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AKTUALITET

Komanda Evropiane e Opera-
cioneve Speciale të Ushtrisë 
Amerikane, e njohur me 

akronimin SOCEUR, ka njoftuar që 
do të themelojë një bazë ushtarake 
në Shqipëri për të rritur e kasitetin 
e pranisë së saj. Gjeneralmajor Da-
vid H.Tabor, komandat i SOCEUR, 
tha se vendosja e bazës në Shqipëri 
mundëson forcimin e partneriteteve 

E enjte, 20 janar 2022 - Nis puna 
për realizimin e projektit për 
modernizimin e Bazës Ajrore 

të Kuçovës dhe transformimit të saj në 
Bazë Ajrore Taktike të NATO-s.

Në ceremoninë e zhvilluar me këtë 
rast morën pjesë kryeministri Edi Rama, 
ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, she  i 
Shtabit të Përgjithshëm të FA gjeneral-
major Bajram Begaj, ambasadorja e 
SHBA Yuri Kim, ambasadorë të vendeve 
të tjera të akredituar në Tiranë.

Kryeministri Edi Rama theksoi gjatë 

Kryeministri Rama: “Super-lajm” për të cilin “kemi disa kohë që punojmë”

Komanda amerikane themelon 
bazë ushtarake në Shqipëri

• “Shqipëria mbetet 
një aleate e fortë e 
NATO-s dhe SHBA-
ja gëzon një mar-
rëdhënie të fortë me 
Qeverinë dhe Min-
istrinë e Mbrojtjes të 
Shqipërisë, gjë që e 
bën vendosjen e një 
shtabi pararojë në këtë 
vend aleat një vendim 
të natyrshëm”, thuhet 
në deklaratë.

me aleatët e Aleancës Veri-Atlantike 
(NATO) në rajon dhe “rrit  eksibilite-
tin e operacioneve speciale dhe forcave 
konvencionale në rajon”.

“Shqipëria mbetet një aleate e 
rëndësishme e NATO-s dhe një part-
nere e çmuar e sigurisë, si në nivel 
rajonal ashtu dhe global”, tha David 
H.Tabor.

SOCEUR theksoi se ky shtab 
pararojë do të funksionojë me rota-
cion.

Ambasada amerikane në Tiranë e 
quajti këtë vendim një “gurthemel për 
stabilitetin rajonal”.

Sipas deklaratës së SOCEUR-it, 
vendndodhja e selisë në Shqipëri “do 
të sigurojë ndërveprueshmëri më të 
madhe me aleatët tanë shqiptarë, qas-
je të rëndësishme në qendrat e trans-
portit në Ballkan dhe  eksibilitet më të 
madh logjistik”.

Komanda amerikane theksoi se 
vendimi është bërë i mundur nga 
Qeveria shqiptare dhe profesionalizmi 
i ushtrisë së saj.

“Shqipëria mbetet një aleate e fortë 
e NATO-s dhe SHBA-ja gëzon një mar-
rëdhënie të fortë me Qeverinë dhe Min-
istrinë e Mbrojtjes të Shqipërisë, gjë që 

e bën vendosjen e një shtabi pararojë 
në këtë vend aleat një vendim të natyr-
shëm”, thuhet në deklaratë.

Gjatë verës, Shqipëria ka qenë 
nikoqire e ushtrimeve më të mëdha 
të ushtrisë amerikane dhe NATO-s 
në Evropë. Stërvitjet e koduara si 
“Defender-Europe 21” janë ushtrime 
vjetore shumëkombëshe, të cilat ud-
hëhiqen nga SHBA-ja.

Vendimin e SOCEUR-it për vendos-
jen e shtabit pararojë e përshëndeti 
kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, 
duke e quajtur “super-lajm” për të cil-
in “kemi disa kohë që punojmë”.

“Është shprehje e një besueshmërie 
shumë të lartë, shprehje e bashkëpun-
imi shumë të afërt”, tha kryeministri 
Rama.

Vendimi për ngritjen e shtabit 
pararojë të dislokuar në Shqipëri, vjen 
pas tensionimit të raporteve midis 
SHBA-së dhe Rusisë rreth kërcëni-
meve ruse në Ukrainë .

Para pak ditësh, presidenti amer-
ikan, Joe Biden, i dha garanci presi-
dentit ukrainas, Volodymyr Zelensky 
që SHBA-ja dhe aleatët e saj do t’i 
përgjigjen me vendosmëri nëse Rusia 
pushton Ukrainën - vërejte që pasoi 
thirrjen administratës amerikane ndaj 
presidentit rus, Vladimir Putin, për 
t’i ulur tensionet e krizës ushtarake 
përgjatë ku rit me Ukrainën.

Nis puna për Bazën Ajrore të NATO në Kuçovë

Rama e Peleshi: Shqipëria, vlerë e shtuar e Aleancës
fjalës së tij se: “Vendimi që NATO mori 
për ta përzgjedhur këtë hapësirë si një 
mjedis të ri për adresimin e s dave të 
sigurisë, duke e transformuar në një 
bazë ajrore taktike të Aleancës në rajon, 
kon rmon faktin se Shqipëria e vogël 
është sidoqoftë një vlerë e shtuar në 
këtë Aleancë, e cila bashkon së bash-
ku shtete që besojnë në disa vlera dhe 
parime për të cilat ia vlen të luftohet”.

Kryeministri theksoi më tej rolin e 
stërvitjes “Defender 21”, duke shtuar 
se Shqipëria është në pozicionin më të 

favorshëm për ta rikthyer atë në vitin 
2023. Shndërrimi i Bazës Ajrore të 
Kuçovës në bazë ajrore të NATO-s, u 
cilësua nga kryeministri Edi Rama si një 
mundësi e shkëlqyer për Forcat tona të 
Armatosura në ngritjen e kapaciteteve 
kombëtare dhe modernizimin e Forcës 
Ajrore.

Duke shprehur mirënjohjen, ministri 
i Mbrojtjes Niko Peleshi, deklaroi se kjo 
nuk do të ishte e mundur pa mbështet-
jen pa rezerva të aleatëve tanë dhe lider-
shipit civilo-ushtarak të NATO: “Përzg-
jedhja e Shqipërisë për të zhvilluar këtë 
projekt, është dëshmi e qartë mbi aftësitë 

tashmë të konsoliduara të vendit tonë, 
për të marrë më shumë përgjegjësi dhe 
për të vazhduar me maturi angazhimin 
dhe kontributin tonë në arkitekturën e 
sigurisë së rajonit dhe më gjerë. Ndër-
timi i kësaj baze në vendin tonë, ështëd-
he mesazh i qartë që i dërgohet aktorëve 
të tjerë me qëllime jo-të mira në rajonin 
e Ballkanit Perëndimor. Rritja e pranisë 
perëndimore në gjithë rajonin tonë nuk 
do të lejojë depërtimin dhe in uencën e 
këtyre rivalëve, që kanë agjenda dhe in-
teresa të tjera, të ndryshme nga ato që 

(Vijon në faqen 3)
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ne besojmë dhe ndajmë. Projekte dhe 
iniciativa të tjera si kjo e Kuçovës janë 
mëse të mirëpritura në të ardhmen, dhe 
ne jemi besimplotë se zhvillime të tjera 
do të na ndjekin.” - theksoi ministri Pe-
leshi.

Ministri i Mbrojtjes tha më tej se 
me përfundimin e rikonstruksionit dhe 
vënien në gatishmëri operacionale, Baza 
Ajrore Taktike e Kuçovës do të luajë një 
rol vendimtar në mbështetjen e NATO-s 
dhe vendeve aleate për t’u dislokuar 
me shpejtësi dhe e kasitet. Por, sipas 
ministrit Peleshi baza do të ketë impa-
kt pozitiv edhe në fushën sociale dhe 
ekonomike për komunitetin që jeton 
pranë kësaj baze.

She  i Shtabit të Përgjithshëm të 

Rama e Peleshi: Shqipëria, 
vlerë e shtuar e Aleancës

(Vijon nga faqja 2) Forcave të Armatosura gjeneralmajor, 
prof. asoc. Bajram Begaj, teksa e cilë-
soi një moment historik tha se: “Baza 
Ajrore Taktike e Kuçovës do të shndër-
rohet në një gjurmë të rëndësishme të 
prezencës së NATO dhe do të jetë në 
shërbim të stërvitjeve dhe operacione-
ve të ndryshme të Aleancës, duke qenë 
e gatshme 24 orë në 7 ditë të javës, 
si në kohë paqe, ashtu edhe në kohë 
krize”.

Investimi në këtë bazë arrin vlerën 
e rreth 45,8 milion € dhe konsiston në 
ndërtimin e depove të armatimit, ato të 
karburantit, stacioneve të armatimit, 
parkingut të avionëve, stacionit kundër 
avarive dhe zjarreve, rindërtimin e pistës 
dhe kullës së kontrollit.

Punimet parashikohet të përfundo-
jnë në vjeshtën e vitit 2023.

Nga data 10 deri në datën 12. 01. 
2022, nga z. Muharrem Gjoka, 
Nënkryetar i OBVL-së dhe Trifon 

Llupo, Skretar për Financën dhe Arkivin, 
u krye kontrolli i aktivitetit  nanciar për 
mbulimin e veprimtarive të zhvilluara nga 
Organizata e Bashkuar e Veteranëve të 
Luftrave të Popullit Shqiptar.

Gjatë vitit 2021, Organizata jonë ka zh-
villuar një sërë aktivitetesh në përkujtim 
të ngjarjeve e  gurave historike të Luftrave 
të Popullit Shqiptar, në përkujtim të For-
macioneve të Luftës Nacional Çlirimtare si 
dhe ngjarjeve të tjera. Një njgarje dhe datë 
e shënuar për OBVL-n gjatë vitit 2021 
ishte mbajtja e Kuvendit të VIII-të, të OB-
VL-së dhe zgjdhja e kryetarit të OBVL-së, 
Kolonel Sotir Budina, pas ndarjes nga jeta 
të kryetarit të OBVL-së. Ing. My t Goxhol-
li. Organizata e Bashkuar e Veteranëve të 
Luftrave të Popullit Shqiptar ka nderuar, 
duke marë pjesë në dy datat historike të 
Luftës Nacional Çlirmtare, në datën his-
torike të Çlirimit të kryeqytetit, 17 Nënto 
1944 dhe në datat historike të 28/29 Nën-
torit, të Shpalljes Pavarësisë dhe Çlirim-

OBVL, transparencë me fondet 
për veprimtaritë e vitit 2021

it të Atdheut, duke vendosur kurora me 
lule të freskëta, te monumenti i Ushtarit 
të Panjohur dhe te monumenti i Nënës 
Shqipëri, në Varrezat e Dëshmorëve.

Një veprimtari e rëndësishme për OB-
VL-n ishte edhe organizimi e marrja pjesë 
në ceremoninë e dekorimit  nga Presidenti 
i Republikës, të gjekeral Nexip Vinçanit, 
me dekoratën e lartë “Nderi i Kombit”.

Gjithashtu një njgarje tjetër, por e hid-
hur për OBVL-n ishte ndarja nga jeta e 
kryetarit të OBVL-së, ing. My t Guxholli, 
për të cilin u morën masat e nevojshme 
për organizimin e ceremonisë mortore.

Altivitete të tjera që janë kryer e  -
nancuar janë edhe përgatitja, botimi 
dhe shpërndaraje me postë e gazetës së 
përmuajshme “Veterani”, tek të gjithë 
kryetarët e degëve të OBVL-së, në bashkitë 
e vendit, shpërblimet e dhëna për punën e 
kontributin në veprimtaritë e OBVL-së etj.

Siç shikohet në këtë raport, ky fond 
është përdorur për të mbuluar të gjitha 
aktivitetet dhe nevojat  nanciare për vep-
rimtaritë e zhvilluara gjatë vitit 2021, kon-
form udhëzimeve të Thesarit të Shtetit dhe 

të Ministrisë së Financave dhe të Ekon-
omisë, si dhe sipas atyre drejtimeve  dhe 
që llimeve të përcaktuara nga Kryesia e 
OBVL-së.

Më i detajuar ky fond është përdorur 
si më poshtë:
• Për shpenzime në konferenca e në 

mbajtjen e Kuvendit të VIII-të, shu-
ma 36 500 Lekë.  

• Për shpenzimet e festave dhe fu-
neraleve janë shpenzuar 24 000 
Lekë.

• Fondi i përdorur për përgatitjen 
dhe botimin e gazetës “Veterani”, 
duke përfshirë edhe numrin e mu-
jit Janar 2022, në shumën 520 000 
Lekë.

• Për shpërndarjen e gazetës “Vet-
erani”, te kryetarët e degëve në 
bashkitë e vendit, janë shpenzuar 
10 670 Lekë.

• Për mbulimin e shpenzimeve oper-
ative është shpenzuar shuma 148 
330 Lekë.

• Shpërblime për punën e kontrib-
utin në veprimtaritë e OBVL-së, 
është shpenzuar shuma 60 000 
Lekë.
Shuma totale e tëhequr në Bankën 

Kombëtare Tregëtare, është 813 417 
Lekë, së bashku me shumën e mbetur 
nga viti 2020.

Totali i shpenzimeve deri më 31. 
12. 2021, është në shumën 799 500 
Lekë. 

Gjendja në Arkën e OBVL-së nga shu-
ma totale e tërhequr në Llogarinë e OB-
VL-së -në Bankën Kombëtare Tregëtare 
është: 

Nga totali 813 417 – 799 500 Lekë 

= 13 917 Lekë.
Llogaria është mbajtur për çdo muaj, 

ku çdo pagesë është e vërtetuar me Man-
dat Arkëtimi e Mandat Pagese, të cilat 
janë bashkëngjitur në çdo pasqyrë mujo-
re të mbylljes llogarisë mujore.

Mandat pagesat janë të  rmosura me 
dy  rma, sipas rregullit të përcaktuar 
në udhëzimet e Thesarit të Shtetit  dhe 
të Minstrisë Financave dhe Ekonomisë. 
Dymbëdhejte pasqyrat mujore me Man-
dat Pagesat bashkëngjitur janë në ruajtje 
në Kasafortën e Zyrës së OBVL-së, në të 
cilën janë ruajtur të gjitha Bilancet në vite 
të OBVL-së.

*Raport Për shpenzimet e kryera për 
mbulimin e veprimtarive të zhvilluara nga 
OBVL gjatë  vitit 2021 – miratuar në mbled-
hjen e Kryesisë, datë  13. 01. 2022

Nënkryetari i OBVL-së
MUHARREM  GJOKA

Sekretari për Financën e Arkivin              
KOLONEL  TRIFON   LLUPO                            

Miratohet
Kryetari i  OBVL - së

KOLONEL  SOTIR  BUDINA

• Një njgarje dhe datë e 
shënuar për OBVL-n 
gjatë vitit 2021 ishte 
mbajtja e Kuvendit të 
VIII-të, të OBVL-së 
dhe zgjdhja e kryetar-
it të OBVL-së, Kolo-
nel Sotir Budina, pas 
ndarjes nga jeta të 
kryetarit të OBVL-së. 
Ing. Myfi t Goxholli.
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gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht obligative që duhet të 
rezultoj me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Ser-
bia, janë s da në vete për të dy palët në negociata.

Marrëveshja për asociacionin e komunave me shu-
micë serbe e arritur me 25 gusht 2015 shënon kul-
min e mosmarrëveshjeve dhe vazhdonë të jetë temë e 
hapur në negociata. Parimet e Përgjithshme për kri-
jimin e asociacionit, kanë sjellë shumë kundërthënie. 
Asociacioni duhej të ishte instrument për integrim-
in e serbëve të veriut në jurikdisionin e Kosovës dhe 
të mundëson normalizimin e marrëdhënieve mes dy 
shteteve. Mirëpo, ajo në praktikë u shndërrua në një 
çështje të komplikuar. Subjektet kosovare e refuzo-
jnë Asociacionin të këtij lloji.  Gjykata Kushtetuese e 
Kosovës gjykoi se asociacioni është në kundërshtim me 
frymën e Kushtetutës dhe qeveria po hezitonë zbatimin 
e saj. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, thekson se 
nuk mund të ketë asociacion mbi baza etnike sepse, 
rrezikon bosnjëzimin e Kosovës dhe negocimin me 
Serbinë. Shumica e qyteraëve të Kosovës vlersojnë se 
Kushtetuta e Kosovës ofronë mbrojtje të mjaftueshme 
për komunitetin serb, ndaj asociacionin e shohin si 
krijim të një niveli të tretë të qeverisjes, etnikisht ho-
mogjen që është i panevojshëm, kundërkushtetues 
dhe një rrezik që cenon shtetësinë dhe sovranitetin e 
Kosovës dhe që do të pengojë integrimin e serbëve në 
Kosovë.

Në anën tjetër serbët e Kosovës të cilët më së paku 
janë të përfshirë në procesin e negociatave, e konsid-

erojnë të papranueshëm integrimin e tyre në kuadër 
të ligjeve të Kosovës. Brengosen se me formimin e aso-
ciacionit, Beogradi, do t’i braktisë ata, do të shuhen 
strukturat paralele, do të humbin kompetencat  nan-
ciare nga Serbia dhe do të rrezikohet identiteti i tyre 
në Kosovë. 

Marrëveshja gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht obliga-
tive ndërmjet dy shteteve që mund të zgjidhin çështjet 
e hapura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që do të  nal-
izohej me njohje e ndërsjellët nuk ka vdekur por po 
vonohet në lindje.

Në Luftën e Dytë Botërore, njësitet e UNÇ të 
Kosovës dhe Rrafshit të Dukagjinit me afro 53.000 
ushtarë të sistemuar në 9 brigada, u rreshtuan në 
anën e luftës antifashiste. Bashkë me luftëtarët nga 
Shqipëria çliruan vendin. Organizuan Konferencën e 
Bujanit dhe morrën vendime politike për të drejtën e 
popullit shqiptar për vetëvendosje dhe bashkim kom-
bëtar, bashkimin me Shqiprinë. Kosova u bë subjekt 
i së drejtës ndërkombëtare dhe kështu, u vendosën 
bazat e pavarësisë së Kosovës. Mirëpo, pas përfundim-
it të Luftës së Dytë Botërore, Jugosllavia nuk zbatoi 
obligimin ndërkombëtar.

Ushtria Çlirimtare e Kosovës, bashkë me rezis-
tencën e popullit dhe aleatët e mëdhenj, Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n, çliruan vendin 
nga Serbia dhe mundësuan që Kuvendi i Kosovës, 
njëzëri të shpallë Kosovën shtet të pavarur, sovran dhe 
demokratik. 

Padyshim, Kosova me tërë kapacitetet e saja duhet 
të vazhdoj dhe të zhvilloj një politik më proaktive në ne-
gociatat me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve 
bileterale për arritjen e marrëveshjeve  nale që është 
me rëndësi të veçant për sigurimin e paqës dhe stabi-
litetit afatëgjatë në rajon. 

SPECIALE

Bashkim Hisari

Pavarësia e Kosovës e shpallur zyrtarisht më 17 
shkurt 2008 është tashmë një realitet i pakthyeshëm 
që kurrësesi nuk mund të zhbëhet. Kosova-shtet i pa-
varur dhe sovran është njohur tashmë ndërkombëtar-
isht nga SHBA e shumica e vendeve të BE-së. (Deri 
më 4 shtator 2020, Republika e Kosovës është njohur 
formalisht prej 116 shtetesh nga 193 shtete anëtare 
të OKB-së dhe 3 shtete që nuk janë anëtare të OKB. 
Shumica e vendeve të Bashkimit Evropian gjithashtu e 
kanë njohur Kosovën: 23 nga 28).

Po ashtu ajo është njohur edhe nga  Gjykata Ndër-
kombëtare e Drejtësisë, me vendimin e saj të datës 22 
korrik 2010.

Një dekadë pas këtij vendimi besohej se negocia-
tat Kosovë-Serbi nën ndërmjetësimin e Bashkimit Ev-
ropian për arritjen e marrëveshjës ligjërishtë të obli-
gueshme do të merrnin formën e duhur. Megjithatë, 
ato nuk sollën rezultate konkrete të pritura ndonëse 
ky process, tashmë dy dekada është temë dominuese 
politike me të cilën po mirret jo vetëm Kosova. Në ne-
gociata po mungon vullneti politik për zgjidhje. Në vitin 
2021, pati vetëm dy takime të nivelit të lartë në Bruk-
sel. 

Procesi i negociatave ka  lluar më 8 mars 2011. Që 
nga  llimi kuptimi dhe forma e këtij procesi ka pësuar 
ndryshime. Fillimisht quhej dialog teknik e pastaj di-
alog politik për normalizimin e marrëdhënieve. Gjatë 
dhjetë viteve të negociatave, të dyja palët, nënshkruan 
në Bruksel mbi 50 dokumente të ndryshme dhe janë 
arritur dhjetra marrëveshje. Nuk mund të thuhet se ne-
gociatat po zhvillohen në mënyrë transparente dhe në 
drejtimin e dëshiruar. Më lehtë mund të konkludohet 
se ato sollën plot s da të ndërlikuara. Palët vazhdojnë 
të qëndrojnë në pozita diametralisht të kundërta, po 
shfaqen polarizime, tensione, kryeneçësi që po krijo-
jnë gjëme të reja dhe nuk po premtojnë zgjidhje. Nuk 
po promovojnë bashkëpunim siç duhet, përmirësimin 
e mirëqenjes së qytetarëve, lirinë e lëvizjës së tyre dhe 
nuk po ndihmojnë të dyja vendet të arrijnë progres në 
rrugën e tyre drejt integrimeve evropiane. 

Kur vështrohet se si po zhvillohen, ato na përkujto-
jnë fabulën e Ezopit për dy dhi, që përplasen cila do të 
hapë udhën dhe të kaloj më pare.

Autoritetet në Serbi nuk tregojnë vullnet, gatishmëri 
dhe refuzojnë ta njohin Kosovën si shtet. Nuk japin 
asnjë shenjë për njohjen e pavarësisë. Përkundrazi, 
Kosovën e trajtojnë si provincën e tyre jugore. Në pre-
ambullën e Kushtetutës aktuale të Serbisë, miratuar 
në vitin 2006, shkruan: “Kosova është pjesë e Serbisë”. 
Duke paraqitur koncepte politike nën furinë e pasion-
eve të sjelljeve dhe veprimeve arrogante e nacionaliste 
me nënçmime e kërcnime, përfshirë edhe provokimet 
me grumbullimin e forcave ushtarake, policore dhe 
paramilitare në ku  me Kosovën,  serbët trazojnë sig-
urinë dhe stabilitetin në rajon. Presidenti serb Alek-
sandar Vuçiq, bashk me ekspeditën e tij, në vazhdimë-
si manipulojnë me qytetarët, sidomos me serbët në 
veri të Kosovës me premtime për Serbinë e Madhe dhe 
Kosovën nën Serbi.

Ekstremistët serbë këndojnë këngë të vjetra me 
nota trishtuese, duke përdorur propagandën ndezëse 
demagogjike me teza fashizoide e çetnike që nxisin plot 
urretje, trillime dhe tone nënçmuese, fyese e kërcnuese 

E shpallur zyrtarisht më 17 shkurt 2008, pavarësia e Kosovës është tashmë një realitet i pakthyeshëm

Pavarësia e Kosovës, realitet që s’mund të zhbëhet

për shqiptarët. Mohojnë krimet e forcave të Serbisë 
gjatë luftës në Kosovë dhe rehabilitojnë kriminelët nga 
radhët e forcave ushtarake policore serbe të cilët janë 
përgjegjës për vrasjet e mbi 13.500 personave, fëmi-
jëve, grave  e pleqëve. Në luftën e fundit në qytete e 
fshatra në Kosovë, janë kryer rreth 400 masakra. Për 
afro 1.600 persona ende nuk dihet asgjë.

Megjithatë, pala serebe po normalizonë retorikën 
ekstreme, shpesh ngjajshëm edhe me atë të Hitlerit i 
cili gjatë sundimit të tij në Gjermani, shpikte emërtime, 
shqiptonte fjali arti ciale dhe deklarata të ndryshme 
hipokrite. Këtë politikë, ata po e zbatojnë jo vetëm 
ndaj shqipëtarëve në Kosovë. Ditë më pare, në qyte-
tin shumëkombësh në ku  me Bosnjë Hercegovinë, 
Priboj,  anëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme 
të Serbisë kënduan këngë ultra-nacionaliste duke i 
bërë lavde gjenocidit të Srebrenicës, shkatërrimit të 
Novi Pazarit e Vukovarit dhe bënë thirrje për krime të 
reja ndaj minoriteteve pakicë në Serbi. Më 11 korrik 
1995, në Srebrenicë, ushtarët serbë vranë më shumë 
se 8.100 myslimanë boshnjakë - kryesisht meshkuj. 
Për gjenocidin në Srebrenicë, Gjykata Ndërkombëtare 
Penale për Ish-Jugosllavinë ka shqiptuar dënim me 
burg të përjetshëm për ish-komandantin serb Ratko 
Mladiq.

Pas përfundimit të luftës së fundit, për krime lufte 
në Kosovë, nga gjyqësori vendor, janë akuzuar 116 
persona dhe janë dënuar 40 prej tyre. Në vitin 2015, u 
krijua Departamenti për krimet e luftës në kuadër të 
Prokurorisë Speciale të Kosovës me seli në Hagë. Deri 
tash, Prokuroria e speciales ka ngritur akuza ndaj ish 
krerëve të UÇK-së, ish presidentit të Kosovës, Hashim 
Thaçi, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Se-
limit, pastaj ndaj ish ushtarit të UÇK-së, Sali Mustafa 
dhe dy udhëheqësve të shoqatave të dala nga Lufta, 
Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj.

Ndonëse kanë kaluar më shumë se dy dekada nga 
përfundimi i luftës, Serbia ende nuk ka bërë pothu-
aj asgjë për identi kimin dhe denimin e kriminelëve 
për krimet që kanë bërë gjatë luftës në Kosovë. Serbia, 
nuk i dorëzon kriminelët e luftës dhe, luftën e drejtë të 
UÇK-s e paraqet në mënyrë të shtrembëruar, Në Ser-
bi janë gjykuar vetëm 17 persona, prej tyre, dy janë 
shqiptarë. Për krime lufte në Kosovë, janë mbajtur 
edhe dy procese gjyqësore në Mal të Zi dhe është dënu-
ar një malazez. Në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për 
ish-jugosllavinë në Hagë, janë dënuar vetëm gjashtë 
serbë për krime, të cilët kanë pasur pozitat e eprorëve 
ushtarakë dhe politikë.

Vazhdimi i negociatave, krijimi i Asociacionit të ko-
munave me shumicë serbe dhe arritja e marrëveshjës 
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OPINION

SHPENDI TOPOLLAJ

Njihet nga kushdo historia e 
Traktatit të Shën Stefanit dhe 
më pas ajo e Kongresit të Ber-

linit të vitit 1878, ku  llimisht Rusia e 
Turqia e pastaj gjashtë Fuqitë e Mëdha, 
duke u sjellë si në mall të babait i dhanë 
Serbisë e Malit të Zi pjesë të qenësishme 
nga trojet autoktone shqiptare. Posh-
tërsisht, kjo vijoi me Konferencën e Am-
basadorëve të vitit 1913 në Londër, ku 
ky kalim u sanksionua dhe u shty më 
tej; duke ja kaluar Greqisë, Çamërinë. 
U veprua kështu sikur të mos ishin 
këto krahina të mëdha dhe mjaft të pa-
sura prej shekujsh e shekujsh, pjesë 
të padiskutueshme tonat, njëra që nga 
dardanët e tjetra qysh nga tesprotët. E 
vërteta është se shqiptarët qysh në krye 
nuk qëndruan duarkryq. 

Ata nuk u stepën dhe nuk u frikë-
suan sado që e dinin se ishin të pafuq-
ishëm para tyre. Po aso kohe, atdhetarët 
e mëdhenj si Abdyl Frashëri, Sulejman 
Vokshi, Iliaz Pashë Dibra, Ymer Prizreni 
me shokë, patën burrërinë, mençurinë 
dhe dinjitetin e duhur dhe krijuan 
Lidhjen Shqiptare të Prizrenit për t`i 
kundërshtuar deri me armë vendimet 
prepotente të atyre Fuqive. Luftuan 
trimërisht për të ndërgjegjësuar e ngrit-
ur popullin në këmbë me armë në dorë 
dhe ne sot krenohemi me veprën e tyre. 
Gjatë luftës nacional - çlirimtare, emis-
arët e Partisë Komuniste Jugosllave, 
por realisht kriminelë dhe pasues të te-
orive të Vasa Çubriloviçit, dhe djallëzive 
të Pashait J. B. Tito, duke shfrytëzuar 
bashkëpunimin e ngushtë, por në fakt 
nënshtrimin servil të drejtuesve shqip-
tarë, u bënë shkak për denoncimin e 
vendimeve të Konferencës së Mukjes, 

POLITIKANË, FLISNI BURRËRISHT 
PËR BASHKIMIN KOMBËTAR

pa harruar atë të Bujanit. U dënuan ata 
që kërkonin bashkimin me trojet tona në 
Kosovë, që paradoksalisht e kishte re-
alizuar pushtuesi, ç`ka solli ngatërresa 
serioze që vijojnë edhe sot e kësaj dite. 
Pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore, 
kush ngrinte zërin për Kosovën shpallej 
armik, burgosej a pushkatohej, pasi 
plani i Enver Hoxhës ishte përfshirja e 
Shqipërisë si Republikë e Federatës Ju-
gosllave. Ai e quante Titon shpëtimtarin 
e Shqipërisë dhe populli detyrohej të 
këndonte këngë për të. Kosova u har-
rua, dhe njerëzit atje u zhgënjyen. Por ja 
që erdhën kohë dhe aleanca të reja dhe 
dhunës të pashembullt të barbarëve 
serbë ndaj tendencave për liri e pavarë-
si të Kosovës, ku u vranë e masakruan 
mbi dhjetë mijë burra, gra, pleq e fëmijë, 
deri edhe në bark të nënës, u përzunë 
rreth 1.000.000 njerëz dhe iu vu zjarri 
mbi 80 % të shtëpive, ju kundërvunë ve-
primet luftarake të NATO - s me SHBA 
në krye dhe ato të UÇK - së. 

Më 17 shkurt 2008 Kosova  toi pa-
varësinë, duke u shpallur Republikë, 
dhe duke u njohur nga shumë e shumë 
shtete të botës, dhe kjo qe një  tore e 
jashtëzakonshme. Por jo gjithçka, pasi 
populli kosovar dhe ai shqiptar, përsëri 
mbetën të ndarë në dy shtete me  amur, 
kushtetutë dhe qeveri të ndryshme. 
Natyrisht, kjo shkaktoi habi dhe u bë 
shkak për disa pyetje, ku e para qe ajo se 
përse Aleanca nuk orientoi që nëpërmjet 
referendumit të realizohej bashkimi aq 
i mezipritur i Kosovës me Shqipërinë. 
Asgjë nuk e pengonte këtë as juridik-
isht, as historikisht e as moralisht. Mbi 
të gjitha, kështu do të vihej në vend një 
padrejtësi që turpëron Evropën mod-
erne, ndërkohë që askujt nuk i vinte 
ndonjë e keqe nga ky bashkim. Kjo do 
ja shtonte vlerat demokratike vendeve 
evropiane dhe do të ishte një mea culpa 
për veprimet qartazi të padrejta dhe të 
dëmshme të diplomacisë dhe politikës 
së gjysh - stërgjyshërve të tyre që të 
përkulur mbi harta ngjyra - ngjyra, me 
monoklat e tyre, me një të rënë të lapsit, 
vetëm e vetëm për të kënaqur orek-
set dhe lakmitë e fqinjëve tanë, as që e 
mendonin tragjedinë që po kurdisnin në 
kurriz të një populli të vogël e paqësor. 

Nuk jemi aq naivë sa të mos kup-
tojmë se edhe tani, kançelaritë luajnë 
me larghedhje, gjithmonë në mbrojtje 
të interesave të tyre gjeostrategjike. Por 
ne nuk mund të vazhdojmë të mbetemi 

monedhë tregu për asnjë. Nuk është as-
pak i drejtë arsyetimi se po t`i bashko-
jmë, do prishim stabilitetin në Ballkan 
e më gjerë. Pra, e kanë fjalën se mos na 
zemërohen rusët e serbët, ose t`i marrim 
me të mirë këta të fundit që ta mbyllim 
rrethin ndaj të parit. Ka edhe disa men-
dime të shpifura dhe të dëmshme se po 
të bëhet me votë, popujt në Shqipëri e 
Kosovë, nuk e duan bashkimin. Këtë 
nuk besoj se e përhap ndonjë shqiptar, 
por duhet të jetë pjesë e planeve ogurze-
za të atyre që nuk ja duan të mirën 
Shqipërisë dhe Kosovës së saj. Është 
bërë ajo që quhet “Rruga e Kombit” dhe 
që ka vlera të pallogaritëshme në ec e 
jaket e ndërsjellta vëllazërore. Ne shko-
jmë atje dhe ndihemi të lumtur, sikurse 
kosovarët e shohin Shqipërinë si real-
izimin e ëndrrës së tyre të vjetër. Por më 
duket paradoksale, dhe më lë një shije 
aspak të mirë, ndarja arti ciale e mbi të 
gjitha heshtja, për të mos thënë frika e 
politikanëve tanë të të dy krahëve, për 
ta shtruar çështjen e bashkimit përfun-
dimtar. 

Ashtu si nëpër dhëmbë, se edhe ata 
patjetër e duan këtë bashkim, na lënë 
të kuptojmë se ky është shekulli i zg-
jidhjes së problemeve mes Shqipërisë 
dhe Kosovës. Ore u lumtë goja, por 
çfarë sigurie keni ju për këtë? E çfarë 
do ndryshojë në të ardhmen? Do bëhen 
serbët dobro mirë me kosovarët dhe ne? 
Mos t`u gënjejë mendja! Se nuk është 
thjeshtë punë trojesh e minierash, 
por dëbimesh biblike, barqesh të çara 
me bajoneta, pushkatimesh masive, 
përdhunimesh të vajzave e grave tona, 
trupash ende të pagjetura, llahtaresh që 
nuk do të harrohen kurrë. Pastaj, ne që 
jetojmë në këtë epokë a kemi aq kohë për 
të pritur kur t`u mbushet mendja për të 
na bashkuar ata që na ndanë? Atëherë, 

përse juve që u kemi zgjedhur të na ud-
hëhiqni, nuk u kemi parë as në fjalime, 
as në shkrime dhe as në kuvende të 
 isni për këtë problem thelbësor përfshi 
dhe Çamërinë? Përse nuk e shtroni këtë 
nëpër tubime a takime ndërkombëtare 
deri në OKB? Nga kush trembeni kur e 
dini mirë se si kanë rrjedhur ngjarjet. 

Ju nuk ngurroni të jepni mendime 
për vende që shumica nuk u a ka 
dëgjuar emrin ndonjëherë, kurse për 
vendin tuaj ngurroni, për të mos thënë 
se edhe grindeni mes jush. Larg qoftë si-
kur t`u miklojë në heshje mendimi “ju 
sundoni andej, ne këtej”. Përse Kosova 
prej 10.887 km2 dhe me gati 3.000.000 
banorë duhet të mbetet si jetime? Ai 
popull është gjaku, fati e historia jonë. 
Kanë pësuar vuajtje nga më të rëndat 
dhe kanë guxuar të mbrohen Jashar-
isht. 

Sido që janë ndeshur me barbariz-
ma të pashoqe, jo që nuk janë nënsh-
truar, por dhe kanë ruajtur si gjënë më 
të shenjtë dashurinë për Shqipërinë. A 
nuk do të ishte kjo njësoj sikur të ndaje 
me një të klikuar në kompjuter Francën, 
Italinë, Gjermaninë etj. mes për mes. 

Si do ndiheshin ata? Do e pranonin 
këtë apo do të bënin atë që s`ta rrok fan-
tazia për t`u ribashkuar? Popujt kanë 
dinjitet dhe e dinë ç`është Atdheu dhe 
ku i ka ku jtë ai. 

Prandaj, në qoftë se keni ndërmend 
të bëni ndyshime në Kushtetutë, së pari 
ndreqni Nenin e Parë kështu: “Synimi 
parësor për ne është bashkimi i trojeve 
shqiptare kudo ato janë”. Jeni pasard-
hës të heronjve të Lidhjes së Prizrenit, 
atyre burrave që nuk e njihnin frikën, 
prandaj t`u ngjisni atyre në dashurinë 
dhe sakri cat për Atdhe. Vetëm kështu 
do të mbeteni të nderuar në jetë të jetëve 
si ata.       
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IN MEMORIAM

Kolonel Josif Zegali

Kolonel Josif Zegali mes disa prej kolegëve të vet ushtarakë

Nga e majta në të djathtë: 
vëllezërit Kozma, Themi dhe Josif 
Zegali, kuadro gjatë LANÇ, të tillë 

edhe pas çlirimit

Me rastin e 95-vjetorit të lindjes 

Josif Zegali, “Kolonel bunker”, mbeti 

Nga DHIMITËR SHTËMBARI

Një ndër vatrat me më shumë 
zjarr të ndezur atdhetar të 
kohës së LANÇ në ish rrethin 

e Lushnjes ka qenë edhe ajo e familjes 
së gjerë Zegali në fshatin Mazhaj. Kra-
has asaj Bozo në Kolonjë, Kurti në 
Ngurrëz, Gjermëni në Fierin e ri, Libo-
hova në Lushnje etj. etj., familja Zegali 
i dha Luftës 13 partizanë, dy Dëshmorë 
të Atdheut dhe një invalid të LANÇ.

Fshati Mazhaj ka pas qenë i për-
mendur edhe për një dinasti të tërë 
klerikësh atdhetarë ortodoks, që shër-
byen deri edhe në forumet më të larta 
kishtare në Berat. Njihen tashmë his-
torikisht  gurat e shquara klerikale të 
këtij fshati në dekada të ndryshme të 
shekujve XIX e XX, siç mund të për-
menden Papa Mitrushi, Papa Josi , 
Papa Anastasi, At Theodhori, Papa 
Thanasi, Papa Petroja, Papa Nikolli, 
ikonom Theodhori dhe i biri – Papa Ilia 
Zegali, ish partizan dhe Dëshmor i At-
dheut.

Ka pas edhe klerikë të tjerë para 
këtyre e të tjerë edhe në vazhdim të 
kësaj aradhe.

Ja, pikërisht nga kjo folezë njerëzish 
të shquar ka dalë Josif Zegali, i lindur 
më 27 dhjetor të vitit 1926, që, viteve 
të pasçlirimit të Atdheut, do të bëhej 
një  gurë e shquar e Xhenios shqip-

tare, kolonel që në moshën 33 vjeçare, 
ngritur deri në majën më të lartë të 
kësaj Arme në ministrinë e Mbrojtjes 
dhe, mjerisht, zbritur teposhtë me rra-
pullim, si armik i popullit!!!

NGA KISHA E MAZHAJT, NË 
SHKOLLËN PROFESIONALE TË 

PUNËS NË BERAT

Sikundër i vëllaj – Kozmaj dhe 
kushërinjtë – Themiu, Llazari etj., 
edhe Josif Zegali e mbaroi shkollën  l-
lore në vendlindje. Dhe ka qenë ndër 
nxënësit më të zellshëm të atij fshati. 
Gjynah të mos harxhojmë diçka për 
këtë djalë, ishin shprehur në familje. 
Dhe e dërgojnë në Berat për të vazhdu-
ar mësimet në Shkollën Profesionale të 
Punës. Edhe këtu: shkëlqyer.

Sakaq, edhe pse fare i ri në moshë, 
aktivizohet në celulën komuniste të 
qytetit, në të cilën bënin pjesë, mes 
të tjerëve, edhe Gjin Marku, Kristaq 
Capo, Kristo Isak e të tjerë.

Mbaroi shkollën në verën e vitit 
1942 dhe shkoi në fshat. Tani do të 
mundohemi të të gjejmë ndonjë punë, 
i thanë djaloshit që kthehej nga Berati. 
Jo për punë, ua kishte kthyer Josi , 
por për të më çuar në Itali me stu-
dime. Se ne, dy nxënësve më të dallu-
ar të shkollës, na është dhënë e drejta 
për t’i vazhduar studimet në Institutin 
e Agrokulturës “Antonio Zanneli” në 
Rexhio Emilia të Italisë.

– Sa të vështirë e pata për të shkuar 
në Itali! – na pat treguar vet Josi .

Dhe tregimi i tij ishte vërtet intere-
sant: Duheshin të ardhura për të blerë 
tesha të reja, për të pasur me vete ca 
sende për nevojat e shkollës. Mbi të 
gjitha, duheshin lekë për anijen që 
do ta çonte në Itali. Xhaxha Ilia merr 
një ka dhe e ve përpara për ta shitur 
në Lushnjë. Unë, prapa tij. Tërë ditën 
mbas kaut, por me asnjë blerës nuk 
ramë në pazar.

Aty buzëmbrëmjes u nisëm për në 
Mazhaj. Teksa po kalonim para bash-
kisë, një burrë i bëshëm, që bisedonte 
me dikë, i bënte me dorë xhaxhait që 
t’i afrohej. Shkoi xhaxhai te ai.

– Papa Ilia, ç’e mirë të ka sjellë në 
qytet? – i qe drejtuar ai që e pat ftuar 
t’i afrohej.

– Ah, lere – lere, Ahmet bej! – Më 

ka ardhur gjemia në portin e Durrësit 
dhe unë nuk jam në gjendje ta shkar-
koj dot.

– Fol më shkoqur, që t’ju kuptoj, – i 
kishte folur ai që e pat thirrur.

– Nipit tim i ka dalë e drejta për të 
studiuar në Itali, por unë jam hollë 
nga…. Tjetri kishte nxjerrë portofolin 
dhe i kishte dhënë Papa Ilias disa na-
polona  ori.

– Merri dhe dërgojeni djalin në 
shkollë – i kishte thënë Papa Ilias.

Prifti e kishte falënderuar bami-
rësin dhe kishte shkuar te djaloshi, që 
priste te kau.

– Tani e rregulluam punën, or bir, – 
i ishte drejtuar Josi t. –  Na i dha lekët 
Ahmet bej Resuli.

NDËRPRET STUDIMET DHE 
RRESHTOHET NË ÇETËN PARTI-

ZANE TË PEZËS
 
Në Institutin e Agrokulturës “Anto-

nio Zanneti” të Rexhio Emilias djaloshi 
nga Mazhaj qëndroi vetëm tre muaj, 
sepse zëri i ndërgjegjes kombëtare e 
urdhëroi që të vepronte për një interes 
shumë më të lartë: për çlirimin e Atd-
heut. Në janarin e vitit 1943 kthehet 
në familje, por nuk qëndroi pranë saj. 
Shkoi e rreshtohet në Çetën Partizane 
të Myzeqesë.

Pak javë më pas, i këshilluar 
nga shokët e vet ish studentë, bëhet 
pjesëtar i njërës prej çetave partizane 

të Pezës, madje caktohet koman-
dant skuadre. Në një nga luftimet e 
rrepta zhvilluar në Petrelë kundër 
pushtuesve të huaj i vritet shoku i vet, 
Ludovik Shllaku, ndërkohë që edhe ai 
vet plagoset.

Në Kongresin e Përmetit Josif Zega-
li do të titullohej o cer, ndërsa më 20 
gusht 1944 do të rreshtohej në përbër-
je të Brigadës XVI Sulmuese Partizane. 
Në tetor 1944 do të ishte o cer (toger) 

pranë Misionit të Aleatëve me vend-
qëndrim në Berat, ku sapo qe formuar 
Qeveria Provizore Demokratike.

Më 28 nëntor 1944 do të ishte në 
Tiranë, ku, së bashku me shokët e 
vet partizanë, do të parakalonte para 
Qeverisë dhe Komandantit të Përgjith-
shëm të UNÇSH, Enver Hoxha.

Pikërisht këtu në Tiranë, mbas thu-
ajse një vit e gjysmë pa u parë, ai do 
të takohej me vëllezërit e vet, Themiun 
e Kozmain, kuadro të Brigadës I Sul-
muese Partizane.

ME INTERESIMIN E NAKO SPI-
RUT DËRGOHET PËR STUDIME TË 
LARTA NË BASHKIMIN SOVJETIK

 
Menjëherë mbas çlirimit të Atd-

heut Josif Zegali caktohet të punojë 
në aparatin e Bashkimit të Rinisë An-
tifashiste të Shqipërisë. Pak më pas 
dërgohet shef personeli në Divizionin 
Ushtarak të Korçës. Në shtatorin e vi-
tit 1946, me interesimin e drejtpërdre-
jtë të Nako Spirut, ky o cer i ri dër-
gohet në Bashkimin Sovjetik pranë 
një shkolle inxhinierike ushtarake, ku 
gjatë dy viteve mbaroi me rezultate të 
larta.

Tanimë Josif Zegali do të ishte 
një specialist i përgatitur i Ministrisë 
së Mbrojtjes, ku do të shërbente për 
gjashtë vjet. Në vitin 1954 dërgohet 
për herë të dytë në Bashkimin Sovje-
tik, tashmë për të vazhduar studimet e 
larta në Akademinë Ushtarake “Vlad-

imir Kujbishev” në Moskë, të cilën e 
mbaroi në vitin 1960 me Medalje Ari. 
Diploma e tij është me të kuqe.

Para tij tanimë hapej një rrugë e 
gjerë karriere ushtarake. Nuk do të vo-
nonte dhe do të caktohej shef i Shtabit 
të Xhenios pranë Ministrisë së Mbro-
jtjes. Shumë i aftë si inxhinier, atij i 
ngarkohen detyra me rëndësi strateg-
jike, si ato që kishin të bënin me ndër-
timin e uzinave ushtarake në Poliçan 
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IN MEMORIAM

Kolonel Josif Zegali

Bashkëshortët Josif e Leni Zegali me vajzat e tyre gjatë një gëzimi 
familjar.

një fi gurë e shquar e Xhenierit shqiptar

e në Gramsh, për ndërtimin e Bazës 
Ushtarake Ajrore të Gjadrit, të Bazës 
Ushtarake Detare të Shëngjinit etj., 
etj.

Për gjithçka që kishte bërë si inx-
hinier dhe si drejtues kryesor i ndër-
timit të  veprave ushtarake të rëndë-
sisë së veçantë, ai qe propozuar për 
Hero i Punës Socialiste dhe, ndërkohë, 
për t’iu dhënë edhe titulli Profesor i 
Shkencave Ushtarako – Teknike. Por…

POR… MBI KOKËN E KËTIJ 
USHTARAKU TË TALENTUAR RANË 

BUBULLIMAT E KOHËS
 
Në kohën e “tërmetit” të madh poli-

tik (viteve 1973 – 1974) ra thuajse 
shumica e “kështjellave” të Ushtrisë. 
Ra edhe ajo e inxhinierit të shquar 
ushtarak, Josif Zegali. Së pari, e pë-
soi i vëllai, kolonel Kozmaj, ish kuadër 
në Brigadën I Sulmuese Partizane, në 
këtë kohë: shef i kabinetit të ministrit 
të Mbrojtjes, Beqir Balluku.

Ndërkohë që Josif Zegali priste 
të merrte titullin e lartë të Heroit të 
Punës Socialiste, ndodhi ajo që nuk 
e kishte parashikuar as në ëndrrën e 
tij më të keqe: burgoset si “sabotator 
i forti kimit ushtarak të Shqipërisë”!!! 
Në tërë atë zallamahi që qe krijuar, 
she  i Shtabit të Xhenios e pat kuptu-
ar se do t’í vinte radha për ndëshkim! 
Se nuk thonë kot: në një lis të rrëzuar, 
të gjithë shkojnë për të marrë shkarpa.

Sapo u përfol diçka për shef Jo-
si n, një shpurë e tërë servilësh, 
zabërhanësh e xhahilësh u lëshuan 
mbi këtë ushtarak të talentuar për t’i 
ngarkuar mbi shpinë tërë të zezat e 
kohës! U kishte ardhur rasti hakmar-
rësve që të bënin “atdhetarin”!

Burgoset në janar të vitit 1975 
me akuza krejt absurde: “sabotim në 
mbrojtjen e vendit”, “agjitacion e pro-
pagandë për rrëzimin e Pushtetit Pop-
ullor”, “përhapje e sekretit ushtarak” 
etj !!! Dënohej kështu ky ish partizan, 
që kishte braktisur studimet në Itali 
për çështjen e Atdheut! Dënohej ky 
kuadër i LANÇ, nga rrethi familjar i 

të cilit kishin luftuar me armë në dorë 
kundër pushtuesve të huaj plot 19 
pjesëtarë të tij. Dhe qëndroi me liri të 
privuar deri më 15 maj të vitit 1982! 
Gjatë kësaj periudhe la të mjerë bash-
këshorten Leni, së bashku me katër 
vajza ende të parritura!

Mbas lirimit nga burgu, ndërgjegjja 
e pastër prej intelektuali ushtarak nuk 
e linte të qetë. Me mendjen vetëm te 
profesioni, donte të kontribuonte sër-
ish. Edhe pse i vetëdijshëm se mund ta 
pësonte, guxoi t’i dërgonte një letër Ko-
mandantit të Përgjithshëm të Forcave 
të Armatosura, ku i bënte disa sugjer-
ime të sinqerta e shumë të vlefshme, 
thjesht profesionale, lidhur me forti-
 kimin ushtarak. Letra iu përcoll dy 
ministrave, atij të Mbrojtjes dhe atij 
të Punëve të Brendshme. Këta gjetën 
rastin të rishpalosnin servilizmin e 
tyre para she t të madh! Sërish Josi-
  në burg! Por këtë herë, e vërteta që 
thoshte ky ushtarak kompetent ishte 
si drita e diellit. S’mund të errësohej. 
Dhe e nxjerrin të pafajshëm.

 

JETËS SI PENSIONIST I PAT 
DHËNË TJETËR PËRMBAJTJE DHE 

KUPTIM
 
Sa herë që e takonim aty te Parku 

“Rinia” i Tiranës, atëherë i mbushur 
plot me kioska, Josif Zegali na shpre-
hej me një lloj zemërimi: “More, këta që 
shikon të vijnë vërdallë kot së koti kam 
përshtypjen se janë pleq të mbaruar! 
Këta nuk janë thjesht pensionistë”.

Ndërsa shprehej kështu, dukej se 
nisej nga vetvetja. Atë e gjeje vazhdi-
misht me bllok shënimesh e stilolaps 
me vete. “Kam mjaft plane në kokë, 
por sa do të mund të realizojë prej tyre, 
kjo… kjo varet nga jeta ime”.

Josif Zegali është ndër të rrallët 
ushtarakë të lartë që ka lënë pas ar-
tikuj, studime e deri botime ushtar-
ake. Ndër librat që ka botuar mund të 
përmendim “Forti kimi shqiptar dhe 
ai botëror në shekuj”, një libër volu-
minoz, realizuar me përkrahjen e Aka-
demisë së Shkencave dhe mbështetjen 
e Ministrisë së Mbrojtjes. Ka botuar 
librin tjetër interesant

Lufta II Botërore dhe populli shqip-
tar”. Në vazhdim, i pat dërguar lexuesit 
librin “Edukimi nëpërmjet mençurisë 
njerëzore”.

Sigurisht, ushtaraku i ndëshkuar 
rëndë në mënyrë të pamerituar Josif 
Zegali nuk mund të mos shkruante 
edhe për vuajtjet e veta. Kështu, ai ka 
botuar edhe librat “Rrë mi nga burgu i 
diktaturës komuniste” dhe “Lufta dhe 
patriotizmi kombëtar dhe terrori ndaj 
kuadrove të Luftës e të Ushtrisë”.

Bëmë baba të të ngjaj, thotë popul-
li. Siç ka qenë vet; studiues si vet ai, 
ashtu i ngjanë të katër vajzat.

E madhja, e ndjera Tamara, pat 
mbaruar Institutin e Lartë të Arteve 
për pikturë dhe e prirur edhe për poezi.

E dyta, Margarita Zegali (Sallavaçi) 
ka mbaruar juridikun dhe ka pas 
punuar avokate.

Tjetra, Marjana Zegali (Rustemi) 

ka mbaruar Institutin e Lartë të Ar-
teve për dramaturgji dhe punoi deri sa 
doli në pension zëdhënëse e ministrisë 
së Mbrojtjes, ku ka pas shërbyer tërë 
jetën i ati.

Vajza e katërt, Vojsava, ka mbaru-
ar për inxhinieri pyjore në Universite-
tin Bujqësor të Kamzës, (ku u mbajt 
pedagoge), ndërkohë në universitetin 
e Padovës në Itali ka mbrojtur dok-
toraturën me një studim në fushën e 
ekologjisë pyjore.

NDERIMET KONSIDEROHEN 
VLERË JO KUR LIND, POR KUR TË 

JEPET LAMTUMIRA E FUNDIT
Në mesjanarin e vitit 2001 ushtar-

akut të lartë, të ndjerit Kolonel Josif 
Zegali Ministria e Mbrojtjes i organiz-
oi një ceremoni të denjë varrimi. Edhe 
pse ishte një ditë e acartë, në këtë fu-
neral të veçantë morën pjesë shumë 
njerëz, kryesisht ish o cerë.

Në telegramin ngushëllues të minis-
trit të Mbrojtjes në detyrë, zotit Ismail 
Lleshi, ndër të tjera shkruhej: “Ndarja 
nga jeta e Kolonel Josif Zegalit është 
një humbje e pazëvendësueshme për 
armën shqiptare të Xhenios, për të 
cilën ky ushtarak i lartë, me vetëdi-
je patriotike, guxim e zgjuarsi shkriu 
tërë jetën e tij”.

Zoti Alfred Moisiu, ish President 
i Republikës, do të shprehej me nota 
shumë vlerësuese për “… patriotin, 
ushtarakun, xhenierin dhe inxhinierin 
e talentuar… të shquar për përkush-
tim të lartë në detyrë, për atdhedashu-
ri, ndershmëri, korrektësi dhe vullnet 
të hekurt”.

JOSIF ZEGALI MBETI NJË FIG-
URË E SHQUAR E XHENIERIT 

SHQIPTAR

Padyshim, që kolonel Josif Zegali 
(të vjen keq që nuk arriti të gradohej 
Gjeneral), ka qenë dhe ka mbetur em-
blemë e xhenierit të vërtetë shqiptar. 
Rreth  gurës së tij është mbështetur 
regjisori i mirënjohur Kujtim Çashku 
për të realizuar  lmin me metrazh të 
gjatë “Kolonel Bunker”. Ky  lm është 

shfaqur në më shumë se 40 shtete të 
botës dhe ka  tuar disa çmime kom-
bëtare e ndërkombëtare.

Kolonel Josif Zegalit i qenë akor-
duar nga ana e ish Presidiumit të Ku-
vendit Popullor plot 14 dekorata të 
larta. Ndërkohë, këshilli bashkiak i 
Lushnjes (në kohën kur këtë bashki e 
drejtonte zoti Kadri Gega) i ka dhënë 
titullin “Qytetar Nderi i Lushnjes”. Në 
ceremoninë e rastit pat marrë pjesë 
dhe pat folur edhe Gjeneral Rrahman 
Parllaku, që nuk i pat kursyer epitetet 
për këtë bir të shquar të Myzeqesë dhe 
për këtë ushtarak të lartë të mbarë 
Shqipërisë.

*   *   *

Morali është një oborr i madh, ku 
disa venë për të marrë forcë, ndër-
sa të tjerë shkojnë aty për të hedhur 
plehrat, ka thënë një dijetar i shquar 
francez.

Kolonel Josif Zegali kudo që u 
gjend; në shkollë, në detyrë, deri edhe 
në qeli qëndroi vërtet dinjitoz, stoik.

Edhe pse i dërrmuar nga ana psi-
kologjike, ai e përbuzi jetën prej qara-
mani dhe zvarraniku.

Sepse devizë kishte mendimin: 
është i dobët jo ai që rrëzohet, por ai 
që nuk pranon të ringrihet.

(Marrë nga gazeta 
“DITA” 19 janar, 2022 )

SHËNIM I REDAKSISË : 

Josif Zegali ka qenë 
ndër themeluesit dhe 
Sekretar i Përgjith-
shëm i OBVL. Redaksia 
e gazetës “Veterani” 
falenderon autorin e  
këtij shkrimi, Dhimitër 
Shtëmbari   për pro-
fesionalizmin e lartë, 
duke na e sjellë të plotë 
pro lin e këtij ushtar-
aku dhe veprimtari me 
kontribute madhore.
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PROFIL

Trifon LLUPO

NË DJEPIN E MENÇURISË DHE TRIMËRISË 
MES MALEVE LABE 

Të udhëtosh në Labëri mes fshatrave të saj 
do të thotë të udhëtosh përmes historisë. 
Fushëbardha është një fshat i Labërisë 

mes malesh, një djep mençurie, trimërie e lavdie 
në krahinën e njohur të Kardhiqit. Ashtu sikurse 
janë malet janë edhe njerëzit e saj, të rrahur mes 
erërash e rrebeshesh të kohës, që historia u hodhi. 
Fushëbardha ka një terren karakteristik me kodra, 
lëndina, male me bollëk. Me bollëk janë edhe gjur-
mët më epike, me histori të shkruara, me të thëna 
dhe të pathëna, me episode epike legjendare, të 
njerëzve të atyre anëve, përbëjnë edhe krenarinë 
e dukshme labe e kombëtare, vendi i zjarrit gjith-
monë të ndezur, vendi ku u përkundën ëndrrat, 
ku ka mbetur dhe do të mbetet në piedestalet e 
kujtesës njerëzore e krahinore, me të gjitha të 
mirat, por dhe ngjarjet e kohrave, tragjeditë e hal-
let e kohës. Shekujt shkuan nëpër luftra, prandaj 
kanë një traditë të pasur e të çmuar, sikurse kanë 
traditë në mençuri, në punë, në kuvende dhe në 
përballimin e halleve e brengave të jetës. Shtëpitë 
e saj janë të mbledhura në disa mëhalla tej e këtej 
lumit, që e ndan dhe e përbashkon fshatin që shtri-
het mes bardhësive. Ky lumë bashkë me përrenjtë 
që e “furnizojnë në prurje” janë paksa të krisur e 
kokëshkretë, të rrëmbyeshëm, që popullsia e fsha-
tit ja njeh “huqet” dhe historitë e çuditshme, si-
kurse njeh këngët e vajet e jetës, ja ka parë sherret 
me përmbytje e dëme, si dhe kapërcimin e mundë-
sive të kontrollit këtej e matanë ku rit normal. 

Nga fundi i Hingës tek gryka e Shurit është lëmi i 
halleve e brengave, që njerëzit dinë t’i mbajnë dhe t’i 
përballojnë njerëzishëm dhe në mënyrë të  snikëru-
ar. Fiset e Fushëbardhës janë të shumta, shtrihen 
në një fushë të bardhë nga zalli i bardhë i lumit, një 
fushë e bardhë që e ka vendosur vetë emrin. Banorët 
e mençur të këtij fshati sikurse gjithë treva e Ce-
pos, krahinës së Kardhiqit dhe mbarë Labërisë janë 
të përhapur anë e mbanë Shqipërisë, ndërsa sot 
janë “banorë të planetit tonë”, pothuaj në të gjitha 
kontinentet. Punën, jetën dhe sidomos shkollimin e 
quanin “detyrë dhe detyrim për të gjithë”, prandaj 
edhe i janë “qepur” fuqishëm dhe kanë mundësu-
ar që ta rregullojnë disi jetën. Askush në këtë fshat 
nuk ndihet si “njeri pa njeri”, as të rënët e shumtë. 
Fushëbardha është fshati me 53 dëshmorë të njo-
hur juridikisht dhe të përfaqësuar në qendër me dy 
lapidarë: një për luftën e 1914-ës dhe një të dësh-
morëve të LANÇ-it. Dëshmorët e Lirisë nuk  asin 
sepse për ta vetëm  itet. Ata nuk kanë punë me 
“zyrat shtetërore”, “tufat shkresore, nenet e ligjet, 
nuk kanë nevojë për këmisha antiplumb, as për 
mbrojtje”, sepse ata e bënë të tyre për së gjalli, ata 
nuk interesohen se “sa i gjatë të jetë litari”, kur gju-
ha e të gjallëve ia kalon çdo litari. Dëshmorët bënë 
historinë me gjakun e jetën e tyre. Ata e falën jetën 
pa temenara, pa kërkesë, por me dëshirë e vetëdije 
të thellë atdhetare, ndërkohë që për ditët tranzitive 
që rrodhën në Shqipërinë tonë të dashur Dritëroi 
ynë i madh thoshte: “E mira dhe e keqja  enë nën 
një jorgan, por çështja është se zgjohen në kohë të 
ndryshme...”. Trungu familjar i  sit Onjea është 
një prej 56  seve të Fushëbardhës, është pjesë e 
vetëdijes, rezistencës, trimërisë, mençurisë të Fus-
hëbardhës, Cepos, Krahinës së Kardhiqit, Labërisë, 
fshatit Vajzë i fshat i origjinës, është një prej  seve 
që me viteitë dhe virtytet e tyre në dekada janë bërë 
njësh për mëmëdheun, atdhetarinë dhe kombin.

KUFIRI SHQIPTAR NË KAKAVI QË BUR-
RËRONTE DJEMURINË KUFITARE.

Mariglen Azem Onjea ishte lindur më 1.9.1980 
në fshatin Fushëbardhë. Babai i tij Azemi dhe nëna 
Berdhere kanë qenë dhe mbetur njerëz të urtë e 

Në përkujtim të ish-kufi tarit Mariglen Azem Onjea

GJAK I PËRJETËSISË 
NË KUFIRIN SHQIPTAR 

punëtor, të nderuar dhe të respketuar në Fush-
ëbardhë. Ish-kryeplaku i Fushëbardhës pak vite 
më parë shkruante: “Familja e Azem Avdi Onjesë 
ka qenë dalluar për qëndrim të mirë shoqëror, 
kanë punuar me djersën e ballit, kanë qenë kon-
seguentë në vendimet dhe aksionet e organizuara 
në dobi të kombit dhe të fshatit, ndërkohë që si 
trung familjar janë të ardhur në Fushëbardhë”. 
Fëmijëria e Mariglen Onjesë ishte e vështirë dhe 
me skamje si gjithë bashkëmoshatarët. Origjina 
e të parëve të tij  ishte nga fshati Vajzë i Vlorës. 
Tradita luftarake e patriotike e  sit të tij është e 
njohur dhe dokumentuar nga historia. Dy janë 
dëshmorë të  sit “Onjea”, në  sin e Mariglenit në 
traditën e oxhakut “Onjea”, dy burra dëshmorë, që 
gjakun e derdhën për shqiptarinë: Resul Beqo Re-
suli/Onjea ishte lindur në Fushëbardhë në verën 
e vitit 1869 dhe që ka merituar titullin lavdiplotë 
dëshmor për mbrojtjen e Vilajetit të Janinës më 
1897; ndërsa dëshmori i dytë është Cenko Belul 
Onjea (1892-1914), i cili ka rënë në qafë Dardhë 
të fshatit Fushëbardhë. Trungu familjar i tij rrjedh 
nga gjyshi Avdi Resuli (Onjea) i lindur më 1892, 
që u bënë me djem e vajza dhe u shumuan. Jeta 
rrodhi me miqësitë e krushqitë që u forcuan, edhe 
pse nuk e harruan origjinën e Vajzës së Vlorës, 
që shikohej si “derëbabe”, për djemtë e vajzat që 
rriteshin në  sin Resuli/Onjea në lagjen “Onjea”. 
Mariglen Onjea u lind dhe u rrit në një truall atd-
hetar, u arsimua njësoj si bashkëmoshatarët dhe 
me hallet e kohës. Nga të parët Merigleni kishte 
mësuar shumë për të rënët dëshmorë të Fushbard-
hës në betejat e mëdha të historisë si për Bajo Arif 
Kazo dhe Habil Shuko Xhuvani të rënë në Luftën 
e Mecovës më 1854, të rënët në luftën e Lëkurësit 
(1878), Sarandë Abedin Muho, Seit Dobra, Sha-
hin Mema, Hair Stefani, Idriz Alidhima, Sali Isu , 
Xhafer Gjoni, Osman Deçka, Shahin Veliu, Mato 
Asllani, në luftën e Bilbilenjve në Palavli: Myrteza 
Sulli, Skëndo Xhuvani, Hito Kongoci, Musa Ra , 
Gafur Kondi, Sadik Memushi; në luftën e tretë për 
Vilajetin e Janinës për gjyshin e tij dëshmor Resul 
Beqo Resuli (Onjea), për trimat që ranë në Skër cë 
me grekun Halil Sullo, Rizal Muho, Halil Norra, 
Sejdi Baho, Syrja Tefa, Dalip Kondi, Cenko Onjea, 
Mete Jonuzi nga Golemi e Haxhi Muxhai nga Zhu-
lati, por edhe për ata që ranë në Bezhan përmbi 
Janinë si dhe në Pesë puset në Janinë në vitin 
1913 si Rustem Shalari, Muho Cama, Resul Peçi, 
Islam Zyber Kondi dhe Ismail Nora, gjithsej 5 bur-

ra. Ndërsa kujtimet i kishin të freskëta për dësh-
morët e luftës Nacionalçlirimtare Kara l Bello, 
Sami Golemi, Tahir Xhuvani, Alem Shehu, Baxhul 
Nora, Zijadin Çarçani, Kutbi Gjeçi, Nishat Kon-
di, Gazi Kondi, Xhezo Proda, Cirok Cama, Destan 
Nora, Latife Nora, Mato Serjan Mato, Tajar Proda. 
Prandaj me të drejtë brezin e Mareglenit dhe gjithë 
brezat e tjerë Fushëbardhë i mëkoi me trimërinë 
e të parëve, me punë dhe përkushtim për jetën 
dhe zhvillimin. Thirrja për ushtar në moshën 18 
vjeçare e Mariglenit ishte një eveniment, sepse 
hynte në radhën e të burrëruarve dhe që e prisnin 
detyrime të shumta. Prandaj edhe Marigleni dhe 
familja e tij e mirëpritën mobilizimin e tij ushtar 
për të kryer “detyrën ndaj shtetit”, për përfundi-
min e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Ai ju 
nënshtrua trajnimit intensiv, kreu karantinën, një 
periudhë me përgjegjshmëri të madhe dhe më tej 
edhe betimin ushtarak për të qenë i denjë për pop-
ullin dhe Atdheun dhe këtë betim ai e përmbushi 
me nder deri në fund të jetës së tij të re, deri ditën 
kur dy plumba ja morën jetën në ku  në postën 
ku tare të Kakavisë, në ku jtë shqiptarë të shen-
jtëruar, jo shumë larg ku ishte vrarë edhe dësh-
mori i Lidhjes së Kombeve Gjeneral Enriko Telini, 
i cili ishte vrarë dhe rënë dëshmorë për ku jtë lig-
jore dhe të vërtetës historike për shqiptarët). Vras-
ja në detyrë e Mariglenit me dy plumba në shërbi-
min ushtarak në ku  në postën e Kakavisë ishte 
për familjen Onjea, mbarë  sin e gjerë dhe krejt 
fshatin Fushëbardhë një gjëmë e madhe që trondi-
ti të madh dhe të vogël. Ai u vra në ku , në vendin 
ku shërbente ajka e djalërisë shqiptare, si i përzg-
jedhur dhe i përgatitur për detyra të vështira për 
të marrë dhe mbajtur peshë të rëndë të përgjeg-
jësisë ndaj detyrës shtetërore. Ai u vra më datën 
30.6.1999, kur ishte vetëm 19 vjeç, në lulen e rin-
isë, në moshën më të bukur, në moshën e ëndër-
rave rinore dhe që familja priste prej tij vetëm 
gëzime. Me largimin nga jeta të Mariglenit lotët 
nga familjarët, miqtë e dashamirësit janë dhimbje 
dhe lutje. Lotët udhëtojnë deri në kaltërsinë dhe 
bardhësinë ku prehen ëngjëjt dhe kur askush nuk 
mund të  asë. Por peshën e halleve dhe tragjedive 
të mëdha e mbajnë vetëm familje e oxhaqe të rëndë. 
Pra hallet e rënda u bien atyre që dinë t’i mbajnë, 
edhe pse ndryshe është fjala ndryshe është prak-
tika e përditshmërisë. Ndërkohë që njerëzit janë 

Ish-kufi tari Mariglen Azem Onjea, 
i cili të lindur më 1.9.1980 në Fush-
ëbardhë të Gjirokastrës ra në kufi jtë 
shtetërorë në shërbim ushtarak të 
detyrueshëm në Kakavijë të Gjiro-
kastrës më 30.6.1999, kur ishte vetëm 
19 vjeç, në lulen e rinisë, në moshën 
më të bukur të ëndërrave rinore 
dhe që familja priste prej tij vetëm 
gëzime. Prandaj edhe ky është një 
shkrim-homazh për kufi tarin e përjet-
shëm që ngeli i trupëzuar në shërbim 
të Atdheut, duke e shenjtëruar mis-
ionin e shërbimit të detyrueshëm ush-
tarak dhe që bëri të shkruhej në librin 
e nderimit dhe të respektit nga brezat).

Mariglen Onjea 
1.9.1980-30.6.1999.

(Vijon në faqen 9)
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TRADITA

Nga Gjin MUSA

Vat Gjeloshi, lindi pranvere te vitit 
1870-te, ne Mekshaj te Abatit te 
Shales, ne Treven e Dukagjinit te 

Shkoders, i vllaznis se Pecnikes. Ai lindi 
dhe u rrit ne nje kulle tipike Dukagjinase, 
duke kene pasues i nje familje me tradi-
ta te lashta patriotike, dhe fytyre tipike 
Malesore, me bese, urti dhe burrni. Vend-
lindja e Vat Gjeloshit asokohe i perkiste 
Vilajetit te Shkodres, treves se mirenjohur 
te historise mitike legjendare te “Shtate 
Shaljanve”. Vat Gjeloshi, gjithashtu ishte 
i trungut te njerit nga shtate heronjte e 
pa harruar te Shales Hasan Pepa i vllaz-
nis Mekshaj, kenga e tyre ende kendohet 
me etje dhe vazhdon te kujtohet trimeria 
e veçante e ketyre trimave te paperserit-
shem.

NJE PUNE E VESHTIRE, DHE DE-
LIKATE.

Vat Gjeloshi ishte djali i vetem i Gjelosh 
Ndokes, i mikut ma te mire dhe kumari 
brezash me shtepin e Mehmet Shpen-
dit. Vata duke qene nje burre trim dhe i 
beses, ai ishte zgjedhur lajmetari krye-
sor me i besuar i Mehmet Shpendit dhe 
i Djelmnis se Shales. Per kete miqesi dhe 
shoqeri, ketu po permendim nje te vertet 
historike te kesaj dere te madhe.  Mehmet 
Shpendi kishte zgjedh fjale pakun e kesaj 
dere, por qe fjala e tije peshonte shume 
rande, plakun e urte Gjelosh Ndoken, per 
nje pune te veshtir dhe delikate. …Pater 
Ciril Cani Shaljant e therrisnin shkurt, 
Pater Deda, famullitar te kisha e Shales 
ne Abat, simbas gjaset dhe sipas porosive 
te eproreve, ai mbante gjithnje anen e au-
toriteteve te kreneve ne sherbim te tije. 

“Djelmnin e Shales” nuk e kishte 
ne sy te mire, ai u mundua ta pengon-
te ne punen  snike qe kishte nise, ai 
ishte mundue ti qiste shume ngaterre-
sa djelmnise. Ai ishte i bindun se nuk 
duhet lejue, qe ne Malesi te perhape-

Vat Gjeloshi ashtu si i ati i tij ishte anetar i “Djelmnis se Shales”, i kesaj force progresiste dhe opozitare ne Shale dhe Dukagjin

Kulla - Shtëpia Muze e Vat 
Gjeloshit , “Monument Kulture”
• Mehmet Shpendi se bashku me shume trima Shaljan dhe Dukagjinas, pasi marrin vesh lajmin e gezuem 

per Shpalljen e Pavaresis se Shqiperis dhe ngritjen e Flamurit Kombetar nga Ismail Qemali ne Vlore me 28 
Nentorit 1912-te, ngriten Flamurin Kombetar, duke zgjedhur si vendin me te pershtatshem, logun e Kuven-
dit te burrave te Shales ne Abat, e nje nder keta pjesmarres padyshim do ishte edhe Vat Gjelosh Ndoka.

shin ide te reja. Mehmet Shpendi pasi 
ishte k’thye ne Shale me gjithe ata Shal-
jan te liruem prej burgjeve famekeqe te 
perandoris Osmane, kishte kuvendue 
disa here shtrue me Pater Deden, por 
ai nuk luante prej vetes. Mbas do kohe, 
si e pa se me arsye nuk merrte vesh, 
mendoi ti ndante ndrysh laknat me te, 
e per te zgjidhe kete problem shume de-
likat u drejtua per tek miku i tij “Gje-
losh Ndoka”. Mehmet Shpendi e kishte 
kuptu se vetem Gjeloshi mund ta sillte 
ne hulli fratin. Gjeloshi nuk ju kursye 
tia hynte asaj pune, ndonse atij mund 
ti kushtonte shume shtrenjte. Ai mbasi 
kishte kuvendu nje here me fratin, nje 
dite e pergjoi rastin kur frati ishte  llikat 
vetem ne çele, Gjeloshi kete rradhe ku-
vendon prere me te, e mbasi nuk i pa 
vetes rruge tjeter frati me dore ne un-
gjill e dha fjalen, qe; pas asaj dite kurr 
nuk do te perzihej ma ne punet e Fla-
murit te Bajrakut, por vetem do merret 
me sherbimet fetare. Megjithate frati u 
ankua te krenet per fyemje, dhe per kete 
u hap fjala, bijen kumont e Kishes dhe u 
mblodh tane Shala ne Kuvendi per gjy-
kim. Mbas shume degmash debatesh 
tue pa se palet u pajtuan, Gjeloshin e 
denojne me gjobe me kaun e kularit per 
fajin se i kishte bertit fratit, ne Malesi ky 
veprim kryhej per therori nderi te cilit ja 
vuri vete thiken, e ku per veti mori kryet 
dhe lekuren. Per kete pater Cirili Cani 
pater Deda e pa te udhes vetem e vetem 
me heshte.

NGRITJA E FLAMURIT KOMBETAR 
NE ABAT.

Vat Gjeloshi ashtu si i ati i tije ishte 
anetar i “Djelmnis se Shales”, i kes-
aj force progresiste dhe opozitare ne 
Shale dhe Dukagjin gjithashtu. Shal-
jant pasi marrin vesh lajmin e gezuem 
per Shpalljen e Pavaresis se Shqiperis 
dhe ngritjen e Flamurit Kombetar nga 
Ismail Qemali ne Vlore, ishte data e 28 
Nentorit 1912-te, ku Mehmet Shpen-
di se bashku me shume trima Shal-
jan dhe Dukagjinas ngriten Flamurin 
Kombetar, duke zgjedhur si vendin me 
te pershtatshem, logun e Kuvendit te 
burrave te Shales ne Abat, e nje nder 
keta pjesmarres padyshim do ishte 
edhe Vat Gjelosh Ndoka.

KULLA - SHTEPIA MUZE E VAT 
GJELOSHIT

Ne kete kulle jetuen te paret e Vat Gje-
loshit dhe vete Vata, ajo eshte djegur tre 
here nga pushtuesit e ndryshem dhe e 
rindertuar perseri. Ajo eshte e restauruar 
nga fondi i Monumenteve te Kultures te 
rrethit Shkoder, sot gezon statusin “Mon-
ument Kulture”, dhe mbrohet me ligje 
nga shteti Shqiptar.

GJAK I PËRJETËSISË NË KUFIRIN SHQIPTAR NË KAKAVI

destinuar të provojnë s da nga më 
të mëdhatë. Thënie  lozo ke Sokra-
tiane ka “shpuar” shekujt, se “Vdek-
ja mund të jetë bekimi më i madhër-
ishëm njerëzor”, por që asnjë  lozof i 
botës nuk e ka provuar!.

SHTETI DHE LEGJISLACIONI I 
PËRMIRËSUAR

Ka qenë meskorriku i  vitit 1999, 
kur në fshatin Fushëbardhë, tek rra-
pi i dyqanit në sheshin e Zhërmës 
mbriti një letër që i drejtohej familjes 
së Azem Avdi Onjea/Resuli. Në fakt 
tragjedia kishte 15 ditë që kishte 
ndodhur në postën e Kakavisë në 
vendrojen nr 1 ku kishte humbuj 
jetën ku tari 19 vjeçar, djali i Fus-
hëbardhës dhe ishte përcjellë në 
heshtje dhe me lotë. Por kjo letër 

ngushëlluese ishte dora e shtetit për 
familjen që ndodhej në pikëllim. Le-
tra e ngushëllimit për ku tarin që ra 
në detyrë në vendrojen nr.1 të Postës 
ku tare të Kakavies është një letër 
ngushëlluese për familjen e Azem 
Onjesë nga Fshati Fushëbardhë, për 
humbjen e jetës së djalit të tij ush-
tar 19 vjeçar në Ku . Ja si shprehet 
në letër Spartak Dilaver Poçi edhe 
ky me origjinë nga i njejti fshat: “Me 
hidhërim të thellë mësova për hum-
bjen e jetës së djalit tuaj të dashur 
Maringlen. Në pamundësi për të ar-
dhur ju lutem të pranoni ngushëlli-
met e mia. Humbja e jetës së Mar-
inglenit në këtë moshë të re dhe në 
mënyrë kaq tragjike është një dhim-
bje e madhe për të gjithë, për ju dhe 
për shokët e Repartit të ku rit. Djali 
juaj, ashtu si shumë moshatarë të tij 
iu përgjigj detyrës për mbrojtjen e At-
dheut, duke u rreshtuar në radhët e 
Forcave të Policisë Ku tare, detyrë të 
cilën deri në momentin e ndarjes, e 

kreu më së miri, duke nderuar veten 
dhe familjen e tij. Humbja është 
tepër e rëndë, por së bashku duhet 
të gjejmë forca për ta përballuar atë, 
duke ruajtur të pastër kujtimin e tij. 
I paharruar qoftë kujtimi i tij. Me res-
pekt Ministri i Rendit Publik Spartak 
Poçi”. 

Është fakt se përkujtimi i 
luftëtarëve shqiptarë që kanë rënë në 
luftrat e popullit shqiptar për liri, pa-
varësi dhe ruajtje të truallit arbëror, 
në betejat e shumta për ruajtjen e 
identitetit dhe të vlerave të shqip-
tarizmës, sikurse edhe të rënët në 
ku  në roje të ku jve të Republikës 
është detyrim brezash, është detyrim 
i të gjallëve. Fakt është se përgatit-
ja dokumentare sipas rregullave dhe 
procedurave të shtetit është detyrim 
familjar e shoqëror, është detyrim in-
stitucionesh, me rregulla të  ksuara 
qartë për gjithë ata që përmbushin 
kriteret e ligjit Ligjit nr. 109/2018, 
datë 20.12.2018, “Për statusin e 

Dëshmorit të Atdheut”, neni 5 “Krit-
eret për shpalljen ose njohjen e sta-
tusit “Dëshmor i atdheut”, dhe që janë 
në dosjen e ish ku tarit të Kakavisë. 
Vlerësimi i të rënëve është një mision 
dhe detyrim sublime i shenjtëruar 
sikurse edhe statusi “Dëshmor i At-
dheut” është për të rënët në detyrë 
të njëllojtë me ata që kanë rënë në 
fushëbetejë në betejat e shqiptarëve 
për mbijetesë nëpër shekuj në bete-
jat për mbrojtjejn e truallit arbëror 
sikurse edhe për brezat e ku tarëve 
që mbrojtjen ku jtë e Atdheut në 
mënyrë të paprekur. Liria, pavarësia 
dhe mbrojtjen e territoreve shqiptare 
në çdo periudhë historike për shqip-
tarët është nderimi dhe shërbimi më 
i madh që një shqiptar mund të japë 
për Atdheun, ndërkohë që për më tej 
për shpalljen me statusin e “Dësh-
morit të Atdheut”, propozimet dhe 
miratimi formësohen e zyrtarizohen 
nga institucionet e shtetit, por mbar-
tin me vete përjetësinë e dëshmorëve. 

(Vijon nga faqja 8)
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DITËLINDJA

Halil RAMA

“Përfaqësimi ndërkombëtar i trashëgimisë 
shpirtërore të shqiptarëve në shkallë botërore ka-
lon përmes tre emrave të mëdhenj: Gjergj Kastriotit, 
Nënë Terezës dhe Ismail Kadaresë”, deklaroi aka-
demik.Skënder Gjinushi, Kryetarit të Akademisë së 
Shkencave në aktivitetin e organizuar nga kjo Aka-
demi me rastin e 86-vjetorit të ditëlindjes së poliedri-
kut të letrave shqipe Ismail Kadare.

Njohës dhe studiues të librave të poliedrikut të 
letrave shqipe, janë bërë bashkë në aktivitetin e or-
ganizuar nga Akademia e Shkencave. 

Studiuesit dhe njohësit e veprës së tij kujtuan 
dhe një herë vlerat estetike dhe stilistike të librave 
në zhanre të ndryshme, ndërsa në veprimtarinë e 
organizuar në Akademinë e Shkencave u promovua 
libri Ismail Kadare, një disidencë letrare.

Ismail Kadare, u vlerësua sërish si Mjeshtri që 
emancipoi ndjeshëm letërsinë shqipe dhe  e nxorri 
atë nga periferia duke i dhënë një frymë tjetër mo-
dernitetit. Vepra e Kadaresë prezantohet kësisoj si 
një krijimtari sui generis, duke çelur shtigje të reja 
estetike dhe stilistike, ndërsa është rrokur nga lex-
uesit në mbarë botën.

Jean Paul Champseix, studiuesi francez e quan 
Ismail Kadarenë, një disidencë letrare në botimin e 
fundit.

Kadare lindi më 28 janar 1936 në lagjen Palorto të 
Gjirokastrës. Vokacioni i tij për letërsinë zuri  ll që 
në moshë të hershme, kohë kur djalosharit Kadare 
do t’i linte mbresë të pashlyeshme leximi i tragje-
disë “Makbethi” të autorit anglez, Ëilliam Shekspir. 
Në vendlindje do të qëndronte deri në përfundimin 
e arsimit të mesëm, kur përgatiti për botim ciklin e 
tij të parë me poezi “Frymëzimet djaloshare” (1954). 
Mandej, u vendos në Tiranë, ku kreu studimet e lar-
ta në degën e Gjuhë-Letërsisë dhe u diplomua për 
“Mësuesi”.

Në harkun e viteve  1958-1960, Kadare thelloi 
studimet e tij në domenin e letërsisë në Institutin 
“Maksim Gorki” në Moskë. Në vitin 1960, i detyru-
ar t’i braktiste studimet për shkak të ndërprerjes së 
marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe ish-Bashkim-

Akademik Skënder Gjinushi

Ismail Kadare është shkrimtari 
më i rëndësishëm i pesë sheku-
jve të historisë së letërsisë 

Gjergj Kastrioti, Gonxhe Bojaxhi dhe Ismail Kadare, pasaportat e identitetit perëndimor të shqiptarëve

Kadare, mjeshtri që emancipoi 
ndjeshëm letërsinë shqipe

• Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave publikoi në ditëlindjen e 68-të të 
Kadaresë kopjen e dorëshkrimit të romanit të tij të parë, “Qyteti pa 
reklama” (u shkrua që në vitin 1959, por mbeti në dorëshkrim dhe u 
botua pas viteve ’90), dhuruar DPA-së nga autori më 24 maj 2002.

it Sovjetik, u kthye në atdhe dhe nisi angazhimin 
në gazetari. Në vitin 1963, pas një retushimi të 
herëpashershëm, u botua romani i tij “Gjenerali i 
ushtrisë së vdekur”, i cili pati jehonë edhe përtej 
vendit. Tematika e natyrës liridashëse të shqip-
tarëve që vërehet në këtë vepër,  do të ishte kryefjalë 
edhe e romanit “Kështjella”, botuar në vitin 1970. 
Në këtë rrjedhë, autori u frymëzua edhe për shkrim-
in e romanit “Krushqit janë të ngrirë”, i cili  et mbi 
demonstratat e vitit 1981 të shqiptarëve të Kosovës.

Megjithatë, pena e Kadaresë nuk do t’i kursente 
as kritikat ndaj traditave prapanike të shoqërisë, 
siç rrok romani “Kronikë në gur” (1970). Në vargun 
e publikimeve të pandërpera, romani alegorik

“Nëpunësi i Pallatit të ëndrrave” (1981), veçohet 
si më i lakuari në tërësinë e veprës së Kadaresë.

Në vjeshtën e vitit 1990, Kadare u largua drejt 
Francës dhe u rikthye në atdhe pas zhvillimeve të 
para demokratike.

Që prej vitit 1996, shkrimtari shqiptar është 
anëtar i asociuar (përjetësisht) i Akademisë së 
Shkencave Morale dhe Politike të Francës. Ai është 
vlerësuar me një sërë çmimesh ndërkombëtare 
(“Man Booker Prize”, “Princi i Asturias” etj), si i për-
zgjedhur në radhët e shkrimtarëve botërisht të njo-
hur, sikurse Gabriel Garcia Marquez, Günter Grass 
dhe Milan Kundera. Deri tani, veprat e tij janë përk-
thyer në rreth 45 gjuhë të botës.

Kadare është dekoruar nga Presidenti i Repub-
likës së Shqipërisë me Urdhrin “Nderi i Kombit”, si 
edhe nga shteti francez me urdhrat “Kryqi i Legjionit 
të Nderit” e “O cer i Legjionit të Nderit”.

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave publikoi në 
ditëlindjen e 68-të të Kadaresë kopjen e dorëshkrim-
it të romanit të tij të parë, “Qyteti pa reklama” (u 
shkrua që në vitin 1959, por mbeti në dorëshkrim 
dhe u botua pas viteve ’90), dhuruar DPA-së nga 
autori më 24 maj 2002.

Vepra e Kadaresë, burim informacioni për botën

shqipe, prej  llimeve të saj deri më 
sot.

Ismail Kadare është personalite-
ti shqiptar më i certi kuar me tituj 
shkencorë, intelektualë e moralë në 
Europë e në shkallë globale në kohën 

e sotme. Në vitin 2005 ai  toi çmimin 
ndërkombëtar Njeriu ndërkombëtar i 
librit, i njohur si çmim i nobelistëve, 
që është vlerësimi më i lartë që ka 
marrë letërsia shqipe qysh prej  l-
limeve të veta deri më sot. Meritat 
letrare të I. Kadaresë janë të shpal-
lura edhe në kryeqendra të tjera të 
letërsisë dhe kulturës botërore, që 
nga Franca deri në Korenë e Veriut, 
që nga SHBA e Spanja deri në Jeru-
zalem. Çmimi Princ Asturias, për të 
kujtuar vetëm njërin prej tyre, shen-
jon mirënjohjen më të lartë për mer-
ita krijimtarie në gjithë letërsinë his-
panike.

Si një krijues që i ka dhënë dhe e 
ka pasuruar qytetërimin europian në 
letërsi e në mendim, Ismail Kadare 
është nderuar me urdhrat më të lartë 
të Francës, një kryeqendër kulturore 
europiane e botërore, duke vlerësuar 
edhe meritat qytetare të tij: kalorës, 
o cer, komandant dhe O cer i Madh 

i Legjionit të Nderit.
Përfaqësimi ndërkombëtar i 

trashëgimisë shpirtërore të shqip-
tarëve në shkallë botërore kalon 
përmes tre emrave të mëdhenj: Gjergj 
Kastriotit, Nënë Terezës dhe Ismail 
Kadaresë. Ai është i pari shkrimtar 
shqiptar që u bë fenomen letrar eu-
ropian e botëror; i pari shkrimtar 
shqiptar i përfshirë në programet 
universitare të letërsisë bashkëko-
hore në arsimin dhe kërkimin aka-
demik në të gjitha kontinentet: në 
Europë, SHBA, Australi, Kinë e Rusi. 
Prej meritave të tij përjashtimore al-
banologjisë i është shtuar tashmë një 
nëndegë më vete, dega e kadareolog-
jisë.

Me një veprimtari krijuese prej 
afro shtatë dekadash, që shprehet 
në një korpus letrar prej mbi 50 ro-
manesh e novelash dhe veprash dra-

(Vijon në faqen 11)
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N ë Gjakovë, por edhe në 
gjithë Kosovën, mësuesi 
veteran Ali Ramadan Mu-

haxhiri (16.02.1951 – 12.03.2021) 
do të kujtohet me nderim e respekt 
të veçantë, j vetëm nga familjarët e 
të afërmit e tij, por dhe nga mijëra 
nxënësit që ai u dh shkollim e dije, 
si dhe nga kolegët e tij të shumtë.

Ali Muhaxhiri, u lind në qytetin e 
Gjakovës më 16.02.1951, nga babai 
Ramadani dhe nënë Bylxhyzarja.

Qysh në fëmijëri, ai shfaqi talen-
tin dhe dëshirën e tij për shkollim e 
ngritje intelektuale.

Ali Muhaxhiri arriti që pas për-
fundimit të studimeve në Shkollën e 
Lartë Pedagogjike në Gjakovë, të fil-
lonte punën në zejen e mësuesit në 
Shkollën Fillore “Ahmet Rrustemi” 
në fshatin Bec të Gjakovës.

Nga viti 1972 deri më 1980, ai 
me zell e përkushtim edukoi breza 
të tërë në të njëjtën shkollë.

Vitet 80-të, ishin të rënda për 
shqiptarët e Kosovës, të pasuara 
nga demostratat e njohura të vitit 
1981 e pastaj edhe nga ushtrimi i 
terrorit, gjithnjë e më të madh nga 
regjimi serb.

Megjithatë, në vitet e 90-të, pas 
fillimit të shpërbërjes së ish-Jugosl-
lavisë, Ali Muhaxhiri i bashkohet 
iniciativës për të ngritur sistemin 

Të ushtrojë aktivitetin e mësuesit në vitet  90-të në Kosovë, ishte mision i vështirë

Rekuiem  për mësuesin veteran  
Ali Ramadan Muhaxhiri

• Në vitet e 90-të, pas fi llimit të shpërbërjes së ish-Ju-
gosllavisë, Ali Muhaxhiri i bashkohet iniciativës për 
të ngritur sistemin paralel të arsimit në Kosovë, e për 
të refuzuar qëndrimin nën ombrellën e atij serb

paralel të arsimit në Kosovë, e për të 
refuzuar qëndrimin nën ombrellën e 
atij serb.

Pas një shkëputje në arsimin 
fillor, në vitin 1994, Ali Muhax-
hiri rikthehet në Shkollën Fillore 
“Ahmet Rrustemi” në Bec të Gja-
kovës, për të vazhduar me punën e 
palodhshme me brezat e rinjë.

Të ushtrojë aktivitetin e mësuesit 
në vitet  90-të në Kosovë, ishte mis-
ion i vështirë. 

Biçikleta i bëhet aleat, për të quar 

deri në fund atë që e kishte nisur, me 
ditarin në dorë.

Çdo ditë, nga Gjakova deri në 
fshatin Bec, duke çikluar, e duke 
kaluar në post-blloqet e ngritura nga 
okupatorët serb, për të quar deri në 
fund idealin, të cilin e kishte nisur.

Deri në vitin 2011, kur mbushi 60 
vjet, ai vazhdoi me të njëjtin përku-
shtim, energji e gadishmëri për ta 
bartur dijen, te djemtë e vajzat e 
shumta, që më vonë do të shquhesh-
in në profesione të ndryshme.

I njohur për punën dhe an-
gazhimin e tij, kryesisht në zonat 
rurale të rrethit të Gjakovës, si Zh-
drellë, Novosellë, Bec, e Lugbunar, ai 
asnjëherë nuk bëri hapa prapa, drejt 
asaj që i kishte vënë vetes cak.

Pasioni i tij për artin, me theks të 
veçantë pikturën e skulpturën, re-
 ektoi edhe në klasën, ku ai zhvillon-
te mësimet. Ishte e lehtë të dallohej 
klasa e mësuesit Ali.

Ajo kishte vizatime të shumta, 
duke nisur nga shembujt e ilustruar 
të shkronjave të alfabetit shqip, e deri 
te materialet e shumta nga matem-
atika dhe lëndët tjera mësimore.

Nxënësit që patën rastin të mëso-
jnë nga Ali Muhaxhiri, e kujtojnë 
me principe të larta, i dashur dhe i 
gatshëm për të ofruar gjithë qenien 
e tij në shërbim të tyre dhe mbi të 
gjitha, njeri i drejtë.

Disa muaj pas pensionimit, Ali 
Muhaxhiri u diagnostifikua me së-
mundjen e kancerit, të cilën për 3 
vite arriti edhe ta mposhte.

Por, pandemia e Covid19, e goditi 
rëndë në shkurt 2021, e vetëm disa 
javë më vonë, më 12 mars 2021, 
mësuesi Ali, dha frymën e fundit.

Mbeten prapa, veprat dhe kuj-
timet e mira që i la, duke shkuar 
në amshim, për të mos u harruar 
kurrë.

Gjithë jetën ai qe bashkudhetar 
në rrugën e perparimit e kësisoj 
ishte dhe mbetet simblol I vlerave 
më të mira njerëzore dhe intelek-
tuale.

Korab DRINI

Vepra e Kadaresë, burim informacioni për botën

matike, Ismail Kadare është bërë 
pjesë e vetëdijes qytetare dhe morale 
të popullit shqiptar, program njohje-
je për të huajt të botës së tij, përu-
rues i vlerave më të larta krijuese të 
vendit të tij.

Të gjitha veprat e I. Kadaresë pa 
përjashtim janë përkthyer në gjuhët 
e popujve të kontinentit dhe të botës. 
Numri i gjuhëve të receptimit të ve-
prës së tij ka kaluar tashmë mbi 50. 
Shkrimtar i pranuar dhe i përkthyer 
edhe në gjuhët e popujve fqinjë, ve-
pra e Ismail Kadaresë është kthyer 
në një urë ndërkomunikimi përmbi 
ku j, përmbi fanatizma dhe paragjy-
kime.

Për më shumë se dy dekada me 
radhë vepra e Kadaresë ka qenë 
burim informacioni për botën, dri-
tare thuajse e vetme për të njohur e 
kuptuar realitetin shqiptar krejt të 
mbyllur dhe historinë historinë tonë 
kombëtare në rrjedhë të shekujve, 
me heroizmin e komplekset e veta.

Sot vepra letrare e Ismail Kadaresë 
shërben si një pasaportë identiteti 
dhe si një histori alternative e pop-
ullit shqiptar përgjatë shekujve dhe 
sidomos në kohërat e reja. Kjo vepër 
ka qenë dhe mbetet një projekt me 
karakter europian dhe një program 

i shkëlqyer i përurimit të vlerave të 
identitetit të shqiptarëve kundrejt 
Botës.

Meritat letrare të Ismail Kadaresë 
i takojnë ekskluzivisht autorësisë 
vetjake. Ka shumë pretendues për 
të marrë merita prej veprës së Ismail 
Kadaresë, por e vetmja që mund të 
ketë pjesë në këto merita është gjuha 
amtare, gjuha shqipe; pa harrua se 
ishte gjuha frënge ajo që bëri që ve-
pra e tij të kaprcejë ku jtë e të shpal-
let botërisht si vlerë letrare dhe es-
tetike europiane e botërore, që ajo të 
vlerësohet e mirëpritet nga lexuesit e 
studiuesit në të gjitha sistemet.

Kështu, Kadare ka qenë dhe 
mbetet një shkrimtar pa kornizë. 
Për kushtet dhe rrethanat në të 
cilat shkroi Ismail Kadare, disiden-
ca ideologjike, e ilustruar prej studi-
uesve me vepra të tilla si ‘Nëpunësi i 
Pallatit të Ëndrrave’ apo ‘Koncert në 
fund të dimrit’, nuk përbën tiparin 
kryesor të saj. Për shkrimtarin e vër-
tetë disidenca letrare është akt më i 
lartë, sepse disidenca letrare u jep 
liri edhe lexuesve. Disidenca letrare, 
prishja e kanonit të realizmit social-
ist, dalja prej disiplinës estetike, që 
është edhe tezë themelore e studi-
uesit të mrënjohur francez Jean-Paul 
Champseix, i bëjnë nder veprës së tij 
si dëshmuese të lirisë së brendshme 
dhe si provë e refuzimit të estetikës 

zyrtare.
Siç argumenton ai në librin e tij 

‘Ismaïl Kadaré: une dissidence lit-
teraire’, Kadare i provoi të gjitha for-
mat e raporteve të shkrimtarit me 
pushtetet: prej entuziazmit e besi-
mit futurist në idenë e barazisë so-
ciale e të shoqërisë ideale deri tek 
dyshimi; prej lëkundjes së besimit 
dhe dyshimi tek kontestimi; prej kon-
testimit në refuzim e prej refuzimit 
në disidencë letrare. Këtë ekspertizë 
të thelluar pati parasysh juria ndër-
kombëtare e çmimit Trinia e Alban-
ologjisë: Meyer-Pedersen-Jokli, që 
përbën vlerësimin më të lartë të Ak-
ademisë së Shkencave për kontribu-
tet e albanologëve jashtë vendit, kur 
e nominoi për këtë çmim studimin e 
tij. Faleminderit Jean-Paul që na dhe 
mundësinë të festojmë së bashku sot 
ditëlindjen e shkrimarit dhe akade-
mikut Ismail Kadare, me këtë vepër 
të re, ardhur dhe në gjuhën shqipe, 
që hedh dritë përtej çdo dyshimi mbi 
vlerat e vërteta të mesazheve që përc-
jell vepra e Kadaresë, shprehje e in-
teresit gjithnjë të ndezuar të studi-
meve për letërsinë e tij.

*Fjala e hapjes e Kryetarit të Akade-
misë së Shkencave në aktivitetin e or-
ganizuar nga Akademia e Shkencave 
në ditëlindjen e 86-të të Kadaresë

(Vijon nga faqja 10)
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 KULTURË

Nga Muharrem GJOKA*

Ansambli Artistik “Hazis Ndreu” 
- “Nderi i Kombit”, i shdnrruar 
tashmë në një institucion in-

terpretues dhe përçues të vlerave më të 
mira kulturore-artistike, me repertorin 
e tij mjaftë të larmishëm ka luajtur dhe 
luan rol edukativ për publikun e ri, sepse 
dashuritë e mëdha  llojnë herët e jo pas 
moshës 50 vjeçare. 

Edukimi përmes kulturës ka qenë dhe 
është mision i këtij ansambli. Dhe kjo jo 
me fjalë, por e konkretizuar në dhjetra 
festivale kombëtare e ndërkombëtare, ku 
është nderuar me disa çmime të para e 
trofe. Treguesi më i qartë për këtë është 
vetë emri i ish- partizanit të Brigadës 
së Parë Sulmuese, artistit famoz Hazis 
Ndreu që mban Ansambli, që si koreogra-
  dhe kërcimtari virtuoz i valles dibrane 
ka mahnitur mijëra shkuesit në Festi-
valin Botëror të Rinisë në Moskë (1957), 
ku merrnin pjesë 20 mijë konkurues nga 
180 vende, si dhe në dhjetra festivale 
kombëtare e ndërkombëtare, ndërkohë 
që botimet e tij studimore-shkencore 
janë referenca të mirë llta për studjuesit 
e sotëm të historisë, traditës e etnokul-
turës. Referuar kësaj tradite, gjatë vitit 
2021, ky Ansambël mori çmimin e parë 
në Festivalin virtual ndërkombëtar në 
Stamboll, në valle, këngë dhe instrument, 
ndërsa në Festivalin “Sofra Dardane” u 
vlerësua me Çmimin e Madh.

Me performancën e tij dhe nivelin e 
lartë artistik në interpretimin e valleve e 
këngëve popullore e qytetare, Ansambli u 
prezantua denjësisht në Festivalin e 14-
të Ndërkombëtar të këngëve dhe valleve 
popullore në Kërçovë -Maqedonia e Ve-
riut.

Dhe vetëm pas një muaj performoi 

Ansambli Artistik “Hazis Ndreu” – “Nderi i Kombit” fi tues i dhjetra 
çmimeve të para e trofeve në disa festival kombëtare e ndërkombëtare

Edukimi patriotik 
nëpërmjet kulturës dhe artit

shkëlqyer në Festivalin Ndërkombëtar 
“Saraj Fest 2021” në Shkup - Maqedonia 
e Veriut. Po ashtu artistët e këtij Ansambli 
shkëlqyen edhe në Festivalin “Kënga dhe 
Vallja Dibrane në Ulqin”.

Këngët dhe vallet epike e lirike, të in-
terpretuara mjeshtërisht nga artistët e 
këtij ansambli kanë marrë vlerësimin e 
publikut edhe në Festivalin “Eshkë e nde-
zur mbi Shkelzen” (ku morën Çmimin e 
Parë); në Festivalin “International Folk 
Festival Tirana”; në Koncertin me rastin 
e marrjes së titullit “Lura Nderi i Kom-
bit”; në Koncertin e fundvitit “Gëzuar nga 
Mot”; në Koncertin e Madh festiv të RTSH  
“Urim i Bardhë”; në Koncertin me person-
alitetet e shquara të kulturës, artit, poli-
tikës e biznesit si dhe në Koncertin festiv 
në bashkëpunim me Bashkinë Dibër. 

Ngjarje e madhe për Ansamblin Artis-
tik “Hazis Ndreu” ishte marrja e titullit të 
lartë “Naim Frasheri”, si dhe vleresimi me 
titullin e lartë “Mjeshter i Madh” i presi-
dentit të Ansamblit Z. Muharrem Gjoka 
dhe koreogra t Avni Ndreu.

Në shfaqjet e organizuara herë pas 
here nga ky ansambël kanë performuar 
artistët: Arif Vladi – “Mjeshtër i Madh” dhe 
“Kalorës i Urdhërit të Skënderbeut, Liri 
Rasha – “Mjeshtër i Madh” dhe “Kalorës 
i Urdhërit të Skënderbeut”, Vera Laçi – 
“Mjeshtër i Madh”, Zaim Tollja, etj.

Meritë të veçantë ka udhëheqësja ar-
tistike Earta Ndreu – koreografe dhe vall-
tare e shumëtalentuar.

Krijmtaria e këtij ansambli, e ardhur 
nga ajka e kompozitorëve si: Përparim 
Tomçini – “Mjeshtër i Madh” (pas vdekjes), 
Edmond Zhulali – “Mjeshtër i Madh” dhe 
“Kalorës i Urdhërit të Skënderbeut”, Kol 
Susaj – “Mjeshtër i Madh”, dhe udhëheq-
ja artistike nën drejtimin e “Mjeshtrit të 
Madh” Xhelil Ymeraj dhe mjeshtrit të 
koreogra së Avni Ndreu – “Mjeshtër i 
Madh”, ja kanë rritur vlerat dhe përmasat 
këtij ansambli duke i dhënë statusin e një 
ansambli kombëtar profesionist.

Ansambli ka performuar në disa 

televizione prestigjoze ndërkombëtare e 
kombëtare si: Rai Uno, Tv Romania, TRT 
Turk, RTK Kosovë, RTV Koha Tetovë, Top 
Channel, Vizon Plus, Tv Klan, TVSH, etj, 
ku janë dalluar për nivel të lartë interpre-
timi artistik  këngëtarja dhe valltarja Eri-
da Stana, valltaret: Fabjon Isufaj,  Eral-
da Jaurri, Ergys Doçi, Kristjan Kavalli, 
Marsida Zhgjuni, Orinda Prenci, Rexhina 
Qerimi, Livia Bushpepa, Ledion Zhgjuni, 
Sara Ndreu, e tjere.

Ndërkohë arritjet e Ansamblit janë 
promovuar më së miri nga Mjeshtri i  
moderimit, gazetarisë sportive dhe doku-
mentarit televiziv Defrim Methasani, si 
dhe nga publicisti e shkrimtari i mirënjo-
hur Halil Rama – Mjeshtër i Madh, autor 
i 20 librave me monogra , kritikë letrare 
e publicistikë.

Por, nëse Ansambli Artistik “Hazis 
Ndreu” – “Nderi i Kombit” është bërë i njo-
hur për dhjetra trofe e çmime mbarëkom-
bëtare e ndërkombëtare, kjo i dedikohet 
parasëgjithash një emri të spikatur. Ai 
është Avni Hazis Ndreu, themelues dhe 
drejtues i këtij ansambli emërndritur, 
të dekoruar nga Presidenti i Republikës 
me Titullin “Naim Frashëri”, me moti-
vacionin:“Për veprimtarinë e shquar në 
mbartjen, ruajtjen dhe përsosjen e tradi-
tave, folklorit dhe trashëgimisë së çmuar 
etnokulturore të trevës së Dibrës. Me 
mirënjohje për përkushtimin, shpirtin 
artistik dhe talentin që ka shpalosur në 
skenat shqiptare dhe të huaja këngët dhe 
vallet tradicionale, veshjet koreogra ke si 
dhe meloditë e pasura burimore të shumë 
brezave dibranë”. Kjo, për faktin se ky 
Ansambël është promovuesi i vlerave më 
të mira të kulturës sonë kombëtare, të 
cilat synon t’i pasurojë më tej në festiva-
let e takimet kombëtare e ndërkombëtare 
gjate vitit 2022 të saponisur në start të 
mbarë.

“Mjeshtër i Madh” & Nënkryetar 
i OBVL dhe President i Ansamblit 
Artistik “Hazis Ndreu” – “Nderi i 
Kombit”


