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Organizata e Bashkuar e Vet-
eranëve të LANÇ (OBVL) 
mbështet qëndrimin publik 

të Prof.dr.Paskal Milos për rishkrimin 
me vërtetësi të historisë së Shqipërisë, 
veçanërisht të periudhës së Luftës 
Antifashiste. Për këtë qëllim, OBVL, 
duke mos paragjykuar komisionin e 
ngritur nga Akademia e Shkencave, 
në Kuvendin e fundit miratoi një rezo-
lutë, në të cilën shprehet se: “Megjithë 
tolerancën patriotike, nuk mund të 
mos distancohemi nga veprimtar-
ia përçarëse dhe krimet gjatë kohës 
së diktaturës, si dhe nga historia e 
shkruar në mënyrë të njëanshme, 
ndryshe do pranonim deformim-
in e së vërtetës”. Kjo, nisur dhe nga 
deklarata e bërë nga i ndjeri gjeneral 
Rrahman Parllaku - Nderi i Kombit (në 
100-vjetorin e lindjes së tij) se: “OBVL 
u formua që të vlerësojë realisht his-
torinë e Luftës së lavdishme Antifash-
iste Nacionalçlirimtare, që të shmangë 
shtrembërimet e periudhës së regjim-
it totalitar, mohimet dhe politizimet e 
bëra si rezultat i regjimit diktatorial të 
E. Hoxhës, por edhe me qëllim të cak-
tuar nga individë që kërkonin lavdi 
dhe pushtet të pamerituar. Në kurthin 
e tyre ranë me dëshirë dhe me ser-
vilizëm historianë të ndryshëm që e 
shtrembëruan historinë e LANÇ”. 
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SPECIALE

NGA MUHARREM GJOKA
Mjeshtër i Madh & Nënkryetar i OBVL

Në një atmosferë të ngrohtë, por edhe 
mbresëlënëse, të shtunën më 10 dhjetor 
2022, u zhvillua Konferenca e VIII-të e 

Degës së Organizatës së Bashkuar të Veteranëve të 
LANÇ (OBVL) Shkodër.

Që në fillim dua të evidentoj rolin e kolonel Ali 
Demushit, një ish-ushtarak karriere gati mbi 50 
vjeçare, i cili përvojën e vyer në drejtimin e reparteve 
e njësive ushtarake, nga Gramshi në Shkodër po e 
implementon me sukses në drejtimin e kësaj dege të 
OBVL-së.

Kjo u duk fare qartë në raportin analitik që ai 
mbajti në fillim të kësaj konference, ku sipas tij vet-
eranët dhe pasardhësit, anëtarë të OBVL në Shko-
dër kanë luajtur dhe luajnë rol të dukshëm në ev-
identimin dhe promovimin e vlerave tona historike 
nëpërmjet përkujtimoreve të ngjarjeve dhe të heron-
jve e dëshmorëve të kombit tonë.

Ai evidentoi rolin e Heroit të Popollit, të ndjerit 
Gjeneral Rrahman Parllaku “Nderi i Kombit”, i cili 
i jetoi tri epokat dhe u bë njê dëshmi e pa kundër-
shtueshme nga asnjë historian. “Ishte fat i madh që 
e patëm Kryetar të OBVL-së të Shqipërisë për shumë 
vite dhe që kemi mundur të marrim nga “Arkivi i 
kthjellët Mendor i Tij”  gjithë atë material voluminoz, 
të pasqyruar në libra dhe në gazetën tonë “VETER-
ANI”, tha ndër të tjera kolonel Demushi, duke u an-
gazhuar se do të ecim nën gjurmët dhe shemullin e 
tij.

Ai vlerësoi gjithshtu rolin dhe cilësinë e gazetës 
“VETERANI”, organ i OBVL-së ku nëpërmjet sajë 
ushtrohet e pasqyrohet e gjithë veprimtaria e OB-
VL-në Qëndër dhe degët në rrethe si dhe bashk-
punimin e ngushtë me Organizaten e Veteranëve 
të Kosovës që nga krijimi i Organizatës, ka qënë 
dhe është i frutshëm e i jashtzakonshëm, ku një 
ndihmesë të madhe për mbajtjen e sajë me botime 
shkrimesh cilësore kanë dhënë kryeredaktori i saj 
Halil Rama, gjeneral Parllaku, kolonel Myfit Guxhol-
li, kryetari aktual i OBVL kolonel Sotir Budina etj, 
por edhe gazetarët e studjuesit Sakip Cami, Xhe-
mal Meçi, Shpendi Topollaj, Prof.asoc.dr. Bernard 
Zotaj, prof.asoc.dr,Zaho Golemi, Bashkim Hisari-N/
kryetar i Organizatës së Veteranëve të Kosovës etj, si 
dhe nga dega e jonë OBVL-së.

“Dega jonë e OBVL-së ndjehet e lumtur që u krijua 
Federata Shqiptare e Veteranëve të Luftrave për Liri 
e Pavarësi të Popullit Shqiptar, nga dy Organizatat 
e Veteranëve të LANÇl të Shqipërisë dhe Kosovës, të 
cilat pa dyshim i shrbejnë bashkimit Këkombëtarë, 
të çka do thotë për qeveritë e të dy shteteve Shqip-
tare më parë të ulen e të bashkojnë kokat mbi baza 

Konferencën	e	përshëndeti	edhe	Nënkryetari	i	Org.Veteranëve	të	LANÇ	të	Kosovës	Bashkim	Hisari

KONFERENCA E VIII – të E DEGES SË OBVL SHKODËR,    
KOLONEL ALI DEMUSHI ZGJIDHET KRYETAR

•	 Si	nënkryetar	i	OBVL-së	që	kam	punuar	për	disa	vite	e	dekada	në	Shkodër,	ndjeva	
krenari	të	ligjshme	kur	në	këtë	konferencë	u	anëtarësuan	në	OBVL	disa	person-
alitete	shkodrane	si:	Zef	Ukcama,	Mimoza	Bushati	(të	cilët	u	zgjodhën	përkatë-
sisht	nënkrytar	dhe	sekretare	të	kësaj	dege,	dhe	ku	nga	kjo	konferenë	u	rikofirmua	
kryetar	kolonel	ALI	DEMUSHI),	Isa	Gjongeci,	Hivzi	Bushati,	Beniamin	Bushati,	
Rexhep	Reçi,	Sami	Boriçi,	Sadik	Dedushi,	Mimoza	Rragami,	Artur	Dume,	Fatmir	
Meshi,	Muhamet	Shala,	Lumturi	Valbona,	Ali	Matlia	e	Minire	Gjongeci	–	që	të	
gjithë	nga	familje	emërndritura	të	Shkodrës	e	nga	rrethet	nga	kanë	ardhur	në	këtë	
qytet	me	tradita	të	lashta	demokratike,	me	arsim	të	lartë	dhe	profesione	të	nderuara

të shëndosha kombëtare sepse tokat aty janë e nuk 
lëvizin nga vendi. Gjithashtu OBVL-ja, dega Shko-
dër mbështetë fuqimisht deklaraten e kësaj Federate 
për ashpërsimin e denimin që i ka bërë agresionit 
rus ndaj Ukrahinës, gjithashtu dënon mosdënimin 
e këtij agresioni nga Serbia dhe mosvënien e sank-
sioneve ndaj Rusisë për këtë agresion të tipit fash-
ist”, theksoi Z.Ali Demushi.

Konferencën e përshëndeti edhe Nënkryetari i 
Org.Veteranëve të LANÇ të Kosovës Bashkim Hisa-
ri, i cili solli përvojën e kësaj organizate dhe shtroi 
si domosdoshmëri intensifikimin e veprimtarive të 
përbashkëta në kuadrin e Federatës Shqiptare të 
Veteranëve të Luftrave për Liri e Pavarësi të Popullit 
Shqiptar, sidomos vitin e ardhshëm që është viti i 
80-vjetorit të Konferencës së Bujanit. Ndërkohë që 
në konnferencë ishte edhe Prof.Xhevat Koshi, anëtar 
i kryesisë së OVLANÇ të Kosovës, i cili për vetë 
moshën e thyer dhe kontributin e vyer si ish drejtor 
i instituciineve arsimore në Gjakovë u mirëprit dhe 
u respektua maksimalisht nga pjesëmarrësit në këtë 
konferencë.

Unë si nënkryetar i OBVL-së që kam punuar 
për disa vite e dekada në Shkodër, ndjeva krenari 
të ligjshme kur në këtë konferencë u anëtarësuan 
në OBVL disa personalitete shkodrane si: Zef Uk-
cama, Mimoza Bushati (të cilët u zgjodhën përkatë-
sisht nënkrytar dhe sekretare të kësaj dege, dhe ku 
nga kjo konferenë u rikofirmua kryetar kolonel ALI 
DEMUSHI), Isa Gjongeci, Hivzi Bushati, Beniamin 
Bushati, Rexhep Reçi, Sami Boriçi, Sadik Dedushi, 
Mimoza Rragami, Artur Dume, Fatmir Meshi, Mu-
hamet Shala, Lumturi Valbona, Ali Matlia e Mini-
re Gjongeci – që të gjithë nga familje emërndritura 
të Shkodrës e nga rrethet nga kanë ardhur në këtë 
qytet me tradita të lashta demokratike, me arsim të 
lartë dhe profesione të nderuara.

Një mirënjohje të veçantë dua t’i shpreh Z.Rex-
hep Reçi – Drejtor i Pallatit të Sportit Shkodër për 
mbështetjen që i jep degës së OBVL të kësaj bash-

kie..

OBVL, ORGANIZATË SHOQËRORE ATD-
HETARE

Pjesëmarrësit në këtë konferencë mirëpritën dhe 
duartrokitën fjalën përshëndetëse të Sekretarit të 
Përgjithshëm të OBVL-së, Akademik Halil Rama – 
Mjeshtër i Madh.

“Në emër të Kryesisë së OBVL, dhe personalisht 
kryetarit të saj, kolonel Sotir Budina, ju sjell për-
shëndetje të ngrohtë e miqësore dhe njëherësh ju 
shpreh mirënjohjen më të thellë për kontributin tuaj 
në ringritjen dhe vitalizimin e degës sonë në Shko-
dër.

Organizata e Bashkuar e Veteranëve të Luftës 
së Popullit Shqiptar (OBVL) e themeluar 28 vjet më 
pare, është një organizatë shoqërore atdhetare. Ajo 
u formua që të vlerësojë realisht historinë e luftës 
së lavdishme Nacional Çlirimtare, që të shmangë 
shtrembërimet e periudhës së regjimit totalitar, mo-
himet dhe politizimet e bëra si rezultat i regjimit dik-
tatorial të E.Hoxhës, por edhe me qëllim të caktuar 
nga individë që kërkonin lavdi dhe pushtet të pa-
merituar.

Në kurthin e tyre ranë me dëshirë dhe me ser-
vilizëm historianë të ndryshëm që e shtrembëruan 
historinë e LANÇ.

Pas viteve 90 dhe ndryshimeve demokratike që 
ndodhën në Shqipëri, një kontribut dha edhe Orga-
nizata e Bashkuar e Veteranëve të Luftës së Popul-
lit Shqiptar (OBVL). Është i njohur kontributi i saj 
gjatë procesit të ndryshimeve demokratike e deri më 
sot”,-theksoi z.Halil Rama. Më tej ai u bëri të ditur 
pjesëmarrësve në këtë konferencë se OBVL u krijua 
me nismën e një grupi pre 64 personalitetesh, gjen-
eralësh dhe luftëtarësh, figura politike të respektu-
ara, por fatkeqësiht të dënuar nga regjimi komunist.

(vijon në fq.12)
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KONFERENCA

Nga Bashkim Hisari

• KONFERENCA E BUJANIT NGJARJE 
KULMORE NË HISTORINË MODERNE TË SHQIP-

TARËVE QË U SHËRBEU IDEALEVE PËR VETËVEN-
DOSJE DHE BASHKIM KOMBËTAR

                                                                  

Federata Shqiptare e Veteranëve të luftrave për liri 
e pavarësi të kombit shqiptar, e krijuar në fillim 
të këtij viti nga Organizata e Bashkuar e Veter-

anëve të LANÇ të Shqipërisë (OBVL) dhe Organizata e 
Veteranëve të LANÇ të Kosovës, ka shpallur 2023 si vitin 
e 80-vjetorit të Konferencës së Bujanit. Në këtë kuadër po 
përgatitet një program i veçantë veprimtarish të përbash-
këta që do të finalizohen me konferenca shkencore që do 
të mbahen në Bujan, Prishtinë e Tiranë.

Për të nderuar dhe respektuar 79 vjetorin e Konfer-
encës historike që ishte në funksion të idealeve të ka-
hershme të kombit shqiptar, në fshatin Bujan të Tropo-
jës u organizuan një tubim përkujtimor, ku merrnin 
pjesë veteranët dhe pasardhësit e tyre nga Kosova dhe 
Shqipëria, përfaqësues të Federatës Shqiptare të Veter-
anëve të luftrave për liri e pavarësi, të Kryesisë së OVLANÇ 
të Kosovës, përkatësisht të degëve të saj nga Prishtina, 
Gjakova dhe Prizreni, të degës së OBVL të Shqipërisë nga 
Shkodra dhe Bashkisë së Tropojës. Ata vlersuan lartë 
LANÇ dhe shprehën mirënjohje për vendimet historike 
të Konferencës së Bujanit. Ndërkohë  vendosën kurora 
pranë kullës ku është mbajtur Konferenca.

Në fjalimin përshëndetës, Lekë Hoxha - kryetari i 
OVLANÇ të Kosovës dhe djali i heroit të popullit Fadil 
Hoxha tha  se “Konferenca e Bujanit bashkoi të gjitha 
shtresat e shqiptarëve në luftën kundër pushtuesëve na-
zifashist dhe themeloi organin më të lartë të Lëvizjes Na-
cinalçlirimtare - Këshillin Nacionalçlirimtar për Kosovë 
dhe Rafshin e Dugagjinit”. Ai theksoi se delegatët pjes-
marrës në këtë Konferencë morrën vendime që nuk ishin 
në përputhje me vendimet e marra në Konferencën e 
Dytë të AVNOJ-t duke shpallur unanimisht Rezolutën që 
zgjoi shpresën për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. 
“Faktikisht, vendimet e Konferencës së Bujanit ishin 
në shërbim të idealeve për vetëvendosje dhe bashkim 
kombëtar dhe si të tilla në vazhdimësi kanë mbetur në 
kujtesën e popullit tonë. Mirëpo, autoritetët e politikës 
shoviniste dhe hegjemoniste serbe gjithënjë kanë nënv-
lersuar, nënçmuar, sulmuar, mohuar dhe kanë penguar 
realizimin e  dëshirës së popullit shqiptar të Kosovës të 
shprehur në vendimet e Bujanit. Ato kanë lënë pasoja 
të rënda, por veprat dhe vlerat e LANÇ dhe të Bujanit 
treguan  se populli shqiptar ka ditur të luftojë, të fitojë 
lirinë, të ruajë paqen dhe të sigurojë të ardhmën që u 
dëshmua edhe me luftën e drejtë të UÇK-së për çlirimin 
dhe pavarësinë e Kosovës”,- theksoi ndër tjera kryetari i 

Federata	Shqiptare	e	Veteranëve	të	luftrave	për	liri	e	pavarësi	të	
kombit	shqiptar,	tubim	përkujtimor	në	Bujan 2023 – VITI I 

80-VJETORIT TË 
KONFERENCËS 

SË BUJANIT

OVLANÇ të Kosovës. 
Në fjalën e rastit, kryetari i veteranëve të OBVL të 

Shqipërisë, dega në Shkodër, Ali Demushi theksoi se 
Konferenca u mbajt në Bujan për faktin se Kosova nuk 
kishte asnjë zonë  të lirë. “Në Malësi ishin disa faktorë 
që mundësuan mbajtjen e saj. “Historikisht Gjakova 
dhe Malësia e Gjakovës kanë qenë përherë sëbashku në 
përpjekjet e tyre për liri dhe pavarësi, kurse udhëheqësit 
e Lëvizjes antifashiste të Kosovës ishin nga Gjakova që 
gjetën përkrahje e strehim në Malësi që ishte e lirë”,-tha 
ndër të tjera Ali Demushi. Ai nënvizoi faktin se në Malë-
si gjendeshin Batalioni partizan: “Bajram Curri”, “Perlat 
Rexhepi” dhe “Emin Duraku” që ndikuan në mbarvajt-
jen e Konferencës dhe shtoi se ideatori dhe organizatori 
kryesor i Konferencës ishin Fadil Hoxha, ish - Koman-
danti i Shtabit Kryesor të UNÇ për Kosovën dhe Rafshin 
e Dugagjinit dhe Xhavid Nimani, ndër personalitetet dhe 
drejtuesit kryesore të asaj lufte të lavdishme. 

Nëdërlaq, nënkryetari Bashkësisë së Tropojës, Abe-
din Kerrnaja tha: “Në këtë kullë patriotët shqiptarë nga 
Kosova dhe Shqipëria u mblodhën dhe me guxim e qën-
drim atdhetar miratuan vendime të rëndësishme për 
kombin shqiptar që pas përfundimit të luftës Kosova të 
bashkohet me Shqipërinë”.

Në kohën e Luftës së Dytë Botërore, 79 vjet më parë, 
nën territor, në fshatin Bujan të Malësisë së Gjakovës, 
në kullën e patriotit Sali Manit ku ndodhej Shtabi i UNÇ-
së të Kosovës, është mbajtur Konferenca Themeluese 
e Këshillit Nacionalçlirimtar për Kosovë e Rafsh të Du-
gagjinit.  Konferenca u organizua menjëherë pas Mbled-
hjes së II të AVNOJ –it, 
(Këshilli Antifashist Na-
cionalçlirimtar i Jugosl-
lavisë), në Jajcë të Bosn-
jës mbajtur më 29 nëntor 
1943, një muaj më parë 
nga Konferena e Bujani, 
ku ishin marrë vendime 
për ruajtjen e kufijve 
të Jugosllavisë së para 
Luftës dhe ku Kosova 
nuk ishte përfshirë si en-
titet i veçantë etnik terri-
torial. 

Në Konferencën e Bu-
janit që ishte ngjarje kul-
more në historinë e pop-
ullit shqiptar të Kosovës 
ishin të pranishëm 49 
delegatë, shqiptarë, ser-

bë, malazezë dhe turq. 12 të ftuar të tjerë nuk erdhën 
për arsye të pengesave të sigurisë. Midis pjesëmarrësve 
kishte rryma të ndryshme politike, komunistë, naciona-
listë, demokratë, përfaqësues të Forcave të Armatosura, 
të rinisë e të gruas antifashiste dhe atdhetarë pa dallim 
kombësie, feje tendence politike e pozita shoqërore.

Konferenca ka qenë e përqëndruar në kontekstin e 
argumentimit të rrethanave dhe të raporteve politike, 
ekonomike, sociale dhe ushtarake dhe në funksion të 
kërkesës së shqiptarëve për vetëvendosje dhe për zgjidh-
jen e drejtë të çështjes së tyre.

Delegatët zgjodhën Këshillin Nacional Çlirimtar të 
Kosovës dhe Rrafshit të Dukagjinit dhe Kryesinë. Këshilli 
Nacional Çlirimtar prej 42 antarëve  që do të ishte “organ 
i përbashkët” u bëri  thirrje popujve të Kosovës-shqip-
tarëve, serbëve dhe malazezëve, për t’u mobilizuar në 
luftë kundër okupatorëve. 

Konferenca e Bujanit miratoi dokumentin kryesor - 
Rezolutën, me të clien në bazë të pjesëmarrjes aktive në 
Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare në anën e Bllokut 
Antifashist të Aleancës Veriatlantike, popullit të Kosovës 
i njihet e drejta e vetëvendosjes për fatin e vet dhe bash-
kim me shtetin amë - Shqipërinë. Në Rezolutë pos tjer-
ash thuhej: “Kosova e Rrafshi i Dukagjinit, asht një kra-
hinë e banueme me shumicë nga populli shqiptar, i cili 
si gjithmonë, ashtu edhe sot dëshiron me u bashkue me 
Shqipninë”. Tubimi përkujtimor i kësaj ngjarje madhore 
historike kaloi në nnjë atmosferë mjaftë festive. Në fund 
të këtij manifestimi u organizua një program artistik me 
këngë e valle popullore.
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XHAVIT NIMANI (1919 - 2000) 
Ish Kryetar i Kryesisë së Krahinës 

Autonome të Kosovës. (1974-1981)

Gjakova, ky qytet i vjetër ku tradita dhe no-
vatorja kanë shkuar në harmoni, që prej 
themelimit të tij, me rrënjë qytetarie nga 

shekulli XV, vend me resurse ekonomike dhe kul-
turore, duke u lakmuar vazhdimisht nga pushtime 
ballkanike, do të brendësonte në vetëdijën publike të 
gjakovarëve ndjenjën e qëndresës, dhe rivitalizimin 
etnokulturor, për t’i bërë ballë luftërave dhe push-
timeve. 

Kur lindi Xhavid Nimani, më 1 janar të vitit 
1919, shoqëria kosovare dhe ajo gjakovare kalonin 
një krizë të rëndë ekonomike, kulturore, arsimore, 
politike dhe kombëtare. Rritja e vetëdijës kulturore 
kombëtare erdhi si përgjigje ndaj realitetit historik 
të kësaj kohe, kur një grup i madh intelektualësh 
me vetëdije dhe ndjeshmëri atdhetare u drejtuan 
drejt qyteteve të Shqipërisë për t’u arsimuar. Një 
ndër këta intelektualë ishte edhe Xhavid Nimani, i 
cili u arsimua me frymën kombëtare, si në Shkollën 
Normale në Elbasan, ashtu edhe në Shkollën e 
Lartë Teknike “Hari Fullci” Tiranë, dhe më vonë në 
Shkollën Tekniko-Bujqësore, në Elbasan, special-
izuar për Drejtim Teknik.

Gjakovarët, më së shumti nuk emigruan në Turqi 
por u vendosën në Shqipëri, ku u organizuan në luftë 

Pas	përfundimit	të	Luftës	së	Dytë	Botërore,	mori	funksionet	më	të	larta	pushtetare	dhe	partiake

XHAVID NIMANI – Ish normalisti që drejtoi 
•	 Pas	kryerjes	së	studimeve	në	Tiranë	dhe	Elbasan	Xhavid	Nimani	angazhohet	në	aradhën	e	luftës	Çlirimtare	të	Kosovës.	Ai	
bie	në	sy	për	një	punë	intensive,	veçanërisht	me	rininë	për	t’i	dalë	zot	fateve	të	vendit	dhe	për	çlirimin	nga	pushtuesit	e	huaj.	
Në	fillim	Xhavidi	u	inkuadrua	si	kuadër	i	luftës	në	kuadrin	e	PKJ-së,	megjithëse	e	shikonte	me	dyshim	bashkëpunimin	me	

komunistët	serbë	dhe	malazezë.	Politikisht	dhe	ideologjikisht	ai	përkrahu	dhe	u	vendos	në	krahun	antifashist

për çlirimin e vendit. Bajram Curri, Niman Ferizi, 
Qazim Bakalli etj., ishin shumë aktivë në Komitetin 
për Mbrojtjen Kombëtare të Kosovës.

Pas kapitullimit të Jugosllavisë së parë, u kthyen 
në Gjakovë shumë djem të shkolluar në Shqipëri, të 
cilët u punësuan në administratë, arsim e instituci-
one të tjera dhe organizuan qëndresën antifashiste. 
Ndër to edhe Xhavid Nimani.

ANGAZHIMI NË ARADHËN E LUFTËS ÇLIRIM-
TARE TË KOSOVËS

Konteksti kulturor në Gjakovë në vitet tridhjetë 
ishte pothuajse i begatuar nga prurje kulturore si 
shkrimi shqip, poezia, muzika, humori, tradita folk-
lorike shumë e pasur, trashëguar brez pas brezi, 
duke e bërë Gjakovën një shembëlltyrë të qytetit 
të vjetër të Shkodrës. Tashmë ishin hapur shkollat 
shqipe dhe medreseja në gjuhën shqipe. Mësuesit e 
parë gjakovarë themeluan shkollën shqipe në Bu-
jan, në një kohë ku mbi 90% e popullsisë shqiptare 
ishin analfabetë. Më 1941 në Gjakovë u hapën tri 
shkolla shqipe, ndërsa më 1942 u hap normalja 
“Gjon Nikollë Kazazi”.

Pas Luftës II Botërore, në Gjakovë hapet normalja 
e vetme shqipe, që përgatiste mësues për të gjitha 
viset shqiptare të Jugosllavisë.

Në këto rrethana kulturore dhe arsimore rritej 
dhe afirmonte personalitetin e tij intelektual Xhavid 
Nimani, i cili frymëzohej nga atdhetarë të shquar 
nga Gjakova dhe mbarë kombi shqiptar.

Në fëmijërinë e tij, Xhavidi u ballafaqua me krizën 
e rëndë të kolonializimit të Kosovës. Që nga viti 1919 
deri më 1933 u miratuan një sërë dekretesh dhe lig-
je, të cilat zbatoheshin nën maskën e ashtuquajtur 
reformë agrare, që kishte për qëllim që në Kosovë 
kolonët serbë të vendoseshin në tokat më të mira 
dhe në pozicionet që shqiptarët të persekutoheshin 
dhe të varfëroheshin deri në atë masë sa të shpërn-
guleshin në Turqi e në Shqipëri dhe të arrihej ser-
bizimi i Kosovës. Në këtë frymë qëndrese dhe mbi-
jetese po farkëtohej dashuria për shqiptarinë dhe 
Kosovën në shpirtin e brishtë të djaloshit fisnik dhe 
simpatik Xhavid Nimani.

Pas kryerjes së studimeve në Tiranë dhe Elbasan, 
Xhavid Nimani angazhohet në aradhën e luftës Çlir-
imtare të Kosovës. Ai bie në sy për një punë inten-
sive, veçanërisht me rininië për t’i dalë zot fateve të 
vendit dhe për çlirimin nga pushtuesit e huaj. Kë-
sisoj, Xhavid Nimani ishte luftëtarë aktiv gjatë Luftës 
Antifashiste Nacionalçlirimtare të Kosovës.

Në fillim Xhavidi u inkuadrua si kuadër i luftës në 
kuadrin e PKJ-së, megjithëse e shikonte me dyshim 
bashkëpunimin me komunistët serbë dhe malazezë. 
Politikisht dhe ideologjikisht ai përkrahu dhe u ven-
dos në krahun antifashist. Për Xhavid Nimanin ky 
qëndrim përbënte një vlerë, pasi e kundërta do të 
ishte me pasoja të pariparueshme për popullin e 
Kosovës.

E nëse populli i Kosovës do të akuzohej për bash-
këpunim me fashizmin, shembëlltyrat historike, 
ishin precedentët e ngjashëm me shqiptarët në 
Greqi, dhe mbi kosovarët do të binte hanxhari për 
dëbimin dhe shpërnguljen me dhunë të popullit të 
Kosovës nga trojet e veta.

Pas shpartallimit të Jugosllavisë së Vjetër, 
Xhavid Nimani së bashku me shumë arsimtarë të 
ardhur nga Shqipëria, filloi të shërbejë si mësues në 
Kosovë ku shumë shpejt u bë një ndër organizatorët 
e shquar të lëvizjes Antifashiste Nacionalçlirimtare 
në Prizren dhe pastaj në tërë Kosovën. Gjatë Luftës 
Xhavidi mbajti detyra të rëndësishme si drejtues 
politik dhe ushtarak i saj, si anëtar i shtabit kryesor 

të LNÇK. Ai ishte referuesi kryesor për formimin e 
këshillave Nacionalçlirimtare që do të ishin më vonë 
bërthama e pushtetit lokal në Kosovë. 

KONFERENCA E BUJANIT LEGJITIMOI 
TË DREJTËN E KOSOVËS PËR BASHKIM ME 

SHQIPËRINË

Konferenca e Bujanit, që konsiderohet si par-
lamentit i parë në historinë e re të Kosovës, është 
padyshim ngjarja më e rëndësishme e kësaj periud-
he. Në Konferencë u miratua Rezoluta, e cila në bazë 
të së drejtës për vetvendosje, kërkonte bashkimin e 
Kosovës me Shqipërinë. 

Konferenca e Bujanit, që u mbajt  më 30 dhjetor 
1943 deri më 1 e 2 janar 1944, legjitimoi të dre-
jtën e Kosovës për bashkim me Shqipërinë. Duke u 
mbështetur në parimin e Vetëvendosjes ajo, parash-
kroi që pas përfundimit të Luftës, bashkimin të 
Kosovës me Shqipërinë, si e drejtë historike, kom-
bëtare dhe legjitime. 

Xhavid Nimani ishte një ndër hartuesit e Rezo-
lutës, e cila u aprovua në mënyrë unanime, pa asnjë 
kundërshtim. Ndërkohë, javë më vonë erdhi Letra e 
Komitetit Qendrore të PKJ-së, e nënshkruar nga Mi-
lovan Gjilasi, e cila vinte në dyshim pikërisht pjesën 
kryesore të Rezolutës që kishte të bënte me bashkim-
in e Kosovës me Shqipërinë dhe me të drejtën e pop-
ullit shqiptar të Kosovës për vetëvendosje. Politikisht 
në këtë situatë udhëheqja shqiptare në Kosove ishte 
e përcaktuar për t’u çliruar nga sundimi serb dhe të 
bashkohej me shtetin amë Shqipërinë. Ky ishte dhe 
leitmotivi i luftës çlirimtare. 

Xhavit Nimani ishte anëtar aktiv në shtabin e 
UNÇ Kosovës, por në shtator të vitit 1944, Shtabi 
Kryesor i UNÇ-së i Kosovës vihet nën komandën e 
Shtabit Kryesor të UNÇ-së të Serbisë kur u kthye 
në Kosovë Miladin Popoviqi, në detyrën e sekretarit 
politik. Këtu ndryshoi rrjedha e ngjarjeve dhe Koso-
va ra nën sundimin serbojugosllav. 

Pas çlirimit, më 1945, me ardhjen e Miladin 
Popoviqit, Dushan Mugoshës, Spasoja Gjakoviqit, 
etj., udhëheqësit shqiptarë të Luftës e midis tyre dhe 
Fadil  Hoxha e Xhavid Nimani, nuk ishin faktorë më, 
për marrjen e vendimeve me rëndësi historike. Ven-
dimmarrjen e morën në dorë udhëheqësit serbë dhe 
malazezë. 

Ky ishte një sundim i ri mbi shqiptarët, por tani 
me emblemën komuniste. 

Xhavid Nimani ishte politikan i mençur. Ai, së 
bashku me Fadil Hoxhën e të tjerë, po mundohesh-
in të maksimalizonin qëndresën ndaj politikës ser-
bojugosllave. Xhavidi e dinte se sa e vështirë dhe e 
pa barabartë ishte lufta e Kosovës për pavarësi, nga 
sundimi serbojugosllav. Xhavid Nimani me përvo-
jën e fituar nga Lufta, tashmë ishte një protagonist 
i sprovuar në teori dhe praktikë dhe si një kuadër 
e drejtues që vinte nga Lufta, dinte të ridimension-
ojë personalitetin e tij, përballë sfidave historike të 
vështira. Inteligjenca kosovare po dallonte te Xhavid 
Nimani, një aset të çmuar, një intelektual të florinjtë, 
që zakonisht në kthesa të mëdha historike, filtrohen 
dhe dalin në krye si lidership. Ai dinte tashmë se 
çfarë është humbja e madhe dhe fitorja e pjesshme, 
ndaj me mençuri dhe pragmatizëm politik e diplo-
matik, mundohej të përvetësojë faktorë mbështetës 
në të mirë të çështjes së përparimit të kauzës së lir-
isë dhe prosperitetit të Kosovës. Ata kishin përgjeg-
jësinë historike mbi shpinë, ndaj dhe i ruheshin një 
përplasje fatale etnike. 

Nga pushteti serbojugosllav ishte i akuzuar si ir-
redentist dhe shqiptaromadh, por ai iu kunërqëndo-
jë këtyre akuzave me inteligjencë dhe zgjuarsi. 
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për 7 vite Kosovën si krahinë autonome
•	 Në	vitin	1945,	me	përvojën	e	fituar	nga	Lufta,	Xhavid	Nimani	tashmë	ishte	
një	protagonist	i	sprovuar	në	teori	dhe	praktikë	dhe	si	një	kuadër	e	drejtues	që	
vinte	nga	Lufta,	dinte	të	ridimensionojë	personalitetin	e	tij	përballë	sfidave	his-
torike	të	vështira.	Inteligjenca	kosovare	po	dallonte	te	Xhavid	Nimani,	një	aset	
të	çmuar,	një	intelektual	të	florinjtë,	që	zakonisht	në	kthesa	të	mëdha	historike,	
filtrohen	dhe	dalin	në	krye	si	lidership.	Ai	dinte	tashmë	se	çfarë	është	humbja	
e	madhe	dhe	fitorja	e	pjesshme,	ndaj	me	mençuri	dhe	pragmatizëm	politik	e	
diplomatik,	mundohej	të	përvetësojë	faktorë	mbështetës	në	të	mirë	të	çështjes	
së	përparimit	të	kauzës	së	lirisë	dhe	prosperitetit	të	Kosovës

XHAVID NIMANI NË KUVENDIN E PRIZRENIT

Çlirimi i Kosovës dhe Metohisë solli një epokë të re 
në Kosovë. Populli i Kosovës për herë të parë zgjedh 
pushtetin popullor, për herë të parë lirisht flitet shqip, 
ka shkolla shqipe, lexohet dhe shkruhet.

Por nga ana tjetër shovinizmi fanatik serb vepronte 
në çdo qelizë të jetës së Kosovarëve. Xhavid Nimani 
me intelektualë të tjerë atdhetarë kundërqëndronin në 
këtë ndeshje me mjaft zgjuarsi trimëri dhe patriotizëm. 
Qëllimi i tyre ishtë të zvillohej autonomia dhe pavarë-
sia e Kosovës dhe nga ana tjetër të mos dëmtohej pop-
ullata shqiptare. Ky pragmatizëm politik udhëhiqte me 
mençuri grupin drejtues të Udhëheqësisë së Kosovës, 
në këtë kohë të vështirë për të.

Pas vendosjes së Administrimit ushtarak më 8 
Shkurt 1945, udhëheqja e lartë Jugosllave arriti në 
konkluzion që Kosova dhe Metohija t’i bashkohet 
Shqipërisë, nëse Shqipëria hyn në Federatën Jugosl-
lave, ndryshe Kosova dhe Metohija si autonomi duhet 
t’i bashkohen Serbisë”, shkruan pos tjerash në atë 
konkluzion.

Akti i aneksimit (formal) të Kosovës - Serbisë për-
fundimisht u bë në mbledhjen e Këshillit Popullor të 
Kosovës e Metohisë, të mbajtur më 08 - 10 Korrik 
1945, në Prizren i njohur si Kuvendi i Prizrenit.

Nga “Procesverbali i sesioneve të legjistraturës së 
parë të Këshillit Populluer Krahinuer të Krahinës  Au-
tonome të Kosovë-Metohisë, mbajtur në Prizren me 8, 
9 e 10 korrik të vitit 1945 shihet se në mbledhje pos 
delegatëve të rretheve, shumica e përzgjedhur  nga 
shërbimi famëkeq jugosllav OZN-a (Odelenje za Zash-
titu Naroda - Dega e Mbrojtjes Popullore) kanë marrë 
pjesë edhe këshilltarët, si dhe delegatët e qeverive të 
Serbisë, Malit të Zi e Maqedonisë dhe se janë shqyrtu-
ar 11 pika të rendit të ditës.

Nën pikën 4, Referatin për situatën politike e ka 
paraqitur Xhavit Nimani.

Në verën e vitit 1956, u mbajt Procesi i Prizrenit. Pro-
cesi i Prizernit kishte si qëllim eleminimin e kuadrove 
më të mirë kosovarë si Xhavid Nimanin, Fadil Hox-
hën, Veli Devën, Nijazi Malokun, Shani Hoxhën, Is-
met Shaqirin, Xhevdet Hamzën, Avdi Bakallin, Meh-
met Hoxhën, Sedat Didën, etj. Këtë proces politikisht 
e kanë udhëhequr strukturat udhëheqëse politike të 
Serbisë nën udhëheqjen e antishqiptarit Aleksandar 
Rankoviq. Duke anashkaluar udhëheqësit e Kosovës 
Fadil Hoxha, Xhavid Nimani dhe Ismet Shaqiri struk-
turat serbe vazhdonin të regjistronin shqiptarët që 
flisnin gjuhën turke si turq, që në fakt ishin shqiptarë.

Xhavid Nimani, Fadil Hoxha, Ramadan Vraniqi 
e Xhevdet Hamza, kërkuan që të mbahet mbledhje 
plenare e Komitetit Krahinor për të shqyrtuar fush-
atën për ndryshimin e kombësisë, përkatësisht regjis-
trimin nga kombësia shqiptare në atë turke. Xhavid 
Nimani, si një intelektual me integritet, i dashur dhe 
i lidhur me popullatën, karizmatik dhe mjaft i pëlqye-
shëm në diskursin politik, ndërmori një tur takimesh 
në Prishtinë, Prizren, Gjakovë dhe në disa qytete të 
tjera të Kosovës, duke bërë që presioni mbi popullatën 
për deformimin demografik, të ulet, të mos vazhdojë 
hapur.

KOHA KUR ARTIKULOHEJ KËRKESA: 
REPUBLIKË, VETËVENDOSJE, BARAZI, 

SIMBOLET KOMBËTARE

Në vitin 1968 Xhavit Nimani ishte në kulmin e 
pjekurisë së tij politike, ku së bashku me shokët ë 
tjerë Fadil Hoxha, Gazmend Zajmi, Syrja Pupovci, Ha-
jredin Hoxha, Ismail Bajra, Ramadan Vraniqi, Rezak 
Shala, Bardhyl Qaushi, Asllan Fazlia, Daut Nimani, 
po punonin për shqyrtimin publik të amendame-
teve kushtetuese ku artikulohej kërkesa: Republikë, 
vetëvendosje, barazi, simbolet kombëtare.

Sipas Kushtetutës së parë të Republikës Federative 
Popullore të Jugosllavisë, më 31 janar 1946, “Kosova e 
Metohia,” ndonëse ishte provincë autonome në kuadër 
të Republikës së Serbisë, njëherit ishte edhe element 
i Federatës së Jugosllavisë. Kjo, pasi në paragrafin 2 
përmendet se Republika Popullore e Serbisë në për-

bërjen e saj ka Krahinën Autonome të Vojvodinës 
dhe Provincën Autonome të Kosovë-Metohisë. Siç 
shihet nga formulimi kushtetues, Kosova përcakto-
hej Provincë ndërsa Vojvodina Krahinë. 

Kushtetututa e RSFJ (1963) e ndërron emërtimin 
nga Republika Federative Popullore, në Republika 
Socialiste Federative e Jugosllavisë, ndërsa në nenin 
2 përcakton se RSFJ-në e përbëjnë gjashtë repub-
lika. Krahinat nuk i përmend fare. Krahinat më nuk 
ishin njësi përbërëse të Federatës, por vetëm pjesë e 
Republikës së Serbisë.  Me këtë Kushtetutë u forcua 
më tej tendenca e shndërrimit të Kosovës në subjekt 
ekskluziv të Republikës së Serbisë

Në korrik të vitit 1966 në Brione u mbajt Mbled-
hja e IV e KQ të LKJ, që njihet me emrin Plenumi i 
Brioneve, i cili shënoi një etapë të re në zhvillimin e 
Jugosllavisë. Vendimet e Plenumit të Brioneve patën 
një rëndësi të veçantë edhe për Kosovën dhe viset 
tjera shqiptare.

Kuvendi i Kosovës më 24 shkurt 1969 mira-
toi Ligjin e vet kushtetues, që ishte një avancim 
kushtetues-juridik, përtej statutit që kishte deri 
atëherë si aktin më të lartë.

Kushtetuta e Republikës Federative Socialiste të 
Jugosllavisë u miratua më 21 shkurt 1974. 

Me këtë Kushtetutë  Krahinës Autonome të 
Kosovës i sigurohej një status i barabartë, në shumë 
rrafshe me ato të republikave, KSA e Kosovës tashmë 
kishite përfaqësuesin e drejtpërdrejtë në forumet 
kryesore të Federatës Jugosllave. Emri i Krahinës 
Autonome të Kosovës dhe Metohisë u ndryshua në 
Krahinën Autonome Socialiste të Kosovës.

KSA e Kosovës karakterizohej nga lidhje e dy-
fishtë hierarkie. Ajo ishte në të njëjtën kohë element 
kushtetues i Federatës jugosllave dhe njësi auto-
nome në kuadër të RS të Serbisë.

Menjëherë pas Kushtetutës Federative, Kosova e 
miratoi Kushtetutën e vet, për herë të parë në his-
torinë e saj, më 27 shkurt 1974.

Xhavid Nimani në mars të vitit 1974 u emërua në 
në postin e sapo krijuar, të Kryetarit të Kryesisë së 
Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. Në këtë 
post qëndrojë për 7 vjet. 

Në harkun kohor të atyre viteve (1974-1981) nën 
ndikimin e tij dhe të Fadil Hoxhës në Kosovë u kri-
juan dhe patën progres të  dukshëm institucionet 
kryesore akedemike, universitare e arsimore-kul-
turoresi: Universiteti i Prishtinës, Akademia e 
Shkencave e Kosovës, Radiotelevizioni i Prishtinës, 
Gazeta “Rilindja” dhe një rrjet shkollash shqipe në 
gjithë Kosovën. U kryen reformat ë rësishme konsti-
tucionale, me bazë Kushtetutën e vitit 1974. U rrit 
niveli ekonomik dhe cilësia e shërbimeve në Kosovë. 
Në gjithë këto arritje ishte kontrubuti qënësor i 
Xhavid Nimanit

Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, Ai 
mori funksione më të larta pushtetare dhe partiake, 
si nënkryetar i parlamentit të Ish jugosllavisë dhe 
Kryetar i Kryesisë së Kosovës që kishte prerogativat 
e Presidencës Shtetërore të Kosovës deri më 1981, 
kur jep dorëheqjen dhe pensionohet. 

Edhe në periudhën e pensionimit ai ishte 
mbështetës kryesor i rezistencës së inteligjencës dhe 
popullit kosovar për liri e pavarësi. 
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Sa shpejt i’u ngjite Qiellit dhe 
bashkove përjetësisë, Gëzim 
i dashur! Dhe kur, se? Bash 

kur jeta qe bërë për Ju më e dashur 
e joshëse se kurrë! Bash në zenitin e 
djalërisë, kur pate gjetur dashurinë e 
jetës dhe kishit nisur bashkërisht të 
gëzonit frutin më të ëmbël të lumturisë 
- engjëllin me të cilin i’u bekoj Krijuesi, 
madje pa pasur kohë t’i shijoje mirë as 
aromën dehëse - bekimit magjepës të 
çdo prindi!

* Sapo bashkëkrijuat folezën tuaj 
të ngrohtë dhe nisët t’u jepnit jetë ën-
drrave vetiake, prindërore e familjare! 
Sapo patët marrë për dore krijesën 
tuaj, veçse 4-vjeçare, për në institucio-
net parashkollore, me përfytyrimin që 
të niste shpejt fluturimin udhëve të 
dijes e jetës, pa të lënë kohë detyra 
ushtarake dhe përkushtimi yt për të, 
që qoftë edhe vetëm gjatë këtyre aq 
pak viteve, të kishe ndonjëherë kohë 
të bollshme të lozje a flisje, siç t’a don-
te zemra Ty me tët bir, apo yt biri me 
babain! Pa le t’i flisje për ëndrrat tuaja 
në sirtar, apo të dëgjoje për dëshirat e 
para a ëndrrat që po nisnin të merrnin 
formë e harliseshin tek yt bir...!

* ...Por ka djemë apo burra në moshë 
djaloshare, aq fisnik e të virtytshëm si 
Ty Gëzim, që për të mbrojtur jetët e 
djemve të tjerë që nanat t’i kishin be-
suar Ty, Ushtrisë, Atdheut, pa hezitim 
a ligështim, përmbahen e vetëtimthi 
ç’vendosin vemendjen nga fragmenti 
parajsor familjar që po përjetonin dhe 
përmes, por edhe në emër të simfonisë 
së ndjenjave e të imazheve të tyre më 
magjik e frymëzues, siç kishe Ti ato të 
Ermirës dhe Ermalit, atyre që të falën 
jetën dhe motra-vëllezërve, zgjedh, si-
kurse Ju zgjodhët, të luftosh për të 
kursyer djemtë e tjerë të nënave, jetët 
edhe më të njoma të tyre, se kështu 
e kërkonte formimi yt njerëzor, nderi, 
detyra dhe misioni për të cilat ishe bet-
uar! 

Ja pse edhe vetë besa e betimi 
nderohen me Ju!

 KUSH ISHTE GËZIM LILO(A) PËR 
ATA QË NUK E NJOHËN SË AFËRMI?

Gëzimi e pa për së pari dritën 
e Diellit në fshatin Radanj të 
Leskovikut, më 9 të Shkurtit 

1957, në një familje të thjeshtë, por të 
nderuar, me taban të shëndosh pop-
ullor e kombëtar dhe tradita e kontrib-
ute atdhetare. Babai i tij, Beqir Lilo 
pati qenë nga të parët në krahinë që 
hodhi pushkën krahut dhe u rreshtua 
si partizan aktiv në Luftën Antifash-
iste Nacionalçlirimtare. Fillimisht në 
batalionin “Hakmarrja” me koman-
dant Petrit Dume, duke u inkuadru-
ar më pas në radhët e Br14S. Për 
trimërinë dhe kontributet e dhëna në 
beteja të veçanta kundrejt pushtuesve 
nazifashistë, babai ishte vlerësuar e 
nderuar me dekorata, sikurse nuk u 
kursye së kontribuari edhe pas çlirimit 
në sektorë të ndryshëm të rindertimit 
dhe ekonomisë së vendit. 

Edhe pse shtëpia e Beqir e Ha-

Ish-ushtaraku	 shembullor	 e	 ka	 vetëvulosur	 me	 jetë	 e	 pakundërshtueshmërisht	

GËZIM LILO - SAKRIFIKOI JETËN E TIJ PËR T’IU

jrie Lilo ishte rinuar, zbukuruar e 
gumëzhinte nga zërat gazmore të 5 
fëmijëve të shëndetshëm, 3 motra e 2 
vëllezër, prindërit i’u gëzuan aq shumë 
të gjashtit, si të ishte i pari. Ndaj edhe 
e pagëzuan me emrin Gëzim. Dhe fat-
mirësisht, ai Gëzim që përkundi dora e 
nënë Hajries u bë vërtetë gëzim e pro-
motor i të mirës në familje, punë, sho-
qëri e kudo, duke mbimerituar bekim-
in për gjirin e nënës!

I rritur në një mjedis të shëndet-
shëm atdhetar dhe i mëkuar me virtyte 
e vlera të çmuara njerëzore, pasi kreu 
suksesshëm dhe me rezultate shumë 
të mira arsimin fillor e tetëvjeçar në 
vendlindje, Gëzimit i lindi dëshira dhe 
jepet mundësia të vijoj arsimimin në 
Shkollën e Mesme Ushtarake “Skën-
derbej” në Tiranë, gjatë viteve 1972-
’76 në degën mekanike. Pas stazhit 
njëvjeçar të punës, të cilin Gëzimi e 
kreu suksesshëm në Hidrocentralin 
e Fierzës, Ai vazhdoi zellshëm studi-
met në Shkollën e Lartë të Bashkuar 
të Oficerëve, tashmë në specialitetin e 
xhenios. Të dy shkollat nën uniformë 
ushtarake, Ai i kurorëzoi me përgatit-
je sistematike serioze, sjellje shem-
bullore, rezultate shumë të mira dhe 
respekt të epërm, jo vetëm ndër shokë. 

Stazhin për oficer si komandant 
toge “Moli” e kreu në batalionin au-
tonom të Urave të Lehta në Kavajë dhe 
po aty dhe në atë detyrë, u emërua 
edhe si oficer aktiv xhenier, pas titul-
limit si i tillë me urdhër të ministrit të 
Mbrojtjes dt. 18.05.1981. 

Edhe pse larg Kolonjës së tij dhe 
njerëzve më të dashur, Gëzimi u miqë-
sua shpejt me Kavajën dhe qytetarët e 
saj. Madje shpejt u njoh dhe më pas u 
dashuruan me vajzën kavajase Ermi-
ra, me të cilën lidhen në martesë në 

vitin 1982. Po në Kavajë, në Gosë, ku 
ishte e martuar edhe motra e dytë e 
Gëzimit, Lumturia, qifti i ri do të bënin 
dasmën e tyre. Dhe dashuria e tyre u 
bekua e kurorëzua me 25 maji 1983, 
me ardhjen në jetë të frutit të ëmbël 
të dashurisë së tyre, djalit, të cilin e 
pagëzuan Ermal. Jeta fitoi një dimen-
sion të ri, edhe atë të prindit të lum-
tur, teksa zemrat e dy prindërve të ri, 
të mbushura me gëzim e dashuri, u 
ngjanin me male.

Ashtu siç Gëzimi i jepte jetës vetëm 
pozitivitet e mirësi, me të njëjtën 
monedhë, edhe jeta po tregohej aq bu-
jare dhe e dashur me Atë në këtë fillim 
karriere ushtarake. Në detyrë e për sh-
kak të saj, u njoh, ndau eksperienca e 
u miqësua qysh në fillim me kolegë e 
shokë plot vlera, si Zabit Çuku - shef 
shtabi batalioni, Jorgji Çeku - koman-
dant kompanie, si dhe Myslim Topalli 
- komisar i batalionit, me të cilin fat-
mirësisht punoi më gjatë e mundësoi 
konsiderata më të thella.

Dita - ditës Gëzimi u bë oficer spe-
cialist i zoti për përgatitjen e efektivave 
dhe ndërtimin praktikisht të pikave 
të kalimit dhe të mbështetëseve bre-
gore që luajnë rol kryesor në sigurinë 
e lidhjes dhe peshëmbajtjes së urave 
me gjatësi të ndryshme. Në harkun e 
6 viteve që ushtroi këtë detyrë, denjë-
sisht përkrah kolegëve të tjerë xhenier 
me përvojë, Ai mori pjesë e kontribuoi 
në ndërtimin e disa pikave të kalim-
it me lundra, si dhe ura të tonazhit 
12, 24 e 50 mbi lumenjtë Shkumbin, 
Vjosë, Drin e Mat në Shkopet, si dhe 
Lanë në Tiranë, apo misione të tjera të 
vështira të Xhenios, pa asnjë ngjarje të 
jashtëzakonshme. Falë aftësive e sido-
mos personalitetit për të cilin e admiro-
nin vartësit, kolegët, por edhe komu-

niteti në ndihmë të të cilit kreu detyra, 
suksesi dhe vlerësimet nuk i munguan 
asnjëherë. Ndaj me optimizëm dhe en-
ergji të shtuara, Ai vazhdoi të shërbej 
me përkushtim e devocion, në mar-
rëdhënie të shkëlqyera qoftë me ko-
legët, ashtu dhe me vartësit e eprorët, i 
thjeshtë, i ndershëm, i drejtë, modest, 
i mirëkuptueshëm e i durueshëm, gjer 
në admirim, deri në natën e 25 Nënto-
rit 1987, kur gjatë shërbimit 24 orësh 
të oficerit roje, për të shpëtuar jetën e 
një ushtari të shërbimit si dhe repar-
tin nga djegja, mori vetë plagë të rënda 
djegje, të cilat i kushtuan jetën, ende 
pa shijuar mirë gëzimet kulmore të 
jetës, kur sapo kishte lënë pas vetëm 
30 pranvera. 

Por, edhe pse çasti e detyra e thir-
rën të bëhej qiellor dhe të fitojë aq 
parakohe përjetësinë, Gëzimi vazhdon 
të jetoj mes nesh. Ai jeton jo vetëm në 
mendjen e zemrën e më të dashurve, 
përfshi atij që i shpëtoi jetën, në ku-
jtesën më të mirë të kujtdo që e njohu 
së afërmi, por jeton edhe në nipin e tij 
që trashëgon emrin aq të nderuar të 
gjyshit - Gëzimin e vogël të Ermalit, që 
po rritet me dëshirën për të trashëguar 
vlerat e Gjyshit. 

PORTRETI I DJALOSHIT QË 
NUK SHLYHET NGA KUJTESA MË E 

MIRË E SHOKËVE

Rasti e fati e solli që me Gëzimin të 
takoheshim e njiheshim plot gjysmë 
shekulli më parë. Dëshirat apo mo-
sakordimi i ndonjë burse më të mirë, 
bëri që mes qindra moshatarëve 14-15 
vjeçar, edhe ne të dy, njëri nga rrëza e 
Gramozit në Kolonjë e tjetri nga këmbët 
e Malit të Shenjtit në Mirditë, të vish-
nim uniformën e gjelbër dhe nisnim 
udhëtimin, sa sfidues, privues edhe të 
bukur, atë skënderbegas. Por, ndërsa 
uniforma ushtarake e begsit, që shpejt 
na pëlqeu dhe imponoi dashuri, ishte 
e njejtë - përjashto masat, Gëzimi, që i 
kishte frymuar mushkëritë me ozonin 
dhe ajrin magjik të Gramozit, dallonte 
nga shokët edhe për trupin e bëshëm 
e të lidhur, në shtatin e të cilit unifor-
ma fitonte tjetër hijeshi. Meritë kishte 
natyrisht edhe fytyra e tij e rregullt, 
mjaft e ëmbël dhe e këndshme, ku sytë 
e tij bojëqielli rrezatonin vetëm mirë-
si e miqësi prej shoku të mirë, gjithë 
mirësjellje, të ndjeshëm dhe të gjend-
shëm, si në fundgushtin 1972 kur u 
ngjatjetuam së pari, edhe në majin ‘81 
kur titullimi oficer dhe detyra na ndanë 
e larguan fizikisht nëpër Shqipëri.

Edhe pse nuk u caktuam në një 
klasë e specialitet, Unë në ndërtim, 
kurse Ai në mekanike, veç mësimit, 
në kohën e veprimtaritë e tjera përg-
jithësisht ishim bashkë, përfshi edhe 
klasën e degës Radio. Shpejt e natyr-
shëm Gëzimi nisi të afrohej e miqësohej 
me të gjithë shokët, përfshi ne të kla-
save të tjera e të viteve më të sipërme. 
Me sinqeritetin djaloshar të moshës, të 
qenurit i sinqertë, i drejtëpërdrejtë dhe 
i hapur, aq sa edhe dëgjues i mirë, nx-
itës bashkëbisedimi, me atë miksimin 
e zërit të tij me një timbër a ngjyrë të 
veçantë, të gëzueshëm e të qartë, disi 
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DALË ZOT JETËS SË USHTARËVE DHE DETYRËS

të hollë e kumbues, me buzëqeshjen 
natyrale të pandarë në sfond,  si dhe 
humorin e këndshëm e me masë, me 
moton “një ditë pa qeshur, është një 
ditë e çuar dëm”, Ai të bënte për vete. 

Dhe kjo jo thjeshtë sipas interesit 
për t’i qëndruar afër e mbajtur mirë me 
më të fortin, pa përjashtuar raste e in-
dividë, me apo pa sindromin e kapo-ve. 
Pasi Gëzimi, aq sa i fuqishëm e kam-
pion ishte fizikisht, edhe më kampion 
ishte si njeri i paqtë, që asnjëherë dhe 
kundër askujt nuk përdori forcë fizike, 
madje edhe kur dikush i’a bënte borxh. 
Sekreti ishte se, sikurse duket djalë i 
pashëm nga foto-ja, hijeshia e pamjes 
së jashtme përmasohej gjithnjë e më 
shumë, sa më së afërmi e së brendsh-
mi t’a njihje Atë, sa më shumë të ek-
sploroje e shijoje panoramën njerëzore 
të tij, temperamentin, cilësitë e vlerat 
e trashëguara, kultivuara dhe rritu-
ra bashkë me Gëzimin, thjeshtësinë, 
çiltërsinë, zemrën e bardhë e shpirtin 
aq të mirë, fjalën e komunikimin aq të 
ëmbël, që rridhte kujdesshëm thuajse 
gjithmonë, nga një gojë e fytyrë e ëmbël, 
që edhe kur fliste me seriozitet a ner-
va, ne shokëve të tij na projektohej në 
sfond pozitiviteti, mirësia e buzëqeshja 
e tij aq miqësore e njerëzore.

Në aspektin mësimor, Gëzimi nuk 
kishte synim të bëhej nxënës a student 
ekselent, por ishte një nxënës e stu-
dent i kompletuar me gjithë të mirat. 
Kjo sepse vërtetë rezultatet e larta në 
mësime janë shumë të rëndësishme, 
por, një kuadër i ardhshëm ushtarak, 
sidomos për kohën në fjalë, as nuk 
përgatitej e as nuk do punonte vetëm 
në laboratore kërkimore - shkencore, 
por do punonte më të shumtën e 
kohës me njerëz, sidomos ushtarë, të 
natyrave e interesave të ndryshme, me 

formime të ndryshme, madje edhe pa 
shkollë e me vese e deformime karak-
teri. Gjithashtu do punonte edhe për 
edukimin e stërvitjen e tyre, përfshirë 
gamën e aktiviteteve të tjera të jetesës 
(ushqim, fjetje, veshmbathje, higjienë, 
mirëmbajtje territori, furnizim, zbatim 
orari veprimesh etj.). Madje nga oficeri 
xhenier kërkohej i realizuar deri në një 
edhe plani i punimeve fortifikuese, pa 
ngjarje të jashtëzakonshme, me cilësi, 
kosto të ulët e kursim, etj, ç’ka men-
doj se kishte të nevojshme shumë më 
tepër se vetëm rezultatet e larta në më-
sime. Studenti mund të jetë shembull 
për mësimet, por modeli i shembullo-
rit është ai që përveçse lexon e mëson 
mirë, edhe më shumë se kaq, ka në sh-
kallë të zhvilluar e avancuar edhe treg-
uesit e tjerë që i lipsen të ketë kuadri 
i ardhshëm, ka një zhvillim harmonik 
shumë komponentësh, siç e posedonte 
edhe Gëzimi. 

E përveç sa më sipër, Ai ishte edhe 
njeri e shok i mrekullueshëm me të 
gjithë - projeksion i urtësisë, i durimit 
e mirëkuptimit, i bekuar nga krijuesi 
jo vetëm për përmasat fizike - të za-
konshme dhe fuqinë mbinormale, 
por edhe i paqtë e me një ndjenjë të 
këndshme humori, që çarmatoste këdo 
dhe madje ndihmonte në kapërcimin 
e situatave që krijonte të jetuarit në 
konvikt, për më tepër jeta ushtarake.

SHËRBIMI I FUNDIT DHE VETË-
FLIJIMI NË KRYE TË DETYRËS 

LUFTARAKE, PËR TË SHPËTUAR 
JETË TË TJERA!

25 Nëntor ‘87. Pasi përqafohet e 
përshëndetet, si ritual i mëngjeseve, 
me djalin dhe shoqen e jetës, teksa po 
mbyllte derën e jashtme, Gëzimi kthe-
het sërish tek ato, me ndjesën se, për 

shkak të shërbimit të radhës 24 orësh 
në repart, ato të dy do t’i mungonin 
atij deri të nesërmen pasdite. Ndaj 
dhe përqafimi duhet të jetë paaak më i 
ngrohtë dhe i dyfishtë, edhe për nesër 
në mëngjes, i’u tha atyre. Pastaj, si të 
kishte marrë energji të reja, Ai u nis 
nxitimthi për atje ku e prisnin puna, 
efektivi që drejtonte, kolegët dhe pat-
jetër ai që do t’i dorëzonte shërbimin.

Koha rrodhi dhe në orarin e cak-
tuar Gëzimi mori shërbimin e oficerit 
roje. Gjithçka nisi e po shkonte nor-
malisht. Dhe dita e ftohtë e 25 Nënto-
rit i’a la vendin natës, teksa era disi e 
fortë dhe e ftohtë vazhdonte, si të ishte 
një natë dimri. Ftohja e motit kishte 
shtuar dukshëm konsumin e energjisë 
elektrike të popullatës për ngrohje, 
teksa linjat e rrjeti disi i amortizuar 
nuk mbanin. E teksa konsumi ishte 
në pikun e asaj mbrëmjeje, energjia 
shkëputet dhe errësira e natës shtrin 
pushtetin e saj gjithandej repartit, si-
kurse edhe në tërë zonën përreth. I 
menjëhershëm është reagimi i oficerit 
roje, për të siguruar vazhdimësinë e 
normalitetit të jetës e gatishmërisë 
së repartit. Për të siguruar ndriçim 
në zyrën e drejtuesit të repartit, që 
deri në mëngjes ishte oficeri roje, në 
centralin e ndërlidhjes dhe vendro-
jat e shërbimit, Ai urdhëroi ushtarin 
e gatshëm të ndizte shpejt fenerët. E 
ndërsa po priste të ndizeshin fenerët, 
Gëzimi shikon dritën e menjëhershme 
që u përhap nga flaka që kishte marrë 
feneri në dorë të ushtarit. Sakaq, për 
të mbrojtur vartësin e tij, fluturimthi 
Gëzimi afrohet, duke i’a marrë ushtarit 
rrufeshëm nga dora fenerin në flakë 
për t’a hedhur atë larg, jashtë dhe në 
vend pa rrezik. Ndërkohë më e shpe-
jt ka qenë era e fortë që mbi rrobat e 
ngjeshura të shërbimit i ka përplasur 
Atij vajgurin, që s’mund të ndahej më 
nga flakët dhe që era ndihmonte të 
përhapeshin ato me shpejtësi. Përhap-
ja vetëtimthi e flakëve mbi uniformën e 
mbërthyer të shërbimit: qillota teritali 
e qizme të gjata, rripi i kryqëzuar dhe 
i trashë i shërbimit, me të cilin mund 
të tërhiqej çdo makinë dhe rripi i pis-
toletës, bënë të paefektshme forcën e 
madhe fizike, duke favorizuar djegjen 
me nxehtësinë e lartë që çlirohej, sido-
mos tek kofshët...

Të tronditur nga ngjarja, shokët e 
Gëzimit të gjendur në repart dhe ush-
tarët e ndihmuan dhe e dërguan në 
spital të Kavajës e më pas në atë të 
Durrësit. Ditë më vonë transferohet 
në Spitalin Ushtarak, por si pasojë e 
djegjes së thellë, ndoshta edhe mung-
esës së kujdesit mjekësor dhe hallkave 
të zinxhirit hierarkik të amortizuar, 
nuk i’a doli t’u mbijetojë plagëve, duke 
ndrruar jetë më 30 Nëntor ‘87. 

Por, paradoksalisht, përkundër 
këtij akti aq fisnik e trimëror të Gëzim-
it, si bluzat e bardha ashtu dhe hier-
arkia e atrofizuar ushtarake, duket 
se kujdesit joefektiv të shfaqur gjatë 
ditëve kur duheshin angazhuar mak-
simalisht për t’a shpëtuar nga kthetrat 
e vdekjes, i mbivendosën edhe buro-
kracinë e analizës, hetimeve e rapor-
timeve jo të plota të rrethanave të 

ngjarjes së jashtëzakonshme, deri në 
frymëmarrjen e fundit dhe kalimin nga 
ana e tyre pa telashe të ngjarjes. Siç ka 
ndodhur jo rrallë, të vërtetën e merr 
me vete i ikuri, apo bëhet çmos t’i jepet 
atij me vete. 

Është edhe kjo arsyeja që edhe pas 
45 vitesh, ende nuk është vlerësuar 
institucionalisht akti aq human, i gux-
imshëm e heroik i oficerit Gëzim Lilo, 
që passolli ndarjen e tij nga jeta në 
lule të moshës dhe kulm të shijimit të 
jetës, duke i mohuar Atij edhe në am-
shim, si dhe familjes së tij të përvua-
jtur vlerësimin e merituar për babain, 
bashkëshortin, djalin e vëllain që u 
vetëflijua në krye të detyrës! 

Sidoqoftë, në sytë e dëshmitarëve 
okularë dhe atyre që e dinë të vërtetën, 
Gëzim Lilo e ka vetëvulosur me jetë e 
pakundërshtueshmërisht heroizmin 
e tij, me atë përpjekje aq të gux-
imshme e humane në krye të detyrës, 
si të ishte prind i ushtarit në rrezik, 
duke mos ngurruar që trimërisht të 
rrezikonte të tijën, duke u ngjitur për-
jetësisht në nderin dhe krenarinë e 
shokëve, repartit dhe të Xhenios 101 
vjeçare (me jo pak dëshmorë), si dhe 
u shndërruar në dritë të përjetshme, 
jo vetëm për shokun që i shpëtoi jetën 
dhe për familjen e tij, por për të gjithë 
ne të vdekshmit që frymojmë.

E ç’far akti tjetër më ekstrem e mad-
hor mund a duhet të kryej heroi? Ç’far 
emri a parametrash të tjerë ka realisht 
heroizmi? Dhe heroizmit është luks 
i tepërt t’i kërkohet përsosmëria! Për 
më tepër, kjo e fundit tingëllon e pa-
kuptimtë dhe perverse në gojën e bu-
rokratëve të molepsur, më “heroikja” e 
të cilëve është që s’begenisin të prishin 
rehatinë e krevateve apo zyrave shter-
pë, edhe kur tjetri lufton me zjarrin e 
jetën. 

Gëzim i shtrenjtë! Në këtë ditë 
përkujtimi, me mall e dhimbje të pash-
mangshme për Ju edhe pas 45 vitesh, 
së largu jam shpirtërisht pranë atyre 
që i’u ke munguar më së shumti, Er-
mirës që, në lule të moshës, lidhi jetën 
me kujtimin tuaj dhe engjëllin 4 vjeçar 
- Ermalin, që të ngjan shumë në shtat 
dhe që ka gjithë të drejtën të kreno-
het me babain, që fati i’u privoj t’i 
gëzoheshit njëri - tjetrit, me Gëzimin 
e vogël që ka mësuar abc-në dhe re-
citon aq ëmbëlsisht për Gjyshin- eng-
jëllin e tij mbrojtës, me shikimin drejt 
yjeve, ku përpiqet t’ju shëmbëllej, me 
motrën tuaj të dhimbsur Engjëllushe 
dhe vëllezërit e shtrenjtë Nazmiun, që 
vijon të jetojë në trojet ku lindët dhe 
shtëpinë që ndihmove edhe Ti të ndër-
tohej, si dhe Flamurin e dashur, të sta-
bilizuar në Tiranë, pa harruar shokët 
tuaj të vërtetë, të përfaqësuar më së 
miri nga fisniku Myslym Topalli, duke 
vënë bashkërisht buqeta lulesh të fre-
skëta tek banesa juaj e përjetshme, 
me mirënjohje dhe përulje para asaj 
që ishe dhe bëre, derisa çasti e detyra 
të sfiduan t’ju bashkoheshe engjëjve 
qiellor, sivëllau im Gëzim Lilo! 

Paç amshimin e pasosur, atje ku t’u 
bashkuan ndër vite prindërit që i’u pla-
si zemra për Ty, por edhe motrat Lele e 
Lumturi dhe vëlla Bektashi në të 59-at!
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Çeta partizane “Çerçiz Topulli”, për kra-
hinën e Kardhiqit është një ndër ngjar-
jet madhore krahinore në kohë pushtimi, 

është çeta emërndritur në historinë e LANÇ-it, 
është çeta që i dha edhe më shumë vlera krahinore, 
trevës labe dhe më gjerë. Kundërshtimi i pushtimit 
fashist në Shqipëri ishte një revoltë e brendshme 
e mbarë popullit shqiptar. Fshatrat e krahinës së 
Kardhiqit si mbarë treva e Labërisë kanë ditur të 
mbrojnë me gjak shekujve nderin dhe krenarinë 
labe.  Kështu edhe gjatë kohës së pushtimit fashist 
djemuria e krahinës u bashkuan me nismëtarët e 
krijimit të çete si Dilaver Poçi, Gani Haloçi, Mitat 
Kondi e dhjetra qindar të tjera etj. Lufta Antifash-
iste Nacionalçlirimtare vendosi në provë shqiptarët 
dhe në fakt brezit që i takoi të bënte luftën, është 
edhe brezi që mori përsipër një barrë të madhe dhe 
me përgjegjësi të madhe përpara kombit dhe his-
torisë. Fushëbardha, Zhulati, Prongjia, Kardhiqi, 
Mashkullora, u bënë fshatrat që ndezën pishtarin 
e luftës për çlirim dhe u organizuan fuqishëm rreth 
idesë së madhe të çlirimit. Çetës “Çerçiz Topulli” e 
krahinës së Kardhiqit  ishte e para në Krahinë që 
i dha shpresë popullit të shtypur dhe të vuajtur jo 
vetëm nga skamja dhe varfëria por dhe nga çizmja 
e rëndë e pushtimit, e pushtimeve që nuk ju sosën 
shqiptarëve. Çeta “Çerçiz Topulli” u bëshpresë për 
popullin dhe tmerr për armikun. 

Çeta e krahinës mblodhi rreth vetes burra tri-
ma, që patën mençurinë për të kuptuar se vetëm 
duke tejkaluar ndasitë e dallimet, mund të përm-
bushnin ëndrrën shekullore të shqiptarëve për liri 
e pavarësi, duke luftuar pakompromis armikun që 
kishte zaptuar vendin tonë që më 7 prill të vitit 
1939. Bijtë më të mirë të krahinës vërtetuan se 
ndërgjegje kombëtare rrinte e ndezur në shpirtin 
e shqiptarëve, dhe që i ka shoqëruar ndër breza 
Shqiptarët. Kështu Fushëbardha, Prongjia, Zhu-
lati, Kardhiqi, Mashkullora dhe gjithë fshatrat e 
krahinës me radhë i ka të ngulitura këto cilësi dhe 
të trashëguara brez pas brezi saqë edhe përgjatë 
LANÇ-it shpalosi vetitë më të mira të shqiptarëve 
për të rrojtur të lirë në vatrat e tyre. Bijtë e trevës 
së Kardhiqit Dilaver Poçi, Gani Haloçi, Mitat Kon-
di, Karafil Bello luani dhe dhjetra qindra të tjerë 
u bënë organizatorët e parë për ngritjen e popullit 
në Luftën antifashiste, që në mars 1942, kur me 
vendimet e komitetit qarkor të Gjirokastrës morën 
jetë dhe planizuan që krahas njësiteve guerrile 
të ngriheshin edhe çetat e para partizane. Krahi-
nat e Kardhiqit dhe Rrëzomës bashkë me të gjithë 
Labërinë, si dhe me gjithë trevat përreth ishin 
trupëzuar shpirtërisht në këto kohë rreziku, por 
dhe në vendimmarrje për ta përzënë armikun me 
grykën e pushkës. Rrugët e atdhetarëve të flaktë 
shqiptarë bashkoheshin në ideale të mëdha an-
tifashiste. Ndërkohë që lëvizja nacionalçlirimtare 

ÇETA  EMËRNDRITUR  PARTIZANE 
“ÇERÇIZ TOPULLI”

(Në	përkujtim	të	80	vjetorit	të	krijimit	të	çetës	partizane		“Çerçiz	Topulli”	12.12.1942-12.12.2022,	formacionit	të	
parë	partizan	të	krahinës	së	Kardhiqit.	Kjo	çetë	ishte	pjesë	e	koalicionit	të	madh	antifashist	Anglo-Sovjeto-Amer-
ikan,	bashkë	me	formacionet	e	tjera	partizane	të	çetave,	batalioneve,	brigadave	e	divizioneve	të	UNÇSH-së).

mori hov dhe luftëtarët e parë binin në beteja, 
sikurse ishte dhe vrasja e Muzafer Asqeriut në 
korrik 1942, zemërimi popullor erdhi në ngritje. 
Lufta e pabarabartë e shqiptarëve me pushtuesit 
kishte filluar. Tetëdhjetë vite më parë ishte koha 
kur ishte lëshuar kushtrimi i lirisë: “Të bashkohe-
mi”, “Të lëmë mënjanë mëritë, grindjet, t’i japim 
dorën njeri tjetrit”, “Të armatosemi”, “Ta kundër-
shtojmë energjikisht armikun”, “Asnjë taksë, asn-
jë ushtar, asnjë milic për fashizmin, të rrëzojmë 
pushtetin e vjetër të kryepleqësive, të komunave 
e xhandarmërinë, të ngremë pushtetin e popullit” 
etj. Ishin thirrjet e një populli të shtypur në mbarë 
krahinën e Kardhiqit, në Prongji, Kardhiq, Fush-
ëbardhë, Zhulat, Mashkullorë, Plesat e Humelicë. 
Përshkrime më të plota gjejmë në librin që vetë 
komisari i çetës Gani Haloçi ka shkruar në një 
formë ditari që vijnë ditët e stuhishme partizane, 
por edhe në një libër të shkruar posaçërisht për 
komandantin e çetës partizane Gjeneral Dilaver 
Poçi, që besojmë se së shpejti do të shikojë dritën 
e botimit.  

Para krijimit të çetës më 11.12.1942 disa ak-
tivistë si Islam Poçi, Hariz Shalari, Nimet Veliu, 
Neshat Kondi, etj., organizuan banorët e fshatit 
Fushëbardhë që të prisnin luftëtarët e parë të kra-
hinës. Dilaver Poçi mblodhi në Zhulat djemurinë 
antifashiste bashkë me Ago Topullin, nipin e 
Çerçiz Topullit dhe prej andej u nisën për në Fus-
hëbardhë. Një grup tjetër që drejtoheshin nga 
Gani Haloçi ishin gati që më datën 7 dhjetor 1942 
bashkë me Neshat Kaca, Hajro Skreli, Mehmet 
Skreli, Demir Kadëna, Thoma Pano, Sadik Xharro, 
Hamza Makashi, Rait Bala etj. Gjithë fshatrat e 
krahinës së Kardhiqit ishin gjithë sy e veshë nga 
fshati Fushëbardhë. Grumbullimi i çetës fillim-
isht u bë në Rrapin e Fushëbardhës ku koman-
dant u caktua Dilaver Poçi, komisar Gani Haloçi 
dhe intendent Mitat Kondi. Në çetë merrnin pjesë 
djem nga fshatrat Fushëbardhë, Zhulat, Prongji 
dhe nga të gjitha fshatrat e krahinës. Formacioni 
partizan i çetës piu ujë në Ferrëz, dhe mori udhë 
drejt Lëmëdhit e bregut të Erëzës. Nga 27 luftëtarë 
çeta shpejt u rrit në 36 partizanë e më tej e ka-
loi numrin 70-80 luftëtarë nga të cilët përmendim 
Dilaver Poçi, Gani Haloçi, Mitat Kondi, Nimet Ve-
liu, Neshat Kondi, Hariz Shalari, Neshat Kasi, Ha-
jro Skreli. Në çetë kishin ardhur më vonë edhe nga 
Rrëzoma e Delvinës. Çeta partizane e krahinës së 
Kardhiqit që në ditën e parë të krijimit shkoi në 
Senicë dhe çarmatosi postën e Senicës dhe më tej 
vijoi në Fushëvërri, Vergo, Kopaçez, Palavli, Lef-
terhor, Varfaj, Kakodhiq, Bajkaj, Ura e Shijanit 
dej. Çeta partizane u shtua dhe u forcua në ditët 
që pasuan.Çeta raportonte në bazë për sukseset 
e saj dhe për ndjenjën e dashurinë masive pop-
ullore ndaj saj. Figura të rëndësishme të si Mus-
tafa Matohiti, Haki Toska, Sai Tare nga Nivica, 

Selman Lame nga Kuçi, Zini Sako, etj., vlerësuan 
drejtuesit të çetës dhe mbarë çetës të “Çakallit” 
(Dilaver Poçit) dhe “Ustait” (Gani Haloçit). Më 
27 Mars 1943 çeta morin emrin e patriotit dhe 
luftëtarit të rilindjes kombëtare “Çerçiz Topulli”, 
një emër i merituar plotësisht. Emrin e ri të çetës e 
prezantoi i deleguari i Komistetit të Partisë të Qa-
rkut të Gjirokastrës Shefqet Peçi, por çeta e rritur 
më rreth 80 partizanë kishte mbritur në fshatin 
Prongji. Pas dy ditësh, më 29 Mars 1943 çeta u 
mblodh sërish në Fushëbardhë dhe prej andej për-
reth tre javë shkoi në fshatrat e Vurgut, në Shalës, 
Dishat, Markat, Sopik, Vagalat, Hadër-Aga si dhe 
në zonën e Konispolit ku bashkëpunoi me çetën 
“Çamëria”. Mbledhja e Rehovës më 28.4.1943 e 
ndau “shapin nga sheqeri” ndërmjet organizatave 
që ishin hedhur në frontin e luftës por me ide dhe 
konceptim krejt të kundërt për mënyrën e luftimit 
të pushtuesve. Përballë Ali Bej Këlcyrës, Dervish 
Rexhepit, Ismail Golemi, Xhevat Kallanxhi, Qemal 
Shtino u vendosën Subi Bakiri, Shefqet Peçi, Adil 
Çarçani, Siri Çarçani, etj. Akitiviteti i çetës vijoi 
edhe përgjatë Drinos, Labovë e Kryqit, Palokastër, 
Labovë, Suhë, Hormovë, Gërhot, Çepunë, Subash 
etj. Bijtë që mbushën radhët e çetës dhe ngelën 
në altarin e atdheut ishin Karafil Bello, Sami Go-
lemi, Tahir Xhuvani, Alem Shehu, Baxhul Norra, 
Zijadin Çarçani, Kutbi Gjeçi, Latife Norra, Nishat 
Kondi, Xhezo Proda, Cirok Cama, Destan Norra, 
Tajar Proda, Mato Serjan Mato e dhjetra dëshmorë 
flamur lirie të të gjithë fshatrave të krahinës. Fakt 
është se drejtimi i çetës nga Dilaver Poçi dhe Gani 
Haloçi si luftëtar të orëve të para të krahinës së 
Kardhiqit, si bij me vlera të spikatura atdhetare, 
me traditë luftarake të oxhaqeve familjare mundë-
suan suksesin. Lapidari i 540 partizanëve të 
batalionit Asim Zeneli flet qartë edhe për gjakun 
e 106 dëshmorëve të kësaj krahine lavdiplotë, që 
përfaqësonin pushkët e luftëtarëve të gjithë kra-
hinës së Kardhiqit që i bën nder Labërisë, Gjiro-
kastrës dhe mbarë truallit shqiptar. Të gjitha këto 
të dhëna vijnë përmes shënimesh të luftëtarit, par-
tizanit dhe kuadrit të lartë ushtarak Gani Haloçi, 
që në fakt i bën nder historiografisë shqiptare dhe 
veçanërisht asaj ushtarake. 

Ai nuk mbahej kurrë “në të madh e në të 
rëndë”, sepse pikëpamja e tij ishte më se njerëzore: 
“Madhështinë e njeriut nuk e bëjnë postet e larta 
që arrin në jetë, por virtytet, karakteri i tij, ide-
ali atdhetar, familja, të cilave u përkushtohesh”. 
Dilaver Poçi dhe Gani Haloçi rrezatonin urtësi, 
mirësi dhe besim. Ata ishin më të rritur në betejat 
e shumta që zhvilloi çeta, por dhe me eksperiencë 
në luftime, ndaj dhe kënga gjëmonte në të dy brig-
jet e lumit Belica të krahinës së Kardhiqit. Gjithë 
pjesëtarët e çetës partizane “Çerçiz Topulli” u bënë 

(Vijon në faqen 11)
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Nga Ismet BALAJ

Edhe rrethi i Pukës ka dhënë kontribut të 
çmuar në luftë kundër turqeve për fitoren e 
Pavarësisë Kombëtare, por edhe për mbrot-

jen e saj nga shtete shoveniste fqinj gjatë viteve 
1908-1920.

PJESA E PARË
Më 1908 u bë revolucioni në përandorinë osma-

no-turke që rrëzoi  sulltan Abdylhamitin dhe solli në 
pushtet Turqit e Rinj. Me gjithë përkrahjen që shqip-
tarët u dhanë atyre , në bazë të premtimeve se Tur-
qit e Rinj  do t`u jepnin shqiptarëve , edhe këtë radhë 
si zakonisht, Turqit e Rinj, ashtu si edhe të vjetrit, 
dolën të pa besë, ishin dhe mbeten armiq të shqip-
tarëve. Për shtypjen  e kërkesave të vazhdueshme të 
shqiptarëve për pavarësi e liri në rritje, që nga Lidhja 
Shqiptare e Prizrenit, Turqit e Rinj organizuan më 
1910  operacionuin ndëshkomor me Shefqet Turgut 
Pahën në krye për t`i nënshtruar shqiptarët , sido-
mos në Kosovë e në krejt Veriun e Shqipërisë. Vras-
jet e kundërshtarëve dhe çarmatosja e popullsisë 
ishte në plan të parë. Pati pasoja të rënda që gjithë 
Kosova, me gjithë qëndresën heroike, nuk arriti të 
përballojë këtë operacion. Pashai i Stambollit mundi 
të kalojë nëpër Kosovë, Pukë, Shkodër, si edhe nëpër  
Mirdita që kurrë nuk kishte kaluar asnjë ushtar 
turk  prej shekujsh.  

Edhe pukjanët kundërshtuan taksat e reja edhe 
më të larta së më përpara. 

Kënga popullore e sqaron këtë kundërshti:
“Frrok Kolë Gjoka dredh mustakun,/Marash 

Marku e Zenel Aga, thonë:/Këtë xhymjetin (Turqit e 
Rinj) do ta çartim (prishim),/Do t`i heqim zaptitë (sun-
dimtarët)e ri,/Se na kanë qitë (vëndosë) bidat (gjoba, 
taksa ) të ri,/Që s`a kanë kurrë në Malësi…”(Epika 
Historike , vellimi 2, faqe 332

Pagesën e taksave të reja dhe dërgimin e ushtarëve 
të rinj në shërbim të Përandorisë e kundërshtuan 
kudo në mbarë torjet shqiptare.”Nizam xhelep nuk 
ka, është vendi fukara”, thuhej në këngët popullore 
të asaj kohe. Këto dy kryengritje u bënë pararoja e 
kryengritjeve mbarë shqiptare të vitit 1912.

 
I. PËRGATITJA DHE LUFTA E PUKJANËVE 

KUNDËR PUSHTUESVE TURQ (1911-1912)
 
Në pranverë 1911 Malësia  e Madhe u ngrit në 

kryengritje kundër Turqisë. Malësorët me Ded Gjo 
Lulin, Mehmet Shpendin e të tjerë arritën që të 
ngrenë Flamurin Kombëtar në majen e malit Deçiç 
(sot në Mal të Zi) dhe vendosën mosnjohjen e sun-
dimit turk. Ndërkohë malësorët pukjanë e mirdi-
torë zunë rrugën  kolonave ushtarake turke që do 
të kalonin nëpër Pukë –Shkodër dhe do të sulmonin 
kryengritësit nga jugu, ndërsa nga Prizreni-Peja-Ko-
lashini-Tuzi  kolona tjetër do ta sulmonte nga ve-

EDHE PUKJANËT KANË KONTRIBUAR  PËR FITOREN E 
MBROJTJEN E PAVARËSISË KOMBËTARE (1908-1920)

riu. Për tre muaj kryengritësit pukjanë e mirëditorë 
bashkë me Çetën e Nikoll Currit dhe dhe kryezinjtë 
me  Mustafë Ag Kryeziun ndaluan  kalimin e ush-
tarve turq për në Shkodër-Malësi e Madhe. Në këtë 
luftë u vranë Kolë Ndue Curri, Preng Lleshi dhe u 
plagosën shumë të tjerë.

Këto dy kryengritje u bënë si pararojë e kryengrit-
jeve mbarë shqiptare të vitit 1912.

Në fundmarsi 1912 në Bugjon të Pukës mblid-
hen krerët e dy bajraqeve: Thaçi e Berishë. Ven-
dosin që të dërgojnë në Mal të Zi burra që të ble-
jnë pushkë e municion. Mbasi shesin disa bagëti 
në Shkodër e në Gjakovë, dhe grumbullojnë një 
sasi parash, nisen 65 burra me 16 mushka. për 
në Podgoricë (Mal I Zi). Takohen me komandën 
e shtabit ushtarak malazez prej të cilit kërkojnë 
armë. Ai i nis për në Cetinë (Kryeqyteti i Malit të 
Zi). Përpjekja e komandës ushtarake malazeze 
ishte që pukjanët të bashkohën më ta e të luftojnë  
kundër turqve. Pukjanët nuk pranuan që të bëhen 
ushtarë të një shteti të huaj. Ata thanë ne duam 
armë që ua paguajmë me pare në dorë. Na lufto-
jmë në trojet tona kundër turkut…Mbasi i blenë 
300 pushkë novica e petica që secili ngarkoi nga 
5 armë, ndërsa municionin në mushka e 5 ditë 
udhëtimi, u kthyen në Pukë. Ndërkaq organizohet 
mbledhja e 7 bajrakve në Qelez, ku vendoset që të 
shtohen çetat dhe luftëtarët e tyre.

Shtjefen Gjeçovi, udhëheqësi shpirtëror dhe orga-
nizatori kryesor i kryengritësve pukjanë

Shtjefen Gjeçovi ishte prift në Gomsiqe, por ai 
gjatë vitit 1912 gjendej në Iballë (të Pukës), jo si 
meshtar, se atje ishte një prift Italian, por pikër-
isht për organizimin e luftës kundër turqeve. Dom 
Prend Doçi nuk e lejonte të merrej me veprimtari 
jashtë kishtare, ndërsa Preng Pasha e  kercnon 
duke i thënë:”Rri urtë, se po të çoj ushtrinë atje..”. 
Këto kërcnime nuk e ndaluan dot.  Në një doku-
ment që ndodhet në Arkivin e Shtetit që mban 
datën 25 korrik 1912, shkruhet: “Letër drejtue fis-
it të Berishës: Në Qafë t`Mugut nadje  me dale me 
pushkë e pa pushkë të tanë… Nanshkruen Fran 
Kola, Pashuk Pjetra, Zenel Aga, Shtjefen Gjeçov…”.  
Kështu pukjanët e mirditorët e Spaçit, të Dibrit, 
kordinojnë qëndrimet e tyre për kryengritje.

Garnizoni ushtarak dhe administrate turke e 
kazasë së Pukës sulmohet katër herë nga luftëtarë 
pukjanë…

Këshilli i shtatë flamujve të Pukës  me kryetar 
Zenel Agën e Iballës vendosi që ta sulmonte 
Pukën me 28 qershor, ditën e festës së Shën Palit 
që e festonte Qelëza me fshatrat Midhë, Bushat, 
Levrushk, Buzhalë, Ukth, Qerret i Vogël, Dedaj, 
Kabash. Do të vinin për “festë”  gjithë flamujt e 
tjerë. Kështu u veprua. 

E rrethuan natën Pukën. Me të zbardhur do ta 
sulmonin. Por ndodhën pa pritur para sulmit të 

garnizonit turk të Pukës. Ishte zbuluar plani dhe u 
kunderpërgjigjen . Kryengritësit u përballën për disa 
orë dhe u vranë Mëhill Marashi e Jak Marka Ndreca 
prej Qelëzës, (këtij pasi e vranë, I prenë kokën). U 
plagosen Ndue Kukeli dhe Rexh Frrok Bajraktari, i 
biri i bajraktarit të Bugjonit. Kryengritësit  u thyen 
sepse iu mbaruan fishekët. U nisen drejt Qelëzës, 
Berishë, Iballe.

Në korrik garnizoni turk I Pukës organzoi një 
ekspeditë hakmarrëse ndaj kryengritësve. Dog-
ji shtëpinë e Halil Musës, bajraktarit të Kabashit, 
shtëpinë  e Marash Mark Palushit, Deli Nikollit, Fr-
rok Nikës, Nikollë Gjergjit dhe Frrok Nikollë Gjergjit 
prej Qelëzës. Vazhdoi operacionin për në Berishë e 
Iballe. Komiteti krahinor dha kushtrimin flamujve 
për qëndresë e luftë. Arritën me të shpejt rreth 350 
berishas e thaçjanë. Lufta u zhvillua në Qafë t`Mu-
gut ku kishin arritur turqit dhe në Sapaç. Këtu u 
zhvillua lufta më e ashpër. Forcat armike u thyen. 
Në kthim për në Pukë, si hakmarrje për disfatën, 
dogjën shtëpi dhe arat e mbjella me misër në Midh, 
Tnug e Milor.

Në këtë luftë ra dëshmorë Frrok Kolë Gjoni prej 
Qerreti.

U plagosën Llesh Ndue Marku dhe Marash Ndue 
Marku prej Berishe, Ndue Kukeli prej Bugjonit,

Po kështu edhe Frrok Kolë Prendushi dhe e 
shoqja e Ndue Markut, kryeplakut të Midhës. E 
disa të tjerë që nuk mbahen mend.

Komiteti krahinor i kërkoi ndihmë Mirditës. Iu 
përgjigj çeta e Nikollë Currit.

Më 21 gusht kryengritësit e rrethojnë përsëri 
Pukën, në anën Jugore mirditorët, ndërsa në lind-
je, veri e përëndim pukjanët. Sulmi u thye, sepse 
rreth e rreth Pukës ushtria kishte ndërtuar llogore 
për luftë. Ra dëshmor Keqan Qerimi, komandant 
i çetës së Trun. Mirdita erdhi me vonesë deri në 
Terbun. Mori pjesë vetëm çeta e Nikollë Currit, por 
edhe ajo, si çetat e Pukës, pa sukses.

Nga fundi i gushtit Këqira bëri një mbledhje bur-
rë për shtëpi dhe vendosën që ta sulmojnë Pukën 
nga ana përëndimore. Sulmi u krye, por këqirasit 
mundën të djegin vetëm një saraj (kullë tre katesh) 
dhe u larguan nga mësymja e forcave turke.

Gjatë muajve maj - gusht kryengitja kishte mar-
rë karakter mbarëkombëtar. Garnizonin e Pukës 
e kishte përfshirë frika, sepse ishte sulmuar disa 
herë.

Në fillim të shtatorit Komiteti Krahinor orga-
nizon një mbledhje në Krrab. Ai vendosi që Puka 
të sulmohet përsëri me më shumë forca. Më 7 
gusht bajrakët mblidhën në Kabash të përgatitur 
dhe, pa u gëdhirë më 8 shtator, sulmojnë Pukën. 
Po ndodhi e pa pritura. Nuk u zbraz asnjë pushkë 
nga garnizoni ushtarak turk, sepse natën gjithë 
ushtarët kishin ikur për në Shkodër. Me datën 8 
shtator Puka me forcat e veta  u çlirua nga gar-
nizoni ushtarak turk dhe administrata  e kazasë. 
Është krahina e parë  shqiptare që me forcat e 
veta çlirohet më 8 shtator 1912. Komiteti krahi-
nor mblidhet dhe merr masa për rend e qetësi. 
Kjo është një datë historike e veçantë dhe e rëndë-
sishme për gjithë pukjanët.

Në foto: Shtjefen Gjeçovi

Në foto: Nikoll Curri Në foto: Zenel Aga
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EDITORIAL

Halil RAMA*

(Vijon nga fq.1)

Në të njetën linjë është shprehur edhe his-
toriani i mirënjohur, prof.dr. Paskal Milo. I 
ftuar në emisionin “Now” në Euronews Al-

bania, ai theksoi se historia po shtrembërohet ndër-
sa tregoi se si ai vetë është sulmuar për librin e tij 
të fundit, ku sipas tij ishte një e vërtetë në lidhje me 
ish-diktatorin Enver Hoxha. 

 “Në botimin tim të fundit për luftën guxova dhe 
thashë një të vërtetë që Enver Hoxha provokoi me 
letrat e 1 tetorit. Ndaj meje është vërsulur një lukuni 
njerëzish të së majtës ekstreme duke më akuzuar në 
mënyrat më absurdet. Por kjo nuk më lëkund nga 

Hamit Metuku - Partizani i Brigadës së 23-të 
Sulmuese dhe Veterani i Luftës Antifash-
iste Nacionalçlirimtare, që punoj e luftoj me 

përkushtim në shërbim të Atdheut njihej nga të gjithë 
banorët e lagjes ku banonte, si modeli më shembullor 
dhe i kompletuar i një burri që mishëronte dhe rreza-
tonte virtyte të larta njerëzore, një qytetar i denjë, një 
burrë fisnik, një bashkëshort i përkushtuar, një burrë 
shembullor dhe i palodhur. 

Ka lindur në vitin 1927 në fshatin Shqefën të rrethit 
të Matit. në një familje fisnike, me tradita të njohura 
patriotike e atdhedashurie, dhe me emër në krahinën 
e Matit. Hamiti u formua si njeriu që respektoi veten, 
familjen, të afërmit dhe komunitetin. 

Familja Metuku, nga Shqefni i Matit, ka një his-
tori që ka lënë gjurmë e ka përcjellë vlera njerëzore e 
liridashëse, brez pas brezi, për patriotizëm, kulturë, 
burrëri, trimëri, mikpritje, korrektësi dhe kontributin 
për paqe, mes njerëzve. Këto cilësi, ai i trashëgoi dhe 
i manifestoi, jo vetëm tek vetja, por i përcolli edhe tek 
fëmijët dhe të afërmit e tij. 

Hamit Metuku ishte Partizani i Brigadës së 23-të 
sulmuese dhe veterani i luftës Antifashiste Naciona-
lçlirimtare. Në vitin 1944, në moshën 17 vjeçare, iu 
përgjigj thirrjes së Atdheut për të marrë pjesë si Par-
tizan në LANÇ. Fillimisht u aktivizua në Batalionin e 
Matit e më pas u inkuadrua në rradhët e Brigadës së 
23-të sulmuese, deri në çlirimin e plotë të vendit. Kon-
tributi i tij gjatë luftës ishte shumë i vyer.

Ai është martuar me Mexhide Metukun, nga fshati 
Shëlli i rrethit të Matit, të cilët kaluan plotë 58 vite 
bashkë, ku patën një jetë me sakrifica por dhe gëzime. 
Ishte jo vetëm një baba i mirë dhe shembullor por dhe 
një bashkëshort i denjë. 

Pas viteve ’90-të, si shumë familje të tjera shqiptare, 
Hamiti ka banuar familjarisht në Qytetin e Tiranës. Ai, 
së bashku me bashkëshorten e tij të nderuar Mexhide 
Metuku, lindën dhe rritën, 9 fëmijë, nga këta: 8 djem 

Rishkrimin e historisë  t’ua lëmë specialistëve
pozicionimet e mia shkencore. Historinë duhet t’ua 
lëmë specialistëve. Sot ekziston e njëjta tendencë 
që siç bënte Enver Hoxha që diktonte se si duhej 
të shkruhej historia, bëhet përsëri e njëjta gjë, në 
kuptimin e vlerësimeve të figurave historike dhe të 
ngjarjeve historike. Ka tendenca të tilla që ne si his-
torianë nuk duhet t’i pranojmë”, theksoi Milo.

Ndërkohë, duke mos marrë përsipër të korrigjojë 
gabimet e kryeministrit Rama, Prof. Milo pohon se 
“Në vitet e luftës nuk kanë qenë më shumë se 200-
300 hebrenj. Ai është artist unë jam historian. Janë 
shqiptarët e thjeshtë, familjet shqiptare që i shpëtu-
an hebrenjtë, ata i fshehën, ata i mbrojtën. Nëse 
duam të transformojmë sjelljen e shqiptarëve duke 
afishuar këtë atribuuar zyrtarëve të lartë, të qeverisë 
kolaboracioniste shqiptare, këtu e shtrembërojmë 
historinë. Duhet të drejtpeshojmë historinë”.

Po në këtë kontekst. kryebashkiaku i Tiranës Eri-
on Veliaj kujton fjalët e Papa Franceskut, gjatë vizitës 
së tij të para dy muajve në Vatikan. “Papa na kujtoi 
diçka, që ndoshta ne e marrim për të mirëqenë, por 
tha: ‘Jeni i vetmi popull që keni shpëtuar hebren-
jtë. Jo vetëm jeni çliruar vetë me dinjitet, por keni 
shpëtuar edhe jetën e të tjerëve”,-është shprehur 
Veliaj. 

Në raportin e mbajtur nga nënkryetari i OBVL, 
Maksim Vinçani, si dhe në rezolutën e miratuar nga 
Kuvendi VIII Kombëtar i OBVL, shprehet gatishmëria 
e personaliteteve të saj për të kontribuar në funk-
sion të pasurimit të projektit të pjesës së periudhës 
së Luftës së Dytë Botërore në trevat shqiptare, duke 
ofruar kujtime apo shënime të paraardhësve tanë, 
si pjesëmarrës e dëshmitarë okularë të asaj historie. 
Për këtë qëllim mund të shërbejnë si referencë librat 

PORTRET	
Partizani	i	Brigadës	së	23-të	Sulmuese	dhe	Veterani	i	LANÇ	që	luftoj	e	punoi	me	përkushtim	ndaj	Atdheut

 Në kujtim të Partizanit 17 vjeçar Hamit Metuku

dhe 1 vajzë, të gjithë të shkolluar e të edukuar, në bazë 
të profileve dhe preferencave të tyre. Për kontributin e 
tij, si në punë ashtu dhe në detyrat shoqërore, ai është 
dekoruar me urdhëra e medalje të ndryshme, të cilat i 
ka lënë si ‘’notë’’ vlerësimi e nderimi, dedikuar fëmijëve 
të tij. 

Kontributi i tij në punë, ishte shumë i vyer. Kudo ku 
ka punuar gëzonte respekt, ndjente gjithnjë dashurinë 
e madhe për familjen dhe të afërmit e tij. 

Deri sa doli në pension ai ka punuar në disa ndër-
marrje shtetërore. Kudo ku ka punuar gëzonte res-

pekt, ndjente gjithnjë dashurinë e madhe për punën 
dhe për Atdheun. Merrte pjesë rregullisht në akti-
vitetet shoqërore si dhe në përvjetorët e brigadës së 
23-të sulmuese, ku ai ka qenë dhe partizan i kësaj 
brigade. Për kontributin e tij, si në luftë ashtu dhe në 
punë, Hamiti është dekoruar me urdhëra e medalje 
të ndryshme. Kontributi i tij në LANÇ është vlerësuar 
dhe nga institucione të larta të shtetit. Që nga ajo kohë 
e deri në fund të jetës së tij, Hamiti ishte një qytetar i 
nderuar dhe i respektuar nga të gjithë ata që e njohën. 

Hamit Metuku është ndarë  nga jeta në 27 Nëntor 
2012, por ceremonia e varrimit të tij, për koinçidencë, 
është bërë në 28 Nëntor 2012, në ditën e 100-vjetorit 
të Pavarësisë së Shqipërisë, ceremoni e cila u bë më 
të gjitha nderet që i takonin dhe e meritonte. Hamiti 
nuk jeton më, por la pas punën, veprën dhe kontrib-
utin e tij, la dhe 9 fëmijët e tij, vajzën Lefterien dhe 
djemtë Bashkimin, Samiun, Feritin, Aliun, Astritin, 
Dritanin, Andonin dhe Edmondin (pasardhës veter-
ani), la dhe shumë nipër e mbesa, la të afërm, miq 
e shokë që do ta kujtojnë gjithmonë me respkekt e 
nderim të veçantë. Ai do të jetojë përjëtësisht në ku-
jtesën e të afërmve të zemrës së tij. Hamit Metuku, 
mbetet një  “gjurmë veterani”, krenaria e Matit 
dhe më gjërë, duke i bërë pasardhësit e tij, të jenë 
krenar. Ai ishte veteran dhe luftëtar i lirisë, që gjithë 
jetën e tij, shërbeu me përkushtim e devotshmëri. 
i rrethuar me tituj e dekorata, por mbi gjitha. nga 
respekti dhe mirënjohja e njerëzve. Me Amanetin e 
tij, Hamit Metuku është varros në shqefën të Matit, 
për tu prehur në tokën dhe fshatin e tij të lindjes, 
ku lulëkuqet e dashurisë dhe të kujtesës për këtë 
burrë të veçantë, do të jenë gjithmonë të freskëta. 
Hamit Metuku nuk do ti mungojë vetëm portretit të 
familjes dhe të afërmve të tij, por edhe organizatës 
së veteranëve të LANÇ.  Që të përjetësohet Amaneti 
i Partizanëve, Veteranëve të Luftës dhe Dëshmorëve 
të Atdheut, Ata dhe Vepra e tyre, duhen  KUJTUAR! 

me kujtime të gjeneral Rrahman Parllakut – “Hero 
i Popullit” dhe “Nderi i Kombit”- si dhe intervistat 
televizive të Liri Belishovës, të përfshira në librin 
“Gruaja që sfidoi diktaturën”. Kjo, edhe për faktin 
se një nga pikat kryesore të programit themeltar të 
OBVL (krijuar para 28 viteve, më 18 korrik 1994 nga 
dr. Ymer Dishnica, gjeneral Rrahman Parllaku, Liri 
Belishova, Skënder Malindi, Edip Ohri e dhjetëra 
personalitete tjera) ka qenë rishkrimi me vërtetësi e 
Historisë së Luftës së Dytë Botërore në trevat shqip-
tare.

*Mjeshtër i Madh – Sekretar i Përgjithshëm i OBVL
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LIBRI

Nga Fatmir Minguli 

Edhe pse është i 70-ti libër i Shpendi Topollajt, 
“Mendja e hapur” duket sikur është libri i tij i 
parë për nga frymëzimi dhe begatia e mendi-

meve. Kur do të lodhet së shkruari ky njeri?  Eshtë i 33 
– ti libёr me kritika letrare dhe me publicistikё!  Ky libër 
ka shumë  shkrime të veçanta ku përveç shkrimeve të 
shumta për persona të shquar dhe poete dhe poetë  të 
rinj ka në strukturë të tij tre shkrime që lidhen me kri-
jimtarinë e shkrimtares dhe përkthyeses Mira Meksi. 

Para se të analizoj këto tre shkrime dua të përmend 
emrat për të cilët shkruan Shpendi në këtë libër që do 
ta quaja “tjetërlloj” në shumë drejtime.  

Haki Taha dhe historia pak e njohur për të, histo-
ria se si njeri ky vrau Miladin Popoviçin jepet me nota 
realiste. Romani më i ri i shkrimtarit durrsak Pol Milo 
i titulluar “Medalioni i Durrësit” trajtohet nga Shpendi 
pasi e ka parë me lupën e teorive filozofike. Emri i njo-
hur i Ylli Polovinës del me librin e tij kushtuar Rugovës 
dhe Kadaresë. 

Sazan Goliku apo Pandeli Koçi vjen i analizuar për 
librin e tij të fundit “Gjysmëdielli”; Vilhelme Vranari, 
kjo heroinë vlonjate, një Zhan D’Ark shqiptare siç e 
portretizon Shpendi sillet bindshëm për të gjithë ve-
prat e panumurta të saj. Shaban Murati jepet si një 
institucion i tërë studimor, jo vetëm në fushën e diplo-
macisë por shumë më gjerë e që sipas Shpendit nd-
jek gjurmët e Faik Konicës. Në librin “Mendje e hapur” 
shkruhet për Mjeshtrin e skulpturës Idriz Balani dhe 
paralelet me Sabri Tuçin, për dhënien e titullit akade-
mik Halil Ramës-Mjeshtër i Madh dhe për Mjeshtrin e 
Madh Rexhep Hida që nuk i shpëtojnë Shpendi Topol-
lajt, i cili është përherë i pranishëm në çdo ceremoni 
të tilla. Po kështu ka ardhur dhe figura polivalente e 
Bedri Alimehmetit me librin e tij të fundit “Tregimet e 
Tironës”.  

Publicistika, si pjesë e dytë e librit “Mendje e hapur” 
të trondit me artikujt pamfletikë, ku pena e Shpendi 
Topollajt prek në kallo probleme të hapura të politikës 
shqiptare pa zgjidhje, të ekuacionit politik dhe socio- 
ekonomik, lidhur dhe me portretin e ambasadores 
amerikane. Lëngimet që vuan nëntoka e amfiteatrit të 

Analizë	kritike	mbi	librin	“Mendje	e	hapur”,	botim	i	2M,	Durrës,	2022

SHPENDI TOPOLLAJ, 
një shpirt altruist me 
“mendje të hapur”

•	Eshtë	shumë	e	rëndësishme	
të	dalësh	vetëm,	të	ulesh		
poshtë	një	peme,	vetëm	pa	
asnjë	libër,	pa	asnjë	shoqëri	
dhe	të	vëzhgosh	një	gjethe	që	
bie,	të	dëgjosh	ujin	që	rrjedh,	
këngën	e	peshkatarëve,	të	
vëzhgosh	fluturimin	e		një	
zogu	dhe	mendimet		e	tua	
që	përhapen	në	hapësirën	e	
mendjes.	

Jiddu	Krishnamurti,	
filozof indian

Durrësit, aktivizimi i AMA – s në moralin e shoqërisë 
shqipatre të ditëve tona, një skanim i qartë pa pamje 
të turbullta, Absurditeti i luftës në Ukraninë dhe in-
tersektimi i kthimit të çmimit “Pushkin” nga vetë au-
tori Shpendi Topollaj që i ishte akorduar nga Lidhja e 
Shkrimtarëve dhe Artistëve të Rusisë. Nuk i shpëton 
penës drithëruese të Shpendit as Erjon Veliaj, të cilit 
autori i dërgon një letër për të ashtquajturën biblotekë 
e së ardhmes në Tiranë.  

Shkrimtari dhe poeti, Bardhyl Agasi i ka shkruar 

Shpendit për këtë libër: 
“Gjithmonë e më shumë më rritet respekti për ty jo 

vetëm si shkrimtar, kritik, studjues, por vërtetë si një 
burrë i madh i këtij vendi, që nuk ke ngurruar kur-
rë të shprehësh mendimin tënd të lirë, fjalën tënde të 
ndershme, pa ja ditur se mund të ketë të tjerë, që të 
varin buzët qejfprishur…” 

Prandaj për Shpendin nuk mund të thuhet se është 
vetëm altruist por edhe kritik, jo vetëm letrar por dhe 
kritik për ato aspekte negative individuale apo sho-
qërore. Duke shkruar për të mirën njëkohësisht ka 
shkruar edhe për të keqen. 

 “Mendje e hapur” është libër emblematik ku thuren 
dhe përpalsen pikërisht këto veti të Shpendit si njeri 
dhe si shkrimtar. Jo më kot e kam quajtur librin tim 
për krijimtarinë e tij “Një shkrimtar i çuditshëm”! 

Nuk mungojnë në librin “Mendje e hapur”  analizat, 
vëzhgimet, përsiatjet për autorë e autore të reja, bash-
kë  me të njohurit në letrat shqipe Armenida Qyqja, 
Lindita Doda, Astrit Kaziu, Alba Dajlanaj, Ermira Mi-
tre, Osman Kaceli me ngjarjen e “bombës” së famshme 
në Ambasadën sovjetike në Tiranë. Po kështu Sami 
Velçani,  Nazmi Seitaj, Trandafile Molla,  Sami Zeqja, 
Ali Kastrati, ish oficerja Krisulla Kaçi, piktori Skënder 
Kokobobo,  etj, janë “ekzaminuar” me tejqyrë moderne 
dhe janë sjellë me sqimë intelektuale në këtë libër. E 
ky libër mund të quhet edhe “Libri i portreteve”. 

Ndërsa për Mira Meksin, Shpendi jo vetëm që ka 
bërë portretin e saj por e ka bërë në 3D. Eshtë jo vetëm 
analizë e romaneve të saj “Frosina e Janinës” dhe “ 
Mallkimi i priftëreshave të Ilirisë” por është një zbulim 
më vete për krijimtarinë e kësaj autoreje. Ja si shpre-
het Shpendi për Mira Meksin: 

“I lexon bëmat e mbretëreshës Teutë dhe parasyve 
të del Mira Meksi me tërë bukurinë, mençurinë, dijet 
dhe kurajon prej Pentesileje. Se ajo me të vërtetë, me 
këtë roman e ka fituar nderin të quhet Pentesilea e 
amazonave të letrave shqipe, para veprës të së cilës do 
prekej e gjunjëzohej edhe vetë mirmidonasi Akil, më i 
famshmi i heronjve homerikë”. 

Ndërsa në pjesën e tretë në “debatin” me Mira Mek-
sin, autori na çon në një intervistë me këtë shkrimtare, 
një shkëmbin mesazhesh. Ky bashkëbisedim është një 
leksion i ditëve tona për letërsinë shqipe dhe zhvillimet 
e saj. Ja njё pjesё e kёtij bashkёbisedimi ku flitet pёr 
figurёn e Mit’hat Frashёrit dhe shkrimet pёr tё:

“-Mira Meksi: Pёr tё rrёfyer do ma japёsh vёrtet-
shёm gjykimin tёnd nё fund nёse ia kam dalё ta bёj.

-Shpendi Topollaj: Po ta them qysh nё fillim: ke 
shkёlqyer.[…] Dhe kur shkruan, mё shumё se zemrёn, 
duam, s’duam, do vemё mendjen. Prandaj rrёfimi nuk 
shkoj pёrtej përjetimit, por mbetet te fantasia”. 

Dhe një e veçantë tjetër e këtij libri është se shkrim-
tari, poeti, kritiku, publicisti Shpendi Topollaj  ja kush-
ton këtë libër poetit Piro Minguli për të cilin që në faqe 
të parë  shkruan këtë kushtim: 

“Kujtimit të paharruar të mikut tim të mirë, poetit 
të talentuar, të urtit Piro Minguli, që u largua nga jeta 
të cilës i këndoi aq bukur.” 

Faleminderit Shpendi që i dhurove njerëzve të 
penës, të sportit e të artit, jo vetëm të Durrësit por të 
gjithë Shqipërisë, këtë miniencikolpedi të tipit “Ëho is 
Ëho?” 

ekspertë të luftrave duke zbatuar parimin “sulmo 
si rrufeja dhe zhduku si era”, për të mbritur në një 
fazë më të lartë të luftës atë të krijimit të batalione-
ve dhe brigadave partizane. Misioni i Çetës par-
tizane “Çerçiz Topulli”,  mbeti emblemë heroizmi 
dhe besnikërie të idealeve të lirisë prandaj mbeti 
edhe emërndritur në historinë e LANÇ-it, sepse ajo 
luftoi me emrin çetë për 239 ditë, zhvilloi beteja 
në dy qarqe të Gjirokastrës dhe të Sarandës, ku 
hapësira e veprimeve luftarake të saj ishte përtej 
kufijve taktikë, të krahasueshme me zonën e vep-
rimit të njësive operative. 

Por misioni i saj nuk përfundonte këtu. Mis-
ioni i saj lidhej me çlirimin sepse më 7.8.1943, 
çetës partizane “Çerçiz Topulli”,  bashkë me tre 
çeta të tjera partizane përbashkohen dhe formojnë 
batalionin partizan “Asim Zeneli”. Ky batalion u 
themelua tek rrepekt e Kardhiqit, në një kohë kur 
zjarri i luftës partizane ishte ndezur fuqishëm në 
të gjithë vendin dhe u bë një ndër formacionet që i 
dhanë jetë veprimtarisë së batalionit të lavdishëm 
partizan që mbante emrin e heroit dhe dëshmorit 

ÇETA  EMËRNDRITUR  
PARTIZANE “ÇERÇIZ TOPULLI”

(Vijon nga faqja 8) “Asim Zeneli”. Ky batalion partizan u formua nga 
çeta “Çerçiz Topulli”, “Hajredin Tremishti”, “Avni 
Rustemi” dhe “Toto Bolena”. Emri i çetës partizane 
emërndritur “Çerçiz Topulli”, në tetëdhjetë vite u 
bë frymëzim brezash për atë çfarë i dha Krahinës, 
Labërisë, Shqipërisë në ditët më të zeza të shpëti-
mit, për shpresën dhe lirinë, për idealet e mëdha 
të çlirimit. Prandaj edhe sot pas 80 vitesh ndero-
hen e respektohen ata që shkruan lirinë, ata që 
e shkruan vetë saktësinë dhe kronologjinë e ng-
jarjeve në çetat dhe batalionet partizane. Vlera e 
njerëzve do të ngelet përjetësisht në mirënjohjen 
e brezave, ndërkohë që gjaku i dëshmorëve është 
themeli i një Shqipërie solide që nuk ka forcë apo 
segment i politizuar apo i pleksur me interesa që të 
mund të anashkalojë nderimin e luftës madhësh-
tore të shqiptarëve të Luftës së madhe Naciona-
lçlirimtare. Mirënjohje, homazh dhe përjetësi për 
burrat që shkruan histori, për pjesëtarët e çetës 
“Çerçiz Topulli”,  që ecin me guxim në luftë dhe 
në jetë, duke rezatuar urtësi, mençuri, përkush-
tim ndaj shoqërisë dhe atdheut. Nderim për jetë 
formacionit partizan të çetës “Çerçiz Topulli”, të 
Krahinës së Kardhiqit!
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(Vijon nga fq.2)
“Ju, anëtarët e Degës së OBVL Shkodër duhet të 

jeni krenarë, për faktin se në grupin themelues me  fig-
ura politike të respektuara që kishin qenë drejtues të 
reparteve partizane e ministra, siç ishin:Dr.Ymer Dish-
nica, gjeneral Rrahman Parllaku, Kiço Ngjela, Manol 
Konomi, Fadil Paçrami, Maqo Çomo, Muhamet Prodani 
(gjeneral lejtnant-Hero i Popullit), gjeneral-majorët: Nex-
hip Vinçani dhe Ernest Jakova ishte edhe shkodrani Sa-
dik Bekteshi (gjeneral lejtnant-Hero i Popullit).

Po ashtu edhe për faktin se  me luftëtaret e shquara, 
drejtuese në luftë e aktiviste të OBVL: Selfixhe Broja(Ciu), 
Liri Belishova,Vera Ngjela (Pojani), Mine Doraci e të tjera, 
por fatkeqësisht të dënuara nga regjimi diktatorial i En-
ver Hoxhës, ishe edhe shkodrania Zenepe Golemi (Ash-
iku).

Le të shërbejë kjo konferencë edhe si homazh për këto 
personalitete me rrezatim mbarëkombëtar.

Unë sot dua të evidentoj gjithashtu kontributin e 
të parit kryetar të degës suaj, Z.Muharrem Bushati që 
e drejtoi atë me përkushtim të rrallë për më shumë se 
një dekadë”, vijoi fjalën e tij Sekretari i Përgjithshëm i 
OBVL-së. Ai vlerësoi gjithashtu kontributin e kolonel Ali 
Demushit, që falë, personaltetit dhe atdhetarizmit te tij të 
spikatur, Dega e OBVL Shkodër është sot ndër degët më 
të mira të kësaj organizate në shkallë vendi.

“Mirënjohje për këtë burrë e inteleketual të vyr-
tytsshëm që ka bërë dhe bën gjithshka për të evidentu-
ar dhe promovuar vlerat më të mira historike të kombit 
tonë, me aktivitete përkujtimore por edhe me shkrime 
dinjtoze në gazetën “Vererani” për personalitete të LANÇ 
e të luftrave për liri e pavarësi të popllit tonë. Ishte këm-
bëngulja e tij që me propozimin e Kryesisë së OBVL 
Presiddenti I Republikës dekoroi me titullin e lartë “Nderi 
i Kombit” general Veli Dedin”, theksoi Z.Halil Rama.

Duke përfunduar ai shprehu bindjen që nën drejtimin 
e kolonel Demushit, dega e OBVL Shkodër do të vazhdo-
jë të jetë shembulli më i mirë në vlerësim dhe mbrojtje të:

KONTRIBUTIT TË SHQUAR TË POPULLIT SHQIP-
TAR NË LUFTËN E DYTË BOTËRORE; PËR DËNIMIN 
E KRIMEVE TË KOMUNIZMIT; VLERËSIMIN E LUFTËS 

GËZUAR 
VITIN E RI 2023!

Kryesia e OBVL dhe redaksia e gazetës “VETERANI” ju urojnë veteranëve dhe pasardhësve 
– anëtarë të kësaj organizate, si dhe bashkëpunëtorëve të gazetës:

GËZUAR VITIN E RI 2023!
Le të jetë 2023 viti i realizimit të aspiratave, projekteve dhe dëshirave të secilit. Shëndet, 

lumturi dhe begati në familjet tuaja!

OBVL, ORGANIZATË  SHOQËRORE  ATDHETARE

SË DREJTË TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS, 
LIRISË DHE PAVARËSISË  SË SAJ, SI DHE PËR 
ÇËSHTJEN MBARËKOMBËTARE SHQIPTARE DHE SI 

ORGANIZATA QË MBËSHTET DHE KONTRIBUON PËR 
DEMOKRACINË DHE KONSOLIDIMIN E SHTETIT LIG-
JOR.


