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• Bilanc pozitiv i OBVL për vitin 2022 dhe objektiva të qarta për 2023. 
• Një vit më parë OBVL dhe OVLANÇ të Kosovës krijuan Federatën Shqip-

tare të Veteranëve e cila startoi veprimtaritë e saj me promovimin e doku-
mentarit televiziv: “FADIL HOXHA – ARKITEKT I KOSOVËS SË LIRË”. 

• OBVL, e cila ka të vlerësuar me titullin e lartë “Nderi i Kombit”, ish-
kryetarët Dr.Ymer Dishnica e gjeneral Rrahman Parllaku si dhe gjener-
alët Nexhip Vinçani e Veli Dedi dhe me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës” 
ish-sekretarin e Përgjitshëm Edip Ohri, ish nënkryetarin e kryetarin kol.
Myfi t Guxholli e ish anëtaren e Kryesisë Liri Belishova, sipas traditës 
dhe shembullit të tyre zhvilloi katër konferenca rajonale në qarqet Ti-
ranë, Durrës, Elbasan e Tiranë dhe përkujtoi kolonel Sami Vinçanin në 
100-vjetorin e lindjes

IMAZHI  I  ISA 
BOLETINIT

LOTËT E DHIMBJES PËR 
DR. ARBEN RUNA

HYSEN KRUJA (KAU) –
ATDHETARI I FLAKTË 

DHE HUMANISTI I 
PAHARRUAR

DR. ISUF KALO – 
PERSONALITET I 

SHQUAR I SHKENCËS DHE 
KULTURËS TONË

LAMTUMIRË ODHISE 
PORODINI

BRIGADA  E VI-TË 
SULMUESE - LAVDIA DHE 

KRENARIA E LANÇ-IT

Halil RAMA

Kryesia e OBVL, në vigjil-
je të Vitit të Ri 2023 nisi 
rrugëtimin e saj në rrugën 

që përjetëson ish kryetarin e orga-
nizatës gjeneral Rrahman Parllaku 
– Hero i Popullit dhe Nderi i Kombit.  

Ky marshim përkujtimor, me 
nismën e nipit të tij, Mazllum Parl-
laku – Kryetar i Degës së OBVL të 
Qarkut Tiranë, ku përveç kryetarit 
të OBVL kolonel Sotir Budina, nënk-
ryetarëve: Prof.dr.Tatjana Dishnica, 
Muharrem Gjoka-Mjeshtër i Madh e 
Mirjana Ohri, Sekretarit të Përgjith-
shëm Halil Rama – Mjeshtër i Madh, 
anëtarëve të kryesisë e Këshillit Dre-
jtues Kombëtar të OBVL, pjestarë 
dhe të afërm të Familjes Parllaku, 
ishte i pranishëm edhe nënkryetari 
i Organizatës të Veteranëve të LANÇ 
të Kosovës Bashkim Hisari, veç të 
tjerash qe treguesi më sinjiÞ kativ i 
vemdosmërisë së tyre për të ecur në 
rrugën dhe sipas traditës e vizionit 
që e drejtoi organizatën tonë gjener-
al Parllaku. Trevjetegjysmë më parë, 
në një vjetorin e ndarjes nga jeta, 
Këshilli i Bashkisë së Kryeqytetit 
vendosi që segmenti rrugor që bas-
hkon rrugën “Ali Demi” me rrugën 
“Petro Nini Luarasi” të emërtohet 
Rruga ‘Gjeneral Rrahman Parllaku’”.
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ANALIZA

Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, i 
shoqëruar nga sheÞ  i Shtabit të Përg-
jithshëm të FAsë, gjeneral brigade Ar-
ben Kingji dhe drejtori i Përgjithshëm 
AKMC, Haki Çako, prezantuan në një 
konferencë për mediat arritjet gjatë 
vitit 2022 si dhe objektivat e projek-
tet e reja për vitin 2023 në fushën e 
Mbrojtjes si edhe të Mbrojtjes Civile. 

Sipas ministrit Peleshi, në 2022 
nisi puna për ndërtimin e Bazës 
Taktike ajrore të NATO në Kuçovë. 
Ministri theksoi se kjo është e para 
bazë ajrore e NATO-s dhe jo pa qëllim 
është zgjedhur Shqipëria. “Shqipëria 
ka pozicion strategjik në Ballkanin 
Perëndimor, por është edhe vend ale-
at i NATO-s, i sigurt, i qartë në orien-
timin e vet edhe ka një rol të rëndë-
sishëm për të luajtur edhe në vendet 
ku jetojnë shqiptarë: në Kosovë, Ma-
qedoninë e Veriut, por edhe vende të 
tjera”, - tha Peleshi. 

Ministri i Mbrojtjes deklaroi se 
gjatë 2022 përfundoi faza e parë e 
projektit të komunikimit Tokë - Ajër - 
Tokë (GAG) si dhe u nënshkrua mar-
rëveshja për shtimin e ß otës ajrore 
me avionë luftarakë pa pilotë me 
kompaninë turke “Baykar Technolo-
gies”. 

“Dronët ‘Bayraktar’ kanë reputa-
cion, pasi kanë provuar të jenë të 
suksesshëm në kuptimin e aftësisë 
së tyre mbrojtëse ushtarake, por ne 
do t’i përdorim ato edhe për qëllime 
civile, madje shpresojmë të mos i për-
dorim për qëllime të tilla. Të kombin-
uar edhe me shërbimet satelitore do 
të na japin një potencial të jashtëza-
konshëm, i cili ka nevojë të dijë vetëm 
të përdoret”, - tha Peleshi. 

Sa i përket satelitëve “Albania 
1” dhe “Albania 2”, Peleshi tha se 
imazhet që do sigurohen prej tyre do 
të kontribuojnë në shumë elementë.  

Korab DRINI

K rimet në Shqipëri sot kon-
sumohen për gjithfarë 
motivesh të ulëta – grind-

je banale, xhelozi, zënie rruge në 
trafik, një kompliment i lëshuar jo 
në kohën dhe vendin e duhur, një 
varëse e bukur, radioja e ndezur me 
zë të lartë, një “ça ke që shef”, you 
name it.

Megjithatë, shumë, tepër shumë 
vrasje dhe lëndime ndodhin për 
pronat, shpronësimet dhe ripronë-
simet.

Ky institucion social dhe ekono-
mik themelor – prona – rrezikon të 
dëmtojë, si gangrenë, komunitetet, 
bashkëjetesën dhe rendin publik.  
Dhe rastet janë nga më fatalet.

Para disa ditësh në redaksinë 
e gazetës tonë erdhi Razie Pashn-
jari. Mbesa e dëshmorit Ramdan 
Deva, me bashkshortin e fëmijët 
prej afro 30 vitesh jetojnë e puno-

Arritjet e Mbrojtjes për 2022, nga nisja e ndërtimit të bazës së NATO në Kuçovë te modernizimi i FA dhe Mbrojtjes Civile

Ministri Peleshi: Fuqizojmë sigurinë 
kibernetike, rrisim pagat e ushtarakëve

Shërbimet satelitore mund të jenë 
edhe komerciale në kuptimin që t’iu 
vendosen në dispozicion për shem-
bull fermave bujqësore, por edhe op-
eratorëve të tjerë që kanë nevojë për 
imazheri të saktë satelitore”, - tha 
ministri Peleshi.  “Satelitët japin in-
formacionin. Ju siguroj që satelitët 
do jenë një mjet i rëndësishëm për t’u 
përdorur nga institucione e Policisë 
së Shtetit. Kur investon në teknolog-
ji investon për të kursyer. Janë kur-
sim kohe dhe parash. Ne kemi një 

agjenci shtetërore që kanë bërë një 
punë fantastike. Këto dy kapacitete 
do jenë vlerë e shtuar, por edhe kur-
sim parash për buxhetin e shtetit”, 
- deklaroi Peleshi. 

Gjithashtu, ministri tha se “Forcat 
e Armatosura do të kenë pjesë të saj 
sistemin raketor antitank “Javelin” 
dhe atë kundërajror “Stinger”. 

Ministri i Mbrojtjes nënvizoi fak-
tin se gjatë vitit 2022 pagat e ush-
tarakëve u rritën në masën 30%, 
duke theksuar se rritja do të vijojë 

edhe gjatë vitit 2023 me 7% për të 
gjitha gradat, ndërsa njoftoi edhe 
implementimin e paketës sociale për 
ushtarakët.  Ministri i Mbrojtjes Niko 
Peleshi thotë se këtë vit do t’i jepet 
më shumë prioritet fushës se sigurisë 
kibernetike. Ai tha gjatë konferencës 
për shtyp se këtë vit do të ndërtohet 
qendra operacionale e fushës kiber-
netike. Ministri Peleshi u shpreh se: 
“2023 do të jetë viti kur njësia ush-
tarake e Mbrojtjes Kibernetike do 
të ketë plotësuar 100% kapacitetet 
e veta njerëzore. Jemi në një pro-
ces rekrutimesh, kemi ndryshuar 
strukturën; kemi treÞ shuar numrin 
e kapaciteteve në strukturë; kemi rri-
tur pagat, i kemi bërë ß eksibël, pasi 
ju e dini: burokracia shtetërore nuk 
të lejon të dalësh nga kategoritë e 
pagave të caktuara, por për special-
istët e fushës së IT-së dhe Sigurisë 
Kibernetike po aplikon një regjim të 
veçantë ß eksibël dhe kompetitiv”, - 
nënvizoi Peleshi. 

Vëmendje e veçantë gjatë vitit 
2023 do t’iu kushtohet edhe Emerg-
jencave Civile, pas investimeve që u 
kryen gjatë vitit 2022. Dy avionë dhe 
mjete të posaçme për Mbrojtjen Civi-
le do i shtohen vendit tonë me anë të 
kredisë me vlerë 30 milion euro pas 
marrëveshjes me Italinë, sipas min-
istrit Peleshi. 

Ministri i Mbrojtjes u shpreh se 
Shqipëria do të rrisë kontributin e 
saj në misionet jashtë vendit, ndërsa 
theksoi mbështetjen materiale dhe 
politike për Ukrainën.

(Marrë nga gazeta “USHTRIA” on-
line, date 13 janar 2023)

Çeshtjet e pronësisë, gangrenë e shoqërisë shqiptare
jnë në Korfuz. Dhe me të ardhurat 
e kursyera që para 15 vitesh kanë 
blerë një tokë truall në Kamëz nga 
një pronar që e kishte përfituar atë 
nga ligji famëkeq 7501. Kishin ar-
dhur kësaj here të mbyllnin doku-
mentat e pronësisë, por u larguan 
të kërcënuar nga djali i “pronarit” 
që ua kishte shitur, se “prona është 
e tija dhe jo e babait”, prandaj të 
mos i afrohen se do ta mbrojë edhe 
me gjak!!!

Një rast tjetër, edhe më bru-
tal është ai i Riza Feratit, bir i një 
familjeje patriotike me origjine nga 
kalaja e Dodës. Por nëse të parët 
e tij kanë luftuar e përzënë serbin 
deri përtej kufijve të 1913-tës, atij 
i duhej të përballet me eksponentë 
të krimit brenda vendit. Në harkun 
kohor të dy-tre viteve ai u kërcënua 
nga kriminelë të paidentifikuar me 
pretendimin se familja e tij u paska 
para borxh, që nga koha e blerjes 
së truallit ku dhe kanë ndërtuar 

banesën. Dhe si të mos mjaftonin 
kërcënimet me telefonata e të dër-
guar, mbi Rizain u ushtrua edhe 
dhunë verbale në vijimësi për një 
kohë të gjatë. Në këto kushte, para 
më shumë se katër vitesh ai detyro-
het të lerë Shqipërinë e dashur dhe 
të largohet ilegalisht për në Angli 
(Mbretëria e Bashkuar).

Si ky ka me dhjetra raste, kur 
të gjendur të pambrojtur nga shte-
ti amë detyrohen të “braktisin” at-
dheun e tyre të shtrenjtë, duke ju 
drejtuar rrugëve pa kthim të emi-
gracionit. 

E kështu Shqipëria po braktiset 
çdo ditë e më shumë, duke shka-
ktuar dhimbje, sidomos për veter-
anët e LANÇ e pasardhësit e tyre 
që e ndjejnë më shumë se kushdo 
këtë plagë të pashërueshme, sh-
kak për të cilën në të shumtën e 
rasteve janë çështjet e pazgjidhura 
të pronësisë, kjo gangrenë e sho-
qërisë shqiptare. 
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KONFERENCA

• Bilanc pozitiv i OBVL për vitin 2022 dhe objektiva të 
qarta për 2023. 

• Një vit më parë OBVL dhe OVLANÇ të Kosovës kri-
juan Federatën Shqiptare të Veteranëve e cila startoi 
veprimtaritë e saj me promovimin e dokumentarit tele-
viziv: “FADIL HOXHA – ARKITEKT I KOSOVËS 

SË LIRË”. 

(vijon nga fq.1)

Dy muaj më pare, me përfundimin e kësaj rruge, në 
tri pika dominante të sa u vendosën edhe pllakat me 
emërtimin “Rruga Gjeneral Rrahman Parllaku”.

Ky ishte vlerësimi më i mirë që iu bëhet qytetarëve 
të metropolit shqiptar në kuadrin e 100- vjetorit të 
shpalljes së Tiranës kryeqytet i Shqipërisë. Përjetëso-
het kështu vepra e gjeneralit legjendë në kuÞ rin e tri 
kohëve, nga jeta e të clit na ulet këmbëkryq historia

Trevjetegjysmë më parë më 15 shtator 2019 
pushoi së rrahuri zemra e heroit legjendar Rrahman 
Parllaku – “Hero i Popullit” dhe “Nderi i Kombit”. Një 
ditë më pas (16 shtator) ai u përcoll për në botën e 
përtejme me të gjitha nderimet që meritonte një bur-
rështetas si Ai, me arkivolin mbi shtratin e topit dhe 
me 22 të shtënat në çastin e lamtumirës së tij.

Afro katër vjet më parë, me rastin e 100-vjetorit 
të lindjes, Bashkia e Tiranës e nderoi atë me titul-
lin “Simbol i qytetit të Tiranës”. (Në 95-vjetorin e 
lindjes, gjeneral Parllakut i është dhënë nga Presi-
denti i Republikës dekorata e lartë “Nderi i Kombit”). 
Kryebashkiaku Veliaj e vlerësoi Parllakun si një nga 
Þ gurat emblematike të Luftës Antifashiste Naciona-
lçlirimtare, që sÞ doi edhe regjimin e diktaturës ko-
muniste, si simbol i gjallë i kujtesës patriotike, qytet-
are dhe historike. Dhe në të vërtetë, ai qe kthyer në 
simbol të gjallë të kujtesës patriotike, qytetare dhe 
historike.

Shqiptarët ndihen krenarë me jetën dhe veprën 
e “Heroit të Popullit” dhe “Nderit të Kombit”, që bëri 
gjithçka në shërbim të atdheut e kombit. Prandaj, 
edhe vlerësimet dhe nderimet ndaj veprës së gjen-
eralit janë plotësisht të merituara. Me gjeneral Parl-
lakun ndihemi krenarë të gjithë. Ai ishte dhe mbetet 
përmendore e gjallë e traditës dhe e virtytit familjar 
të trashëguar ndër shekuj.

Opinioni publik ka mirëpritur edhe librat e ndry-
shëm të shkruar nga gjenerali, siç është ai me titull 
“Mirënjohje familjeve vlonjate që më mbajtën si birin 
e tyre”, “Kosova, ëndrra e jetës sime”, dhe librin me 
shtatë kapituj në 466 faqe “Një shekull në memorie”. 
Me një kujtesë të jashtëzakonshme, me një mend-
jemprehtësi të madhe, gjeneral Parllaku ka bërë 
analiza brilante të situatave të vështira e delikate që 
ka kaluar vendi dhe ushtria jonë.

E veçanta e gjithë “ligjëratave” të tij në shtypin 
e kohës dhe në veprimtari promovuese të librave 
kushtuar Luftës Nacional-Çlirimtare e heronjve të 
saj, ka qenë gjykimi i tij tepër i saktë, konciz, realist, 
pa mllefe, pa paragjykime… Ai e ka vlerësuar gjith-
një lart Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare, arrit-
jet dhe përpjekjet e popullit jo vetëm në rindërtimin 
e Shqipërisë së pasluftës, por edhe ato në fushën e 
arsimimit, shërbimit shëndetësor, zhvillimit në tërë-
si të vendit, përfshirë edhe arritjet në mbrojtjen e 
fuqizimin e ushtrisë… si dhe këto vite të demokracisë 
e pluralizmit.

 
NGA JETA E KËTIJ MATUZALEMI NA ULET 

KËMBËKRYQ HISTORIA
Nga jeta e këtij Matuzalemi na ulet këmbëkryq 

historia. Nga lufta dhe përkushtimi i tij atdhetar 
na vjen një model për t’u ndjekur… Nga veprim-
taria e gjeneral Parllakut në këtë çerek shekulli të 
demokracisë mund të mësojmë se kurrë nuk është 
vonë për njeriun që të bëhet mbështetës aktiv i pro-
ceseve demokratizuese të shoqërisë. Dy vjet e gjysmë 
më parë, Presidenti i Republikës, Sh. T. Z. Ilir Meta, 
nëpërmjet një ceremonie të veçantë të zhvilluar në 
sallën “Skënderbeu” të institucionit të kreut të shtetit 
shqiptar, duke i uruar ditëlindjen e 100- të “Heroit të 
Popullit”, veteranit të Luftës Nacional-Çlirimtare dhe 
të përndjekurit politik gjatë diktaturës komuniste, 
ndër të tjera tha se “i ngjizur në urtinë e odave lum-
jane dhe i burrëruar në Labëri, përgjatë një shek-
ulli, gjeneral Rrahman Parllaku mbetet ‘dëshmitar i 
gjallë’ për të gjitha ngjarjet e një shekulli”. 

Kjo, sipas kreut të shtetit, për faktin se rrugëtimin 
100-vjeçar, gjeneral Parllaku e ka përshkruar 
përmes fjalës e veprës së tij, duke mbetur një monu-
ment e pasuri kombëtare e paeksploruar plotësisht. 

Kryesia e OBVL, marshim në rrugën që përjetëson HEROIN E POPULLIT DHE NDERIN E KOMBIT

RRUGA “GJENERAL RRAHMAN PARLLAKU”

• OBVL, e cila ka të vlerësuar me titullin e lartë “Nderi i Kombit”, ish-kryetarët Dr.Ymer Dishnica e gjeneral 
Rrahman Parllaku si dhe gjeneralët Nexhip Vinçani e Veli Dedi dhe me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës” 
ish-sekretarin e Përgjitshëm Edip Ohri, ish nënkryetarin e kryetarin kol.Myfi  t Guxholli e ish anëtaren e 
Kryesisë Liri Belishova, sipas traditës dhe shembullit të tyre zhvilloi katër konferenca rajonale në qarqet 
Tiranë, Durrës, Elbasan e Tiranë dhe përkujtoi kolonel Sami Vinçanin në 100-vjetorin e lindjes, i cili u 
nderua me Mirënjohjen e qytetit të Elbasanit nga kryetari i bashkisë së këtij qyteti Gledian Llatja

“Ne nderohemi me ty, gjeneral! Pasi në jetën dhe ve-
prën tuaj janë ulur këmbëkryq urtësia e burrit të 
malësisë, trimëria, shpirti i lirisë dhe atdhedashu-
ria e luftëtarit antifashist dhe e komandantit par-
tizan, si dhe angazhimi qytetar plot përkushtim. Si 
uji i kristaltë i lumit të bjeshkës ka rrjedhur jeta e 
këtij njeriu që sÞ doi kohët dhe regjimet, me përku-
shtimin ndaj kombit, i pathyeshëm në betejat që 
iu imponuan apo i zgjodhi që të bënte përgjatë 100 
viteve”, është shprehur Presidenti Meta. Në spiralet 
e historisë, gjeneral Parllaku ka ditur të lakohet me 
dinjitet, duke pasur si kolonë bazë përkushtimin 
kombëtar shqiptar dhe progresin shoqëror, si thelb 
i motivimit që gëlonte shpirtin e tij progresist e liri-
dashës.

Vështirë të përmbledhësh në pak radhë, në kuin-
tesencë, motivimin e personalitetit të tij, zhvillimin 
konjitiv e psikomotor të këtij djaloshi që ngjitej nga 
Novosej i Kukësit në tribuna të larta shtetërore, në 
hero të popullit të tij, në drejtues madhor ushtarak, 
duke ndryshuar variablat në kontekste politike 
në funksion të mbijetesës dhe qëndresës, nga ud-
hëheqës i shquar në të dënuar me burg, nga triumf-
ator në grigjë të rrezikut për jetën, nga piedestali i 
kuadrit të dobishëm në stigmën e “njeriut të rrezik-
shëm”, ekstreme këto që provokuan në personalite-
tin e tij qëndrime dhe vlera të larta politiko-sho-
qërore në raportin e ndjenjave të forta estetike midis 
dashurisë dhe urrejtjes. Këtë volum ideor dhe este-
tik e përcjell përgjatë shekullit të jetës së tij një bur-
rë shtetar, një organizëm vital, një mendje koherente 
dhe një vizion largpamës dhe perspektiv.

 
HEROI QË FITOI DUKE MERITUAR LAVDINË 

DHE PAVDEKËSINË
Retrospektiva dhe perspektiva kanë një prerje 

të artë në personalitetin e gjeneral Parllakut, atë e 
përshkon frymëzimi dhe dashuria për atdheun e tij, 
si lajtmotiv vijues mbikohor, që çliron në rrethana 
tipike energji shpirtërore pozitive në luftën e jetës. 
Jeta e tij është një shëmbëlltyrë e rrallë që na fton të 
kuptojmë se jeta meriton të jetohet kur luftohet fort 
dhe Þ tohet. Si një ushtarak, korrekt, i shquar, ai 
mbështetej në skrupuj të fortë të moralit kombëtar, 
me pikëvështrim të qartë dhe të kthjellët, duke ng-
jitur një nga një shkallët e karrierës ushtarake, si 
një gjigant hijerëndë që ngjitet i sigurt në bedenat 
e kalasë. Kalaja e pushteteve në kohë të ndryshme 
dhe situata të ndryshme, pati edhe shembje morale 
e politike, por këto nuk e dobësuan dhe përulën 
gjeneral Rrahman Parllakun, këtë soj të fortë shqip-
tari, që me mençuri diti të manovrojë në spiralet e 
rrezikshme të historisë shqiptare.

Heroi i luftës në terren, i luftës dhe përballjes 
në gjyqe ushtarake, përballoi burgje e privime dhe 
Þ toi duke merituar lavdinë dhe pavdekësinë. Jeta iu 

afrua heroit herë me tufa me lule, herë duke u derd-
hur mbi të me tërë egërsinë e saj. Rrallë gjen shem-
buj të tillë të personalitetit, ku të jenë ngjizur e pla-
zmuar në mënyrë aq mjeshtërore vetitë e karakterit 
të një intelektuali patriot, të një drejtuesi e koman-
duesi të aftë ushtarak, të zgjuar dhe trim, të thjeshtë 
dhe të ndershëm, të bukur në trup, shpirt dhe men-
dime. Ai është një model i ardhur nga gjenocidi ko-
munist si dëshmitar i gjallë për të kuptuar dhe vër-
tetuar peripecitë dhe traumat që kaloi ky popull i 
orientuar dhe i ideologjizuar gabimisht nga rryma 
dhe korrente të huaja.

Mbi 20 vjet në krye të Organizatës të Bashkuar 
të Veteranëve të Luftës (OBVL), me ndershmëri 
dhe principe të larta morale, ka kontribuar në 
ndriçimin e mjaft skenave dhe protagonistëve, të 
vërtetave dhe kërkimeve historike, duke dhënë një 
ndihmesë të vyer në emancipimin politiko-sho-
qëror e demokratik të shoqërisë. Si një lundër-
tar i shquar, ai e drejtoi varkën e shpëtimit duke 
kapërcyer me sukses tallazet e historisë deri në 
brigjet e paqta të demokracisë që po jetojmë. Jo 
vetëm gjatësia kohore e jetës, por dendësia dhe 
përmbushja e saj me veprime, qëndrime dhe vlera 
në përmbajtjen e saj, e bën këtë Þ gurë të lartëso-
het në nderimin tonë shoqëror, ku zëri dhe me-
sazhet e tij dëgjohen deri në organizata famoze 
ndërkombëtare. Në këtë vështrim, gjeneral Rrah-
man Parllaku përbën një shembull frymëzimi për 
atdhedashurinë dhe përkushtimin qytetar.

Tre vjet e gjysmë që ai s’është Þ zikisht mes nesh, 
por shpirtërisht ai është me ne në çdo çast, pasi ve-
pra e tij heroike e veshi atë me pavdekësi.

Sipas vizionit dhe shembullit të tij, një vit më parë 
OBVL dhe OVLANÇ të Kosovës krijuan Federatën 
Shqiptare të Veteranëve e cila startoi veprimtaritë e 
saj me promovimin e dokumentarit televiziv: “FADIL 
HOXHA – ARKITEKT I KOSOVËS SË LIRË”. 

OBVL, e cila ka të vlerësuar me titullin e lartë 
“Nderi i Kombit”, ish-kryetarët Dr.Ymer Dishnica e 
gjeneral Rrahman Parllaku si dhe gjeneralët Nex-
hip Vinçani e Veli Dedi dhe me “Dekoratën e Artë 
të Shqiponjës” ish-Sekretarin e Përgjitshëm Edip 
Ohri, ish nënkryetarin e kryetarin MyÞ t Guxholli 
e ish anëtaren e Kryesisë Liri Belishova, sipas tra-
ditës dhe shembullit të tyre zhvilloi katër konferen-
ca rajonale në qarqet Tiranë, Durrës, Elbasan e Ti-
ranë. Po ashtu u përkujtua kolonel Sami Vinçani në 
100-vjetorin e lindjes, i cili u nderua me Mirënjohjen 
e qytetit të Elbasanit nga kryetari i bashkisë së këtij 
qyteti Gledian Llatja… 

Ovjektiva të qara e ambicioze ka përcaktuar OBVL 
për vitin 2023, vit i cili, në bashkëpunim me Orga-
nizatën e veteranëve të LANÇ të Kosovës, në kuadrin 
e Federatës Shqiptare të Veteranëve është shpallhur 
Viti I 80-vjetorit të Konferencës së Bujanit.
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HOMAZH

Më 30 Dhjetor 2022 u nda nga jeta Kryetari 
i Komitetit të Veteranëve e Pasardhësve 
të LANÇ të Popullit Shqiptar “Nderi i  

Kombit”, Odhise Porodini. Odhise Porodini ka lin-
dur më 20 gusht 1930, në fshatin Labovë e Vogël, 
të krahinës së Rrëzës, por rritur në fshatin e nënës 
së vet në Karjan, të krahinës së Lunxhërisë, në Gji-
rokastër. Pas mbarimit të shkollës Þ llore shkon si 
punëtor krahu në qytetin e Vlorës. Në nëntor 1943, 
aktivizohet në Organizatën e Pionierëve Antifashistë 
“Debatik” dhe zgjidhet drejtues i saj, duke kryer ak-
tivitete të ndryshme në mbështetje të Luftës Nacio-
nalçlirimtare. Në pranverën e 1944 vjen në Tiranë 
dhe merr pjesë në Grupin e Dytë Ushtarak të Pezës, 
duke kryer një seri aktivitetesh, veçanërisht në luftën 
për çlirimin e Tiranës. Pas çlirimit merr pjesë në ak-
sionet e rinisë për rindërtimin e vendit. Për rreth 40 
vjet kreu detyra të rëndësishme si jurist, fakultet 
që e mbaroi me rezultate shumë të mira në vitin 
1962. Nga viti 2010, Odhise Porodini kryen detyrën 
e Sekretarit të Përgjithshëm në Komitetin Kombëtar 
të Veteranëve të LANÇ-it, ndërsa tani, ai është zg-
jedhur në postin e lartë të kryetarit të Komitetit të 
Veteranëve të Luftës NÇ. Për merita lufte dhe pune 
i janë akorduar 10 urdhëra e medalje. Mban titullin 
“Krenaria e Qarkut të Gjirokastrës” dhe “Nderi i Or-
ganizatës së LANÇ-it, “Nderi i Kombit”.

Homazhet në nderim të Porodinit u zhvilluan më 
31 dhjetor 2022 nga ora 9-11.30 në një nga mjediset 
e Muzeut Kombëtar. Pranë arkivolit me trupin e pa-
jetë të tij bëri homazhe edhe kryetari i OBVL kolonel 
Sotir Budina, i shoqëruar nga përgjegjesi i sektorit 
organizim-Þ nancë të kësaj organizate Trifon Llupo.

Personalitete publike dhe politike, pas homa-
zheve vlesrësuan Odhise Porodinin si idealist, patri-
ot, të ditur, të drejtë dhe të ndershëm.

Nënkryetari i Komitetit Kombëtar të Organizatës 
së Veteranëve e të Pasardhësve të LANÇ të Popullit 

Lajm i trishtë për gjithë veteranët 
e LANÇ dhe pasardhësit të tyre.. 
Odhise Porodini ishte dhe mbetet 

simbol i vlerave më të mira njerëzore dhe 
intelektuale.

Në emër të Kryesisë së OBVL i shpreh 
ngushëllime familjes, Komitetit Kombëtar 
të Organizatës së Veteranëve e të Pasard-
hësve të LANÇ të Popullit Shqiptar “Nderi 
i Kombit” , miqve dhe të afërmve të Poro-
dinit.

Parajsa qoftë vendbanimi i tij i përjet-
shëm.

Halil Rama
Sekretari i Përgjithshëm i OBVL 

Tiranë, më 30.12.2022

HALIL RAMA

Vetëm dy muaj pas ceremonisë së për-
jetësimit… të “Heroit të Paqes”, Klodi-
an Tanushi, duke i vendosur emrin e tij 

Shkollës së re në Qasarakë te Fresku, Lagje nr.12 
e Bashkisë Tiranë, më 10 janar 2023, u përurua 
edhe këndi muzeal mbi jetën dhe aktivitetin e tij.

Këtij eventi mbresëlënës të organizuar nga Lidh-
ja e Intelektualëve Dibranë, i parapriu dhurimi i 
qindra librave nga disa autorë për bibliotekën e 
kësaj shkolle. Unë personalisht dhurova 18 nga 
23 librat që kam botuar dhe 12 libra të redaktu-
ar nga ana ime. Më pas, këndi muzeal i ndërtuar 
nga familja Tanushi u vizitua nga pjesëmarrësit e 
shumtë civilë, por edhe ushtarakë, ish-shokë të 
Heroit Klodian Tanushi.

Ceremonia vijoi me mbledhjen solemne në një 
nga sallat moderne të kësaj shkolle, ku drejtori 
i saj, Lulzim Lika, kryetar i Lidhjes së Intelektu-
alëve Dibranë, prof.dr. Shpëtim Cami, deputetët 
Xhemal Qefalia, Lavdrim Krashi e Petrit Doda, 
gjeneral Xhebexhiu dhe Prefekti i Dibrës, Nxhbe-
din Shehu, vlerësuan aktivitetin dhe aktin sub-
lim të Klodian Tanushit duke mbetur shembull 
frymëzimi për gjithë shqiptarët, ndërkohë që kjo 
shkollë ka privilegjin të mbajë emrin e tij.

Pjesëmarrësit në këtë event i falënderoi babai 
i Heroit, Basri Tanushi. Ai e konsideroi përjetë-
simin e emrit të të birit në një nga shkollat me 
arkitekturë moderne të kryeqytetit, si vlerësim 
për Klodianin, nderim për familjen, por edhe si 
obligim për fëmijët e Klodianit, të cilët e prisnin 
me pa durim këtë akt. Ndërkohë, ai i shprehu një 
falënderim të veçantë Kryeministrit Rama, që si-
pas tij në çdo çast i është gjendur pranë familjes 

LAMTUMIRË ODHISE PORODINI

kurdoherë një antikonformist i vendosur”, shkruan 
ndër të tjera Dhimitër Shtëmbari në një In memori-
am të botuar në gazetë “Dita”.

Ndërsa Prof,asoc.dr.Bernard Zotaj, ndër të tjera 
do të shprehej se “Kudo zëri dhe shkrimet e Odhise 
Porodinit totalish ishin në mbrojtje, në lartësimin e 
historisë të LANÇ, të cilën kërkonin të ulnin dhe ta 
poshtëronin forcat e errta që erdhën në Shqipëri pas 
vitit 1990.

Shqiptar “Nderi i Kombit”, Dhimitër Shtëmbari do ta 
konsideronte Odhise Porodinin, emblemë të veprim-
tarit të shkëlqyer antifashist dhe shoqëror.

“Para disa kohësh Odhiseja bëri kritika të forta 
edhe ndaj Qeverisë e Kuvendit të Shqipërisë, që u 
kishin dhënë fonde të ashtuquajturit Institut për 
krimet e komunizmit (!), që botonte libra, në përm-
bajtjen e të cilave Heronjtë e Popullit konsidero-
heshin kriminelë!!! Odhise Porodini ishte kudo e 

Mesazh ngushëllimi i 
Kryesisë së OBVL

MUZEU “KLODIAN TANUSHI-HEROI I PAQES”

së Heroit të Paqes, Klodian Tanushi, për zgjidhjen 
e të gjitha problemeve që kanë pasur. Kjo shkollë, 
ashtu si shumë të tjera, tashmë mban emrin e një 
dëshmori të kombit, i cili, me dëshirën, guximin 
dhe vendosmërinë për të shpëtuar jetë të tjera, 
sakriÞ koi jetën e tij në ditët më të bukura.

Me aktin e tij heroik, ai nderoi jo vetëm famil-
jen, por gjithë Shqipërinë, duke i treguar botës se 
ç’është shqiptaria. Pikërisht për këtë, duhet kon-
sideruar si e drejtë legjitime kërkesa e babait të tij, 
bërë publike në këtë event mbresëlënës, që trupa 

pedagogjike e kësaj shkolle të angazhohet maksi-
malisht në procesin edukativ, mësimor e shken-
cor, për të bërë të mundur që kjo shkollë të ren-
ditet ndër shkollat më të mira të kryeqytetit. Dhe 
për këtë ky prind shembullor shprehu angazhimin 
dhe premtimin e familjes së tij për të qenë gjithn-
jë pranë tyre, duke i takuar e biseduar dhe duke 
kontribuar sipas mundësive për mbarëvajtjen e 
shkollës.

(vijon në fq.12)

Dhimitër Shtëmbari: «Odhise Porodini, emblemë e veprimtarit të shkëlqyer antifashist dhe shoqëror»
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79 VJETORI

BR.VI-TË, NJË NDËR 24 “BRIGADAT PARTIZANE 
SULMUESE” SHQIPTARE

Krijimi i Brigadës së VI-të sulmuese partizane 
ishte në vijim të krijimit të formacioneve orgji-
nale shqiptare. Ndërkohë që viti 1943 ishte viti 

i krijimit masiv të batalioneve partizane, në mars 1943 
ishte hedhur ideja e krijimit të Shtabit të Përgjithshëm 
të UNÇSH, ide që ishte Þ nalizuar më 10 Korrik 1943. Ky 
shtab i dha frymë europiane UNÇSH-së. Pas batalione-
ve partizane hovi i zhvillimeve të luftës antifashiste krijoi 
mundësi të reja të shumta të kalohej në procesin e zh-
villimit të mëtejshëm të Luftës Antifashiste në Shqipëri. 
Formacion origjinal shqiptar, që i përshtatej taktikës 
së luftës partizane në male, dhe që siguronte lehtë-
si manovruese, shpejtësi në veprimet luftarake dhe që 
ishte formacion i vështirë për goditjeje nga pushtuesit 
që zhvillonin luftës frontale ishte padyshim Brigada. 
Meqënëse formacioni “Brigadë partizane” ishte e lehtë, 
e manovrushme, me një numër jo të madh luftëtarësh, 
tërësisht këmbësorë, me armatim kryesisht të lehtë; 
me luftëtarë të zgjedhur e të sprovuar në luftime, por 
që ishte provuar eÞ kasiteti u gjykua të ecej në rrugën 
e formacioneve të mëdha partizane. Deri në janar 1944 
ishin krijuar BrIS, më 15.8.1943, BrIIIS më 25.9.1943 
në Arbanë të Tiranës, BrIIS më 28.11.1943 në Skrep, 
poshtë maleve të Linosit, në Shëngjergj, si dhe kryente 
aktivitetin në zonën e Shëngjergjit, Çermenikës dhe Mar-
taneshit. BrIVS e krijuar më 28.12.1943 në Voskopojë, 
BrVS e krijuar më 20.1.1944 në Bramishnjë të Tërbaçit, 
ndërsa Br.VI.S u formua më 26 janar 1944 në Përmet 
dhe inagurimi i saj u bë në zjarrin e betejave. Brigada VI 
Sulmuese në ditën e parë të krijimit kishte 912 partizanë 
dhe përbëhej nga batalionet “Asim Zeneli”, “Abaz Shehu”, 
“Baba Abaz”, “Naim Frashëri” dhe më vonë dhe batalioni 
“Zaho Koka” me djem e vajza nga bregdeti. BrVIS ndoqi 
rrugën e orgjinalitetit dhe karakteristikave të brigadave 
të tjera sulmuese të UNÇSH-së sepse brigadat parti-
zane shqiptare ishin tërësisht brigada sulmuese për vetë  
karakterin e luftës çlirimtare dhe shprehte në mënyrë 
të sistetizuar karakteristikat e veprimtarisë luftarake, 
taktikën, shpirtin sulmues. Ajo përfshinte batalionin e 
parë që ishte themeluar në Kardhiq më 7.8.1943 dhe 
ishte pagëzuar me emrin e heroit “Asim Zeneli”, batali-
onin “Abaz Shehu”, që ishte krijuar më 26.12.1943 në 
Fushëbardhë, batalioni “baba Abaz” që ishte krijuar 
më 10.8.1943 në Kalivaç të Tepelenës, batalioni “Naim 
Frashëri” që ishte krijuar në Poliçan me 27.7.1943, si 
dhe batalioni që mbante emrin e heroit të luftës së bregut 
“Zaho Koka”. Formimi i BrVI Sulmuese gëzonte parti-
zanët dhe popullin e qarkut të Gjirokastrës. Në thirrjen e 
Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar të Qarkut thuhej: 
“Edhe në Gjirokastrën tonë të çeçove të vejtër e të rinj, do 
të formohet BrVI Sulmuese. Ata që përbëjnë këtë brigadë 
janë djemtë e krahinës dhe të qarkut tonë, që me gjakun 
e tyre kanë çliruar zona të tëra e do të vazhdojnë për ta 
shkatërruar armikun plotësisht”. Luftëtarët personiÞ ko-
heshin me epitetin tradicional jugor “çeço”, pra që ishin 
ndeshur, përplasur e gjakosur me armikun, duke Þ tuar 
eksperiencë luftarake, dinin të zbulonin, mashtronin e ta 
ndillnin atje ku beteja jepte rezultate, ishin trima të etur 
për liri, besnikë deri në vdekje ndaj popullit dhe kombit, 
të motivuar dhe të përkushtuar për çlirimin e atdheut, 
këta “çeço” që kompletuan brigadën që do shndrohej në 
heroinë.

DREJTUESIT E SPIKATUR TË FORMACIONIT TË 
BRIGADËS PARTIZANE

Brigada e VI-të Sulmuese ka qenë një nga briga-
dat më në zë të Frontit Nacionalçlirimtar gjatë LIIB në 
Shqipëri. Komandantët dhe komisarët e kësaj brigade 
Þ llimisht ishin Tahir Kadare e komisar Mustafa Matohi-
ti, por dhe shumë intelekualë, zanatçinj, punëtorë, fsha-
tarë, përfaqësues të shtresave të ndryshme të popullsisë, 
një brigadë elitare me karakter të theksuar luftarak dhe 
sulmues kundër armikut, të mbushur me luftëtarë që 
vinin nga Krahinat e Gjirokastrës, Tepelenës, Përme-
tit dhe Bregdetit. Brigada kishte luftëtarë nga çetat, e 
batalionet partizane, ndërkohë që historia e luftës an-
tifashiste të shqiptarëve njeh krijimin e mbi 97 çetave 
partizane, nga maji deri në nëntor u ngritën 48 batalione 
partizane sulmuese, ku në Þ llim të vitit 1944 u krijuan 
edhe 6 batalione. Në vitet 1943-1944 u ngritën 24 briga-
da sulmuese partizane, si dhe në fazën Þ nale edhe të 8 
divizioneve e 3 korparmatave, që çuan në Þ toren përfun-
dimtare mbi nazifashistët më 29 nëntorin e vitit 1944. 
Drejtuesit e njësive të mëdha partizane patën meritën e 
drejtimit të veprimeve luftarake me përvojën e të parëve 
që kishin luftuar shekujve në luftrat për liri kundër të 

Brigada  e VI-të Sulmuese - lavdia dhe krenaria e LANÇ-it

gjithë pushtuesve. Në luftimet e operacioneve të mëdha 
të dimrit 1943-1944 si dhe të qershorit 1944 Brigada e 
gjashtë sikurse gjithë brigadat sulmuese në bashkëve-
prim me forcat territoriale mbrojten zona me përmasa 
të konsiderueshme që shkonin nga 1300-1600 km², me 
kohëzgjatje një e dy javore. Në veprimet sulmuese, BrVIS 
tregoi cilësi thelbësore e determinuese përcaktuese si 
shpejtësia, manobra, forcë goditëse, që u evidentuan në 
të gjitha etapat pas operacionit të qershorit të vitit 1944. 
Fakt është se Brigadat sulmuese të UNÇSH-së ishin for-
macione origjinal me linjat e veta dalluese thelbësore, si-
kurse ishte edhe brigada që u themelua në Përmet atë 
fundjanari të vitit 1944, që ishte edhe viti vendimtar i 
luftës. Themelet e kësaj Brigade të 26 janarit ishin çetat 
e batalionet që në ditën e parë të krijimit të brigadës e 
nisën me këngë dhe e ngrysën me luftë nën krismat dhe 
bataretë kundër nazistëve, ku trimëria e djalërisë labe 
dhe krahinave të tjera luftonte për idealet e mëdha ndaj 
dhe kënga nuk rreshtëte: “..u luftua breg më breg, ba-
jonetë më bajonetë!”. Një ndër luftrat e para të kësaj bri-
gade ku u shkrua heroizmi me këngë ishte: “Cepua si 
Stalingradi,/Nisi luftën me furi,/Partizanët dhe tërmeti,/
Mbi gjermanët bën kërdi,/Cepua ky mal i lartë,/luftë 
ditë e luftë natë,/të mbiu lufta në prag..”. Drejtuesit e 
brigadës e shkruan biograÞ në e tyre me luftime të përg-
jakshme, por të sukseshme. Në kohën e krijimit BrVIS 
kishte: komandant Tahir Kadareja, nënkomandant Jaho 
Gjoliku, komisar Mustafa Matohiti, zëvendëskomisar 
Haki Toska; më seksionin politik Adil Çarçani, Zihni 
Sako, Sami Gjebero, Siri Çarçani, Vangjelo Sotiriadhi, in-
tedentë Hetem Pogaçe e ndihmës Braho Toto, për shën-
detësinë Nedin Kalanxhi, ndihmësmjek, për ndërlidhjen 
Muhedin Bakiri, komandant batalionesh ishin Riza Vei-
pi, Sadik Buzo, Fejzo Ismaili, Feti Bubsi, Maksut Myrtaj, 
nënkomandantë batalionesh Astrit Nishani, Musa Daci, 
Mustafa Asllani, Meleq Gostinishti, zëvendëskomisar 
batalionesh Ago Çeli, Veledin Zeneli, Petrit Radovicka, 
Mitro Xhani, Abdul Hakiu, Asaf Dragoti,..e kuadro të 
tjerë si Sotir Filto, Xhule Çiraku etj, që spikatën në bete-
jat e shumta të kësaj brigade.

BRIGADA VI SULMUESE FORMACION LAVDIE I 
UNÇSH-SË

Rreshtimi dhe hyrja në luftime që në ditën e parë të 
inagurimit, për të pestë batalionet partizane të brigadës 
ishte një praktikë e njohur për gjithë partizanët e 
kësaj brigade, përfshi dhe batalionin “Zaho Koka”, që 
u inkuadrua me vonesë në brigadë. Veprimet më të 
rëndësishme të saj ishin: luftimet e ashpra në luginën 
e Përmetit për të përballuar mësymjen e përgjithshme 
armike të dimrit 1944, luftimet në Lunxhëri, Libohovë, 
Luginës së Drinos, në Tepelenë, luftimet për spastrimin 
e Mallakastrës, Rrëzomës së Delvinës, luftimet në Mar-
gëlliç, në Patos e Mavrovë, luftimet shumë të ashpra për 
të përballuar mësymjen e armike të qershorit 1944 në 
zonën e Kurveleshit, krahinës së Kardhiqit, Mesaplikut 
etj; thyerja e operacionit armik në Dukaj të Tepelenës 
në korrik 1944, luftimet në shtator në Labinot pranë El-
basanit. Brigada u shqua në të gjitha betejat që u përball 
me armikun përfshi edhe luftën për çlirimin e Mirditës, 
Shupalit, shpartallimin e forcave armike në Gojan të 
Pukës, në Fushë-Arrëz përgjatë muajve tetor dhe nën-
tor, shpartallimi i forcave armike në Dukagjin në nëntor 
1944. Brigada kaloi Alpet shqiptare në kushte shumë 
të vështira dimri, por që formacionet shumë të mëdha 
partizane përfshinë këtë brigadë me emër në përbërjen 
e DVIS, që luftoi përtej kuÞ jve veriorë administrativë 
shqiptarë, për të ndihmuar për çlirimin e vëllezërve koso-
varë dhe të popujve të tjerë të Bosnjës në ish-Jugosllavi. 
Formacionet partizane shqiptare kaluan “Përtej kuÞ jve”, 

me urdhër të Komandantit të 
Përgjithshëm të UNÇSH, gjen-
eralkolonel Enver Hoxha, që, 
“...Divizionet V e VI Sulmues 
(20000 luftëtarë), marshuan 
përtej kuÞ jve shtetërorë...ku 
më 29 nëntor 1944 BrVIS ka-
lon lumin Cem..”. Disa nga 
vendet ku BrVIS zhvilloi luftime 
të ashpra kanë qenë, Kalaja e 
Medunit, Bresku-Lieva-Reka, 
Verusha, Suhogora, Drinsko e 
deri në Vishegrad, në kushtet 
e një dimri të acartë. BrVIS në 
zbatim të urdhërit të koman-
dës së Shtabit të Përgjithshëm 
të UNÇSH-së, pas shtëtë ditë 
marshimi të sforcuar, më 12 
mars 1945 parakaloi në qyte-

tin e Mitrovicës, ndërkohë që deri më 10.6.1945 veproi 
në krahinën e Kosovës, ku u prit me dashuri të veçantë 
nga shqiptarët e Kosovës. Nga 10.6.1945 deri në Þ llim të 
dhjetorit zhvilloi luftime në qytet dhe rrethinat e Shkupit, 
Valës, Manastirit dhe Ohrit kundër bandave reaksionare. 
Më 7.12.1945 BrVIS, bashkë me njësi të tjera të UNÇSH, 
u kthye në atdhe dhe u përqendrua në qytetin e Korçës. 
Përgjatë rrugës luftarake të BrVI S në të u rreshtuan mbi 
1700 partizanë e partizane ku krahas parÞ zanëve dhanë 
jetën edhe 12 vajza partizane si Fato Berberi, Persefoni 
Kokëdhima, Mukades Hoxha, Bukurie Bazo, Latife Nora 
etj. Atje ku binin trimat e trimëreshat krijohej dhe një 
këngë e re sikurse ishte: “..Ju kish rritur nëna për një 
botë të re,/ lule more trima që ratë për atdhe..” ose “La-
tife e vogëlo,/o motra e brigadëso,/luftove në mal me 
borë,/Ra vajza (nga Fushëbardha) në Suhagorë..”. Rol të 
rëndësishëm për kryerjen me nder të misionit të saj kanë 
luajtur personalitetet drejtuese si dhe gjithë koman-
dantët e komisarët në të gjithë nivelet deri tek partizanët 
e thjeshtë, për luftën vetmohuese në dobi të çështjes së 
lirisë së atdheut. 

EMRA TË GDHENDUR NË HISTORI

Për BrVIS është shkruar, folur, e rishkruar, është 
derdhur lavdia që meritonte, por edhe janë sulmuar dhe 
atakuar ata që bënë epope se, “përse e ngatë nazifash-
izmin “kalimtar”, “përse na çliruat nga bisha naziste”, 
janë thënë të vërteta, por edhe është tentuar që në tre 
dekadat e fundit të hidhet baltë mbi të papërbaltshmit, 
mbi të pamposhturit, mbi Þ timtarët, mbi gjakun e dësh-
morëve, që në fakt ka çimentuar lirinë shqiptare. Që 
gjatë luftës BrVIS botonte organin e saj politiko-luftarak 
“Flaka”, por pas luftës historiku i saj ishte detyrim për 
historiograÞ në shqiptare dhe veçanërisht për atë ushtar-
ake shqiptare. Për BrVIS katër herë në tetë dekada është 
shkruar për historinë e saj: përpjekja e parë është bërë 
që në vitin 1945, nisma e dytë ka qenë në vitin 1961 kur 
u botua një histori më e zgjeruar e Br.VIS, ndërsa më 
1973 u botua libri “Grusht çelik Brigad’ e Gjashtë” dhe 
në vitin 1989 është përpjekja më serioze kur u publikua 
me grup autorësh ish partizanë të Brigadës së gjashtë, 
“Historiku i BrVIS”, pa folur këtu për shkrime të shum-
ta për dëshmorët, heronjtë e partizanët e kësaj brigade 
me emër si dhe publikimeve me vlerë sin ë Fjalorin En-
ciklopedikë shqiptar të vitit 1985. Ngjarje e fakte reale 
të betejave të zhvilluara brenda dhe jashtë kuÞ jve ad-
ministrativë shqiptarë kanë qenë pjesë e Þ lmave, librave, 
romaneve, novelave, vëllimeve poetike, këngëve, krijmi-
tarisë popullore. Këngët për këtë formacion partizan me 
emër si dhe drejtuesit e këtij formacioni kanë gjëmuar 
në të gjithë Shqipërinë. Emrat e dëshmorëve dhe her-
onjve të kësaj brigade janë të skalitur përjetësisht në 
kujtesën e kombit tonë, por emrat e tyre janë në insti-
tucione nga më të ndryshmet veçanërisht në shkolla të 
qyteteve e fshatrave që kanë çliruar, apo nga ishin me 
origjinë partizanët e kësaj brigade me emër të ndritur 
këtej e matanë kuÞ rit shqiptaro-shqiptar. Lapidarët e 
memorialët, historia është çimentuar me gjakun e dësh-
morëve, një vlerë e kombit në kohët rreziku, në kohët 
kur Europën e çlironin, ndërsa shqiptarët vetçlirohesh-
in nga nazifashistët. Nderim dhe mirënjohje për luftën 
çlirimtare të partizanëve të Brigadës VI Sulmuese “Her-
oinë e Popullit”. Fakt është se edhe sot oshëtin kënga 
e partizanëve të Brigadës së VI-të Sulmuese: “Dil nëno 
të shikosh jashtë, si lufton brigad’ e gjashtë!..”, dhe më 
tej: “Në malet e Shqipërisë valon gjaku i djalërisë!”. Në 
betejat e LIIB shkruhej historia e një prej luftrave më të 
organizuara të shqiptarëve, që shkroi shqiptarët në anën 
e duhur të historisë, edhe në librat e europianëve dhe 
euroatlantikasve si lufta e përbashkët antifashiste. 

Në kuadrin e 79 vjetorit të Brigadës së VI- të sulmuese “Heroinë e Popullit”, që 
numëronte 912 partizanë nga të cilët 120 vajza dhe gra dhe 60 fëmijë, ndërkohë 
që efektivi i saj u rrit në 1700 luftëtarë. Brigada komandohej nga Tahir Kadare 
dhe komisar Mustafa Matohiti. Lufta e partizanëve të BrVIS çliroi 8 qytete e 
32 krahina, që përmes luftimesh të përgjakshme të 5 batalioneve të saj  në një 
rrugëtim historik luftimesh prej 3700 km ndoqi nazistët deri në Vishegrad, por 
la në fushën e nderit 205 “Dëshmorë të Atdheut” dhe 10 “Heronj të Popullit” që 
dhanë jetën për lirinë e Shqipërisë, por që pati edhe 540 partizanë të plagosur 

disa nga të cilët ndërruan jetë nga plagët e marra në luftë dhe që në bazë të ligjit 
meritojnë titullin e lartë “Dëshmor”. BrVIS ishte një nga formacionet më të lav-
dishme të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, që u shndërrua në simbolin e 
rezistencën antifashiste të shqiptarëve. Me betejat e zhvilluara kjo brigadë shkroi 
me gërma të arta historinë e saj. Shqipëria ishte ndër vendet e para të Europës që 
u çlirua tërësisht nga pushtuesit nazifashistë, si një meritë të padiskutueshme i 
takon partizanëve të Brigadës VI Sulmuese, që u bë Brigada epope lavdie e LANÇ-
it, që luftoi 308 ditë lufte në Shqipëri dhe 371 ditë të tjera lufte në ish-Jugosllavi

Që ditën e parë të krijimit kishte 912 partizanë, nga të cilët 120 vajza dhe gra dhe 60 fëmijë
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24-vjetë më parë, me 15 Janar 
të vitit 1999, në fshatin 
Reçak, komuna e Shtimes, jo 

më larg se 30 kilometra në jug të Pr-
ishtinës, forcat serbe të diktatorit ter-
rorist të Serbisë, Millosheviçit, vranë 
45 persona civil shqiptarë të pafa-
jshëm. Dje, të dielen (15 Janar, 2023) 
në atë fshat u mblodhën një numër 
i madh qytetarësh, në një tubim 
përkujtimor në nderim të viktimave, 
udhëheqsit më të lartë të Republikës 
së Kosovës, Presidentja Vjosa Osma-
ni dhe Kryeministri Albin Kurti, si 
dhe Ambasadori William Walker, i cili 
24 vjetë më parë i kumtoi botës la-
jmin e zi të masakrës në Reçak të 45 
shqiptarëve. 

Kosova shënoi 24-vjetorin e këtij 
krimi kundër njerëzimit, përvjetorin 
e kësaj ngjarjeje tragjike, e cila kon-
siderohet si pikëkthesa kryesore e 
ngjarjeve të mëvonshme në Kosovë, 
sulmet ushtarake të NATO-s kundër 
objektivave ushtarake dhe industri-
ale serbe, përfshir kryeqytetin e Sebi-
së, Beogradin.

Ajo ishte një ndërhyrje që më në 
fund, detyroi largimin e forcave ter-
roriste ushtarake dhe policore serbe 
nga Kosova, duke i dhënë, kështu, 
fund luftës në Kosovë.

Ishte ambasadori amerikan Uil-
liam Uoker, në atë kohë Shef i Mi-
sionit VeriÞ kues i Organizatës për 
Bashkëpunim dhe Siguri në Europë, 
(OSBE) ai, i cili në atë kohë, zgjoi nga 
gjumi letargjik ndërgjegjen e botës 
mbi barbarizmat që makineria ush-
tarako-policore dhe paramilitare e 
Serbisë po bënte në Kosovë, si të don-
te dhe kur të donte, pa asnjë ndësh-
kim.

Ambasadori amerikan Uoker ka 
thënë në të kaluarën se, ato që ai ka 
parë me sytë e tij në Reçak janë ato 
që ai i konsideron si prova dërmuese 
të së vërtetës që ka ndodhur aty. 

Të vërtetën, që ai i kumtoi botës, 
në atë kohë, se forcat ushtarake, 
policore dhe paramilitare të Serbisë 
— kishin kryer masakra dhe krime 
të rënda kundër njerëzimit ndaj 
popullsisë shqiptare të Kosovës. 

Pasi kishte parë kufomat e 
shqiptarëve të vrarë në Reçak, 
Ambasadori amerikan e ka dënu-
ar masakrën si një “barbarizëm 
të pabesueshëm”, ndërsa i ka 
cilësuar vrasjet në fshatin Reçak 
si, “një krim kundër njerëzimit”, 
duke i thënë në atë kohë gazetës 
amerikane “Nju Jork Tajms” se, 
”nuk dëshironte të hezitonte asn-
jë minutë që të akuzonte, drejt-
përdrejtë, forcat qeveritare serbe si 
përgjegjëse të kësaj masakre”.

Deklarata e ambasadorit Uolker 
bëri jehonë anë e mbanë botës, në 
atë kohë, por shkaktoi reagime të 

Frank Shkreli: E VËRTETA E REÇAKUT - BARBARIZËM SERB DHE KRIM KUNDËR NJERËZIMIT

Masakra serbe në Reçak që ndryshoi historinë
• Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani: “Të kthehemi 

në Reçak e në çdo vend tjetër ku barbaria serbe la gjurmë tmerri, ta 
themi me zë të lartë se këtu kanë ndodhur krime kundër njerëzimit, 
siç e tha ambasadori Walker para njëzet e katër vjetësh; ta dëshmo-
jmë të Vërtetën e Reçakut e të gjithë Kosovës, sepse vetëm e Vërteta 
ndihmon në ndërtimin e një të ardhmeje të bazuar në paqe.” (15 
Janar, 2023)

• Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti: “Reçaku është një nga dëshmitë krye-
sore që na kujton rrënjët dhe çmimin e lirisë sonë. Në 24 vjetorin e Masakrës së Reçakut, 
nderojmë 45 shqiptarët civil të masakruar nga forcat e Serbisë. Ne përkulemi para vuajtjes 
e sakrifi cës së njerëzve tanë. Shteti ynë demokratik, nuk i amniston kriminelët dhe nuk i 
harron krimet e luftës. Populli ynë i është gjithmonë mirënjohës e falënderues Ambasador-
it William Walker, për rolin e kontributin e punës së tij për të vërtetën dhe Kosovën.” (15 
Janar, 2023)

ashpra, sidomos, në Shtetet e Bash-
kuara dhe në Europë. Ish-Presiden-
ti amerikan Bill Klinton ka reaguar 
atëherë ndaj deklaratës së ambasa-
dorit Uolker duke thënë se: “Masakra 
e Reçakut, ishte një akt vrasës i qël-
limshëm dhe pa dallim, që synonte të 
frikësonte popullin e Kosovës”.

Ndërsa ministri i Jashtëm i Gjer-
manisë gjatë shpërthimit të krizës në 
Kosovë, Joschka Fischer duke folur 
në emër të Bashkimit Europian ka 
thënë, pas zbulimit të masakrës në 
Reçak nga ambasadori Uoker, se: 
“Ata që janë përgjegjës për këtë akt, 
duhet ta dinë se komuniteti ndër-
kombëtar nuk do të pranojë kur-
rë masakrimin brutal dhe vrasjen e 
popullsisë civile”.

Masakra e shqiptarëve civilë nga 
forcat serbe në Reçak ishte vetëm 
një nga sulmet e forcave terroriste 
serbe kundër popullsisë shqiptare 
të Kosovës gjatë atyre viteve, për të 
cilat bota nuk ishte e informuar. Por, 
më në fund ka qenë deklarata e am-
basadorit Uilliam Uoker, si dëshmi-
tar okular i masakrës në Reçak, ajo 
që më në fund bëri jehonë në median 
botërore dhe si rrjedhim shkaktoi një 
ndryshim të dukshëm të politikës së 
vendeve perëndimore karshi gjendjes 
në Kosovë dhe njëkohësisht, shër-
beu si një katalist për ndërhyrjen 
eventuale të NATO-s, për të dëbuar 
forcat serbe nga Kosova. Gazeta e 
kryeqytetit amerikan, Uashington 
Post, shkruante në prill të vitit 1999 
se pas një shqyrtimi të vendim-mar-
rjeve në Shtëpinë e Bardhë dhe në 
kryeqendrën e NATO-s në Bruksel, 
shihet qartë se masakra e Reçakut 
transformoi politikën e Perëndimit 
ndaj Ballkanit si asnjë ngjarje tjetër 
më parë. 

Masakra e Reçakut, sipas gazetës 
“Uashington Post”, bindi qeverinë 

amerikane dhe aleatët e saj në NATO 
se, politika e tyre e ndjekur deri 
atëherë duhej të ndryshohej fund e 
krye.

Politika amerikane ndaj Kosovës, 
deri atëherë, bazohej në atë që nji-
het si “Paralajmërimi i Krishtlind-
jeve”, një telegram prej një fjalie që 
administrata e Presidentit Bush të 
parë i kishte dërguar Millosheviçit 
më 24 Dhjetor 1992, vija e kuqe, e që 
ishte një telegram shumë i shkurtër 
dhe pa stërhollime, por tekstualisht 
përmbajtja e tij u citua nga “Uash-
ington Post”, të ketë qenë fjalia që 
vijon: “Në rast të një konß ikti në 
Kosovë, që shkaktohet nga ndërhyr-
ja e Serbisë, Shtetet e Bashkuara do 
të jenë të gatshme të përdorin forcën 
ushtarake kundër serbëve në Kosovë 
dhe brenda Serbisë”. 

Ky kërcënim u përsërit disa herë 
edhe nga ish-Sekretari i Departa-
mentit të Shtetit Uorren Kristofer, në 
mandatin e parë të Presidentit Klin-
ton, por deri në masakrën e Reçakut 
mbeti vetëm një kërcënim në letër. 
Ishte pra masakra e Reçakut dhe 
dëshmia e një ambasadori ameri-
kan, mbi këtë tragjedi, tragjedinë që 
kishte parë në atë fshat ambasadori 
Uoker, që zgjoi, më në fund, ndërg-
jegjen e Shteteve të Bashkuara dhe 
aleatëve të saj në NATO, por edhe 
të botës mbarë, e cila bëri që para-
lajmërimi kërcënues i administratës 
së Xhorxh Bushit të parë, me rastin 
e Krishtlindjeve të vitit 1992, më në 
fund të zbatohej.

Si përfundim, më 13 tetor 1999, 
për herë të parë në historinë e saj, 
organizata e Atlantikut Verior, NATO 
autorizon komisionin ushtarak të saj 
që të Þ llonte planiÞ kimin për ndë-
rhyrje ushtarake në Kosovë. Shpesh 
mendoj me vete, po të kishte qenë në 
atë kohë në Kosovë ndonjë përfaqë-

sues tjetër nga ndonjë vend europian 
e jo Uilliam Uoker, si Shef i Misionit 
VeriÞ kues i Organizatës për Bash-
këpunim dhe Siguri në Europë, çfarë 
do të kishte ndodhur me rrjedhat 
historike të Kosovës dhe me të VËR-
TETËN e Reçakut? A do kishte pa-
sur një përfaqësues tjetër fuqinë dhe 
ndërgjegjen morale që të shkonte e 
të vërtetonte vet se çka kishte ndod-
hur në Reçak. Ose çfarë do të kishte 
ndodhur në qoftë se ambasadori Uo-
ker nuk do të kishte shkuar fare për 
të parë vetë me sytë e tij tragjedinë 
në Reçak. 

Unë besoj se, si rrejdhim, do të 
kishte pasur masakra të tjera si ajo 
e Reçakut, anë e mbanë Kosovës dhe 
askush nuk do të dinte gjë për to, sot 
e kësaj dite. 

Ambasadori Uoker kollaj mund të 
kishte shkruar raportin nga një zyrë 
e ngrohtë në Prishtinë e ta dërgonte 
në Vjenë, duke informuar OSBE-në 
se, ‘sipas raporteve thuhet se ka 
ndodhur një tragjedi në Reçak, por 
rrethanat dhe hollësitë nuk dihen’. 
Dhe me aq ai e kishte kryer detyrën 
e vet.

Por jo! Ai si diplomat i regjur e me 
përvojë, e ka ditur se një raport i tillë 
nuk do të kishte pasur kurrë efektin 
që do të kishte dëshmia e tij e gjallë, 
duke vajtur vet në vendin e ngjarjes 
tragjike në Reçak, duke e bërë kësh-
tu më të besueshme deklaratën e vet 
mbi masakrën që kishte parë në atë 
fshat.

Andaj në këtë 24-pëvjetor të atij 
krimi të shëmtuar nga forcat krim-
inele serbe, të kujtojmë, natyrisht, 
me respekt dëshmorët dhe martirët 
e rënë të Reçakut në solidaritet me 
familjet e tyre, por njëkohësisht, të 
mos harrojmë as diplomatin amer-
ikan, ambasadorin Uilliam Uoker, 
i cili me guximin dhe kurajon e tij 
zgjoi ndërgjegjen morale të botës, 
e cila falë dëshmisë së tij, u njoh 
për së afërmi me barbarizmat që po 
bënte Serbia, me dekada në Kosovë, 
kundër shqiptarëve dhe më në fund, 
bëri që NATO të vendoste që të ndë-
rhynte për t’i ndaluar masakrat ser-
be kundër shqiptarëve, duke ndër-
marrë sulme ajrore kundër Serbisë 
dhe forcave të saja në Kosovë.

Të rënëve, Zoti u faltë paqën, 
familjeve të dëshmorëve, Zoti u 
dhashtë forcë! Ndrësa mikut tonë, 
Ambasadorit Uilliam Uoker — i cili 
për shumicën e shqiptarëve kudo, 
ka lenë gjurmë të thella dhe vulë të 
pashlyeshme në historinë e Kosovës 
dhe të mbarë Kombit shqiptar — Zoti 
i faltë jetë të gjatë dhe shëndet, ash-
tuqë të dëshmojë të VËRTETËN e 
Reçakut për një kohë të gjatë!

Rroftë ndër shekuj, Kosova e pa-
varur, e lirë dhe demokratike!
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HISTORIA

Nga Bashkim Hisari

Kulla e atdhetarit Sali Mani 
në Bujan të Malsisë së Gja-
kovës-Tropojë, ku u mbajt 

Konferenca e parë e Këshillit Krahinor 
Nacionalçlirimtar për Kosovë e Rafshin 
e Dugagjint, sot duket e ftohtë, por qën-
dron madhështore në qendër të fshatit 
përball kullës Muze të Heroit Kombëtar 
Mic Sakoli dhe kullës së Binak Alisë.

Dyert e kësaj godine janë të mbyl-
lura gjatë gjithë vitit. Ato hapen vetëm 
kur organizohen tubime për të shënuar 
përvjetorin e Konferencës historike. 

Në dhomat e kullës së gurtë tani 
nuk ka asgjë tjetër përveç fotove me 
portrete të delegatëve, antarëve të Krye-
sisë dhe Këshillit Nacionçlirimtar për 
Kosovë dhe Rrafshin e Dugagjinit, fak-
simili me nënshkrime të Rezolutës, fo-
tograÞ të e batalioneve “Bajram Curri” e 
“Perlat Rexhepi” dhe Aradhës Partizane 
“Emin Duraku”. Mungojnë procesver-
balet, materialet arkivore, diskutimet e 
delegatëve, hartat e dukementet tjera, 
madje, edhe tavolinat dhe karriget. Nuk 
ka asnjë libër të vetëm, dhe as një libër 
përshtypjesh për Konferencën... 

Koha ka bërë që edhe ato pak fo-
tograÞ  të jenë më pak të qarta, por jo 
edhe të zbehet përmbajtja, vendimet dhe 
rëndësia e kësaj Konference të jashtëza-
konshme.

Në prag të mbarimit të Luftës së 
Dytë Botërore, 80 vjet më parë, në ter-
ritor të çliruar, në fshatin Bujan ku 
ndodhej Shtabi i UNÇ-së të Kosovës, 
shqiptarët u organizuan ushtarakisht 
dhe politikisht. Pjesëmarrësit e rry-
mave të ndryshme politike, komunistë, 
nacionalistë, demokratë, përfaqësues 
të Forcave të Armatosura, të rinisë e 
të gruas antifashiste dhe atdhetarë pa 
dallim të kombësive, feje, përcaktimi 
politik e pozita shoqërore, u mblodhën 
dhe morën vendime të rëndësishme në 
funksion të kërkesave të shqiptarëve për 
vetëvendosje dhe për zgjidhjen e drejtë të 
çështjes së tyre. Zgjodhën Këshillin Na-
cional Çlirimtar të Kosovës dhe Rrafshit 
të Dukagjinit dhe Kryesinë prej 9 vetash: 
Mehmet Hoxha (kryetar) ish-prefekt i El-
basanit, Rifat Berisha (nënkryetar) ish-
Prefekt i Gjilanit, Pavle Joviçeviq, nënk-
ryetar, TeÞ k Çanga, sekretar, ndërsa 
anëtarë u zgjodhën: Fadil Hoxha, Xhev-
det Doda, Hajdar Dushi, Zekeria Rexha 
dhe Milan Zeçari.

Konferenca u bëri thirrje popujve 
të Kosovës-shqiptarëve, serbëve dhe 
malazezëve, për t’u mobilizuar në luftë 
kundër okupatorëve. Miratoi dokumen-
tin kryesor-Rezolutën, me të cilën në 
bazë të pjesëmarrjes aktive në Luftën 

KONFERENCA HISTORIKE E BUJANIT  80 VITE PAS
• Në fjalën hyrëse në tryezën kushtuar Konferencës së Bujanit dhe ndikimit të saj, kryemi-

nistri i Kosovës Albin Kurti tha: “Konferenca e Bujanit dhe Rezoluta e dalë prej saj do të 
duhej të citoheshin edhe në dokumentet themeluese të pavarësisë e të shtetësisë së Kosovës, 
si një nga pikat ku e drejta jonë afi rmohet dhe merr legjitimitet”

Antifashiste Nacionalçlirimtare në anën 
e Bllokut Antifashist të Aleancës Veri-
atlantike, popullit të Kosovës i njihet e 
drejta e vetëvendosjes për fatin e vet dhe 
bashkim me shtetin amë-Shqipërinë. 

Në Rezolutë pos tjerash thuhej: 
“Kosova e Rrafshi i Dukagjinit, asht 
një krahinë e banueme me shumicë 
nga populli shqiptar, i cili si gjithmon, 
ashtu edhe sot dëshiron me u bash-
kue me Shqipnin”. Pas Konferencës së 
Bujanit, nga aspekti i organizimit të 
pushtetit,Kosova si njësi politike-terri-
toriale ka pasur të përcaktuar pozitën e 
vet. Qëndrimet ishin të qarta, ky territor 
si njësi e caktuar kishte organin më të 
lartë të pushtetit popullor.

Mirëpo, përkundër vullnetit të popul-
lit shqiptarë dhe synimeve të tij për pa-
varësi, Rezoluta e Bujanit u shfuqizua 
në Konferencën e Prizrenit, në gusht të 
vitit 1945. Të pranishmit, shumica ser-
bë e malazez, votuan një Rezolutë tjetër 
e cila parashihte që Kosova të mbetej 
nën

Serbi. Ndërkaq, me Kushtetutën e 
parë të Republikës Federative Popullore 
të Jugosllavisë, miratuar më vitin 1946, 
Kosova u deÞ nua si njësi autonome ter-
ritoriale – administrative brenda Serbisë 
e quajtur Qarku Autonom i Kosovës dhe 
i Metohisë. 

Me këtë kushtetutë, shqiptarët e 
Kosovës nuk u trajtuan si të barabartë 
me popujt tjerë të Jugosllavis dhe atyre u 

mohua e drejta për Vetëvendosje.
Në fjalën hyrëse në tryezën kushtuar 

Konferencës së Bujanit dhe ndikimit tëi 
saj, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha: 
“Konferenca e Bujanit dhe rezoluta e dalë 
prej saj do të duhej të citoheshin edhe në 
dokumentet themeluese të pavarësisë e të 
shtetësisë së Kosovës, si një nga

pikat ku e drejta jonë aÞ rmohet 
dhe merr legjitimitet. Mund të duket e 
parëndësishme sot, ku

injoranca i shtyn njerëzit të harrojnë të 
shkuarën e të mendojnë veç për të tash-
men, mirëpo vendet e zhvilluara të botës i 
japin rëndësi historisë së tyre, përkujtojnë 
ngjarjet historike, edhe pse mund të kenë 
ndodhur shumë dekada apo edhe shekuj 
më parë. Fryma e vetëvendosjes e pohuar 
njëzëri në Bujan nuk u shua, ajo vazh-
doi në lëvizjet kombëtare ilegale e legale, 
në demonstratat e ‘68 e të ‘81, dhe sigur-
isht, edhe në luftën çlirimtare të UÇK-së, 
e në përpjekjet e angazhimet e sotme për 
vetëvendosje të popullit tonë”.

Që nga përfundimi i Luftës së Dytë 
Botërore, shpërbërja e Jugosllavis, luftërat 
e viteve të 90-ta e sidomos pas luftës së 
përgjakshme të UÇK-s për liri dhe pavarë-
si e deri në ditët e sotme, autoritetet serbe, 
me politikat e tyre hegjemoniste, pan-
dalur po i shkelin të drejtat elementa-
re të shqipëtarëve dhe bëjnë pazarllëqe 
të ndryshme me Kosovën. Gadi 12 vjet 
Serbia dhe Kosova janë përfshi në ne-
gociata por ende nuk ka rezultate për 

normalizimin e marrëdhënive që do të 
përfundoj me njohje të ndërsjella. Lider-
shipi serb në krye me Presidenti e Ser-
bisë, Aleksandar Vuçiç bëjnë një politikë 
autoritare me demokraci të rrënuar e 
me mungesë të sundimit të ligjit. 

Duke endur mes populizmit eufor-
ik me elemente të ideologjisë profash-
iste dhe nacionaliste, politikanët serbe 
po formojnë opinione të rreme, mite, 
besime, paragjykime, përhapin urretje. 
fyejnë e kërcnojnë shqiptarët dhe lanso-
jnë të pavërteta për Kosovën. Për zgjidh-
jen e çështjes së Kosovës nuk ofrojnë 
zgjidhje por krijojnë probleme dhe rrisin 
tensione. Në vend që të ecin në rrugën 
e drejtë e të duhur, marshojnë nëpër 
“pyje të dendura dhe këneta me baltë”. 
Politika e tyre po i shkonë për shtati 
kriminelëve dhe elementeve neofashite 
zuzarë të cilët kërcnojnë me zjarr. 

Në veri të Kosovës ngrisin barrikada 
dhe pengojnë lëvizjen e lirë të qyetarëve. 
Bojkotojnë institucionet kosovare. Pa 
pengesë përdorin dhe promovojnë sim-
bole fashiste dhe neonaziste. Në disa 
shitore dhe përmes web shop-ve në in-
ternet ofrojnë aÞ she, piktura, fotograÞ  të 
zmadhuara, kriklla, lapsa, çakmak, blu-
za me ilustrime të kriminelëve të luftës, 
pos tjerash edhe posterin e Musolinit 
me citatin:”Më mirë të jetosh një ditë si 
një luan se njëqind vjet si një dele”. Një 
numër i policëve dhe ushtarakëve serb 
që kanë marrë pjesë në kryerjen e kri-
meve më monstruoze ndaj shqiptarëve 
në Kosovë, imazhet e të cilëve mund të 
krahasohen me imazhet e krimeve fash-
iste nga LDB, vazhdojnë të trajtohen si 
hero në luftën e Kosovës. Beogradi zyr-
tar i mohon krimet e serbëve të bëra në 
Kosovë. Gjatë viteve 1998 dhe 1999, 
forcat policore, ushtarake dhe paramil-
itare serbe kryen masakra, vranë rreth 
16.000 persona, 1.392 fëmijë, zhdukën 
me forcë 1.617 dhe kryen shkatërrime 
të mëdha, zjarr-vënie, helmime pusesh, 
përdhunime, grabitje, dëbime dhe krime 
tjera të rënda ndaj civilëve shqiptarë.

Pjesmarrja e shqiptarëve në LANÇ, 
Vendimet e Konferencës së Bujanit dhe 
lufta çlirimtare e

UÇK-s ishin Þ timtare, e drejtë, e 
ndershme dhe lavdi e krenari për pop-
ullin tonë. Ndaj, shqiptarët kurrë nuk 
do të lejojnë të shtrembërohet historia, 
të nënvlerohen vlerat e Þ toreve të tyre 
- liria, pavarësia, demokracia dhe të 
drejtat për vetëvendosje. Këto ideale do 
të jetësohen, avansohen, mbrohen dhe 
gjithnjë do të respektohen. 

Zëri i veteranëve, të pasardhësve të 
veteranëve të  luftërave për liri e pavarë-
si, do të ngrehet gjithnjë në mbrojtjen e 
vlerave të LANÇ, vendimeve të Bujanit 
dhe nuk do të pajtohen me harresën 
dhe mohimet e sakriÞ cave patriotike 
të popullit tonë. Veprat e tyre tashmë 
janë bërë simbol i shtetit të pavarur, 
sovran dhe demokratik të Republikës së 
Kosovës-shtetit krenar nga i cili mund 
të dërgojmë mesazhe se kemi ditur të 
luftojmë dhe të Þ tojmë lirinë, të ruajmë 
paqën dhe të ardhmën për brezat që do 
vijnë.
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PROFIL

Nikolla SUDAR – Mjeshtër i Madh

Dy Þ liza të dhashë, Shqypni,
Unë Cen Kruja nga Shijaku,
Edhe veten e baj ß i,
Se për TY, s’na dhimbset gjaku.

Në historikun e shkëlqyer 
të trevës së Shijakut, vend 
nderi kanë zanë të gjitha 

familjet kruetane, të vendosura para 
shumë kohësh në Shijak. Ata themel-
uan një lagje të tanë, matanë lumit, 
që edhe sot njihet me emrin “lagja e 
Kruetanëve. Nuk ka fushë të jetës ku 
bijt dhe bijat e këtyre familjeve të për-
mendura për atdhetari, mikpritje e 
bujari, të mos kenë dhanë kontribu-
tin e tyre të shquar në plan lokal dhe 
kombëtar. Midis tyre, si një meteor i 
vërtetë, do të shkëlqente biznesmeni 
i permendur në të gjithë Shqipninë 
e Mesme, i paharruari CEN KRUJA 
(KAU).  

Viti 1947. Kudo trumbetohet me 
të madhe “puna titanike” që bëhej 
për tharjen e kënetës së Maliqit, 
si vepër madhështore e “pushtetit 
të ri popullor”, duke lënë me qël-
lim në errësirë se ajo ishte vepër 
gjaku e qindra bijve, mjaft prej të 
cilëve nga familjet më të nderuara të 
Shqipërisë. Të etiketuar si “armiq të 
popullit”, ata duhej “të lanin mëka-
tet e origjinës dhe të nacionalizmit 
të tyre” në tharjen e kënetës. E në 
këtë mjedis, që çdo ditë merrte jetë 
njerëzish, ishte dënuar të vuante për 
ndjenjat e tij nacionaliste, patrioti i 
shquar, burri i urtë e shpirtmadh, që 
aq shumë kishte dhënë për vatanin, 
Hysen Kruja (Kau). Puna në tharjen 
e kënetës ishte mbinjerëzore; shpesh 
uji arrinte deri në fyt dhe për thellim-
in e shtratit duhej zhytur në fund të 
kënetës për të hequr dheun me duar. 
Atje punohej me mjete primitive, pa 
ujë të pishëm në zhegun e vapës, ku 
mushkonjat dhe gjarpërinjtë bënin 
kërdinë. Kësaj pune të tmerrshme e 
të përditshme i shtohej edhe “eksper-
imenti” i vazhdueshëm që bënin ka-
pot e këtij kampi: hipur mbi varkën 
“e vdekjes” (siç e quanin të burgo-
surit), ata lëviznin nëpër kënetë, 
duke goditur me kamxhik të dënu-
arit, ashtu të raskapitur nga puna e 
rëndë, nga mungesa e ujit dhe e ush-
qimit. Shpesh mbi ujin e ndotur të 
kënetës notonin trupa të burgosur-
ish, tashmë të shndërruar në kufo-
ma.

Por Zoti i madh ia lehtësoi sa-
dopak vuajtjet këtij njeriu të mirë, 
tashmë të moshuar. Ceni qe bash-
këvuajtës me trimin e shquar shi-
jakas Qamil Kacmoli, me këtë atd-
hetar të vendosur me trup prej divi, 
me këtë antifashist të rrallë, që aq 
shumë i kishte dhënë luftës për liri 
si në Vlorë ashtu edhe në Shijak, por 
që tashmë ishte zhgënjyer plotësisht 
nga ideologjia komuniste. Qamili çdo 
ditë bënte tri norma, duke shpëtuar 
me muaj të tërë jetë njerëzish e në 
rradhë të parë Cen Krujën. Çdo ditë 
e merrte në kurriz burrin e moshuar 

HYSEN KRUJA (KAU) – atdhetari i 
fl aktë dhe humanisti i paharruar

për ta kthyer në kapanon, pas punës 
së tmerrshme në kënetë. Në këto 
çaste plaku i urtë e zemërbardhë i 
jepte urimet më të mira prej prindi 
këtij djaloshi zemërß ori. 

Në burg Ceni u njoh dhe u miqë-
sua shumë me intelektualin e shquar 
Arshi Pipa, i cili e deshi pa masë 
këtë patriot të vendosur e burrë të 
mençur. Asnjëherë nuk do ta har-
ronte Ceni përkujdesjen ndaj tij 
edhe të djaloshit tjetër nga Shijaku, 
Shaban Gashit, që bëri aq shumë 
për t’ia lehtësuar vuajtjet plakut të 
urtë, shëndeti i të cilit nga dita në 
ditë po dobësohej. Keqtrajtimi në 
hetuesi (si pasojë e tyre u shtrua dy 
herë në spital), puna jashtëzakonisht 
e rëndë, kushtet e papërballueshme 
të jetës në qeli dhe mosha e kaluar 
ia shkatërruan plotësisht shëndetin 
Cen Krujës. Me një brengë të mad-
he, sepse nuk mundi t’i shohë për 
herë të fundit të afërmit e tij më të 
dashur, atdhetari i nderuar shijakas 
Cen Kruja mbylli sytë në burgun e 
Durrësit. 

Cili ishte HYSEN KRUJA (KAU)? 
Përse ai sot kujtohet me respektin 

më të thellë?

Ai u lind në Krujë, në vitin 1888, në 
një familje atdhetare e të përmendur 
në tregti. Pasi kreu shkollën e mesme 
turke, ku u dallua për rezultate të 
larta dhe etje për dije, më 1907 ven-
doset përfundimisht në Shijak, të cil-
in e deshi njëlloj si vendlindjen e vet. 
Këtu Cen Kruja u bë i përmendur, 
jo vetëm si tregtar i zoti, por mbi të 
gjitha si humanist i madh, që ndih-
monte cilindo në nevojë, por që mbi 
gjithçka vinte vatanin. Ai mbështe-
ti fuqimisht iniciativën e tregtarit 
tjetër humanist, Abdulla Gashi, për 
të elektrifikuar qytetin nga fundi i 
viteve njëzet, të shekullit të kalu-
ar. Të dy këta burra të shquar ud-
hëtonin jasht vendit për të sjell në 
Shijak radiot e para të markave 
“Phonola” dhe “Telefunken”, mad-
je para disa qyteteve kryesorë të 
vendit. Ne kujtesën e të moshua-
rve futen edhe mjaft nga ata bami-
rës, te cilët kanë kontribuar me atë 
humanizmin e tyre të rrallë për të 

ndihmuar të vobektët e kohës. Nga 
ata kam dëgjuar se humanisti Cen 
Kruja ndihmonte vazhdimisht disa 
familje të varfra të Shijakut. Mad-
je permendet edhe per atë bamirësi 
që sot duket si e „pamundur”: ai ka 
ndihmuar shijakas në raste marte-
sash për të përgatitur paja nusesh 
sipas zakonit të atëhershëm, si 
edhe të tjerë në raste hidhërimesh.  

Cen kruja do të bëhej njëri nga 
kontribuesit kryesorë në ngritjen e 
xhamisë së re në Shijak, në fillim 
të viteve 30 të shekullit të kalu-
ar (në të do të shërbenin dy nga 
klerikët më të respektuar, jo vetëm 
në Shijak, por në të gjithë qarkun 
e Durrësit, Hafiz Maliq Jakova dhe 
Hamdi Domi). Përveç kësaj çdo vit 
do të jepte një shumë të konsider-
ueshme për mbarëvajtjen e këtij 
institucioni shumë të rëndësishëm 
shpirtëror.

Ai mbante lidhje të ngushta me 
Abaz Kupin, që e kishte mik për 
kokë, me Bilal Kolën, Shefqet Be-
jën, avokat Myshketën, Ramazan 
Jellën, Qazim Domin, Sulë Zallën, 
hafiz Maliq Jakovën, Hamdi Domin, 
Ali Dashin, Mersin Tepshin, Haxhi 
Dedjen, Kostandin Toçin, Mustafa 
Varoshin, fiset e përmendur De-
liallis, Mancakë, Kokol, Bekteshi, 
Ramë Markun etj. Cenin e donte 
dhe e respektonte Naltamadhnia. 
Pyetjes me shaka të mbretit, kur 
një herë po kalonte nëpër Shijak, 
nëse ndihet i nderuar, me që po e 
takonte në dyqan, ai iu përgjegj me 
buzëqeshjen e vet karakteristike: 
“Naltmadhni, miku pritet në shtëpi 
dhe jo në dyqan!”

Pushtimi fashist i vendit e tron-
diti thellë nacionalistin e orëve të 
para, Cen Krujën. Si antifashist 
ai dha ndihmë shumë të madhe 
materiale për njësitin partizan të 
zonës dhe për Pezën, ndonëse asn-
jëherë nuk do të pajtohej me qëlli-
met përçarëse të PKSH. Kërkesës së 
Kajo Karafilit për ta strehuar pas 
një atentati që mendonte të kryente 
në Shijak, më 7 dhjetor të vitit 1942, 
burri i mençur iu përgjigj: “Kush 
guxon me hy në Shijak për me vra, 
ka me lanë kryt e vet!”. Dhe pikër-
isht ashtu ndodhi. (Fjala është për 
atentatin e organizuar kundër atd-
hetarit të shquar shijakas Kapllan 
Bej Deliallisi, kundërshtar person-
al i Myslym Pezës, i cili dështoi dhe 
si pasojë mbetën të vrarë dy të rinj 
atentatorë, të dërguar nga Peza).  

Cen Kruja bëhet frymëzuesi dhe 
udhërrëfyesi i fëmijëve të vet, të 
cilët zgjodhën rrugën e luftës ile-
gale për liri dhe drejtësi shoqërore. 
Vajza e tij, trimëresha e paharruar 
Naile Kau, e edukuar me ndjenjën 
e lartë të atdhedashurisë, doli mbi 
mjedisin fanatik e plot paragjykime 
të atëhershëm. Kurrë nuk do të har-
rohet kontributi i kësaj vajze bur-
rneshe (në atë kohë e fejuar), e cila 
u bë shembull i gjallë për dhjetra 
vajza antifashiste të Shijakut, që u 
futën në rrugën e vështirë të luftës 

ilegale. Gjatë një bastisjeje të rreptë 
nga ana e fashistëve italianë, ndër-
kohë që po shpërndante trakte, Nail-
ja dha jetën si atdhetare e vërtetë, 
në gusht të vitit 1943, kur qe vetëm 
19 vjeçe. Por peshën kryesore të 
veprimtarisë antifashiste nga fëmi-
jët në familje do ta mbante i biri i 
Cenit, intelektuali i paepur Kapllan 
Kruja (Kau), krahu i djathtë i Bahri 
Shaqirit, drejtuesi i rinisë antifash-
iste për nënprefekturën e Shijakut, 
që përfshinte territorin nga Ndro-
qi e deri në Prezë. Me fjalën dhe 
shembullin e tij ai u bë frymëzues 
për rininë e qytetit dhe të fshatrave. 
Gjatë operacionit të vështirë të 
Dimrit, Kapllani u përlesh me armë 
në dorë kundër nazistëve. Gjysmë 
të ngrirë në dëborë nga të ftohtit e 
madh e sjellin fshehurazi në shtëpi, 
në Shijak, këtë trim të çartun, nën 
përkujdesjen e mjekut patriot Koço 
Deda. Ishte shkurti i vitit 1944, 
kur djaloshi 23-vjeçar do të nda-
hej përgjithmonë nga ideali i lirisë, 
nga familja dhe shokët e tij. Këto 
qenë dy goditje shumë të rënda për 
atdhetarin Cen Kruja, por rrugën 
e therorve për liri do ta ndiqnin 
djemtë e tjerë: Aliu, Beqiri e Petri-
ti (i paharruar do të mbetet edhe 
kontributi i  shkëlqyer i dhënë për 
vite me radhë nga të gjithë djemtë e 
Cen Krujës si sportistë të talenuar 
të skuadrës së futbollit “ERZENI”). 
Ndërkohë prej vitesh shtëpia e Cen 
Krujës ishte shndërruar në njërën 
nga bazat ma të rëndësishme të 
luftës në hapësirën Durrës, Shijak, 
Pezë dhe Tiranë 

Dita e Çlirimit nga pushtuesit 
e huaj, ndoshta më tepër se cilin-
do tjetër, duhej të gëzonte familjen 
e Cen Krujës, e cila kishte dhënë 
gjithçka për arritjen e saj. Por 
ideologjia komuniste, e cila nuk e 
njihte tolerancën dhe humanizmin, 
u hodh me tërbim kundër Cenit dhe 
familjes së tij. Ajo shkeli mbi gjakun 
e dy të rënëve për liri, të Nailes dhe 
Kapllanit, shkeli mbi veprimtarinë 
antifashiste të të gjithë pjesëtarëve 
të familjes, duke mohuar edhe kon-
tributin e paçmuar që kishte dhënë 
ajo materialisht (për batalionin par-
tizan të zonës, si edhe për Pezën). 
“Pushteti i ri popullor” nuk do t’ia 
falte Hysen Krujës as origjinën e tij 
si tregtar dhe as bindjet e forta na-
cionaliste. 

Pasi u sekuestroi gjithçka me 
vlerë dhe i flaku në mes të katër 
rrugëve, diktatura e egër, që tashmë 
kishte marrë revan, arrestoi dhe 
burgosi për shumë vite me rradhë 
atdhetarin Cen Kruja dhe po atë vit 
edhe djalin e tij, Beqirin. Shumë vjet 
kaloi nëpër burgje edhe djali tjetër, 
Aliu, po kështu burgosen i vëllai dhe 
nipa të Cenit. I tërë Þ si Kruja (Kau) 
në forma nga ma të ndryshmet do 
të provonte hakmarrjen e gjatë ko-
muniste. I tërë ky Þ s i paepur, nga 
më të nderuarit, jo vetëm në Shijak, 

(Vijon në faqen 9)
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ESSE

Nga Merlin Tushe

Edhe pse kanë kaluar 107 vite nga 
vrasja e Heroit të Popullit Isa Boletini, 
nga forcat malazeze në 23 Janar të vi-
tit 1916 në Podgoricë, për të treguar 
madhështinë e Þ gurës së Isa Boletinit, 
populli ynë e ka shprehur imazhin e 
Tij në mënyra dhe forma të ndryshme. 
Janë shkruar libra shkencorë dhe letra-
ro-historik dhe, janë mbajtur Konferen-
ca Shkencore mbi jetën dhe veprën e Isa 
Boletinit.

Në shenjë respekti dhe mirënjohjeje 
për Heroin tonë, portreti dhe Þ gura e 
Tij është paraqitur në simbole të shum-
ta shqiptare, si buste, monumete e ß -
amurë. Universitete mbajnë emrin Isa 
Boletinit, rrugë, bataljone ushtarake 
jashtë vendit janë quajtur me emrin e 
Isa Boletinit. Kemi emra njerëzish, Þ l-
ma e dokumentarë të shumtë, bluza të 
ndryshme me portretin e Tij.

Siç ishte edhe rasti i patriotit Ismail 
Morina, kur më 14 tetor 2015, ngriti ß a-
murin “Autochthonous” në mes të Beo-
gradit, ku ne stdiumin “Partizani” po 
përballej kombëtarja e futbollit shqiptar 
me kombëtaren e Serbisë. Më pas poli-
cia serbe e arreston Ismail Morinën. 

Si sot nëntë vite më parë, në mënyrë 
spektakolare ß amuri Shqiptar u valëvit 
i lirë për disa minuta në qiellin e Beo-
gradit. Kaq mjaftoi që Serbia të dësh-
monte edhe një herë frymën e saj ant-
ishqiptare…., ku pas 42 minutave lojë 
një ß amur shqiptar me Hartën etnike, 
portretet e Isamil Qemalit dhe Isa Bo-
letinit, dhe mbishkrimin “Autochtho-
nous” ß uturoi me dron përpara 25 mijë 
tifozëve….

Një Þ gurë të ngjashme të Heroit Isa 
Boletini e ka paraqitur në Þ lmin e Kino-
studios Shqiptare edhe aktori i njohur 
Reshat Arbana, i cili tek Þ lmi “Nëntori i 
dytë” u përzgjodh mes shumë aktorëve 
të tjerë për të interpretuar Isa Boletinin, 
rol të cilin ai e realizoi me sukses.  

159 vjet nga lindja dhe 107 vite nga vrasja e Heroit të Popullit Isa  Boletini (15 Janar 1864 – 23 Janar 1916)

• Këtë moment unë e lidh edhe 
me fi gurën e Heroit tone 
Kombëtar Gjergj Kastrio-
ti Skënderbeu. Pak ditë më 
parë më ra në dorë libri me ti-
tull “ISKENDER” i shkrim-
tarit Halit Daci, ish-ushtarak 
i lartë në Shqipëri, i cili jeton 
prej vitesh në SHBA, së bash-
ku me familjen. Në libër 
autori i kushton vëmendje 
edhe Reklamave fantastike 
e afi sheve që i bëheshin fi g-
urës së Skënderbeut për Op-
eretën “ISKENDER” përg-
jatë viteve 1880-të, në SHBA, 
të cilat janë paraqitur me një 
stil krejt të veçantë

Imazhi  i Isa Boletinit

Ndërsa 3 vite më parë, në një fshat 
të Korçës, një djalë i ri, amator në fus-
hën e artit, në dimër në kohë me borë 
skaliti e krijoi me dëborë monumentin 
madhështor të Isa Boletini. Ishte një 
punim shumë special, që artisti kishte 
dëshirë të qëndronte gjatë, por bora u 
shkri, bashkë me të edhe monumenti i 
Isa Boletinit. Foton me skulpturën prej 
dëbore të Isa Boletinit, na e dërgoi mikja 
jonë Merita Bajraktari McCormack i cila 
është nga Korça dhe jeton me familjen e 
saj prej vitesh në Washington, D.C.

Si pjesë e Folklorit Shqiptar janë edhe 
poezitë e tekstet muzikore që poetët e 
rapsodët popullorë i kanë krijuar Isa 
Boletinit. Nëpër veprimtari të ndryshme 
të komunitetit tonë në Neë York, ras-
ti më solli të takoj poetin popullor Isa 
Breçani, emrin e të cilit ja ka vendo-
sur daja i tij Bajram Dula nga krahina 
e Gashit në Tropojë, për nder të Heroit 
Isa Boletini, ndërsa nipit tjetër, vëllait 
të Isait, i ka vendosur emrin Adem, për 
nder të të atit të Isës, si trim e patriot 
i madh i shqiptarëve. Edhe Isa Breçani 
ka shkruar disa poezi kushtuar Isa Bo-
letinit, të cilat i reciton nëpër festa e ak-
tivitete të shqiptarëve në Amerikë.

Siç tregon Isa Breçani, gjyshi i tij 
Kasem Breçani ka luftuar përkrah Isa 
Boletinit për 13 ditë në vitin 1910, në 
njerën nga betejat e Qafës së Morinës, 
kundër xhonturqve. “Sipas tregimeve të 
gjyshit, thotë Breçani, Isa Boletini ishte 
shumë Þ snik, patriot i madh, njeri tepër 
bujar e trim i rrallë. Ishte shtatlartë dhe 
në Odat e Kuvendeve kur i duhej të hyn-
te përkulej shumë për të hyrë brenda.”

Gjithashtu edhe nëna ime, si pasard-
hëse e Boletinëve, ka vite që në çdo akti-
vitet me komunitetin tonë në SHBA, pa-
varësisht se nuk ka lidhje me jetën dhe 
veprën e Isa Boletinit, merr me vete edhe 
portretin e Isa Boletinit dhe e vendos në 
një kënd të dukshëm në ambjentin ku 
mbahet tubimi. Pankartë që e ka për-
gatitur piktori dhe veprimtari i njohur 
në Neë York Astrit Tota. Shumë syresh e 
kureshtarë e kanë pyetur se, çfarë e lidh 
eventin me Þ gurën e Isa Boletinit. 

Këtë moment unë e lidh edhe me 
Þ gurën e Heroit tone Kombëtar Gjergj 
Kastrioti Skënderbeu. Pak ditë më parë 

më ra në dorë libri me titull “ISKEND-
ER” i shkrimtarit Halit Daci, ish-ush-
tarak i lartë në Shqipëri, i cili jeton prej 
vitesh në SHBA, së bashku me famil-
jen. Në libër autori i kushton vëmendje 
edhe Reklamave fantastike e aÞ sheve që 
i bëheshin Þ gurës së Skënderbeut për 
Operetën “ISKENDER” përgjatë viteve 
1880-të, në SHBA, të cilat janë paraqi-
tur me një stil krejt të veçantë.

Në Amerikë kjo lloj reklame u bë 

tepër interesante. Shtoi kuriozitetin, 
shumë njerëz Þ lluan të blinin bileta 
për të parë dramën “ISKENDER” mbi 
Skënderbeun realizuar nga dramaturgu 
amerikan William D. Waton. Në çdo faqe 
gazete, apo postera publicitarë, siç ishin 
atë kohë, shkruhej me shkronja kapi-
tale emri i Skënderbeut “ISKENDER”. 
Edhe në rastet kur në një artikull gazete 
përmbajtja nuk kishte asnjë lidhje me 
emrin e Skënderbeut, reklama do të 
shihej vendosur në krye, në mes dhe në 
fund të artikullit me shkronja kapitale. 

por në të gjithë Shqipërinë e Mesme, 
nuk u mposht dot, por ruajti me fa-
natizëm krenarinë dhe respektin e 
thellë për veprën e të parëve të tyre. 
Gjatë gjithë periudhës së diktaturës 
u mohua plotësisht gjaku i derdhur 
për liri nga Naile dhe Kapllan Kau.

Përmbysja e madhe do të realizon-
te më në fund ëndrrën e familjes Kau. 
Përsëri në radhët e para të Lëvizjes 
Demokratike do të ishin trashëgim-
tarët e patriotit, sidomos nipat e tij, 
Ruzhdiu, Sovjeti, Kapllani (Loshi) etj. 
Rivarrimi i eshtrave të Cen Krujës, 
më 8 qershor të vitit 1994, në pra-
ni të qindra pjesëmarrësve, ishte dhe 
mbeti shprehje e dashurisë dhe e 
respektit të popullit të Shijakut për 
këtë bir të paharruar të tij. 

30 dhjetor 1994. Qindra qytetarë 
shijakas janë mbledhur në sallën 
e pallatit të kulturës të Shijakut. 
Djali i Cen Krujës, Aliu, tashmë i 
moshuar dhe i pamundur Þ zikisht, 
mbledh forcat e fundit, por nuk i 
ndal dot lotët nga emocioni i madh, 
kur merr dekoratat e larta akordu-
ar motrës Naile dhe vëllait Kapllan. 
Ai nuk përmbahet dhe me një nd-
jenjë të lartë mirënjohjeje e respek-
ti për demokracinë, i puth duart z. 
Pjetër Arbnori. Momente prekëse për 
të gjithë të pranishmit. I emocionuar 
thellë z. Pjetër Arbnori ia puth edhe 
vetë duart e rreshkura këtij plaku të 

HYSEN KRUJA (KAU) – atdhetari 
i fl aktë dhe humanistit të paharruar

urtë, (që aq shumë të këqia kishte pr-
ovuar në jetë), duke e përqafuar me 
dashurinë prej djali.

Kontributi i shquar i familjes Kau 
do të kujtohet nga bezi në brez. Ai 
është përjetësuar edhe në pllakën 
përkujtimore të vendosur në këtë 
shtëpi të përmendur.

Kam besim se disa vargje të 
thjeshta, por të sinqerta do t’u bëjnë 
sadopak jehonë atdhetarizmit dhe 
humanizmit të plakut të urtë, birit të 
paharruar të Shijakut e të Krujës së 
lashtë, Cen Krujës dhe familjes së tij 
të nderuar:

Dy Þ liza të dhashë Shqipni…

Dy Þ liza të dhashë, Shqipni, 
Unë Cen Kruja nga Shijaku, 
Edhe veten e baj ß i, 
Se për ty s’na dhimbset gjaku. 

Dhashë Nailen e Kapllanin, 
Bash në lulen e rinisë, 
Nuk e shihnin dot vatanin, 
Mbyt në gjak e mizori.
 
Dhashë ç’ka kisha ma të shtrenjtë
Fëmijë, mall dhe katandi,
Por e pësova me të padrejtë,
Mbylla jetën në robni.

Asnjëherë të mos harroni,
Ju, o nipër edhe mbesa,
Cen, Naile dhe Kapllani,
Jeni Ju, jeni shpresa.

(Vijon nga faqja 8)
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IN MEMORIAM

SHPENDI TOPOLLAJ

Ndarja nga jeta në moshën 80 
vjeçare e dr. Isuf Kalos është 
pritur kudo me hidhërim e 

keqardhje. Mjekësia shqiptare humbi 
njërin nga përfaqësuesit më të shquar 
të saj, endokrinologun më të kualiÞ kuar 
dhe të njohur ndërkombëtarisht, autorin 
e disa librave për diabetologjinë. Në një 
nga komunikimet e fundit, e kuptova 
se po e priste me stoicizëm fundin, kur 
më shkruante se po kurohej pasi ishte i 
sëmurë, por mesa duket edhe mjekësia 
ka limitet e veta. Disi i keqkuptuar Þ lli-
misht si mjeku i diktatorit, ai i shfaqi të 
gjitha vlerat e veta prej humanisti dhe at-
dhetari demokrat, dhe Þ toi dashurinë dhe 
respektin e njerëzve, jo vetëm në ndihmën 
e pareshtur ndaj pacientëve apo në të 
gjitha daljet e tij publike, por veçanërisht 
me botimin e librit me kujtime për anën e 
panjohur të Bllokut. Nisur nga postulati 
romak “Verba volant, scripta manent”, po 
e paraqes karakterin botkuptimor të tij, 
me analizën rreth librit të tij voluminoz.    

Ndofta, më shumë se çdo libër tjetër, 
libri me rrëÞ me “Blloku” i doktorit të 
nderuar Isuf Kalo, ka ngjallur mjaft dis-
kutime. Kjo ß et qartë se ai po përcillet me 
mjaft interes nga lexuesit e shumtë. Por ai 
mund të quhej edhe tjetërsoj: “Midis Nexh-
mijes dhe Ramizit”. Po kush është ky nje-
riu në mes? Vetë autori i librit apo shumë 
më tepër se ai, Enver Hoxha? Ballazi, 
është Isuf Kalo, mjeku i aftë, i ndershëm 
dhe i përkushtuar që me mprehtësi dhe 
përgjegjësi qytetare, ndofta pak dhe his-
torike, guxoi të hedhë në letër gjithë sa pa 
kryesisht tek ata të dy. Madje shkoi edhe 
më tej; nuk ja privoi vetes të drejtën që të 
analizojë dhe të japë fundja, mendimet e 
veta të sinqerta për shumë ngjarje e zhvil-
lime si brenda folesë së grerëzave, ashtu 
dhe jashtë saj. 

Kurse mes rreshtave, na shfaqet ai 
i madhi fare, ai që në shtetin që ndërtoi 
me gjoja atë rreckën e neveritshme mark-
siste - leniniste dhe nën shembullin e 
deklaruar të Ivanit të Tmershëm të Ru-
sisë sovjetike, ua kaloi për nga mizoritë 
shumë diktatorëve të tjerë. Ja se ç`thotë 
për të doktori: “Enveri e kopjoi modelin 
nga Stalini, i cili besonte se “Një vdekje e 
vetme është tragjedi. Një milion të vrarë 
janë statistikë”. Dhe, dr. IsuÞ  bën me dije 
se posaçërisht për të mund të shkuaj një 
herë tjetër, por që mesa duket nuk arri-
ti ta bëjë. Shumë mirë do të qe, por edhe 
kaq mjafton që të dalë në pah portreti i 
udhëheqësit megalloman me dy fytyra. 
Pasi vetë lexuesi, si me deduksione, ashtu 
edhe me induksione, fare lehtë mund të 
arrijë tek e vërteta. Thashë me dy fytyra, 
pasi sado i lig të jetë njeriu, në familje do 
të sillet si baba e bashkëshort i dashur, i 
përkushtuar dhe i dhembshur. 

Familja për këdo është e shtrenjtë dhe e 
pazëvendësueshme. Kur e ke mundësinë, 
për çdo shqetësim që mund të ketë fëmi-
ja, jo në Paris, por në Hënë do e çoje atë. 
Problemi qëndron sesa mendon dhe bën 
për të gjithë familjet dhe fëmijët e tjerë, kur 
i ke dalë vendit për zot. Natyrisht që aso 
kohe u bënë edhe të mira, si punësimi, 
shkollimi, shëndetësia, uzinat, fabrikat, 
boniÞ kimi, mekanizimi i bujqësisë, elek-
triÞ kimi, rrugët etj. Por kur udhëheqësi, 
krahas këtij synimi të shpallur, e tmerron 
popullin e vet me anë dënimesh absurde 
dhe me frikë, me burgje e internime, me 
pushkatime njerëzish pa faj dhe shokësh 
të luftës e besnikë, e verbon dhe s`e le të 
shohë rreth e rrotull, e ndrydh dhe e de-
gradon shpirtërisht, e varfëron në kuÞ jtë 
e mjerimit me politika aventuroze, e izolon 
nga bota, e robotizon për ta bërë vegël të 
bindur për hir të pushtetit, atëherë, nuk 
vlejnë aspak meritat që mund të kesh. 
Konfuci dikur thosh se “Edhe në qoftë 
se ju keni aftësi të shkëlqyera, por jeni 
arrogant, ato nuk ja vlen të merren në 

Dr. ISUF KALO – Personalitet i 
shquar i shkencës dhe kulturës tonë

konsideratë”. Pra, Þ lozoÞ  kinez bën fjalë 
vetëm për arrogancë dhe jo për mizo-
ri. Se mizoritë i bëjnë Neronët. Pastaj, 
duhet kujtuar se edhe masa e atyre që 
do e lexojnë librin e tij, janë të ndarë. Pasi 
duhet pranuar se ka ende shumë nga 
ata që u ka mbetur ora atje ku aq bukur 
e përshkruan Aleksandër Solzhenjicini 
te libri madhor i tij “Arkipelagu Gulag”: 
“Dikur në djep na këndonin këngën: “I 
tërë pushteti sovjetëve!” Ishim ne që atë 
doçkën e zeshkët prej fëmije e zgjasnim 
drejt borisë së pionierit dhe thirrjes: “Të 
jeni gati!”, i përgjigjeshim: “Gjithmonë 
gati!” Kjo ndofta ka qenë dhe dilema më e 
madhe e dr. IsuÞ  Kalos, para se të vend-
oste ta shkruante atë libër, por që ai e ka 
kapërcyer me sukses. Ai, nga pozicioni 
aspak komod ku ndodhej, për hir të mo-
ralit njerëzor që buron nga mirënjohja e 
të mbajturit afër, është përpjekur t`i tra-
jtojë personazhet e dukura, por dhe atë 
të padukurin, sipas parimit të Paskalit se 
“Nuk tregohet madhështia duke qëndru-
ar në një ekstremitet, por duke i prekur të 
dy në të njëjtën kohë”. Duhet pranuar se 
thuajse të gjithë ne besuam në ato që na 
thuheshin, nga atelieja e propagandës së 
Ramiz Alisë dhe Instituti i Gënjeshtrave të 
Nexhmije Hoxhës, me bekimin e mjesh-
trit të manipulimit Enver. Nuk e dinim se 
Franc Kafka paska thënë se “Të besosh 
te progresi, nuk do të thotë se progresi ka 
ndodhur”. Kafkës, nuk ja zije dot emrin 
në gojë e jo më ta lexoje e ta studioje. 

Se në Shqipërinë e asaj kohe qën-
dronte një kokë shumë më e madhe se 
të gjithë Þ lozofët e botës. Një Þ lozof që e 
kishte parë perëndimin dhe që paradok-
salisht kishte një bibliotekë mjaft të pa-
sur. Një bibliotekë, ku kishte mësuar për-
mendësh “Sundimtarin” e N. Makiavelit, 
por çuditërisht i kishte shpëtuar “Mbreti 
Lir” i Shekspirit, për të cilin N. A. Dobrol-
ubovi shkruante: “Duke vënë re Lirin, në 
Þ llim ndiejmë urrejtje ndaj këtij despoti 
zvetënues, po duke ndjekur zhvillimin e 
dramës, pajtohemi me të, e simpatizojmë 
si njeri që ndiejmë indinjatë e mëri tani 
më jo kundër asaj gjendjeje barbare e çn-
jerëzore që mund të çojë në shthurje edhe 
një njeri të atillë siç ishte Liri”. Po ky mbreti 
ynë, në të kundërt të Lirit, sa më shumë 
kalonin vitet, aq më shumë tërbohej. Ja 
si thotë në një rast dr. IsuÞ : “Enveri ishte 
i detyruar ta shpallte Mehmetin armik, 
sepse përndryshe historia do ta shpallte 
një ditë atë vetë fajtor për fundin e tij trag-
jik. Së dyti, po të tregohej sentimental, do 
të shembej karkasa e regjimit të frikës dhe 
ndëshkimit që ai kishte ngritur për katër 
dekada me radhë, për të mos toleruar tek 
askush nga bashkëpunëtorët mosbind-
jen, rebelimin, lirinë e vendimmarrjes, 
anashkalimin dhe fshehtësinë ndaj tij.” 
Dhe e bënte këtë ndaj njeriut më të afërt 
në udhëheqje. E çfarë mund të pritet më 
shumë nga ky autor për të stigmatizuar 

diktatorin? Po ashtu, sikurse del edhe në 
libër, dr. IsuÞ  sqaron se edhe pasi ranë 
në vështirësi, duke e humbur pushtetin 
e bashkë me të privilegjet, duke u ndësh-
kuar nga opinioni dhe ligji dhe duke u 
cilësuar me të drejtë si përgjegjësit më me 
peshë të fatkeqësive dhe shkatërrimit leg-
jendar të shtetit, duke e shpënë atë me 
konshiencë drejt greminës, edhe Ramizi 
me Nexhmijen, nuk i ngjanë askund Lir-
it. Ata me shkrimet, kujtimet dhe librat e 
botuar, jo vetëm konÞ rmojnë servilizmin 
deri në nënshtrim ndaj Enver Hoxhës, 
përkrahjen që i dhanë atij, por edhe nuk 
ndienin asnjë brejtje ndërgjegjeje. Dr. Isu-
Þ  veç analizave të thella dhe të bazuara 
në një arsyetim superior për shumë ng-
jarje të ndodhura mes banorëve të Bllo-
kut dhe që nuk mbaruan kurrë, bën dhe 
zbërthime psikologjike të personazheve që 
gjallonin në atë “parajsë” shqiptare. Ato 
janë të denja për penën e Cvajgut. Vini re 
se si shprehet ai për të ashtuquajturën 
vetëvrasje të M. Shehut (Ah sikur të qe 
vetëm ajo!): “Kur vret dikë është krim; kur 
vetëvritesh është mëkat, kur lejon të të 
vrasin është nënshtrim; kur një i “çartur” 
dhe qeveritar aq i lartë dhe aq i fuqishëm 
si Mehmeti përulej i dorëzuar pa dinjitet 
ndaj padrejtësisë që i bëhej, çfarë mund 
të bënin qytetarët e thjeshtë ndaj dhunës 
dhe padrejtësive pushtetore ndaj tyre.” Dr. 
Kalo ishte Þ snik. Ai me një kulturë dhe 
edukatë gati aristokratike, që i bën nder 
gjithë intelektualëve tanë, kish një vet-
përmbajtje të admirueshme, kur i duhej 
të ß asë për të tjerët. Aq sa në asnjë rresht 
nuk dinte të mburret, aq edhe mundohej 
t`i vlerësojë dhe respektojë ngrohtësisht, 
plot dashamirësi e pa pasion miqtë e spe-
cialistët e tjerë. Ai, ishte i prirur vetëm nga 
e mira. Se njeriu është kompleks. 

Na i jep portretet e Nexhmijes dhe të 
Ramizit në detaje, në shndërrimin grad-
ual që pësojnë, me të mirat e të këqiat e 
tyre, me ngjashmëritë dhe kundërshtitë 
që shfaqën, me përkujdesjet për të afër-
mit, por me përbuzjen për të tjerët, pra 
me moskoherencën e tyre. Të mbetet në 
mendje ndjeshmëria që gruaja e diktatorit 
tregon në letrat që i shkruan dr. IsuÞ t në 
Paris për vajzën e saj dhe shpërÞ llja ose 
më mirë, pashpirtësia që ajo shfaq ndaj 
një nëne tjetër, shoqe dhe bashkëluftëtare 
e dikurshme, të cilës po i vdes e bija e 
sëmurë me kancer. 

Dr. Kalos, duke kryer detyrën e 
ngarkuar brenda Bllokut, nuk i mun-
gon mprehtësia e shikimit për të parë tr-
ishtueshëm situatën reale dhe të mjerë 
të popullit që përballet me mungesa nga 
më të domosdoshme. Po ashtu, ai askund 
nuk dyshon se goditjet deri në asgjësim të 
njerëzve, vinin si rezultat i tradhtisë apo 
armiqësisë së tyre dhe se ata vriteshin për 
të mirën e popullit. Ai e dinte se te ne ve-
prohej sipas parimit romak: “Per fas e per 
nefas”, pra “Me mjete të drejta e të padre-

jta”. Atij, duke pohuar se vetë hynte tek 
ata që i kishin disa privilegje, i dhimbsen 
ata që e pësuan nga diktatura. Absurdi i 
hakmarrjes shkonte deri te fëmijët e nipat 
dhe atij s`ka sesi të mos i bënte përshtypje. 
Kishte mendjen e kthjellët, njihte sjelljen e 
diktatorëve përgjatë historisë, pra e dinte 
se deri ku e shtrinin goditjen ata dhe zem-
rën e kishte të mbushur me dashuri për 
njerëzit e thjeshtë. Dr. Kalos, atëherë i 
shkonin për shtat fjalët e Kafkës se “Di-
kur nuk e kuptoja pse nuk gjeja përgjig-
je ndaj pyetjeve të mia, kurse tani nuk e 
kuptoj pse duhet të pyes”. Dhe në këtë 
libër, dr. IsuÞ  e çon arsyetimin e tij më tej 
dhe nuk ngurron t`i referohet nobelistes 
polake W. Szymborska: “U mësuam të 
detyruar të hamë jetën e njëri - tjetrit për 
të mbijetuar”. Kështu na katandisi tym-
naja e propagandës mashtruese e çiftit 
Nexhmije - Ramiz, të cilët në një laborator 
dramatik, kërkonin të krijonin njeriun e 
ri, përherë sipas dëshirës të faraonit. Në 
Bllok edhe banorët e rëndësishëm të tij, jo 
vetëm hanin shoku - shokun, por edhe i 
ruheshin si djalli nga temjani atij që vetë 
ja kishin krijuar kultin e neveritshëm. 
Kishte rilindur Bizanti. Këto i gjejmë në 
ato intrigat, plenumet e kongreset që aq 
bukur na i paraqet dr. Kalo. Fakti se ai 
ruante atëherë, por edhe sot e kësaj dite, 
konsideratën më të madhe për gjeniun e 
kombit, antikomunistin e përjetshëm Is-
mail Kadare, dhe e citon herë pas here 
atë, por edhe mjaft Þ gura të tjera, shpesh 
edhe brenda Bllokut, por që e kishin kup-
tuar herët se ai sistem s`kishte të ardhme, 
ka një domethënie të padiskutueshme 
për të kuptuar vetë Þ gurën e dr. Kalos. Në 
realitetin shqiptar, janë të pakët ata burra 
që kanë kurajën, mençurinë, erudicionin 
dhe njerzillëkun, që pa drojë të kapërce-
jnë mbi paragjykimet e mundshme të 
kokëtrashëve, siç bën dr. Isuf Kalo. Ashtu 
sikurse ai jep një shembull të rrallë në të 
kuptuarit e nevojës së demokracisë dhe të 
kritikës që i bën mangësive jo të pakta të 
tij. Ashtu sikurse nuk është e lehtë të gjesh 
dikë tjetër, që të mbesë mik i palëkundur 
për këdo, pa marrë parasysh rreshtimin e 
kundërt politik. Për më tepër, ai paraqitet 
jo vetëm në këtë libër, por edhe nëpër in-
tervistat e dhëna në TV, modeli i intelek-
tualit modest, tolerant, i vetpërmbajtur, 
gjakftohtë dhe mirëkuptues, ndaj kujtdo 
që nuk është i të njëjtit mendim me të ose 
edhe që i bën kritika, ndofta fare të pa-
merituara. 

Shikimi i tij plot mirësi, ashtu sikurse 
e gjithë ajo që aq mrekullisht ka shkru-
ar, janë thirrje për bashkim. Ai, sikur të 
thotë: Mjaft më me ndarje e sherre. Nuk 
shkohet kështu në Evropë. Të nxjerrim 
mësime nga pësimet. Ai, në moshën që 
ndodhej, nuk sillej kështu për karrierë, 
se me të ishte ngopur. Ai vetëm kërkon 
të mbesë deri në fund i vërtetë. Askush 
nuk e detyroi të shkruaj në kapitullin 
kushtuar eksodit: “Pamjet e anijeve të te-
jmbushura me ta (të varfërit e pashpresë. 
SH. T.), u përshkruan nga shtypi i huaj 
si apokaliptike, biblike dhe jashtëzakon-
isht shokuese për teleshikuesit e Italisë, 
Europës dhe mbarë botës. Ishin tablo 
rrëqethëse, dëshpëruese e mjerimit të 
një vendi dhe të popullit të tij që ndihej i 
kërcënuar nga skamja, e që luftonte për 
ekzistencë.” Po ashtu, në libër janë të pa-
fundme përshkrimet e kapriçiove dhe in-
ateve tragjike të diktatorit të pangopur me 
gjak njerëzish, tekat e N. dhe R. apo dhe 
byroistëve të tjerë mendjengushtë dhe 
neveria e tij për to. Dr. IsuÞ  të magjeps 
si me nivelin e tij kulturor, ashtu dhe me 
stilin që përdor. Ndaj s`më mbetet tjetër, 
veçse të përsëris fjalët e thëna nga Steve 
Weinbergu te “The Seattle Times” për 
romanin “Jehona e kujtesës” i Richard 
Powersit: “Një stilist i klasit të lartë… per-
sonazhet e tij udhëtojnë gjatë në kujtesë”. 

I paharruar kujtimi për të!
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Nga Neki Çako

E papritur shungulluese. Ndodh të më vi-
jnë në mëndje peisazhe perëndimi të 
braktisur, ulërijnë kujtime të  largëta, 

ngaqë edhe të vdekurit  ß asin me të gjallët. Nuk 
mundesha të bëja asgjë.Isha nga të paktit që i bëja 
shoqëri në momentet e fundit të jetës së tij!.E’h, 
si është njeriu. Mu dyndën kujtimet! I mbyll sytë, 
dua të arnoj zhelet e kohës, por imazhi i gjënte të 
gjitha shtigjet e fshehta e të çon atje në atë oaz  
të egër të jugut ku mundohem të gjej copëza kuj-
timesh nga jeta jonë e vegjëlisë. 

Arbeni u lind më 31 Janar 1960! Për koicidencë 
po në atë vit linda edhe unë! Ishim moshatarë, 
jetonim në të njëjtën lagje. Shkollën 8 vjecare e 
nisi më herët, ndërsa unë një vit më pas. E  kryem 
shkollën në vëndlindje në Nivicë. Pastaj jeta mori 
rrjedha të ndryshme. Arbeni përfundoi shkollën e 
mesme “Jani Minga”për mjekësi në Vlorë me rezu-
ltate shumë të larta! Pas një periudhe shkëputje 
disa vjecare, mes shumë peripecive të kohës në 
vitin 1984 ai mundi të Þ tonte të drejtën e studim-
it për shkollën e lartë, në Fakultetin e Mjeksisë 
në Tiranë. Pas përfundimit të saj punoi si mjek 
për disa vjet në Tepelenë dhe rrethinat e saj. Ai 
u rikthye sërish për specializim në Tiranë dhe u 
diplomua ne degën mjek specialist traumatolog. 
Rezultatet edhe këtu nuk munguan. Në vitin 1993 
deri në vitin 2003 Arbeni punoi në klinikën mjek-
sore Qeveritare në Tiranë. Nga viti 2003 deri në 
vitin 2007 ai do të kryente detyrën e nën/drejtorit 
të Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetsor. 

Më vonë nga viti 2007 deri në vitin 2010  do të 
drejtonte spitalin privat Internacional në Durrës. 
Ndërsa nga viti 2010 e deri në fund të jetës së 
tij ai do të jepte kontributin e tij në spitalin ush-
tarak (QSUT)  në detyrën e mjekut kirurg trau-
matolog. Kush pati fatin ta njihte Arbenin kishte 
Þ tuar një mik. Ai nuk bënte diferencime . Por, me 
atë qetësine e tij dhe frymën e mjekut  human, të 
një njeriu  Þ snik, të konsoliduar në breza , që nga 
familja të gjëndej në çdo moment pranë. Vetëm fja-
la ta lehtësonte dhimbjen, e pasi ndaheshe me të, 
të dukej vetja se kishe gjetur melhemin e duhur 
dhe dhimbjet largoheshin si me frymën e shen-
jtë. Erërat e jetës në sistemin demokratik na për-
plasën sërish në të njëjtën lagje në Tiranë, pothuaj 
në të njëjtën distancë si atje në  Nivicën e largët.. 
! Kumtet i shkruaj me lotë ndër sy. Dhimbja më 
tretet në fytyrën Þ snike, në fjalët e tij. E ndoqa 
me shpresën e thellë se ylli i karvanit nuk  do t’ju 
kthehet mbrapësht shqetësimeve makabre ? Por 
mëkot! Nuk dija cfarë fjalësh të zgjidhja për të 
folur me të.  

Ndjehesha si i zënë në faj! Nuk dija nga t’ja 
nisja. Flisja për c’do gjë. Numëroja çapkënllëqet 
e moshës, lojën e futbollit me top prej  llastiku. 
Shkoja deri aty, në ato shtigje të thepisura ku na 
gjakoseshin këmbët për të mbedhur një degë daf-
ine. Kujtoja bukën e misrit, 13 fushatat e Kooper-
ativës në 12 muajt e vitit. 

Të gjitha këto, për të sjellë sado pak humor, 
por,  më kot !  Ai, më shikonte në sy e mi kishte 
lexuar mendimet e mija. Ishte e pa mundur të ka-
lonte koha?  Ngryset e përmbyset dita pa fjalë.  E 
c’farë mund ti shpjegoja unë një mjeku si ai , për 
atë sëmundje ß amë! Nuk u ankua asnjeherë! Dhe 
as që i shkonte mëndja asaj ane! Goditjet ishin të 
një pas njëshme dhe fatale për Arbenin. Më parë 
nëna e tij Fiqireti një grua e Þ sme dhe me shumë 
humor nga Dukajt e Nivicës do të ndëronte jetë. 
Camuaj mëvonë në të njëjtin vit, babai i tij Hu-
lusiu një burrë shtat lartë,  i arsimuar i zgjuar, 
që  gjithë  jetën e tij ju përkushtua arsimit që nga 
Kosova si arsimtar e më pas si drejtues arsimi,  
për ta përmbyllur në vëndlindjen e tij  deri sa doli 
në pension. Ai ka kryer edhe  detyra të ndryshme  
në jetën shoqëore duke dhënë kontributin e tij 
në zgjidhjen e shumë problematikave të  kohës. 

Largimi i parakohshëm nga jeta i Kirurg-Traumatologut dhe publicistit të mirënjohur  

LOTËT E DHIMBJES PËR dr. ARBEN RUNA

Drejtor Hulusiu edhe në pension nuk reshti së 
punuari, por, ai nuk do ta përballonte dhimbjen 
për Fiqiretin duke u bashkuar me të,  për të mos 
u ndarë, atje në botën e përtejme. Arbenin tani 
përveç dhimbjes për prindërit përpos sëmundjes 
së tij, atë e bluanin meraqet për fëmijët, gruan e 
tij, Adën, të afërmit, shtëpinë e rrënuar në fshat 
dhe shkrimet e pa botuara ja tretnin shpirtin pak 
nga pak. Koha kalonte pa u kuptuar. Por ai, gjente 
forcë dhe me atë Þ nesën e tij të spikatur gjente 
momentin e duhur të më përcillte. Ik ,se edhe ti ke 
hallet e tua , nesër je për punë, takohemi sërish. 
Sëmundja kishte përparuar. 

Më mirë se c’do kush nga ne, që donim ti jep-
nim kurajo, ai e njihte gjithë forcën e gjykimit të 
njohurive të tij, të mprehtësisë së tij, ndaj edhe 
stërmundohej e rrinte ashtu i shtrirë me bomblën 
e oksigjenit për ta sÞ duar atë sëmundje ß amë! 
Por..asgjë ?! Fatkeqësisht shpirtëligësia vdekje e 
rrëmbeu tinëzisht, pa aspak mëshirë e dhëmshuri. 

Shumë para kohe. Kur energjitë e tij pro-
jektuese, mendimet e tij reformuese ishin në 
lulëzim të plotë. Vajtojnë njerzit e dashur, shokët, 
miqtë që aq shumë i deshi. Lotojnë burimet ujë 
kristal. Ëndrra për një shëtitje me ide të reja, u 
shkretua! Ashtu siç kërkoi të jape mendime e zg-
jidhje. Aty ku ai punoi me pasion e ndershmëri 
për të projektuar udhë të reja në trajtimin dinjitoz 
të të rejave mjeksore. Atje la, aq gjurmë sa që, ko-
legët e ndjejnë thellë fatkeqësinë e ndodhur. Emri 
i tij edhe sot qëndron në derën e dhomës ku ai 
sherbeu si mjek në (QSUT) për ta kujtuar,  e të nd-
jehen që e kanë mes tyre!. Këto janë për të shpër-
blyer punën e tij mbi tridhjetë vjeçare. Përkush-
timi i tij me plotë vetëdije, me studime, shkrime, 
janë limfa përçuese e dijenive mbi të ardhmen e 
tyre. Janë  poezitë, zëri i Tij në takime, në biseda, 
në qindra artikuj, janë kushtrimi i së ardhmes për 
cdo shqiptar. Ai, me energjitë e tij Þ zike, me stu-
dimet e tija përçoi tek pacientet mjekun human e 
dashamirës. 

Ju buzëqeshte, i këshillonte, ju jepte mendime 
të vyera. Sa e sa reportzhe,  përshkrime letra-
re, porterte e artikuj problemor të mbushur me 
Þ lozoÞ  në gjithë shtypin shqiptar. Ato janë mi-
shi e gjaku i tij për përparimin dhe mirëqënjen e 
së ardhmes së shqipërisë demokratike. Ky ishte 
Intelektuali Niviciot që nuk ju shua frymëzimi, 
shpirti i bashkëpunimit, që ndershmëria në punë 
e në mardhënjet njerëzore , me fëmijë, të rritur, 

fshatarë, e qytetarë, kolegë e shkencëtarë, ishte 
etalioni i thjeshtësisë e modestisë së artë  të Tij! 
E tani në këtë natë të hidhur shëndreu në këtë 
ß lad të grisur, të gjithë heshtim. Por jo!! Ne duhet 
të kujtojmë këtë ditë, kur ai u largua në botën e 
përtejme, duke lënë veprën e tij të pavdekshme , 
të konkretizuar, por të pa shkruar. Modestia dhe 
thjeshtësia e tij nuk ia arriti ta hidhte në libra, 
gjithë krijimtarinë e tij.Ndaj ne bashkohesit shokët 
miqtë e kolegët duhet t’i realizojmë si kumte të nje 
ylli që ndrin, e që duhet të rrezatoj ditën e natën  
mbi kulturën shqiptare e mbi të gjitha mbi jetën 
njerëzore,  për të afërmit dhe shoqërine e tij të zg-
jedhur. Edhe pemët me gjethet e zverdhura edhe 
malet e grivër në këtë dimër të trishtueshëm duket 
se po zbrazin lotët e dhimbjes për këtë humbje të 
parakohëshme të një mjeku kirurg traumatolog, 
të një novatori e shkencëtari edhe pse  pa titull 
zyrtar. Fatmirësisht këtij mjeku human, mbushur 
me pasion e kulturë të thellë e të gjerë , meraqet 
e të cilit, në një farë mënyre ju përmbushën nga 
shoqëria e tij e zgjedhur, Mero Baze, Arben Bllaci 
dhe Arben Muka , të cilët punuan pa u lodhur, 
rrëmuan me qindra arkiva ku, gjetën disa tregime 
proza dhe poezi të botuara e disa të tjera të ngelu-
ra në copa letra të cilat u qëmtuan mrekullisht, u 
përmblodhën dhe u botuan pas vdekjes në librin 

që Ai, vet e kishte titulluar “Ç’mendina që e qua-
jmë  Atdhe”!  Dikur, si për ironi të fatit ai vetë do të 
shkruante e botonte , në poezinë e tij, të titulluar: 
-“Perpara se të vdesësh,” sikur ta kishte  parand-
jerë këtë ikje të parakohëshme të tij , e për ta lënë 
si“ etyd” për të gjithë ne  dhe brezat që do të vijnë. 
Më poshtë do te rendis  dy vargje nga kjo poezi:

-Njeri,mendohu gjatë, para se të vdesësh/Ndry-
she do të jesh i vdekur dy herë!

Arbeni lindi për të mos vdekur kurrë! Megjithëse 
vdekja merr me vete një dhimbje, që askush nuk 
mund ta shërojë. 

Mirëpo njerëzit vdesin vetëm kur të dashurit e 
tyre pushojnë që ti kujtojnë ata. Ai ishte një per-
son i jashtë zakonshëm, që do të mbetet gjithnjë i 
gjallë në kujtimet tona.



SHKURT 2023; Nr. 2(416 )12 VETERANI

FOTOREPORTAZH

HALIL RAMA

(vijon nga fq.4)

SAKRIFIKOI JETËN PËR ATDHEUN

Para tre muajsh (2 nëntor 2023), në përurimin e 
një prej shkollave të reja që është hapur vitin e kalu-
ar në Tiranë, së cilës i është vendosur emri “Klodian 
Tanushi, në nder të ‘Dëshmorit të Atdheut’, ma-
jorit që humbi jetën në krye të detyrës në Letoni”, 
Kryeministri Rama që ishte i pranishëm në përu-
rimin e saj në Qesarakë, me kushte dhe hapësira 
moderne, ndër të tjera vlerësoi aktin e heroit të 
paqes që sakriÞ koi jetën për atdheun, duke mbe-
tur shembull frymëzimi për të rinjtë.

Ndërsa kryebashkiaku Erion Veliaj, duke kujtu-
ar Þ gurën e Major Klodian Tanushit, tha se her-
onjtë e sotëm janë ata që nderojnë kombin edhe 
pas vdekjes. “Sot është një ditë e trishtë sepse ku-
jtojmë shokun tonë, djalin tuaj që nuk është më, 
por një gjë është e sigurt: ky emër, kjo shkollë, do 
të jetë këtu në jetë të jetëve. Sot kemi nevojë më 
shumë se kurdo për frymëzim”, tha ndër të tjera 
kryebashkiaku Veliaj. Jeta dhe vepra heroike e 
Klodian Tanushit u vlerësuan gjithashtu edhe nga 
ministrja e Arsimit, Evis Kushi, dhe nga deputeti i 
zonës, Xhemal Qefalia.

KLODIAN TANUSHI, NË PANTEONIN E VLER-
AVE TË KOMBIT

Nëse në kampin e NATO-s në Letoni është vendo-
sur një memorial për Klodian Tanushin dhe Zarife 
Hasanajn, të cilët humbën jetën pas shpërthimit 
në bazën e NATO-s në Letoni, vendosja e emrit të 
Klodianit shkollës së re moderne në Qesarakë që 
u përurua dje në një atmosferë mjaftë festive, në 
zonën ku jeton familja e tij, duhet konsideruar e 
vlerësuar si një vendim historik i Këshillit Bash-
kiak të kryeqytetit.

Kjo, edhe për faktin se në librin e babait të tij 
gjen mesazhe vlerësuese të personaliteteve ndër-
kombëtare e vendase që e vendosin Klodianin në 
panteonin e vlerave të kombit. Mjafton të perifrazo-
jmë qoftë dhe ministrin e Mbrojtjes të Letonisë, Ar-
tis Pabriks, se “Letonia është shumë mirënjohëse 
për aleatët tanë nga Shqipëria, për kontributin e 
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tyre në praninë e zgjeruar të NATO-s në grupin e 
betejës”.

Nëse në Ditën Kombëtare të Dëshmorëve 
në Letoni përkujtohen dëshmorët më të rinj të 
Shqipërisë, major Klodian Tanushi dhe nëntetare 
Zarife Hasanaj, s’ka dyshim që në vendlindjen e 
tyre ata duhen përkujtuar më me madhështi. Ndaj 
dhe emërtimi i kësaj shkolle me emrin e Klodianit 
ishte vendimi i mirëpritur nga komuniteti. Jeta e 
Klodianit, Zarifes dhe shumë të tjerëve që shërbyen 
dhe ranë heroikisht në misionet paqeruajtëse, ß et 
për dinjitetin e gjakut që nuk bëhet ujë, për shem-
bullin e krijuar që nga marrja e qumështit dhe 
këshillave të para të nënës e babait në djep, deri 
në përfshirjen në këtë familje të madhe të Forcave 
të Armatosura, e cila është e përkushtuar për të 
mbrojtur bashkësinë e madhe të njerëzve të këtij 
vendi dhe të Aleancës.

Ata na tregojnë se paqja ka një çmim. Dhe siç 

shkruan Kamber Faruku në parathënien e librit 
“Klodian Tanushi, Heroi I Paqes” (me autor, babain 
e tij Bastri Tanushi): “Lapidari përkujtimor i djal-
it ß okëverdhë dibran, majorit të NATO-s, Klodian 
Tanushi, atje në Letoninë e largët, është një sim-
bol i miqësisë mes popujve, që bën krenar jo vetëm 
familjen e Klodianit, nënë Lumen dhe babë Basriun, 
por çdo shqiptar. Ai lapidar i heroit të NATO-s është 
në sintoni me trimërinë dhe humanizmin shekullor 
të popullit shqiptar, i cili është ndezur si qiri edhe 
për lirinë e të tjerëve. Mijëra njerëz, në shekuj, do të 
qëndrojnë të heshtur dhe kuriozë para asaj pllake 

përkujtimore, si në një vend të shenjtë. Do lexojnë 
aty, do pyesin, do mësojnë dhe do nderojnë këtë 
luftëtar të përjetshëm të paqes”. Kështu do bëjnë 
edhe dhjetëra breza nxënësish të ndodhur pranë 
këndit muzeal “Klodian Tanushi, heroi i paqes”, që u 
përurua dje në shkollën që mban emrin e tij.

“Mjeshtër i Madh”


