicë 
në një luginë që quhej Milloshevë. 
Këtu kemi pasur një luftë të rreptë 
kundër fashistëve. Pas kësaj bete-
je jemi kthyer në këmbë rrugës së 
njëjtë kah kemi shkuar për të marrë 
pjesë në Luftën e Drenicës, kur kemi 
mbërri atje në lufta kishte mbaruar. 
Pastaj kemi shkuar për Ferizaj ku 
kemi mbetur 20 ditë. Aty me kujto-
het kemi luftuar, pa dëshirën tonë, 
me një bandë ballistësh në malin e 
Lubotenit, por na duhej t’i zbatonim 
urdhërat e komandantëve tanë. 
Aty kam dëgjuar se ballistët i ud-
hëheqte njëfar Idriz Hoxha. Pastaj, 
kemi vazhduar për Kaçanik deri në 
Shkup, vazhdimisht në këmbë, të 
lodhur dhe me shumë pak ushqim 
e veshmbathje të këqia. Komandant 
kemi pasur Sali Kosulla, gradën e 
kishte Major (jashtë partiak), ko-
misar Bim Sina, anëtar i Partisë 
Komuniste. Nga Shkupi kemi vazh-
duar për në Titov Veles, Prilep, Bi-
tol (Manastir). Nga aty kemi mbërri 
në Prespë (Resna i thoshin ata) afër 
Liqenit të Prespës, ku kemi qëndru-
ar 3 muaj ditë. Më kujtohet fortë 
mirë, ishte viti 1945, muaji i dh-
jetë ose i 11. Atyre bjeshkëve kemi 

Zgjedhja më e mirë e çështjes së Kosovës është bashkimi i të gjitha trojeve shqiptare

PËRKUSHTIMI ATDHETAR 
I SADRI SYLË HUSAJ  

takuar Bik Boshnjakun (Dreshe-
viqin) me bandën e vet, Demë (Ali) 
Pozharin me bandën e vet, e Mu-
harrem Bajraktarin e Shqipërisë. 
Jemi munduar të luftojmë kundër 
këtyre bandave (ashtu u thoshin), 
por asgjë nuk kemi mundur t’ju bë-
jmë. Ata me duket se ikën e dolën 
në Gërkie. 

Vazhdimisht, na si partizanë, 
detyrimisht, kemi luftuar kundër 
ballistave. Para kësaj beteje kemi 
qenë në Tiranë, në gusht të verës 
sepse organizohej paradë para En-
verit. Aty kemi qëndruar 10 ditë. 
Ato ditë mbaj mend se Enver Hoxha 
ecte në këmbë, dy motorista duke 
e përcjellur anësh, ai përshëndeste 
UNÇ. Disa herë me urdhërin e pri-
jësve tanë shumë ushtarë tanë janë 
pushkatuar, njerëz të cilët kanë 
sabotuar. 

Kur zihej duke ikur një herë, dy 
herë, tri herë falej, por të katërtën 
herë pushkatohej. Më së shumti nga 
ushtria iknin kosovarët, ndërsa rri-
nin vetëm ata të Shipërisë së Vjetër. 
Kur dikush ikte, mbaj mend duke 
na thënë në gjuhën e tyre dialek-
tin toskë: “Mos ikni s’kini ç’të bëni 
te gratë, liria s’fitohet nga shtëpia”. 

Axhi vazhdon duke treguar se koso-
varët pasha Zotin iknin se nuk e do-
nin bashkimin me Jugosllavinë, por 
e donin bashkimin e Kosovës dhe 
Shipërisë. 

Ne kosovarët jemi kthy-
er në Kosovë, kurse shqiptarët e 
Shipërisë kanë mbetur në Shqipëri. 
Axhi kthehet në retrospektivë dhe 
fillon të flasë kur kishin hyrë në 
brigadë në një fjalim të mbajtur 
nga udhëheqësit në Istog, tre vetë 
nga ne ushtarët kemi marrë fjalën. 
Ai takim quhej “Ora e lirisë” ata të 
cilët na udhëhiqnin na tregonin se 
ne po bashkohemi me Jugosllavinë 
sepse na kanë ndihmuar edhe ne do 
t’ju ndihmojmë për rindërtuar ven-
din  etj., etj. 

Unë mora fjalën i pari dhe thashë, 
po çuditëm kur po thoni parullat: 
“Rrnoftë Jugosllavia e Re”, po me 
duket se bjeshkët u rrotulluan, 
ju na keni mashtruar gjatë gjithë 
kohës duke na thënë se do të jemi 
bashkë” – thotë axhi me një dhim-
bje të madhe për mashtrimin që na 
bënë. Si quheni me kanë kanë py-
etur, ju kam treguar emrin. Pastaj 
ka folur një nga Gjakova, që nuk po 
ja mbaj mend emrin, pataj i treti ka 

marrë fjalën Fazli (Din) Gërvalla i 
cili ju ka thënë këto fjalë: “S’duam 
me Jugosllavi, na kanë vra, i kemi 
vra, ne duam me Shqipëri, bëmë 
luftë tri vjet për t’u bashkuar me 
Shqipërinë. 

Gërvalla ka folur për Bajram 
Currin, për Isa Boletinin e për trima 
të tjerë që ishin për bashkimin tonë 
kombëtar. Ata që na udhëhiqen na 
u përgjigjen me këto fjalë: “Nëse 
jeni të zotët luftoni e fitoni vet 
bashkimin me Shqipërinë”. Axhi 
pastaj thotë se edhe në Resne në 
një fjalim të Mehmet Shehut, ndër 
të tjera na tha: “ju kosovarët keni 
qenë lugëlëpijësit e Gjermanit”. 

Prijësit tanë të luftës që mbaj 
mend kanë qenë: Komandant Rex-
hep Kolli, Sali Kosula, Rrahman 
Parllaku etj. Si trim e luftëtarë të 
njohur gati s’mund të them që kemi 
pasur nga ushtarët. Haki (Shaban) 
Hoxha i Isniqit - aspirant, ka pasur 
shkollë nga Kosova. Në ne kosovarët 
nuk kanë pasur besim asnjëherë 
dhe nuk na jepnin kurrfarë posti, 
përpos skuadër komandantit. Kur 
e pyeta axhin se si ishte përbërja 

(Vijon në faqen 9)
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Avdyl SPAHO

N jëqint vjet më parë, më 21 shkurt të 
vitit 1922, në Bilisht, në një familje të 
shtresës së mesme. familje me tradita  

patriotike, atdhetare e liridashëse linidi Faik Feim 
Meka, i cili gjithë jetën ia kushtoi atdheut, fami-
lojes dhe shoqërisë. 

Faiku ka kryer shkollën unike të qytetit, më 
pas ka ndihmuar familjen që merrej me bujqësi 
dhe tregtimin e produkteve bujqësore.

Ashtu si gjithë populli shqiptar, edhe Faik 
Meka, familja dhe i gjithë  si i tij nuk e pritën mirë 
pushtimin e vendit nga fashistët italianë. 

Edhe ndaj mbretit Zog, kur ka kaluar në qyte-
tin e Bilishtit, kur iku për në Greqi ,pati reagime 
nga shumë banorë, ndermjet tyre,ka qenë edhe 
Faik Meka. 

Pastaj  lloi organizimi i rezistencës antifash-
iste ne qytet. Ndër të parët në takimet e herëpash-
ershme, që u zhvilluan në qytet, me pjesëmarrjen 
e të deleguarve Raqi Themeli, Abdulla Progri, Niko 
Koleci etj, ishin kushërinjtë e  sit Meka: Shyqyri, 
Istre , Faiku, Safeti, Selajdini, Fariu,, etj

Në muajin Korrik te vitit 1942 deri në Korrik të 
vitit 1943,Faiku, ka marrë pjesë në njësitin e qyte-
tit të Bilishtit. Gjatë kesaj kohe ka qëne aktivist 
i Rinisë Antifashiste Shqiptare. Në Korrik te vitit 
1943 futet në radhët e Batalionit “Fuat Babani”, 
Kompania e Tretë me detyrën komandant grupi. 
Në Nëntor të vitit 1943 transferohet në Kompaninë 
e Prespës për arsye shëndetësore. Me këtë kompa-
ni ka luftuar deri në çlirimin e vendit. Gjatë kësaj 
kohe ka patur detyrën e zvendës komandantit te 
kompanisë.

Faik Meka, veterani që 
iu përkushtua atdheut , 

familjes e shoqërisë
Gjatë viteve të Luftës ka patur shoqëri me 

shumë partizanë, por Ai veçonte, Shyqyrin, që e 
kishte edhe kushëri, shokun e ngushtë Mihallaq 
Kondën dhe Teki Bozhigradin, Njovit Barbutën, , 
Skënder Xhaçin,etj.

Më 23 Tetor 1944 u çlirua qyteti i Bilishtit prej 
pushtuesve nazistë nga repartet e Brigadës së 9-të 
Sulmuese.Partizanët u pritën me entuziazëm të 
papërshkruar nga mbarë populli i qytetit.

Nga 114 partizanë të qytetit të Bilishtit, që 
mbushën radhët e Ushtrisë Antifashiste,11 prej 
tyre ishin të afërm e kushërinj të Faik Mekës.Midis 
tyre ishin edhe dy vajza partizane: Gurije e Nevres 
Meka. Përveç këtyre ishte edhe Hysnije Meka, nga 
një fshat i Kolonjës, bashkëshorte e partizanit Zija 
Meka, të cilët u njohën gjatë luftës e, pas çlitim-
it, krijuan familjen. Nga 12 dëshmorë të qytetit të 
Bilishtit,që ranë në luftë për çlirimin e Atdheut, dy 
prej tyre:Shyqyri dhe Istref Meka, ishin kushërinj 
të afërt të Faik Mekës.

Pas çlirimit të Bilishtit ka qënë në Komanden e 
Vendit te qytetit, Në Prill të vitit 1945 e terheqin 
nga ushtria dhe e zgjedhin anëtar të Këshillit Na-
cionalçlirimtar të qytetit Bilisht.

Z.Faik Meka, nga Kuvendi Popullor, i janë kor-
duar dekoratat për merita lufte: Dekorata e Çlir-
imit, Dekorata e Kujtimit dhe e Trimërisë, si edhe 
dëshmia e Veteranit të Luftës.

Me gjithë këto kontribute dhe të tjera, që nuk i 
kemi përmendur, familja e Z.Faik Meka, pas Çlir-
imit,u keqtrajtua nga Qeveria e asaj kohe, duke i 
shpallur edhe kulakë. Megjithëse pas 6 muajsh ia 
hoqën cilësimin, pasojat qenë edhe për brezat e 
mëvonshëm.

Pas Çlirimit të vendit, Z.Faik Meka kreu shër-

bimin ushtarak, kreu dhe një kurs për shofer.Më 
1950 u martua dhe pati pesë fëmijë, katër vajza 
dhe një djalë.Punoi shofer në SMT-në e qytetit e  
në Fermën e Bilishtit.Pastaj, deri sa doli në pen-
sion,. punoi shofer me autoambulancën e spitalit 
të qytetit, duke punuar me përkushtim e ndërg-
jegje të lartë e duke sakri kuar për t’ u shpëtuar 
jetën njerëzve. Ai njihej nga banorët e qytetit dhe 
banorët e gjithë fshatrave të Devollit, duke pa-
tur një respekt të admirueshëm. Këtë e trgoi më 
së miri ceremonia në ditën e varrimit të Tij, ku 
pjesëmarrja ishte e veçantë.

Veterani Faik Meka ndërroi jetë më 29 shtator 
1996. Emri i tij do kujtohet në vite.

e ushtrisë, ai më është përgjigjur 
kështu: Togu kishte 15 vetë; Kom-
pania 80 deri 100; Bataloni -300; 
Brigada -1000; Divizioni -3000 ush-
tarë, komandant i divizionit ishte 
Rrahman Parllaku. 

Kur e pyta se a keni pasur dhem-
bje për pushkatimet e pafajshme 
dhe a mban mend ndonjërin prej 
tyre ai më përgjigjet: “pushaktimet 
për shkak të sabotimit ishin: një 
në Rakosh, shqiptar kosove nga 
Deçani, pastaj dy a tre në Zhabarë. 
Haxhë (Mustafë) Bajraktari, UDB-
ja e Serbisë, (Haxha ishte jaran me 
një shka i cili ndërtonte pushkët), 
pastaj janë pushkatuar edhe: tre në 
Sanxhak, tre në Resne, njëri prej 
tyre nga Radisheva e kam njohur 
mirë dhe kam pasur shumë dhem-
bje. 

Pastaj Azllan Memiqi, Sadri 
Rrusta i Deçanit, i cili kishte vrarë 
Giliçtë (Nov Giliçin). Edhe këtë e 

kanë kërkuar UDB-ja, duke i thënë 
se “a do të dalësh Bjeshkëve të Ne-
muna në këmbë, apo me kerr për 
Mitrovicë, sepse ai shtihej se ishte 
i sëmurë. Kur çohet në Gjakovë 
vritet në mënyrën më mizore duke 
e futur në ujë të valë.  Mbaj mend 
edhe se në Pejë kur ka ardhur nga 
Shqipëria një ushtar për të sjellë 
postën nga Elbasani në Prizren, 
së bashku me të ishte një femër, e 
cila thotë se ka dashur të më çn-
jerëzojë, ky para se ta pushkatojnë 
tha: “Shikoni shokë, Allahi e bilahi 
nuk kam pasur hak as hile me këtë 
femër!”, por fare nuk i marrin para-
sysh fjalët që tha ky djalosh i ri, 
menjëherë e pushaktojnë në Pejë. 
Unë atëherë mendoja edhe sot po 
e vërtetoj se vrasjet, pushkatimet 
e zhdukjet e njerëzve të pafajshëm 
bëhej në bashkëpunimin e UDB-së 
dhe atyre të Shipërisë që ju besonin 
verbërisht komunistave Jugosllavë 
serbo-malazezë. Mendja ime me 
thotë se gjithmonë të fortit i jepet 

krahu. Kur  pyeta se çka mendoni 
për çështjen e Kosovës, Sadriu m’u 
përgjigj me këto fjalë: “Që nga rasti 
i vrasjes tradhëtisht të Isa Boletinit, 
shqiptarët kurrë më në jetë nuk 
duhet t’ju besojnë serbëve.” S’do të 
këtë më shqiptarë që e mashtrojnë e 
kthejnë shkijet me para”. “Si shem-
bulli i Basri Pllanës nuk ka shumë”. 
“Zgjedhja më e mirë e çështjes së 
Kosovës është bashkimi i të gjitha 
trojeve shqiptare”. “Sanxhaku më 
së miri është t’i bashkohet Bosn-
jës”. (Intervistën me Sadriun -axhin 
tim e bëra në vjeshtën e vitit 1996).

Sadri Syla martohet në vitin 
1947 me Begije Kurtaj nga Haxhajt 
e Rugovës, familja e së cilës përherë 
jetojnë në Zahaq dhe në Pejë. Së 
bashku  lindën 12 fëmijë, dy prej të 
cilëve fëmijë vdiqën, njëri dy vjeç, 
tjetri 5 muajsh, djali quhej Neyir 
vajza Sabrije. 

Fëmijët e tjerë janë: Fatimja, Xhe-
ma, Azemi, Mana, Neziri, Rrustemi, 
Mihanja, Imeri, Jakupi dhe Raba. 

PËRKUSHTIMI ATDHETAR I SADRI SYLË HUSAJ  
Pas përfundimit të Luftës së Dytë 
Botërore, Sadriu ju kthye jetës, por 
në një varfëri të skajshme, sikur 
pjesa më e madhe e popullit tonë. U 
munduan që të merreshin me bagë-
ti e bujqësi, për të siguruar bukën 
e gojës. 

Ka bashkëjetuar me vëllain prej 
babait, Sokol Sylën i cili vazhdi-
misht jetonte në Husaj. Fillimisht 
zot shtëpie kishte Cafë Sokolin, 
sepse Mehmeti shumë shpejt ra në 
burg. Sadriut  papritams i vdiq edhe 
i zoti i shtëpisë Cafa, ky së bash-
ku më familjarët kujdesej për tokën 
në Nabëgjan, në bashkëpunim me 
Musën dhe Mahmutin. Fëmijët 
shumë shpejt u rritën, duhej shkol-
luar, duhej kujdesur për bagëtinë 
me të cilat sigurohej buka e gojës. 
Gjatë gjithë jetës punoi për të mirën 
e familjes së gjerë dhe të ngushtë. 
Ishte një fetar i sinqertë, gjatë gjithë 
jetës ka falur 5 vaktët. Vdiq pas një 
sëmundje të shkurtër në Nabërgjan 
në vitin 1997.

(Vijon nga faqja 8)
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(Në përkujtim të ushtarakut shem-
bullor të ku rit Major Selim Arif Shuli 
(1925-2004), që ishte dhe mbeti deri në 
fund të jetës një majë që shtegëtonte 
majave në roje të ku rit të Republikës, 
të atyre ku jve që ishin larë me gjak që 
nga krijimi i tyre, me gjak shqiptarësh, 
me gjak të dëshmorit të Lidhjes së 
Kombeve gjeneral Telinit, që ra për ku jtë 
e Shqipërisë; të atij ku ri që duke e llog-
aritur prej pavarësisë së Ismail Qemalit 
u dëshën 14 vjet që të vendosej përfun-
dimisht në dy marrëveshjet e Firences 
të Italisë më 27.1.1925 dhe 26.7.1926, 
ndërkohë që marrëveshjet për detin edhe 
pas 110 vjetësh pavarësi ende nuk është 
zgjidhur, por i është lënë Hagës të japë 
drejtësi. Selim Arif Shuli ishte lindur më 
25.12.1925 në fshatin Velçan të krahinës 
së Mokrës në një familje të me tradita at-
dhetare dhe patriotike, tradita që i mate-
rializoi edhe vetë përgjatë gjithë jetës deri 
kur u shua më 26.09.2004, edhe nga 
dy plagë të marra gjatë LANÇ-it dhe në 
provokacionet e gushtit të vitit 1949 me 
fashistët grekë. Për gjatë gjithë jetës dhe 
pas saj u vlerësua 14 herë me dekorata, 
medalje dhe urdhra të ndryshëm të luftës 
dhe të punës në ku jtë e Shqipërisë; 
Nderim respekt dhe mirënjohje për bur-
ra që shkruan historinë dhe ngelën në 
kujtesën e brezave si misionarë të suk-
seshëm, duke lënë emrin e mirë dhe të 
respektuar për brezat).

I LINDUR NË MOKËR NË KËTË 
TRUALL ME RRËNJË ATDHETARIE

Mokra dhe krahina e saj është një 
prej krahinave më atdhetare e patri-
otike të Shqipërisë. Treva e Mokrës ka 
47 fshatra të ndara në dy pjesë, Mokra 
e Sipërme dhe Mokra e Poshtme. Fakt 
është se Mokra është e trupëzuar dhe 
ngjeshur tërësisht në gjirin e maleve 
dhe fshatrat e saj kalojnë deri në 1200 
m mbi nivelin e detit. Ky është vend i 
traditës së thellë, i patriotizmit, vendi që 
mbushi radhët e çetave partizane për liri 
dhe pavarësi. 

Kur zbret nga Qafë Thana, pa u futur 
në Përrenjas rruga majtas të shpie në 
Mokrën e Poshtme. Kur udhëtarët dalin 
mbi Qafën e Katjelit, pamja befasuese 
të shfaq një peizazh kodrinor e malor 
njëra pas tjetrës fshatrat e Mokrës së 
Poshtme. Shtëpi të “gozhduara” në gjok-
sin e maleve, por edhe nëpër monopate 
që ngajnë si fole dallandyshesh një gjer-
danin e artë të Mokrës me histori, me 
gjurmë të thella të moçme dhe të reja, 
ku natyrshëm banorët e saj shquhen 
për trimëri, mikpritje e bujari të spi-
katur, këtu ku në Mokër historia dhe 
legjenda kanë bashkëjetuar e mitizuar 
në emërtime të tilla si “Ara e gjakut”, 
“Luadhet e sherrit”, por edhe emrat e 
njerëzve, Sose, Mbares, Qëndrim..  asin 
për të djeshmen plot sakri ca. Këtu gjen 
edhe një urë të hershme pjesë e rrugës 
Egnatia, 37 m e gjatë dhe e gjerë tre m 
sa të kalonte karroca me armatime, me 
konstruksion arkitektonik mahnitës, që 
 et shumë për mjeshtëritë e banorëve të 
kësaj treve. Pas Proptishtit dhe Slabin-

SELIM SHULI, EMËR I NDRITUR I 
PARTIZANIT DHE KUFITARIT SHQIPTAR 

jës vjen Velçanit i thellë malor, një nga 
fshatrat më të vjetër (paksa i braktisur 
gjatë trazicionit), por që shquhet për 
prodhimin e mjaltit, që kullot në 72 llo-
je lulesh. Velaçanakët janë mjeshtër të 
punimit të drurit, të prodhimit të eneve 
të drurit dhe punimin e gurit. Në Velç-
anin e pyjeve dhe lartësive ka dimër të 
gjatë me dëborë dhe pranverë të ndezur 
me gjelbërim, që është fshati ku lindi një 
bir i shquar dhe me emër në histori, Se-
lim Shuli më 25 dhjetor 1925. Ai erdhi 
në jetë në një ambjent fshati në Velçan 
të krahinës së Mokrës, në një familje të 
nderuar dhe të njohur me tradita atd-
hetare si dhe luftarake, që ishin përbal-
lur me pushtuesit brez pas brezi. 

Selim Shuli jetoi një jetë të vrul-
lshme, të ndershme dhe të përkushtuar 
ndaj Atdheut, si pjesëtar aktiv në for-
macionet luftarake sulmuese të LANÇ-
it i shquar për trimëri dhe atdhetari të 
rrallë. Më 1943, u radhit në batalionin 
partizan të Mokrës, më tej në Brigadën 
XV Sulmuese, një formacion dinjitoz i 
LANÇ-it. Mori pjesë në luftimet e forma-
cioneve të njësive luftarake të UNÇSH, 
në Pogradec, Qafë-Thanë, Librazhd, në 
Podgorije, në Xhyrë ku mbeti i plagosur 
bashkë me shtatë partizanë të BrXV-të  
duke sakri kuar edhe jetën. Ai luftoi 
gjithashtu në Elbasan, Tiranë etj. Pas 
çlirimit më 5.1.1946 u transferua në 
Divizionin e Mbrojtjes në Gjirokastër 
dhe më tej në Regjimentin 8-të të Mbro-

jtjes së Popullit, me qendër në Tiranë. 
Në nëntor 1947, emërohet në Gardën 
e Republikës si o cer, ndërkohë që më 
1950, përfundoi Akademinë Ushtarake 
në degën e Këmbësorisë. 

Më 1954 kryen studimet në Shkollën 
e Bashkuar të O cerave dhe më 1956 
emërohet në Korçë në repartin nr.112, 
me detyrë si shef i kontrollit të vijës ku-
 tare. Katër vjet më vonë më 1960 u 
transferua në Vlorë në repartin nr. 207, 
komandant i vijës ku tare  bregdetare 
Himarë-Porto Palermo dhe më tej në 
Sarandë. Në vitin 1963 transferohet në 
batalionin e Dibrës dhe dy vjet më vonë 
në Librazhd (1965) në repartin nr.210. 
Pesë vjet më vonë në vitet 1970-1980 në 
batalionin e Pogradecit reperti nr. 327, 
ku mbylli dhe karrierën e gjatë si ush-
tarak për më shumë se tridhjetë vjet si 
ushtarak ku ri. 

Ka qenë viti 1980 kur Selimi doli në 
pension, edhe pse nuk u ndje kur pen-
sionist nga aktiviteti shoqëror dhe u 
shua më 26 shtator 2004, edhe nga dy 
plagë të marra në luftë dhe në provok-
acionet e gushtit të vitit 1949. Përgjatë 
gjithë karrierës ushtarake është vlerë-
suar 14 herë me dekorata, medalje dhe 
urdhra të ndryshëm, që e bëjnë  gurën 
e tij mjaft të nderuar dhe respektuar, 
për kontributin e dhënë në të gjithë ku-
 jtë e Shqipërisë sepse e tillë ka qenë 
gjeogra a e shërbimit në armën e ku rit 
shqiptar.

PJESËTAR AKTIV I RRESHTAVE 
PARTIZANE NË BR XV SULMUESE

Brigada XV Sulmuese, ku bënte 
pjesë edhe Selim Shuli, u pagëzua më 
29.6.1944, në kulmin e Operacionit të 
Qershorit. Brigadë u themelua në Pro-
topapë të Korçës nga përbashkimi i 
batalioneve të qarkut të Korçës “Fuat 
Babani”, “Hakmarrja”, “Skënder Çaçi”, 
“Reshit Çollaku”, “Tomori” dhe parti-
zanë e partizane të ardhura nga krahina 
e Korçës, me reth 750 luftëtarë, nga të 
cilët 54 janë dëshmorë të Atdheut dhe 
150 partizanë të kësaj brigade morën 
plagë të konsiderueshme në luftë. Briga-
da XV Sulmuese, çliroi nga pushtuesit 
rreth 4000 km² territore të pushtuara. 
Ishte kjo Brigadë që çliroi përfundimisht 
qytetet e Pogradecit dhe të Elbasanit, 
në bashkëpunim me popullin e këtyre 
qyteteve. Veprimet luftarake kryesore i 
zhvilloi në zonën e Korçës, Pogradecit 
dhe të Elbasanit. Ndër luftimet më të 
rëndësishme të saj ishin sulmi kundër 
forcave pushtuese dhe xhandare-bal-
liste në grykën e Pogradecit, minierën e 
Çervenakës, Qafën e Thanës e në fsha-
tin Çeravë më 23.7.1944; prita kundër 
autokolonës gjermane në urat para 
Qukësit më 3-4.8.1944; çlirimi i qyte-
tit të Pogradecit më 30.8.1944; prita e 
Xhyrës në Librazhd, më 23-24.9.1944, 
dhe çlirimi i qytetit të Elbasanit më 
15.11.1944. Mbajti nën goditje të vazh-
dueshme trupat gjermanë përgjatë 
Shkumbinit, në rrugën Elbasan-Qafë e 
Kërrabës dhe mori pjesë në luftën për 
çlirimin e Tiranës. Më 18.11.1944 u 
rreshtua në DIS dhe u përqendrua në 
grykën e Delvinës me detyrë për mbro-
jtjen e ku rit shtetëror, dhe në këtë 
kohë kishte 1200 luftëtarë. Komandant 
ishte Teki Kolaneci dhe Komisar Shahin 
Ruka, ndërkohë që shokë të armëve në 
rreshtat partizane për Selim Shulin ishin 
Ahmet Shabani, Estref Meka, Xhuzepe 
Kapuano (italian), Gavril Pavllo, Hamit 
Harshimi, Kiço Sandri, Kiço Boboshtica, 
Koli Rapi, Niazi Gribaci, Nevruz Shaba-
ni, Pandi Kreshova, Pali Ligori, Rahman 
Beragozhdi, Rexhep Shahini, Ramadan 
Aliu, Ramadan Seiti, Fejzulla Hamdiu, 
Shaniko Starja, Thomaidha Laçka, Va-
sil Pando, Vangjel Llazi, Xhaferr Ibra-
himi, Kosta Tusha, Myredin Basholli e 
shumë të tjerë. Selim Shuli ishte pjesë 
e burrave që shkruan historinë kom-
bëtare në Luftën e Madhe Antifashiste 
Nacionalçlirimtare, ishte në radhën e 
parë në betejat e mëdha antifashiste, 
ishte një nga simbolet e lirisë dhe çlir-
imit të Shqipërisë. Prandaj emrat e ish 
Partizanëve të brigadave sulmuese, si-
kurse dhe emrat e shokëve të tyre dësh-
morë, që gjakun e derdhën për lirinë 
janë shkruar me shkronja të arta në 
pandeonin e kombit shqiptar. Partizani 
Selim Shuli përjetoi rritjen numerike të 
forcës partizane nga çetat në batalione 
dhe në formacionet solide të Brigadave. 
Ai mundi që ta prekte lirinë dhe t’i shër-
bente denjësisht lirisë së Atdheut në një 
ndër frontet më të vështira të saj, në roje 
të ku rit shtetëror shqiptar, si o cer i 
armës së ku rit.

(vijon nr. e ardhshëm)
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XHEMAL MEÇI
Mjeshtër i Madh

Puka, si mbarë Atdheu, ka një his-
tori  të pasur ngjarjesh  e  bëmash plot  
përpjekjesh e luftërash për Liri  e Pavarë-
si Kombëtare, që  duhen përkujtuar   për 
mesazhet  e , që sjellin p ër të sotmen. 
Komisioni  për hartimin dhe realizimin 
e këtij programi  të pasur  në kuadrin 
e  këtij 110-vjetorit  ka arritur në  nal-
izimin e disa prej tyre, duke lënë hapur 
edhe mundësinë për plotësimet e duhu-
ra  në vazhdim, jo vetëm brenda  këtij viti 
jubilar të 110- VJETORIT , por që lidhen  
edhe në të ardhmen,2023,   me përvjetorë  
të rëndëdsishëm në jetën arsimore dhe 
kulturore të  Pukës, si:   120 – Vjetori i 
Shkollës së parë  Shqipe të  Pukës në IBAL-
Le  ( 1903 – 2023), 75 – Vjetori  i Shtëpisë 
së Kulturës ‘’ Nd. Shyti’ të qytetit  Pukë 
(1948 – 2023 ) ; 60- Vjetori, i Shkollës së 
Mesme  ‘’ S, Sinani ‘’ të qytetit  Pukë,  ( 
1963 – 2023 vetëm me dy mësues ven-
das: Ndue Pjetri nëndrejtor dhe Xh. Meçi 
mësuesi kujdestar i  klasës VIII dhe 3 vjet 
N/drejtor), dhe  në këtë kuadër  është  
edhe 70-Vjetori I emërimit(1953 –2023) sii 
arsimtar Xh. Meçi,   në Shkollat e Pukës, 
i dekoruar me urdhrin ‘’Naim Frashëri, i 
Argjendtë’’ dhe ‘’Mjeshtër i Madh’’).

Po kështu ky vit jubilar do të vazhdoi 
me:110- Vjetorin e  kryengritjes së përg-
jithshme të viseve të  Pukës për çlirimin 
edhe të Qytezës së  Pukës, qëndra e admin-
istrates së  kajmekamit turk , si dhe çlirimi 
përfundimtar  i Shtatë Bajrakëve të Pukës, 
7 Shtator 1912.  Njëkohësisht, do të boto-
hen  shkrime për ngjarjet kryesore , si edhe  
promovime librash, në kuadrin e 65-Vjetorit 
të Bibliotekës së Pukës(1957 – 2022).

Njëkohësisht,  do të përkujtohet 110 
– Vjetori i Luftës  kundër  Pushtuesve 
Serb, i zhvillurar në dy fronte:  (I). Fron-
ti i parë, shumë i gjërë , në mbrojtje të 
vendit : Vaspas – Pistë, Lajthizë ( Bajraku 
i Gjashtë  në Shtatë Bajrakët e  Pukës, 
MALZIU) ; si edhe Fleti  me tërë Udhën e 
Madhe : FLET - Xath – Kulumri- Sakat ( 
Blerim ) dhe Trun bashkë me   Qafëma-
lin dhe Fushë- Arës me rrethina ( nëntor 
1912 – prill 1913). 

Në operacionin ndëshkimor të ush-
trisë serbe prill 1913,  i ndërmarrë  pas 4 
muajsh heshtjeje, me qëllim që  t ‘ i kap-

110-vjetori i shpalljes së Pavarësisë, 
veprimtari të larmishme në Pukë

nin në befasi. por Ndue Mhilli që kishte 
marrë përsipër lajmërimin e  etasve, kur 
të  llonin forcat serbe sulmin hakmarrës,  
në pamundësi për  t’ i njoftuar , vendosi 
të sakrikonte vehten duke thirrur sapo 
të  dalin ball fshatit me gjithë  forcën e 
zërit: ‘’OOO ! HIKNI SE JU HYRI Serbi, 
moooreee!’’ Rojet e Fletit qitën pushkët 
e alarmit, duke  mundësuar  shumicën  
e   etasve të largoheshin drejt pyjeve.   
Pararoja  e forcave serbe, ngase dështoi 
për sulmin në befasi ,  shfryu  urrejen e  
vet kundër Ndojt, që  ‘’ i paska tradhtuar!’’ 
nga që u “paska premtuar” se do t’ i fus-
te fshestas në Flet, prandaj e therën  me 
thikat e përgjakura deri sa e bënë copash.  
Sakri ca e tij tepër e guximshme për të 
shpëtuar  bashkëfshatarët, si dhe të vet 
zonës , mbeti vetëm si jehonë  guximi e 
trimërie në kujtesën historike të popullit 
, sepse rregjimi komunist  pasardhësit 
e  Ndojt i shpalli kulak, si edhe Halil 
Ahmet Sylen e   Fletit, të cilët vetëm se 
kishin njëfarë pasurie, të krijuar me 
forcat e shpijarëve të vet!  

II.  Fronti  i  dytë  i 400  vullnetarëve 
pukas ishte në Shkodër kundër ush-
trisë gjakatare serbo- malaze,  ku lufto-
hej për jetë a vdekje për mbrojtjen e 
Kryeqendres së Veriut , që ‘’Për Shkipni 
po don me dekë ’’ !) Në ndihmë të Shko-

drës, si përgjigje të thirrjes së saj: “Na ka 
çu Shkodra ni fjalë -teslim shkjaut mos 
me iu ba “, duke  iu përgjigjur qindra 
e mijëra malësorë vullnetarë nga Mati, 
Dibra e Lura, si edhe të 400 vullnetarët  
pukas, të  udhëhequr nga Mustafë agë  
Kryeziu, i biri i patriotit trim, Ismail  agë 
Kryeziu, përkrahës i shquar i Lidhjes 
Shqiptare të Prizrenit.  Në Frontin e Bër-
dicës, ku ishin vendosur trimat pukas 
me komandant taborri ( batalioni ) Kurt 
Cina i Kabashit, që u bë  dëshmori  i 
parë  pukas, i  kësaj lufte heroike, i pa-
suar edhe  nga 3 dëshmorë të tjerë pu-
kas :  dy  kabashës: Demë Ismail Ibra-
himi i Rrapës,  dhe  Rexhë Adem Baci i 
Meçes ( që të tre shpallë Dëshmor të At-
dheut, më 2010). Po kështu vritet  duke  
luftuar trimërisht edhe Muzli Nezir Uka 
i Trunit, Thaç, Buçaj.( i cili  ka mbetur 
Dëshmor i pashpallur, për mungesë 
interesimi  e dokumentimi.)  Por   qe-
veritarët vendor të Shkodrës, që kanë 
Muze historik, Bibliotekën  e pasur ‘’ 
M.  Barleti’’ dhe Universitetin me fakultet 
Historie, do ta  gjejnë ‘’mundësinë’’ për t’i  
hulumtuar dhe përkujtuar këto heroiz-
ma trimash të malësorëve  pukas bashkë 
me ata matjanë, luras e dibranë si edhe 
heroizmin  e atij brezi shkodranësh, që 
sakri kuan gjithçka: vetën, shtëpitë, 
familjet, bile edhe fëmijtë, që  u vdisnin  
nga uria  para syve të tyre, të mbushur 
me lot gjaku! ( Pra, ku je, moj Shkodër 
loce, ku je!!!) Nuk mjafton  vtëm lapidari 
përkujtimor kushtuar  Gjeneralit turk, 
Hasan Riza Pasha, që nuk kurseu asgjë  
deri në fund të jetës së për mbrojtjen e 
Shkodrës heroike.  Pra, duhet bërë më 
shumë për heroizma të tilla!  A nuk thot 
populli se ‘’Trimat vdesin, por trimëritë  
e tyre mbesin!)

Veprimtaritë në kuadrin e 110- 
vjetorit , u hapën në Pukë, nga drejtori 
I Qendrës kulturore Alban Doçaj, ditën 
e shpalljes së Pavarësisë  së Kosovës me 
spektalin artistik tematik:” Moj Kosovë- 
djep lirie ! Jam Shqiptar, jam kosovar”! 
kushtuar 14-vjetorit të Pavarësisë  së 
Kosovës martire! Përgatitur me shumë 

përkushtim nga  Kjara Gjergji, regjisore  
e talentuar dhe e përkushtuar e Pallatit 
të kulturës  ‘’Nd. Shyti ‘’ Pukë, e përkra-
hur sidomos nga drejtori i Shkollës së 
Mesme “ S.Sinani” Vladimir Kola me nx-
ënësit e tij të talentuar, si Suela Prendi, 
Leart Cenaj; Ronaldo Kolgjokaj, Osvaldo 
Kola etj. Koncerti tematkë u duartrokit 
prej 300 e sa spektatorëve, duke u ngri-
tur në këmbë, si asnjëherë, sidomos kur 
S. Prendi, e veshur me uniformë UÇK-
eje  si  edhe shumica e nxënësve me 
Kjara Gjergjin,duke valvitur Flamurin 
e Kosovës, reçitoi poemën “KOSOVË!” 
të aktorit të famshëm  M. Kabashi dhe 
reçitimi “Marshi i UÇK”-ës nga L. Cenaj, 
u pritën me aq duartrokitje e brohoritje 
nga  300 e sa spektatorë, ngritur vrul-
lshëm në këmbë, aq sa u duk sikur u 
dridh salla e koncerteve prej termetit, 
prandaj  dikush  aty afër më tha, ialar-
muar:”Profesor, termet! Shpejt, shpe-
jt!të dalim!” 

Më 7 Mars  kryetari i Bashkisë Pukë, 
Z. Gjon Gjonaj, ftoi në Bashki arsim-
tarët  pensionist , të cilët i uroi dhe i 
përgëzoi për arsimimin e qindra e mi-
jëra nxënësve  anë e kënd në shkollat e 
Pukës, duke i vendosur secilit para tuba 
me lule të freskëta, të sjellura nga  ser-
at e Shkodrës, bashkë me  një koktel. 
Disa prej të pranishmëve  falnderuan 
për këtë vlerësim që po u bëhej, kurse  
Xh. Meçi  theksoi edhe për  përvjetorët 
që na presin në këtë Jubile edhe ne ar-
simtarëve sado në pension. (120 vjetori 
Shkollës shqipe të Iballës, 60-vjetori I 
shkollës së mesme Pukë) etj.

NË KUADRIN E 110-Vjetorit të 
Shpalljes së Pavarësisë së Atdheut  dhe 
80- vjetorit  të  rënies Dëshmor i Atdheut  
të   QEMAL  STAFËS  –  HERO I POP-
ULLIT,  Muzeu Hitoriki,  Qendra  Kul-
turore  “ Ndue SHYTI “ PUKË  në bash-
këpunim me Organizatën e Dëshmorëve 
të Atdheut Dega Pukë, (me kryetar Ra-
sim Cina), si edhe e përkrahur nga Or-
ganizata e Veteranëve të LNÇL “Kush-
trim Brezash “ Dega Pukë, ( me kryetar 
Gjon Frroku) , më 5 MAJ  2020, mbas 
Homazheve te Varrezat e Dëshmorëve të 
Atdheut  Pukë ( ora 9’30 – 10’30), orga-
nizon  ora 11 në Sallën e Leksioneve  të  
Pallatit të Kulturës, “ Nd. Shyti “ Pukë,   
SESIONIN SHKENCOR  “ DËSHMORËT  
e Atdheut  të Pukës  dhe Mesazhi i Tyre: 

1-Të njohim Dëshmorët e Pukës dhe 
mesazhet që  burojnë prej veprës së 
Tyre, referon  Kolonel Bilbil Dervi-
shi, master; 

2 –Dëshmorët e rënë në luftë për Liri 
dhe Pavarësi (1910 – 1915 ), kum-
ton  Xhemal  Meçi, Mjeshtër i Madh;  

3 –Dëshmorët e rënë  gjatë Luftës NÇL, 
nga  Kol Dedaj dhe Gjon  Frroku;  

4- Dëshmorët e rënë  për rendin e 
qetësinë nga  dhe Rasim Cina dhe 
Fran Pllumbi; 

5- Dëshmorët e rënë në mbrotjen e ku-
 jëve të Atdheut nga Alban Doçaj e 
Fran Vukaj; 6-Dëshmorët e rënë  
në krye të detyrës gjatë  tranzicionit 
Demokratik nga Bardh Dodaj.

PUKA -  NË VERI, NJË QYTET I BUKUR TURISTIK MALOR  PO E  PRET 110-VJETORIN E SHPALLJES SË PAVARËSISË  SË 
ATDHEUT   ME NJË PROGRAM TË PASUR  AKTIVITETESH  KULTURORE, ARTISTIKE DHE HISTORIKE 
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Aktivizohet në Shqipëri Shtabi 
i Përparuar i Komandës së 
Forcave Speciale amerikane 

në Evropë. Në ceremoninë e zhvilluar 
me këtë rast ishin të pranishëm min-
istri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ambasa-
dorja e SHBA në Shqipëri Yuri Kim, 
zëvendësministrja Dallëndyshe Bici, 
gjeneralmajor David Tabor koman-
dant i Forcave Speciale amerikane në 
Evropë, she  i Shtabit të Përgjithshëm 
të Forcave të Armatosura gjeneralma-
jor Bajram Begaj, si dhe zëvendëss-
hefja e Shtabit të Përgjithshëm të FA, 
gjeneralmajor Manushaqe Shehu.

Në fjalën e tij, ministri i Mbrojtjes 
duke shprehur kënaqësinë për këtë 
vlerësim që i bëhet 

Aktivizohet në Shqipëri Shtabi i 
Përparuar i Komandës së Forcave 
Speciale amerikane në Evropë. Në 
ceremoninë e zhvilluar me këtë rast 
ishin të pranishëm ministri i Mbrojtjes 
Niko Peleshi, ambasadorja e SHBA në 
Shqipëri Yuri Kim, zëvendësministrja 
Dallëndyshe Bici, gjeneralmajor David 
Tabor komandant i Forcave Speciale 
amerikane në Evropë, she  i Shtabit të 
Përgjithshëm të Forcave të Armatosu-
ra gjeneralmajor Bajram Begaj, si dhe 
zëvendësshefja e Shtabit të Përgjith-
shëm të FA, gjeneralmajor Manushaqe 
Shehu. 

Në fjalën e tij, ministri i Mbrojtjes 
duke shprehur kënaqësinë për këtë 
vlerësim që i bëhet Shqipërisë tha se: 

Ministri Peleshi tregon lidhjen e  fortë mes dy parterëve

SHBA aktivizon në Shqipëri Shtabin 
e Forcave Speciale për Europën

“Rëndësia dhe jehona e vendosjes së 
këtij shtabi, i kalon ‘ku jtë’ e ven-
dit tonë, pasi është i një rëndësie të 
veçantë për të gjithë rajonin”.

“Ne vlerësojmë dhe mirëpresim 
përpjekjet e panumërta të Shteteve 
të Bashkuara për sa i përket rritjes 
së aftësive dhe kapaciteteve ushtar-
ake të vendeve të rajonit tonë dhe, në 
veçanti, mbështetjen dhe ndihmën e 
vazhdueshme që SHBA kanë dhënë 
për Forcat e Armatosura të Repub-
likës së Shqipërisë. Dislokimi i këtij 
shtabi në Shqipëri, është një tjetër 
provë e fortë e këtyre përpjekjeve”, - 
theksoi ministri Peleshi.

Sipas ministrit Peleshi: “Ky ven-
dim erdhi në momentin e duhur, në 
kulmin e pasigurive dhe situatës së 
zymtë që po kalon kontinenti ynë, 
si dhe dëshmoi për të disatën herë 
lidhjen e fortë që buron nga part-
neriteti strategjik i Shqipërisë me 
SHBA”.

“Vendi ynë e ka bërë të qartë 
qëndrimin për sovranitetin dhe in-
tegritetin territorial të Ukrainës, 
sipas ku jve të saj të njohur ndër-
kombëtarisht. Mbështetja jonë për 

Ukrainën ka qenë dhe do të vijojë 
të jetë e palëkundur. Kjo mbështet-
je konsiston në qëndrime politike, 
diplomatike, e cila kulmon me vep-
rimet dhe qëndrimet tona në Këshil-
lin e Sigurimit të OKB, por edhe 
mbështetje të natyrës praktike ush-
tarake. Për më tepër, kush mendonte 
se do të na përçante në këtë situate 
të vështirë, bëri llogari të gabuara, 
pasi, Aleanca jonë, BE dhe gjithë 
komuniteti perëndimor u bashkuan 
dhe janë më të bashkuar se kurrë më 

parë, në mbështetje të Ukrainës”, -  
theksoi ministri Peleshi.

Sipas tij: “Shqipëria mbetet e an-
gazhuar për vijimin dhe shtimin e 
përpjekjeve që mbajnë larg rajonit 
tonë këta aktorë me qëllime dhe in-
 uenca dashakeqëse”.

Ministri i Mbrojtjes tha se vendos-
ja e këtij shtabi në vendin tonë është 
një sinjal i fortë për të gjithë rajonin.

Për ambasadoren amerikane Yuri 
Kim, prania e kësaj baze amerikane, 
tregon se lidhjet mes Shqipërisë dhe 

SHBA janë më të forta se kurrë: “Vitin 
e kaluar mikpritët ‘Defender ‘21” 
duke dëshmuar se marrëdhënia jonë 
e sigurisë ishte gati për nivelin tjetër. 
Dhe ja ku jemi. Me vënien në funk-
sion të Task Forcës për Ballkanin 
për herë të parë në histori, Shqipëria 
ndoshta për habi të të gjithëve, do të 
jetë baza e një pranie të përhershme 
ushtarake amerikane”, - u shpreh 
ambasadorja e SHBA, Yuri Kim.

Ky shtab do ofrojë ekspertizë 
të lartë dhe do të sigurojë ndërve-
prueshmëri me Forcat Speciale 
shqiptare, por edhe me ato të ra-
jonit.


