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11-vjetori i Pavarësisë së Kosovës, 
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Senatorët dhe kongresistët amerikanë në Prishtinë. Sekretari i Shtetit Pompeo urime të veçanta

20 VJET MË PARË,
NGJARJET QË 
NDRYSHUAN  

POLITIKËN BOTËRORE 
NDAJ KOSOVËS

Nga Bashkim Hisari

Në Prizren muaji janar sivjet si kur-
rë më parë është i errtë, ftohtë i madh, 
i thatë e me ngricë. Gjatë ditës rrugëve 
shihen pak njerzë e shumë forca Ser-
be. Ndërprerjet e rrymës janë të shpe-
shta. Nga terrasa e shtëpisë ku jetoj 
shihet se në hapësirën që shtrihet 
rreth Kompleksit Memorial të Lidhjes 
së Prizrenit dhe përreth Shadervan-
it-qendrës së qytetit, janë dislokuar 
forca të mëdha policore e ushtarake 
serbe. Ata po mbështeten nga grupet të 
vogëla paramilitare dhe nga serbët lo-
kal, sidomos nga ekstremistët e lagjës 
“Nënkala” (Podkalaja) të Prizrenit. Gru-
pet terroriste Tigrat e Arkanit të njohur 
edhe si Garda e Vullnetarëve Serbë, po 
lëvizin me disa automjete speciale (xhi-
pa) ngjyrë të zezë e pa targa. 

DY VJET PA 
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• Kryeministri Haradinaj tha se “vizita e këtij delega-
cioni nga SHBA-ja është inkurajim i fuqishëm që të 
qëndrojmë në vlerat tona të përbashkëta dhe për ta 
avancuar pozitën e gjithanshme të Kosovës”
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VJETORIN E LINDJES

Nga Halil Rama

U FESTUA ME 
MADHËSHTI 
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Dardhë, bardhësi, festë dhe 
sfi dë në sportin e skive
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Nga Bashkim Hisari

(Vijon nga fq.1)

Një pjesë e tyre janë të vendosur në 
motelin “Putnik”në periferi të qytetit. Po 
 itet se po operojnë në zonën e komu-
nave të Prizrenit, Gjakovës, Rahovecit 
dhe Suharekës ku po bëjnë krime të 
rënda dhe plaçkitje.

Nga kurreshtja se çfar po ndodh, për 
çdo mbrëmje lëshoj roletet, ndezi radion 
me bateri dhe tinëz dëgjoj lajmet. Zëri 
i Amerikës, Dojçe Wele, Radio Evropa e 
Lirë … vazhdimisht emitojnë lajme për 
dhunën e egër dhe të pamëshirshme që 
po zbaton regjimi shtypës serb ndaj pop-
ullit shqipëtar të Kosovës dhe informata 
për aktivitete ndërkombëtare. Lajmet po 
“jetojnë” vetëm pak orë sepse menjëherë 
po zëvendësohen me të reja që përsh-
kruajnë krimet e serbëve gjithëandej 
Kosovës.

Veri katorët e misionit të OSBE-së 
që banojnë në shtëpin time më njoftuan 
se forcat serbe në intervale të ndryshme 
në mënyrë më mizore kanë masakruar 
5 të rinjë prizrenas.  Më 14 janar, Bujar 
dhe Edmond Godeni u egzekutuan në 
kohën e iftarit të Ramazanit brenda dy-
qanit të tyre “Mega-Sport” në qendër të 
Prizren. Para shtëpis së tij u kidnapua 
dhe u gjetë i masakruar djaloshi i ri Ard-
ian Zurnaxhiu. Trupat e masakruara të 
shokëve të djalit tim Suliman Rotlla dhe 
Petrit Bytyqi, u gjetën në fshatin Gjinovc 
afër Suva Rekës…

Në lagjet kryesore të qytetit, prej 
Shatërvani deri në Bazhdarhane,  llu-
an plaçkitjet, dëmtimet dhe djegëjet e 
dyqaneve. Karburantet dhe produkte 
ushqimore u ndaluan t’u shiten qytet-
arëve shqiptarë. Rrugët u zbrazën, në to 
po lëvizin vetëm forcat serbe. Programet 
e Radio Televizionit të Serbis (RTS) janë 
të mbushura me gënjeshtra, porosi 
nacionaliste e shoviniste dhe emito-
jnë këngë dhe  lma luftarak. Në emi-
sionin qendëror të lajmeve në RTS ko-
respodenti i tyre nga Prizreni, Borivoje 
Ugrinoviq raporton me trillime dhe me 
gjëra të paqena. Duçanet dhe shtëpi që 
plaçkitnin serbët ai thorë se plaçkisin! 
Ndërkaq, gazetarët serb të cilët po dalin 
jasht kornizave të politikës zyrtare ser-
be, po ndëshkohen ashpër. Në raportin 
e OJQ “Reporterët pa ku ” u prezentu-
an shifrat statistikore të cilat tregojnë se 
në Jugosllavi janë vrarë 19 gazetar, janë 
burgosur 487 kurse 697 prej tyre kanë 
qenë viktima të kërcnimeve dhe sul-
meve, ndaj 501 gazetarëve është ush-
truar represioni dhe tortura.

Vala e dhunës së egër, e pam-
ëshirshme, po përfshinë tërë Kosovën. 
Nga Prizreni, dhunshëm po dëbuan in-
telektualët. U dëbua ish kryetari i Kry-
qit Kuq komunal prof. Sureja Hapçiu, 
drejtori i spitalit Dr. Salajdin Jagxjiu, 
Dr. Orhan Kubati, Dr. Kujtim Rrema, 
avokatët Muharrem Skenderi, Agim 
Krasniqi, Bashkim Nevzati, Prokurori 
Skender Morina... Në Gjakovë u dogjën 
shumë shtëpi dhe u vranë me dhjetra 
civil kurse mijra refugjatë iu drejtuan 
Shqipërisë.

 
KRIMET E SERBËVE NË REÇAK 

TMERRUN MBARË BOTËN E QYTET-
ËRUAR

Sot më 15, janar si rrëfe shpërtheu 
lajmi i kobshëm se në fshatin Reçak të 
komunës së Shtimjes forcat usthtarake 
policore Serbe vran dhe u masakruan 
45 civil shqiptar. Shumica pleq e fëmijë. 
Në mbrojtje të civilëve u vran 16 ushtar 
të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK). 
Masakëra Reçakut ringjalli përpjekjet 
e diplomacisë ndërkombëtare për zg-
jidhjen e çështjes së Kosovë. Mediat po 
njoftojnë se she  i misionit të OSBE-së 
ambasadori amerikan Wlliam Walker, i 
cili kishte shkuar për të parë nga afër 

20 VJET MË PARË, NGJARJET QË NDRYSHUAN
POLITIKËN BOTËRORE NDAJ KOSOVËS

këtë ngjarje, ishte tmerruar kur kishte 
parë kufomat. Për ambasadorin amer-
ikan këtu bëhej fjalë për një masakër, 
për një ekzekutim masiv të civilëve, që 
ishte kryer nga njësit ushtarako pol-
icore serbe. Të nesërmën,ai deklaroi: 
“Nga ajo që pashë nuk ngurroj të për-
shkruaj ndodhinë si masakër dhe krim 
kundër njerëzimit…kjo është ngjarja më 
trishtuese në jetën time...”

Masakra në Reçak dhe tensionet që 
po rriten më tej, si duket do të ndiko-
jnë që të bëhet kthesë në politikën ndër-
kombëtare ndaj Kosovës. Franca kërkoi 
mbledhje urgjente të Grupit të Kontak-
tit. Ata vlersuan se shatl diplomacia 
nuk po re ekton rezultate. Komandan-
ti i NATO-s në Evropë, gjenerali Wesley 
Clark, paralajmëroi Millosheviqin për 
një ofensivë gjatë dy muajve të ard-
hshëm.”. Nëse negociatat dështojnë dhe 
nuk do kemi një marrëveshje diploma-
tike brenda 6-8 javëve, ekziston arsya e 
fortë të shohim një kon ikt me përmasa 
më të gjerë”, deklaroi gjenerali.  

KONFERENCA E PAQES NË RAM-
BUILLE ISHTE HYRJE PËR BAM-

BARDIMIN E SERBISË  
Më 6 shkurt, në Rambuille afër Paris-

it  lloi punimet Konferenca ku po zhvil-
luhen negociatat që për objektiv kryesor 
kanë zgjidhjen e çështjes së statusit të 
Kosovës dhe parandalimin e përpjekjeve 
të regjimit serb për të ushtruar gjenocid 
ndaj popullatës shqiptare në Kosovës. 
Për herë të parë Kosova po merr pjesë 
ne një konferencë të drejtuar nga fuqitë 
e mëdha ku po vendosej për fatin e saj. 
Në këto bisedime në mes të palës shqip-
tare dhe asaj serbe, rolin kryesor ka 
Grupi i Kontaktit për Ballkan ((SHBA, 
Britana e Madhe, Franca, Gjermania, 
Italia, Rusia). Në delegacionin Koso-
var janë përfaqësuesi i UÇK-së Hashim 
Thaçi, nga rradhët e Lidhja Demokra-
tike të Kosovës Dr. Ibrahim Rugova, nga 
Lëvizja e Bashkuara Demokratike aka-
demik Rexhep Qosja, ndërsa nga sho-
qëria civile Veton Surroi. Në palën ser-
be janë: presidenti Milan Milutinoviçi, 
zëvendëkryeministri i Jugosllavisë Ni-
kolla Shainoviç... Konferenca po krye-
sohet nga tre bashkëkryesues të cilët 
e përfaqësojnë Grupin e Kontaktit për 
Ballkan, (ambasadori i SHBA Kristofel 
Hill, përfaqësuesi i BE Wolfang Petriç 
dhe përfaqësuesi i Federatës Ruse Boris 
Majorski). Pala ndërkombëtare prezen-
toi propozim-marrëveshjen për zgjidh-
jen e krizës, ku përshihet ndërprerja e 
dhunës në mbikqyrjen e OSBE-së, zg-
jidhja e problemeve përmes dialogut, 
ruajta e sovranitetit dhe intergritetit të 
Kosovës, vetëqeverisja substanciale dhe 

mbrojta e të drejtave të të gjitha komu-
niteteve. Në raundën e pare të negocia-
tave, palët nuk arritën asgjë konkrete, 
asnjë koncenzus politik. Krerët kryesor 
të diplomacisë botërore plot 17 ditë në 
Rambuille po debatojnë, kërcënojnë, in-
terpretojnë, japin deklerata, po zgjasin 
afatet, thrrasin presidentët, gjeneralët, 
këshilltarët, por më kot. Nuk arritën 
dot të bindin delegacionin shtetëror ju-
gosllav dhe shqiptarët e Kosovës që të 
pranonin propozimin e marrëveshjes së 
përkohshme të paqes për Kosovën. Ata 
u shpërndan më 23 shkurt duke para-
lajmëruar se do të takohen sërish më 15 
mars.

Nuk u nënshkrua asgjë dhe dësh-
tuan negociatat të organizuara nën 
patronazhin e Grupit të Kontaktit për 
Ballkan. Amerikanët po këmbëngulin 
që negociatat duhet  lluar më 7 shkurt 
e të përfundojnë për shtatë ditë, dhe 
menjëherë pas kësaj të  lloj dislokimi 
i trupave të NATO-s që do të garanto-
jnë zbatimin e marrëveshjes? Ata nuk 
po dyshojnë fare për suksesin e takimit 
në Rambuille. Deklarojnë, nëse serbët 
nuk pranojnë marrëveshjen, atëherë 
do të  llojnë bombardimet. Mirëpo, 
ndodhi një e papritur për ç’arsye ishin 
të befasuar. Shqiptarët nuk po pranojnë 
marrëveshjen politike e cila nuk do të 
garantonte në mënyrë eksplicite orga-
nizimin e referendumit për pavarësinë 
pas tre vjetësh. Për më tepër, përfaqë-
suesit e UÇK-së nuk ishin të gatshëm 
të bien dakord që të çarmatosen, siç po 
parashihet në aneksin e marrëveshjes. 
Në ndihmë u thirë komandanti suprem 
i NATO-s për Evropë, gjenerali amerikan 
Wesley Clark, i cili anëtarit të ekipit ne-
gociator shqiptar dhe drejtorit politiktë 
UÇK-së Hashim Thaçit, në aeroportin 
ushtarak Vilakublej afër Parisit shp-
jegoi se shqiptarëve do të garantohet 
siguria nëse nënshkruajnë marrëvesh-
jën. Ndërkaq sekretare shtetit amerika. 
Madlin Albright, e cila disa herë vizitoi 
dhe u largua nga Rambuillet, i bëri 
thirrje udhëheqjes së Shqipërisë për të 
inkurajuar bashkatdhetarët e Kosovës.  

KONFERENCA NË RAMBUILLE 
DHA KRAH PËR ÇLIRIMIN E 

KOSOVËS
Në Konferencë, palët nuk po nego-

ciojnë drejtpërdrejt, por këtë po e bëjnë 
ndërmjetësuesit të cilët po shkojnë dhe 
po vijnë nga njëri në tjetrin grup duke 
prezentuar propozime dhe kundërpro-
pozime. Anëtarë të delegacionit Kosovar 
po tregojnë gatshëmëri të pranojnë mar-
rëveshjen në qoftë se gjatë përcaktimit 
të statusit përfundimtar të Kosovës, do 
të parashihen mekanizmat institucio-

nale që vullneti i shqiptarëve të Kosovës 
të merret parasysh. Mirëpo, disa antarë 
të delegacionit kosovar po shprehen 
kundër nënshkrimit të marrëveshjes. 
Christopher Hill po bisedon veç e veç me 
secilin dhe po dekloron se marrëveshja 
do të nënshkrohet.

Në dekleratën e delegacionit kosovar 
po theksohet se marrëveshja u miratua 
me konsensus të plotë dhe se do të nën-
shkruhet pas dy jave pasi të bëhen kon-
sultime me popullin dhe me institucio-
net politiko ushtarake të Kosovës.  Që të 
zhvillohen këto konsultime, delegacioni 
u deklarua për pranimin e marrëveshjes 
së paraqitur në bisedimet e 23 shkurtit. 
Në këtë kontekst, delegacioni i Kosovës 
ftoi forcat e NATO-së sa më shpejtë të 
dislokohen në terren, kërkesë që ishte 
çështje thelbësore e marrëveshjes. Në 
fund të dekleratës po thuhet se delega-
cioni i Kosovës pranon marrëveshje dhe 
se këtë do të kon rmoj me nënshkrim 
në fund të periudhës tre-vjeçare kur në 
Kosovë do të organizohet referendumi 
që do të përcaktoj vullnetin e popullit. 
Poashtu, po theksohet se UÇK-ja synon 
të shfrytëzoj rastin për të marrë pjesë në 
procesin e transformimit.  

Delegacioni tjetër i cili vështirë të 
quhej serbe ose jugosllave, për ç’arsye 
u quajt delegacion shtetror, po mbron 
qëndrimin që trupave ndërkombëtare, 
respektivisht NATO-s të mos lejohet 
kalimi nëpër Serbi. Ata po përjashto-
jnë çdo kompromis që po propozon pala 
ndërkombëtare dhe me këmbëngulësi 
po refuzojnë zgjidhjen politike të krizës 
së Kosovës.

Këtë qëndrim vazhdimisht po përsërit 
presidenti i Sërbisë Milan Milutinoviq 
i cili  llimisht u paraqit në Paris dhe 
më pas në Rambuille. Meqë negociatat 
dështuan, delegacioni i kryesuar nga 
Ratko Markoviq shkroi një letrën adre-
suar Grupit të Kontaktit ku shprehet 
gatishmëria për të vazhduar negociatat, 
por kërkoi që në vazhdim të bisedimev-
e”të gjitha elementet e autonomisë në 
marrëveshje të përcaktohen qartë”. Me 
këtë faktikisht kërkoi që marrëveshja 
mos të ofroj mundësin për shpalljen e 
pavarësisë.

I dërguari i posaçëm i SHBA Riçard 
Hollbruk nuk arriti të bindë Sllobodan 
Millosheviçin që të pranonte marrëvesh-
jen dhe vendosjen e trupave ndërkom-
bëtare në Kosovë. Megjithëatë, prania 
ndërkombëtare ushtarake në Kosovë 
po duket si e sigurt. Më 24 mars, NATO 
nisi bombardimin e Serbisë i cili pas 78 
ditësh rezultoi me tërheqjen e forcave 
serbe dhe vendosjen e administratës 
ndërkombëtare që hapi rrugën për pa-
varësin e Kosovës.
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75 VJETORI I ÇLIRIMIT – KONTRIBUTI 
I QARKUT KORÇË GJATË LANÇ

ING. MYFIT GUXHOLLI*

Në prill 1939 Italia fashistë okupoi 
Shqipërinë. Shqipëria humbi pavarësinë, 
 amurin dhe lirinë.  Shqipëria u kërkoi 
ndihmë kombeve për ta ndihmuar,  një-
kohësisht dhe Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara, por nuk mori asnjë përgjigje.

Gjithë populli e priti me urrejtje këtë 
okupim.  Në shoqëri ishte formuar Lidh-
ja Kombëtare në vitet 1931-1941, ndërsa 
nëpër shkollat në vend dhe studentët që 
ishin në Itali në shkolla ushtarake dhe 
civile formuan celulat e para.  Shumë o -
cerë që studionin jashtë u kthyen dhe  l-
luan aktivitetin kundër okupatorit, si Taqi 
Skandi, Nexhip Vinçani, Fuat Babani, 
Behar Shtylla, etj.  Qëllimi i këtyre ush-
tarakëve dhe gjithë rinise sonë ishte që të 
ruanin ndjenjat e tyre kombëtare dhe të 
mos bëheshin vegla të okupatorit dhe të 
mos visheshin “Xhovani Fashist”.

Ne  llim në një shkollë në Itali u hoq 
 amuri shqiptar dhe u vendos  amuri 
italian dhe njëkohësisht do të bëhej be-
timi ushtarak. Këto veprime revoltuan 
studentët dhe o cerët.  Disa u burgosen 
dhe më së fundi ju dhanë të drejtë se ishte 
në historik që vendosja e  amurit kishte 
fyer popullin shqiptar.

Në qarkun e Korçës kishin  lluar 
demonstratat, si ajo e grave për të liruar 
burrat e tyre nga burgu si dhe aktivitete 
të tjera në të cilat folën të rinjtë Pëllumb 
Dishnica, etj.  

Celulat e  para që u formuan në Korçë, 
Kolonjë, Pogradec, Bilisht, Maliq, etj. dër-
guan shokët më të mirë për të biseduar 
nëpër fshatra për të organizuar dhe luftu-
ar kundra okupatorit.  Njerëzit e dërguar 
ishin të zgjedhur me reputacion, kundër 
pushtuesit dhe kërkonin të përsërisnin 
Lidhjen Kombëtare kundër armikut.

Njëkohësisht ata bënë afrimin me 
kaçakët e maleve të cilët ishin kundër 
qeverisë kuislinge, sepse ata ishin fshe-
hur maleve dhe nuk kishin pranuar shër-
bimin ushtarak ose ishin larguar për ar-
sye hakmarrje apo dhe për gjera të tjera 
që binin ndesh me ligjet e shtetit okupa-
tor.  Rezultatet qenë pozitive sepse shumë 
prej tyre pranuan të luftonin kundra ok-
upatorit bashkë me partizanët.

Në fshatin Slabinjë u bë një mbled-
hje e madhe ku foli komandanti i Çetës 
se Mokrës, Reshit Çollaku.  Ai ju dre-
jtua gjithë popullit të krahinës me fjalët: 
“Të bashkohemi të gjithë dhe të luftojmë 
armikun që është ulur e po na robëron, 
na mori lirinë e po na çkombëtarizon”.  
Ai gjithashtu tha: “O popull!  Fashizmi 
është ulur këmbëkryq dhe dalëngadalë 
do të na gjunjëzojë dhe do të na zhdukë 
kombësinë.  Ai ka gjetur kolonën e pestë 
që janë kolaboracionistët pro tij.  Prandaj 
problemi i parë është pavarësia.  Duhet 
lënë vëllavrasja e problemet e tjera, që do 
t’i zgjidhim mbasi të kemi shporrur armi-
kun”.  Që nga ajo ditë vëllavrasja pushoi 
ne rrethet e qarkut të Korçës.  Madje dhe 
sot kjo plagë e rënde është zhdukur.

Për një përpjekje më të madhe në luftë 
kundër okupatorit, Qarkori i Korçës u 
dha udhëzime njësive dhe çetave që të 
bënin një parapërgatitje për partizanët 
e rinj.  Në malin e Bofnjës të Dusharit 

Kontributi i Qarkut të Korçës gjatë Luftës Antifashistë Nacional-Çlirimtare 
dhe veprimet luftarake gjatë pushtimit të Shqipërisë në vitet 1940-1944, janë 
më evidentë se kurrë në këtë vit jubilar të 75-vjetorit të çlirimit të Atdheut

(Maliq), u organizua një kurs ushtarak.  
Aty merrnin pjesë Çeta e Mokrës me 
komandant Reshit Çollakun, Çeta e Sk-
raparit me komandant Nestor Ujaniku, 
Çeta e Gorës me komandant Teki Kola-
necin dhe veprimtarë të tjerë nga Devolli, 
Kolonja, etj.  Mbledhja e Bofnjës me 50 
veta bëri një jehonë të bujshme në kra-
hinë, qark e më gjerë për popullarizimin 
e LANÇ.  Okupatori ishte në alarm sepse 
luftëtaret po përgatiteshin për të shtuar 
radhët e partizanëve dhe po paraqisnin 
një s dë të madhe karshi armikut dhe 
kolaboracionistëve.

Nga Voskopoja vjen një informacion se 
qenë mbledhur një forcë e milicisë fashiste 
për të shkuar në Bofnjë.  Milicët morën 
të dhëna se çetat qenë organizuar mirë 
dhe që ishin vendosur në terren shumë 
të favorshëm për partizanët dhe kështu u 
kthyen mbrapsht nga kishin ardhur.

Ne çdo çetë kishte një komandant dhe 
një komisar.  Çetat kishin tre skuadra 

nga ku secila skuadër kishte 5-7 veta.  
Çdo skuadër kishte nga një mitraloz të le-
htë dhe armatim pushkë trofe.  

Jehona e Bofnjës, qe një thirrje për 
popullin e Qarkut të Korçës dhe komite-
ti ushtarak dha udhëzime për shtimin 
e radhëve të çetave; në zonat e çliruara 
nga partizanët të largoheshin postat e 
gjendarmarisë dhe pushteti i okupatorit 
të zëvendësohej nga këshillat.  Jehona 
e Bofnjës gjithashtu rriti akoma më tej 
përkrahjen dhe rolin e LANÇ dhe çetave të 
reja, ndërsa rinia shtonte radhët e çetave 
e batalioneve partizane.  U formuan çeta e 
batalione të tjera si Çeta e Arëzës (Korçë), 
Çeta e Oparit, Devollit, Kolonjës, Leskov-
ikut, etj.

Puna me nacionalistët dhe klerin 
Bektashian kishte bërë përparime të 
dukshme.  Në ketë fazë të luftës në tetor 
– dhjetor 1942, përveç çetave më të vjetra 
si ajo e Mokrës dhe Gorës u krijuan çeta 
të tjera si ajo e Oparit me Agush Gjergje-
vicën, Çeta e Oparit të sipërm, Çeta e Pro-
topapës me komandant Xh. Protopapa, 
Çeta e Moravës, etj.

Në këtë fazë, armatosja e njësive 
luftarake malore ishte bërë me 70%.  Një-
kohësisht kishte dhe njësi rezervë të cilët 
shkonin në punë, por në rast rreziku bas-
hkoheshin me partizanët në luftim.

Në periudhën janar – maj 1943, formo-
hen çeta të tjera si: Çeta e Riza Kodhelit 
(ish-o cer që u bashkua me partizanët), 
Çeta e Vithkuqit, Çeta e Oparit të Posh-
tëm (Shaban Zereca), Çeta e Selam Musaj 
Verikol.

Në këtë fazë numri i çetave u rrit afër 

3 herë.  Urdhri i shtabit ushtarak të 
Korçës kërkonte që të vazhdojë rritja e 
çetave numri i të cilave kishte arritur në 
17, të krijoheshin batalione duke i bash-
kuar çetat që ishin afër njëra tjetrës dhe 
batalionet e formuara të merrnin emrin e 
krahinës.  Krijimi i batalioneve ishte pozi-
tiv sepse ajo është një forcë ushtarake go-
ditëse dhe unike.  Batalionet gjithashtu 
do të ndihmonin me krijimin e çetave të 
tjera.

Një organizim i përsosur i qarkorit 
dhe shtabit ushtarak të Korçës qe fry-
mëzues për luftën Antifashiste Nacion-
al-Çlirimtare duke folur dhe për lëvizjen 
kombëtare shqiptare për pavarësi kundër 
shovinizmit grek dhe atij serb.  Në këtë 
kohë u formuan çeta të tjera luftëtare 
si p.sh. Çeta e Bajo Topullit, Karmian 
Vinçanit, Kajo Babi dhe patriotëve të tjerë 
nga Qarku i Korçës.

Çeta më e vjetër në qark në Shqipëri, 
e dyta mbas asaj të Pezës heroike, ishte 

Çeta e Mokrës me komandant Reshit 
Çollakun e cituar nga Komiteti Qëndror 
dhe Qarku i Korçës me datë themelimi 17 
mars 1942.  Çeta të tjera të përcaktuara 
me data janë: Çeta e Gorës formuar me 
27 prill 1942 me komandant Teki Kolan-
ecin në Grabovicë, Çeta e Ostrovicës me 1 
nëntor 1942 ne Gjergjevicë, Çeta e Kolon-
jës, Çeta e Leskovikut, etj.

Në vitin 1942 Lufta Nacional-Çlirim-
tare mori përpjesëtime të mëdha. U arrit 
bashkimi i disa batalioneve të cilat for-
muan brigada që janë njësi luftarake që 
vepronin në rajone më të mëdha dhe nga 
dita në ditë këto njësi çliruan zona më të 
mëdha në Qarkun e Korçës. Në zonat e 
çliruara, veçanërisht në ato malore, ve-
pronte pushteti popullor i cili organizonte 
dhe drejtonte këto zona, punonte për të 
rritur me tepër rolin e LANC.

Në këto kohë ishin formuar batalione 
të armatosura me armë trofe të marra në 
depot e okupatorit, një pjesë të ruajtura 
nga lufta Italo-Greke dhe nga ndihma që 
na dërgonin aleatët, sidomos Anglezët.  
Këto batalione janë:

1. Batalioni i Mokrës i formuar në Mokër, 
Pleshisht (Pogradec);

2.Batalioni “Shqiponja” i formuar në 
Voskopojë (Korçë);

3.Batalioni “Fuat Babani” formuar në 
Hoçisht;

4.Batalioni “Themistokli Gërmenji” i for-
muar në Fushë-Arëze Korçë;

5.Batalioni “Ali Kelmendi” i formuar në 
Gorë (Korçë);

6.Batalioni “Tomorri” i formuar në Gorë-

Opar (Korçë).  Batalion me një efektiv 
më të madh që kishte për detyrë çlirim-
in e Voskopojës, Opar, Skrapar dhe që 
ishte me qendër në Gorë;

7.Batalioni “Hakmarrje” i formuar në 
Kolonjë, Leskovik;

8.Batalioni “Skënder Çaçi” i formuar në 
Arëze të Korçës;

9.Batalioni Qamil Panariti formuar në 
rrethin e Korçës mbi bazën e Çetës në 
Vithkuq;

10.Batalioni i Rinisë në Qendër Korçë;
11.Batalioni “Çlirimi” i formuar në Vinçan, 

Opar i poshtëm (Korçë).
Formacionet luftarake u shtuan ndjeshëm 

dhe njëkohësisht shtabi ushtarak 
kërkonte që njëherazi me aksionet dhe 
luftën të zhvilloheshin veprimtari ush-
tarake e operative më të mëdha.  Për t’u 
përmendur janë: 

• Lufta e Leskovikut ku morën pjese 
disa çeta partizane si Çetat e Moravës, 
Gorës, Kolonjës, Leskovikut, Ostrovicës, 
Kurorës dhe Resez së Korçës.

• Lufta e Voskopojës, ku çlirimi i saj ishte 
aksioni i parë me komandant Vinçanin 
dhe Kolanecin.

• Lufta për çlirimin e Pogradecit, 
• Aksioni i Snosit (Gramsh), 
• Aksioni i marrjes se grurit (bereqetit) 

dhe ndarja në popull, 
• Goditja e ushtrisë gjermane në Bar-

mash të Kolonjës, e shumë të tjera.
Situata politike në Qarkun e Korçës ka 
qenë më e favorshme dhe më e avanc-
uar ku ishin dhe njësitet e armatosura që 
ishin organizuar si një rezervë potenciale 
efektive.  Mbi këtë bazë në Qarkorin dhe 
shtabin ushtarak ishin kryer veprime të 
shkallës operative me përqendrim të 13 
çetave partizane. Jo rastësisht u zgjodh 
Qarku i Korçës si bazë jo vetëm territori-
ale për formimin e Brigadës së I Sulmuese 
e cila ishte bërthama e ushtrisë Antifash-
iste Nacional-Çlirimtare, por dhe nga 
mbështetja me kontingjente kuadrosh 
dhe partizanë të thjeshtë, përgjithësisht 
të zgjedhur nga radhët e forcave luftarake 
që kishin përvojë.

Problemi i dytë kishte të bënte me kon-
sultime ndërmjet atyre muajve për të një-
jtin ideal që ishte çlirimi i vendit.  Në këtë 
kohë pati dhe takime e bashkëpunim me 
përfaqësuesit e misioneve ushtarake bri-
tanike.

Pra si konkluzion Në Qarkun e Korçës, 
mbi bazën e këtyre çetave dhe batalioneve 
u formuan njësite ushtarake të asaj kohe 
dhe që dhanë një ndihmesë të madhe për 
çlirimin e Shqipërisë nga dy okupatorët, 
fashizmi italian dhe nazizmi gjerman.

Brigadat e formuara në Qarkun e 
Korçës janë:

• Brigada e 1-rë Sulmuese, 15 gusht 
1943;

• Brigada e 4-të Sulmuese, 28 dhjetor 
1943;

• Brigada e 9-të Sulmuese, 16 tetor 1944;
• Brigada e 15-të Sulmuese, 25 qershor 

1944;
• Brigada e 20-të Sulmuese, 10 shtator 

1944.
Brigada e 2-të që kishte pësuar shumë 

humbje ne Shqipërinë e Mesme gjatë Op-
eracionit të Madh të Dimrit 1943-1944 u 
riformua.

(Shfrytëzuar materiali nga Arshiva e 
Fondit Ushtarak, libri Brigada 15 dhe libri 
Vinçanët).

Nënkryetar i OBVL, Ish-partizan ne 
Brigadën e 4-ët Sulmuese
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PROFIL

Nga HALIL RAMA

Mujo Sokolaj është padyshim një 
nga personalitetet e shquara që zë 
vend nderi në historinë e Luftës An-
tifashiste Nacionalçlirimtare dhe të 
Ushtrisë Shqiptare. Ai iku për në botën 
e përtejme, kur i duheshin edhe vetëm 
disa muaj për të kapur një shekull 
jetë. Afro një shekull jetë e trazuar, por 
dhe me histori të lavdishme e një emri 
të spikatur, si legjendë qëndrese e tri 
kohëve. Mjafton të sh etosh ditaret 
që ai i la të shkruara, si amanet për 
brezat që do vijnë, përshkrimin në to 
të ngjarjeve e datave historike, që nga 
Operacioni Armik i Dimrit 1943-’44 e 
deri te artikujt studimorë e shkencorë 
të revistës “Njohuri ushtarake” (organ 
teorik për përdorim të brendshëm i  
Ministrisë së Mbrojtjes) që ai e drejton-
te si kryeredaktor në vitin 1971, për 
të konkluduar për përmasat shumëdi-
mensionale të këtij ish luftëtari e qën-
drestari të paepur dhe intelektuli të 
mirë lltë, që gjithë jetën ia kushtoi at-
dheut e kombit.

Nga një vështrim sipërfaqësor i 
dosjes së tij mësojmë për jetën plot 
tallaze të një strategu të luftës e ush-
trisë, nga arrestimi e qëndresa në bur-
gun politik të Prishtinës më 1943 e 
deri tek ndëshkimi i padrejtë pse lejoi 
botimin e të ashtuquajturave “teza të 
zeza” në organin teorik të Ministrisë së 
Mbrojtjes.

NXËNËSI I SHKOLLËS AMERIKANE 
QË VENDOSI LIDHJET ME KOMITE-
TIN LOKAL TË PRISHTINËS

Mujo Sokolaj që kishtë lindur në 
Dragobi të rrethit Tropojë më 21 qer-
shor 1919, vinte nga një familje me 
tradita patriotike dhe liridashëse, me 
kontribute të mirënjohura në krahinën 
e Krasniqes dhe Gashit (nip i Ajdin Ba-
jraktarit, Halil, Haxhi dhe Zenel Bra-
himit). Shtëpia ku u lind ishte  djegur 
3 herë nga serbët, ndërsa i ati invalid 
për shkak të plagëve të marrë në lufte  
me serbët.

Mungesa e nënës (jetim që 5 vjeç), 
pamundësia e babait për t’i siguruar 
të birit minimumin jetik për shkak të 

Ndëshkimi i padrejtë pse lejoi botimin e të ashtuquajturave “teza të zeza” në organin teorik të Ministrisë së Mbrojtjes

“TEZAT E ZEZA TE BALLUKUT”, SI U PËRJASHTUA 
NGA USHTRIA DEKANI MUJO SOKOLAJ

jetë  familja e tij dhe marrëdhënia dajë 
e nip, një histori e rrallë, jo thjesht 
familjare, por  marrëdhënie shokësh 
lufte që do ti ndante vetëm vdekja. 
Në Kukës  lloi shkollën  llore (5 vje-
care) të cilën e përfundoi me rezultate 
shumë të mira në Shkodër për shkak 
të tranferimit të dajës në atë qytet.

Pasi  toi konkursin (në matematikë 
dhe gjuhë shqipe) në Shkodër  Min-
istria e Arsimit e kohës i komunikoi 
të drejtën e shkollës dhe bursën për 
Shkollën Teknike (Ish shkolla ameri-
kane, “Fullci”)  në Tiranë.  Bursa nuk 
i plotësonte nevojat bazike dhe detyro-
hej të punonte te dielave në fermën e 
shkollës.

Me pushtimin fashist degë të 
shkollës Teknike të Tiranës u trans-
feruan në Golem dhe Korcë madje 
duke ia  ndruar dhe emrin),  të cilën 
e përfundoi në qershor 1942 në Golem 
Kavajë

Gjatë  periudhes së shkollimit  u 
përfshi që ditët e para të prillit 1939 
në  lëvizjen e gjërë të studentëve të 
shkollës  teknike të Tiranës për të 
kundërshtuar përgatitjen e pushtimit 
ushtarak të Shqipërisë nga Italia fash-
iste dhe ishte pjesëmarrës aktivë  në 
lëvizjen e antifashiste të shkollës në 
Golem dhe  bashkëpunoi  me  grupet e 
rezistencës në Durrës. Në korrik 1942 
 toi konkursin dhe  lloi kursin  ped-
agogjik të shkollës Normale të Prisht-
inës, ku përgatiteshin mësues për nev-
ojat e Kosovës. Në kurs kishte rreth 80 
studentë nga trevat shqiptare përg-
jithësisht me pikëpamje përparimtare 
dhe patriotë.

Me porosi nga organizata e Durrësit 
vendosi lidhjet me komitetin lokal të 
Prishtinës.  Këtu njihet e bashkëpunon 
me Emin Durakun, Xheladin Hanën, 
Javer Malon etj.

Më 17 tetor 1942 emërohet me 
dekret të Ministrisë së Arsimit “më-
sues”, në Hoxhe të Madhe, në Ra-
hovec të prefekturës së Prizrenit, në 
Dule të Suharekës, në Obiliq, Slivovë 
të Ferizajt, ku vendos lidhje me Xhe-
vdet Dodën. Mes të tjerave Kuestura 
në Prizren u njoftua se mësuesi(Mu-
jo) nuk lejonte që nxënësit në klasë 
të përshëndesnin në mënyrë fashiste 
kur mësuesi hynte në klasë. Para-
lajmërimet nga autoritetet zyrtare sho-
qëroheshin me transferime të shpe-
shta  nga një shkollë e katund në një 
tjetër për shkak të veprimtarisë kundër 
pushtuesit. Ndërkohë  kish vendosur 
lidhjet me drejtuesit e Komitetit Krahi-

plagëve e detyroi  8 vjecarin të linte 
fshatin dhe në mes të dimrit të acarrtë  
të merrte në këmbë rrugën e vështirë 
për te daja i tij (Ajdin Bajraktari) i cili 
në atë kohë ishte of cer në Kukës. Që  
nga kjo kohë familja e dajës u bë për-

nor të Kosovës dhe Rrafshit të Dukag-
jinit. I ngarkuar nga ky komitet siguroi 
bazën materiale për çetat “Emin Dura-
ku”, “Zenel Ajdini” dhe atë të  Ferizajt 
si dhe mori  pjesë në disa aksione.

SI I SHPËTOI EKZEKUTIMIT 
NGA BURGU POLITIK I PRISHTINËS

Në prill 1943 Mujo Sokolaj cilësohet 
element i dyshimtë dhe i padëshërue-
shëm dhe dëbohet nga Kosova dhe 
pas 10 ditësh arrestohet me urdhër 
të kuesturës së qarkut të Prishtinës. 
Mospranimi i akuzës për veprimtari 
kundër shtetit pasoi me dy javë  tortu-
ra të rënda dhe dërgimin në burgun e 
Prishtinës si i burgosur politik. Ndër-
kohë në Prishtinë shkon dhe vendimi 
në mungesë i gjykatës së Tiranës që  e 
dënonte me 30 muaj burg

Pas 8 shtator 43 burgu Prisht-
inës kaloi nën kontrollin e pushtuesit 
gjerman dhe pak para ekzekutimit të 
grupit të burgosurve politikë ku ndod-
hej edhe Mujo erdhi njoftimi i amnis-
tisë së përgjithshme për të burgosurit 
nga qeveria e Tiranës.

Nga burgu shokët e dërguan në ba-
zën ilegale në Prizren dhe më pas në 
Komitetin Krahinor dhe Shtabin  krye-

sor të Kosovës dhe Rrafshit të Dukag-
jinit ku ngarkohet me detyrën e mba-
jtjes së lidhjeve me lëvizjen në  Shqipëri 
dhe informimit për kërkesat e saj.

Bashkëluftëtarët e kujtojnë si një 
ndër organizatorët e aksionit të Lando-
vicës së bashku me Gani Goxhin, As-
trit  Lekën, Hasan Vokshi etj .

NGA KONFERENCA E BUJANIT 
DERI TEK LUFTIMET NË SANXHAK

Në vjeshtë ‘’43, Mujo Sokolaj cak-
tohet nga Komiteti Krahinor i Kosovës 
dhe Rrafshit të Dukagjinit për të mar-
rë pjesë ilegalisht në Lidhjen II të Priz-
renit. Për punimet e kësaj mbledhje 
Mujo vuri në dijeni Fadil Hoxhën, Va-
sil Shanton (veliun) në Shkodër, Gogo 
Nushin (hysenin) Abdyl Këllezin në Ti-
ranë dhe Xhaferr Spahiun.

Në 26 nëntor 1943 u dha urdhëri 
për arrestim të dytë dhe në këto rre-
thana, nga dhjetori 1943 kaloi në ile-
galitet të plotë.

Gjatë kësaj kohe iu ngarkua detyra 
për përgatitjen dhe dërgimin e  dele-
gatëve të Kosovës dhe Rrafshit të Duk-
agjinit në Konferencën e Bujanit. Në pa-
mundësi për të vijuar më tej për shkak 
të rrezikut të arrestimit me ndihmën e 
Shaban Shpatit çan postblloqet e ngri-
tur për arrestimin e tij dhe  fshihet në 
Gjakovë. Pas pak ditësh 45 partizanë 

e shoqëruan në batalionin “Bajram 
Curri” dislokuar në Degë të Tropojës. 
Pas takimit me Shpend Degën, Sadik 
Bekteshin dhe Shaban Haxhinë, një 
letër nga Fadil Hoxha, komandant 
shtabi i Kosovës, i kërkonte të shkon-
te urgjentisht atje, ku u ngarkua të 
shkonte në Mal të Zi për të njohur me 
situatën dhe në kthim mori pjesë në  
analizën që shtabi operativ i Kosovës 
i bëri operacionit të dimrit 1944 në 
Tropojë. Bashkohet me batalionin Ba-
jram Curri, merr pjesë në disa aksione 
në rrethin e Tropojës me shokët e tij 
si dhe iu ngarkua  detyra për të mar-
rë pjesë në mbledhjen e Zarishtes afër 
Vaut të Spacit në Has, organizuar nën  
ndikimin e misionit ushtarak anglez.

Luftimet në Plavë e Guci korrik 
1944 e gjejnë komisar në çetën parti-
zane “Shkëlzeni”, që  iu bashkangjitën 
edhe Bije Vokshi e Zeqirja Rexha dhe 
me të cilëtruajti një miqësi me dekada,  

Me krijimin e Brigadës 25-të S, në 
kuadër të Divizionit të V-të S  mori 
pjesë në veprimet luftarake për çlir-
imin e  Tropojës, Shalës, Dukagjinit, 
Pejës, Ferizaj, Liplan, Prishtinë Mi-
trovice, Rashkë, Novi Pazar,  Senicë 
(Sanxhak), Priepolje.

STUDENTI I SHKËLQYER NË “VO-
ROSHILLOV” DHE “FRUNXE” NË-
MOSKë

Në qershor 1945 Mujo Sokolaj cak-
tohet komisar i rrethit Tropojë. Punoi 
për vendosjen e rendit dhe qetësisë 
si dhe bëri përpjekje për bindjen e 
popullsisë për dorëzimin e armëve. 
Vështirësitë  ishin të mëdha dhe rrezi-
ku e shoqëroi gjithë kohën. Madje ish 
bashkëpuntorët e fashizmit e dënuan 
me vdekje.

Tranferohet në Tiranë dhe caktohet 
instruktor i përgatitjes ushtarake në 
shkollën e Bashkuar.

Në harkun kohor qershor 1946 - 
tetor 1949 kryen Ucilishcën e  lartë 
“Voroshillov” në Odesa për përgatitje 
ushtarake këmbësori  gjitharmësh. 
Me mbarimin e shkollës caktohet In-
struktor dhe zvshef dege në drejtorinë 
politike, deri më 1 maj 1950 kur cak-
tohet Komisar i  Regjimentit të  29 të 
Diviziont të I-rë , i  drejtuar nga  deri 
në atë kohë nga Hajdar Aranitasi.  Për  
katër vitet në vijim (1953-1957) keu 
me devotshmëri e përkushtim detyra e 
funksione të larta, si: shef i degës poli-
tike në Repartin1105 në Tiranë  dhe 
pastaj në Brigadën e I-rë; ndihmës 
shef i degës operative në MMP dhe  zv 

(Vijon ne faqen 7)

JETA PLOT TALLAZE E MUJO SOKOLAJT, NGA  BURGU POLITIK I PRISHTINËS  DERI DEKAN I FAKULTETIT 
GJITHARMËSH NË AKADEMINË USHTARAKE
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IN MEMORIAM

Nga Halil Rama

Më 21 shkurt u mbushën dy vjet që 
Edip Ohri, - ish Sekretar i Përgjithshëm 
i Organizatës të Bashkuar të Veteranëve 
të LANÇ (OBVL) nuk është më midis 
nesh  zikisht, ndërkohë që nga ne kujto-
het e nderohet si një nga personalietet e 
shquara të LANÇ e të Ushtrisë Shqiptare.

Ndonëse ndonjë kalemxhi i paguar 
s’nguron të përbaltë personalitetin e ish 
ushtarakut me kontrubut të çmuar gjatë 
LANÇ dhe në krijimin e modernizimin e 
Ushtrisë Shqiptare, duke sajuar “urdhëra” 
të tij për të sulmuar Jugun e Shqipërisë 
në vitin e mbrapshtë ‘97, ndërkohë që 
ishte në vitet e pensionit të pleqërisë, 
Edip Ohri  njihet si  gura më e shquar e 
Aviacionit Luftarak shqiptar, por edhe si 
një nga ushtarakët më në zë të Ushtrisë. 
Përgjigja më e saktë për këta shpifarakë 
është monogra a “Edip Ohri, legjenda e 
aviacionit”, e autorit të mirënjohur Agus-
tin Gjinaj. Nuk mund të mohohet fakti që 
kolneli në pension e përjetoi me dhimb-
je revolucionin bolshevik të ‘97-tës, por 
pas  kalvarit në burgjet e diktaturës ai i 
qe përkushtuar totalisht Familjes dhe Or-
ganizatës së Bashkuar të Veteranëve të 
LANÇ (OBVL), si sekretar i Përgjithshëm i 
saj për afro dy dekada, derisa ndërroi jetë 
para dy vitesh në moshën 92-vjeçare. Siç 
shkruan autori Gjinaj: “ Ai ishte një pilot 
i madh që  uturoi me të gjithë tipat e avi-
onëve, ndërkohë që mbi 20 vite ka qenë 
komandat i armës. Në kulmin e karrierës, 
u dënua si pjesë e grupit të “puçistëve” të 
Ushtrisë që do të përmbysnin pushtetin 
popullor. Ndërkaq, prej vitit 1974- Edip 
Ohri ishte zgjedhur edhe deputet i Ku-
vendit Popullor të Shqipërisë, ndërsa në 
moshën 49-vjeçare, në kulmin e sukse-
seve e të arritjeve në punë, u lirua nga de-
tyra për t’u arrestuar vetëm pak kohë më 
vonë, në ditën e lindjes së Enver Hoxhës 
me akuzën se donte të rrëzonte pushtetin 
popullor me anën e terrorit”.

EDIP OHRI, PINJOLL I FAMILJES 
SË ISMAIL QEMAL BEJ VLORËS
Ish komandanti i Aviacionit të 

Shqipërisë, kolonel Edip Ohri, ka lindur 
në Strugë në dekadën e parë të muajit 
janar të vitit 1926, ndërsa gati tërë jetën 
deri në vdekje e kaloi në Tiranë.

Është pjesëtar-fëmijë i familjes  snike 
strugane Emirzade - Ohri, e pastaj fëmijë 
i birësuar i Qazim bej Qemal Vlorës, djalit 
të Ismail Qemal bej Vlorës.

Ushtaraku i karierës, Edip Ohri, 
shumë heret mbetet pa babanë, Inajet Mu-
rat Emirzade – që më pas do të ndryshojë 
mbiemrin në Ohri- bashkë me dy motrat 
e tija, Edibenë dhe Hyrmeten dhe vëllain 
Dashamirin, në vitet kur babai i tij, Inajet 
bej Ohri, ishte emëruar kryetar i komunës 
Shën-Vlash të Durrësit. Gjatë Luftës së 
Dytë Botërore- LNÇ-së, Edip Ohri pa hezi-
tim iu bashkangjit formacioneve luftarake 
të LNÇ-së, duke dëshmuar shpirtin e tij 
liridashës dhe antiokupatorial ndaj to-
kave shqiptare. Këtë veti, këtë karakter-
istikë nuk e posedonte vetëm Edipi, por 
edhe fëmijtë tjerë të Inajet Ohrit, Edibeja, 
Hyrmetja dhe Dashamiri, që vërteton bru-
mosjen e tyre për ta dashur Atdheun dhe 
popullin e tyre të lirë.

Kalemxhinjtë shpifarakë nuk e përbaltin dot fi gurën e luftëtarit të paepur gjatë LANÇ dhe të ushtarakut shembullor

Dy vjet pa legjendën e aviacionit shqiptar,  Edip Ohri
• Kryetari i OBVL, gjenerali 100 vjeçar Rrahman Parllaku – 
Hero i Popullit dhe Nderi i kombit”, në vlerësim të fi gurës së tij 
shprehet se: “Shteti shqiptar duhet tí jetë mirënjohës pafundësisht 
Edip Ohrit për largpamësinë dhe organizimin që tregoi si Koman-
dant i Aviacionit Luftarak, duke planifi kuar, organizuar, realizuar 
dhe tërhequr në kohë ndihmat kineze për motorë e pjesë këmbimi 
për avionë, në atë masë, saqë ky aviacion nuk pati nevojë të harx-
honte asnjë dollar, rubla apo valutë edhe për 30 vite të tjera, pas 
largimit të tij nga detyra”

Shkollimin  llor e ka  llua në Strugë, 
ndërsa më pastaj ate e ka vazhduar në 
Shqipëri, duke qënë edhe normalist i Nor-
males së famshme të Elbasanit, për të 
vazhduar studimet në shumë Akademi 
ushtake të aviacionit.

Nga ajo që ishte fëmijë i familjes  snike 
Emirzade - Ohri, e pastaj fëmijë i birësuar 
i Qazim bej Qemalit, djalit të Ismail Qemal 
bej Vlorës, nuk ka për tuar asgjë, posikur 
që nuk kanë për tuar as familjarët e tjerë 
të Ismail Qemal bej Vlorës. Shumëkush 
në Tiranë, as nga më të afërmit, nuk kanë 
ditur deri para sa kohe, se është fëmi-
jë të birësuar i Qazim bej Qemal Vlorës 
mbase nga modestia. Mirëpo, rëndësi ka 
ajo që vetë Edipi vazhdimisht e ka thënë: 
se Qazim beu, i ka brumosur dhe i ka 
edukuar që ta duan popullin shqiptar dhe 
Shqipërinë. Këtë amanet Edip Ohri ia ka 
çuar në vend plotësisht.

Vajzat e tij shembullore, Mirjana dhe 
Arjana, si dhe mbesa Kleida Hadëri nd-
jehen krenare për veprën e lavdishme të 
babait e gjyshit të tyre.

92 VJET JETË, 92 VJET HISTORI 
PËR EDIP OHRIN

92 vjet jetë, 92 vjet histori për Edip 
Ohrin, sepse nga Normalja e Elbasanit, 
ai është pjesëmarrës aktiv në Luftën 
Nacional Çlirimtare bashkë me të vël-
lain Dashamirin dhe motrat Edibenë 
dhe Hyrmeten. Pas luftës, pas çlirimit të 
Shqipërisë, Edip Ohri i kushtohet profe-
sionit të ushtarakut, aviacionit, duke u 
bërë edhe komandant i Forcave Ajrore të 
Ushtrisë Shqiptare, për tu shëndërruar 
në “Legjendën e aviacionit shqiptar”, ko-
los prej ushtaraku, intelektual, patrioti 
dhe  gure madhore shqiptare.

Pa dyshim se një nga kolosët që ka 
dhënë Struga, ose fushëgropa e Strugës 
e Ohrit, krahas emrave të shquar si Ham-
di bej Ohri, Zyhdi Ohri, Dr. Myrteza Ali 
Struga, Dervish Hima, Mustafa Baroti, 
Nuri Sojliu, Dr.Ibrahim Temo, kësaj liste 
i duhet shtuar edhe emri i Edip Ohrit, 
për meritat e tij që ka për Shqipërinë, për 
shqiptarinë në përgjithësi e bashkë me 
këtë natyrisht edhe për Strugën.

Ai, me personalitetin e tij, me karak-
terin, punën, sjelljen, përkushtimin, 
qëndrimin, vlerësimin e drejtë, vuajtjet, 
përjetimet gjatë jetës dhe karierës së tij, 
kurrë nuk ka bërë asnjë veprim që do ta 
relativizonte Shqipërinë, shqiptarinë dhe 
Strugën, por gjithmonë ka qënë ballëlartë 
dhe krenar për Strugën.

Edip Ohri, me jetën, punën, veprim-
tarinë, përkushtimin, profesionalizmin, 
patriotizmin, nacionalizmin, vuajtjet, për-
jetimet e shumëllojshme, nuk e nderoi 
vetëm emrin dhe veten e tij, por nderoi dhe 
madhëroi e nderoi emrin e familjes Ohri, 
madhëroi e nderoi emrin e familjes së Is-
mail Qemal bej Vlora, madhëroi e nderoi 
Strugën dhe popullin strugan, madhëroi 
dhe nderoi Shqipërinë, madhëroi dhe 
nderoi shqiptarinë.

Edip Ohri mbetet një ndër emrat e 
përveçëm të  gurave madhore shqiptare, 
mbetet kolos në kujtesën e pashlyeshme 
të historisë së Shqipërisë dhe shqiptarëve.

Kur është fjala për vendlindjen e tij, 
për Strugën, Edip Ohri, ky kolos, sa herë 
që ka folur për për jetën, veprën, arrit-

jet dhe natyrisht edhe për vuajtjet e tija 
vazhdimisht përsëritë se ndjehet krenar 
për Strugën dhe popullin e Strugës. 
Vazhdimisht ai  shprehej se: “Kurrë gjatë 
jetës punës dhe karierës time e tonën, 
nuk kamë bërë dhe nuk kemi kemi bërë 
asnjë veprim që do ta relativizonte dhe 
do ta turpëronte Strugën, por gjithmonë 
kam qënë dhe kemi qënë ballëlartë dhe 
krenar për Strugën. Më kanë akuzuar 
pse kam lindur dhe pse kemi lindur në 
Strugë, por vazhdimisht kam qënë dhe 
kemi qënë krenar për Strugën. Jam dhe 
jemi të lindur në Strugë, dhe Struga është 
vendlindja jonë, me të cilën gjithmonë pra 
jemi krenuar. Gjithmonë e kemi nderuar 
e lartësuar Strugën. Kemi qënë dhe jemi 
krenar. Kurrë, as në momentet më të 
vështira kur më kanë akuzuar pse kam 
lindur në Strugë, nuk e kam turpëruar 
Strugën por e kam madhëruar e lartësu-
ar” .

“DEKORATËN E ARTË TË SHQI-
PONJËS” PWR EDIP OHRIN

Me merita të veçanta drejtuese, profe-
sionalizëm të lartë, vizion e perspektivë, 
Edip Ohri luajti rolin vendimtar si strateg 
i aviacionit në krijimin e zhvillimin e kësaj 
arme, që nga krijimi i Repartit të Parë të 
Aviacionit në Laprakë e më pas regjimen-
tet luftarake të Rinasit, Kuçovës, Farkës, 
Shkollës së Aviacionit, Uzinës së Aviacionit 
e deri Regjimenti i Gjadrit, duke pajisur 
Shqipërinë me 200 aeroplan. Gjatë kari-
erës së tij ushtarake, si pilot i Aviacionit të 
Shqipërisë, ka  uturua me avionët e parë 
P-2, P-9, Jak-16, helikopterët Mi-1, Mi-4, 
Ill-14, Ill-28 në Mig-ët 15,17,19,21. Avia-
cioni shqiptar, deri në vitet 1980 mund 
të konsiderohej i barabartë me fqinjët në 
teknike e eksploatim, sepse ai kishte një 
uzinë moderne, punonte me karburantin 
e prodhuar në vend, kishte një shkollë 
aviacioni bashkëkohore, infrastrukturë e 
aerodrome të standardeve të larta, vend-
komandë qëndrore moderne e mbështe-

tur me mjete navigimi e drejtimi modern, 
(deri radarë PLL-35 për drejtimin e Avia-
cionit Luftarak), helikopterë, aeroplanë të 
transportit AN-2, Ill-14, si për  uturimet 
në kondita të thjeshta meteorologjike, 
të vështira, natën, por edhe të raketave 
moderne tokë-ajër SAM-2 dhe artilerisë 
së shumtë kundërajrore.

Kryetari i OBVL, gjenerali 100 vjeçar 
Rrahman Parllaku – Hero i Popullit dhe 
Nderi i kombit”, në vlerësim të  gurës së 
Edip Ohrit shprehet se: “Në vitet që ai dre-
jtoi Aviacionin Luftarak Shqiptar datohen 
të gjithë rikonstruksionet dhe ndërtimet e 
mëdha të infrastrukturës së kësaj arme si, 
në Aerodromin e Kuçovës, në Heliodrom-
in e Farkës, në Aerodromin e Rinasit, në 
Fushën e Pishë-Poros, më Aerodromin e 
Gjadrit etj. Në funksionin e komandan-
tit, Edipi e ka përfaqësuar Aviacionin 
Luftarak Shqiptar si ekspert ushtarak në 
organizmat e Traktatit të Varshavës dhe 
më pas në Republikën Popullore të Kinës. 

Ai ka qenë pjesëtar i delegacioneve 
shtetërore e ushtarake që janë takuar 
me Hrushovin në ish BS, me Komandan-
tit e Traktatit të Varshavës, me Çu En 
Lain e Mao Ce Dunin në Kinë, etj. Shte-
ti shqiptar duhet tí jetë mirënjohës pa-
fundësisht Edip Ohrit për largpamësinë 
dhe organizimin që tregoi si Komandant 
i Aviacionit Luftarak, duke plani kuar, 
organizuar, realizuar dhe tërhequr në 
kohë ndihmat kineze për motorë e pjesë 
këmbimi për avionë, në atë masë, saqë 
ky aviacion nuk pati nevojë të harxhon-
te asnjë dollar, rubla apo valutë edhe 
për 30 vite të tjera, pas largimit të tij nga 
detyra. Si sekretar i përgjithshëm i OB-
VL-së, Edip Ohri, për 15 vite ka dhënë 
një kontribut të shquar për organizimin 
dhe konsolidimin e strukturave të kësaj 
organizate”

Pikërisht për këtë emër e kontribut të 
vyer, i sh-Presidenti i RSH, Bujar Nishani 
i ka akorduar Edip Ohrit “Dekoratën e 
Artë të Shqiponjës”.
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SPECIALE
Senatorët dhe kongresistët amerikanë në Prishtinë. Sekretari i Shtetit Pompeo urime të veçanta

PËR HERË TË PARË PARAKALON 
USHTRIA E KOSOVËS

Një delegacion i senatorëve dhe kon-
gresistëve amerikanë, i udhëhequr nga 
senatori republikan nga Oklahoma, Jim 
Inhofe, kanë qëndruar në Kosovë, me 
rastin e 11-vjetorit të shpalljes së pavarë-
sisë. Ata kanë zhvilluar takime të ndara 
me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi 
dhe kryeministrin, Ramush Haradinaj. 
Pas takimit, Thaçi përmes një postimi në 
Facebook, ka thënë se vizita e këtij del-
egacioni amerikan “është dëshmia më e 
mirë e marrëdhënieve tona të shenjta. 
Kosova, gjatë tërë rrugëtimit të saj, e ka 
pasur përkrahjen e parezervë të Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës”. Ndërkaq, 
kryeministri Haradinaj tha se vizita e këtij 
delegacioni nga SHBA-ja është “inkura-
jim i fuqishëm që të qëndrojmë në vler-
at tona të përbashkëta dhe për ta avan-
cuar pozitën e gjithanshme të Kosovës”. 
Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 
11-vjetorit të pavarësisë së Kosovës, në 
sheshin e Prishtinës, kanë parakaluar 
pjesëtarët e Forcës se Sigurisë së Kosovës. 
Ky është parakalimi i parë që kur Kuvendi 
i Kosovës vitin e kaluar miratojë ligjet për 
transformimin e FSK-së në Ushtri.

HASHIM THAÇI:  ASNJËHERË NUK 
DO HARROHET GJENOCIDI QË KA 

BËRË SERBIA NË KOSOVË

Më këtë rast, presidenti i Kosovës, 
Hashim Thaçi, ka thënë se Ushtria është 
krenaria e Kosovës. Përveç kësaj, Thaçi 
ka thënë se gjatë këtij viti Kosova duhet 
të marrë edhe një vendim tjetër strateg-
jik për të ardhmen e vendit, marrëvesh-
jet e rëndësishme, gjithëpërfshirëse që 
nënkupton njohje reciproke me shtetin 
e Serbisë. “Jo për të harruar të kalu-
arën, por për mos lejuar të përsëritën 
vuajtjet dhe tragjeditë e kaluara. Për 
këtë vendim kërkohet përsëri, urtësi, 
mençuri dhe unitet për të përmbyllur 
konsolidimin ndërkombëtar të shtetit 
multietnik, demokratik dhe sovran të 
Kosovës”, ka thënë Thaçi duke shtu-
ar ka thënë se edhe nëse arrihet mar-
rëveshja, asnjëherë nuk do harrohet 
gjenocidi që ka bërë Serbia në Kosovë. 
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, 
ka thënë se shpallja e Pavarësisë së 
Kosovës para njëmbëdhjetë vjetëve ishte 
akti historik më sublim që instituciona-
lizoi përpjekjet për liri. Thaçi, përmes 
një postimi në Facebook, ka thënë se 
për këto arritje janë të gjithë qytetarët 
kontribues. “Shpallja e Pavarësisë së 
Kosovës para njëmbëdhjetë vjetëve ishte 
akti historik më sublim që institucio-
nalizoi përpjekjet tona për liri. Për këtë 
të arritur të gjithë qytetarët tanë janë 
meritorë. I falënderojmë të gjithë miqtë 
tanë, në krye me Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, që kontribuan për lirinë dhe 
pavarësinë e Kosovës. U jemi mirën-
johës përjetë! HTH”, ka shkruar Thaçi. 
Në rrugëtimin e suksesshëm të Kosovës, 
presidenti i Kosovës, ka përmendur rua-
jtjen e partneritetit të Kosovës me Shtete 

11-vjetori i Pavarësisë së Kosovës, 
SHBA kryefjala e ditës

• Kryeministri Haradinaj tha se “vizita e këtij delegacioni nga SHBA-ja është inkurajim i fuqishëm 
që të qëndrojmë në vlerat tona të përbashkëta dhe për ta avancuar pozitën e gjithanshme të Kosovës”

e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet 
e Bashkimit Evropian. Në përvjetorin e 
pavarësisë, gjatë ditës është mbajtur një 
seancë solemne e Kuvendit të Kosovës.

RAMUSH HARADINAJ:  DO TË 
PUNOJMË NË VAZHDIMËSI PËR KON-

SOLIDIMIN E SHTETIT TONË

Kryeministri i Kosovës, Ramush Hara-
dinaj në fjalimin e tij në Kuvend, ka thënë 
se Kosova është e interesuar për mar-
rëveshje reciproke me shtetin e Serbisë, 

por në ku jtë ekzistues. “Shqiptarët në 
Ballkan janë popull që kanë kontribuar 
për Ballkanin dhe kontinentin tonë, 
janë popull po ashtu që kanë paguar 
çmim për të gjitha proceset nëpër të 
cilat ka kaluar kontinenti ynë në sheku-
jt e fundit. Po ashtu edhe sot janë kon-
tribuues të paqes dhe të stabilitetit. Të 
gjithë ne do të punojmë në vazhdimësi 
për konsolidimin e shtetit tonë dhe do 
punojmë për marrëdhënie të mira më të 
gjithë fqinjët. Jemi të interesuar për një 
marrëveshje të quajtur obligative, lig-

jore, për njohje reciproke më Serbinë në 
ku jtë ekzistues”, u shpreh Haradinaj.

KADRI VESELI: QEVERIA E KU-
VENDI BIE NËSE PREKET INTERESI 

I SHBA-SË

Kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, ka 
thënë se Qeveria e Kosovës nuk do të 
rrëzohet për shkak të taksës dhe Serbisë. 
Por, fundi i Ramush Haradinajt do të 
jetë, nëse preket interesi i SHBA-së. Këtë 
deklaratë ai e ka dhënë kur ka folur në 
Parlament për 11 Vjetorin e Pavarësisë. 
Kadri Veseli ka zgjedhur fjalimin e Përv-
jetorit të 11 të Pavarësisë për të treguar 
se kur do të rrëzohet Qeveria dhe bie Par-
lamenti. Ka thënë se shkohet në zgjedhje 
vetëm për shkak të interesave të qytet-
arëve të Kosovës, të SHBA-së e BE-së. 
“Pra, Qeveria e Kosovës nuk do të bjerë 
për shkak të taksës. 

Ky është qëndrimi im i vendosur”, ka 
thënë Veseli, në Parlament. “Qeveria dhe 
Kuvendi mund të bien vetëm për shkak 
të interesave të qytetarëve të Kosovës dhe 
partnerëve të tyre strategjikë si SHBA-të 
dhe Bashkimi Evropian”, ka shtuar ai. Ky 
qëndrim i Veselit ka ardhur pasi SHBA po 
kërkon nga Kosova të hiqet taksa e ven-
dosur ndaj produkteve serbe e boshnjake 
për t’i dhënë shans vazhdimit të bised-
imeve me Serbinë. Kadri Veseli ka folur 
edhe për këtë temë. I ka dërguar porosi 
Ramush Haradinajt të mos e personalizo-
jë vendimmarrjen dhe t’i lërë inatet. “Në 
këtë proces, kalkulimet elektorale, qasjet 
individuale, protagonizmat dhe inatet – 
nuk po i bëjnë mirë Kosovës. Është koha 
t’i lëmë këto”, ka shtuar ai.

HARADINAJ I KTHEN SHPINËN 
RAMËS

Para parakalimit të trupave të FSK-
së, para Teatrit Kombëtar në Prisht-
inë, janë takuar edhe njëherë liderët 
shtetërorë dhe të ftuar specialë e  gura të 
rëndësishme. Kryeministri i Shqipërisë 
shfaqi interesim t’i zgjaste dorën Rifat 
Jasharit dhe Ramush Haradinajt, të 
cilët po ecnin bashkë. Në momentin që 
Rifat Jashari u kthye dhe përshëndeti 
kryeministrin Rama, Haradinaj u kthye 
dhe vazhdoi për në vendin që i ishte 
rezervuar atij. Nuk dihet nëse kryemi-
nistri Haradinaj donte ta injoronte, ose 
thjeshtë e ka parë të parëndësishme 
përshëndetjen e tij, sepse dy homologët 
kanë pasur rastin të takohen më herët 
në seancën solemne në Kuvend. Mirëpo, 
dihet se raportet mes Ramës e Haradi-
najt së fundmi janë acaruar, për shkak 
të qëndrimeve të ndryshme që ata kanë 
për korrigjimin e ku jve të Kosovës, të 
cilën Haradinaj e refuzon kategorikisht. 
Kryeministri i Kosovës disa herë i ka 
bërë thirrje Ramës, që të mos merret me 
punës e brendshme të Kosovës. Por në 
kohën kur janë prishur raportet me Ha-
radinajn dhe me liderë tjerë politikë si 
Albin Kurtin, Rama ka forcuar miqësinë 
e tij me presidentin Thaçin të cilit i është 
kthyer në aleatin kryesor.
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SHBA-ja mbetet e përkushtuar për ta ndihmuar Kosovën në të ardhmen për më shumë prosperitet, siguri dhe stabilitet

Sekretari amerikan i shtetit, Mike 
Pompeo, i ka uruar të gjithë qytetarët 
e Kosovës për përvjetorin e 11-të të pa-
varësisë së vendit, ndërsa bëhet i dyti 
zyrtar i lartë amerikan që  et qartë për 
njohjen reciproke të Kosovës nga Ser-
bia, pas presidentit të SHBA-ve Donald 
Trump. “Normalizimi gjithëpërfshirës i 
marrëdhënieve me Serbinë, me njohjen 
reciproke si pjesë qëndrore të tyre, do të 
jetë proces jetik për suksesin e Kosovës”, 
thotë Pompeo. Në letrën e publikuar në 
faqen zyrtare të Departamentit të Shte-
tit thuhet se SHBA-ja mbetet e përku-
shtuar për ta ndihmuar Kosovën në të 
ardhmen për më shumë prosperitet, sig-
uri dhe stabilitet. “Në emër të qeverisë 
së Shteteve të Bashkuara dhe të popul-
lit amerikan, e uroj Kosovën për përv-
jetorin e njëmbëdhjetë të shtetin të 
pavarur dhe sovran. Shtetet e Bash-
kuara mbesin të përkushtuara për ta 
ndihmuar Kosovën që t’i hapë dyert dre-
jt së ardhmes me më shumë prosperitet, 
siguri dhe stabilitet në dekadën e dytë të 
pavarësisë. Normalizimi gjithëpërfshirës 
i marrëdhënieve me Serbinë, me njohjen 
reciproke si pjesë qendrore të tyre, do të 
jetë proces jetik për suksesin e Kosovës. 
Arritja e këtij vizioni kërkon zhvillime 
të vazhdueshme për t’i forcuar insti-
tucionet tuaja demokratike. Ne dëshi-
rojmë ta vazhdojmë ndërtimin e part-
neritetit tonë dypalësh, të mbështetur 
në vlera dhe prioritete të përbashkëta, 
duke e ndihmuar Kosovën për ta shtru-
ar rrugën e saj drejt integrimit të mëte-

Pompeo uron Kosovën, fl et për 
njohjen reciproke me Serbinë

• Shtetet e Bashkuara e çmojnë lidhjen e fortë 
mes popujve tanë dhe do t’i mbështesin hapat 
e atyre që punojnë për ta nxjerrë në pah po-
tencialin e madh të Kosovës”, shkruhet në 
urimin e Pompeos

jshëm në Evropë. Shtetet e Bashkuara e 
çmojnë lidhjen e fortë mes popujve tanë 
dhe do t’i mbështesin hapat e atyre që 
punojnë për ta nxjerrë në pah poten-
cialin e madh të Kosovës”, shkruhet në 
urimin e Pompeos.

KOSNETT: PAQE ME MAR-
RËVESHJE GJITHËPËRFSHIRËSE 

ME SERBINË

Ambasadori i Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës, Phillip S.Kos-

nett ka uruar qytetarët e Kosovës për 
11-vjetorin e pavarësisë. Përmes një 
video-mesazhi të publikuar në llog-
arinë zyrtare të ambasadës në Face-
book, Kosnett tha se tri prioritet për 
qytetarët e Kosovës janë paqja, drejtë-
sia dhe prosperiteti. Ai tha se për arrit-
jen e paqes është e nevojshme arritja e 
marrëveshjes me Serbinë, që në thelb 
duhet të ketë njohjen e ndërsjellë. “Ar-
ritja e paqes kërkon një marrëveshje 
gjithëpërfshirëse me Serbinë, që në 
thelb duhet të ketë njohjen e ndërs-
jellë. Arritja e drejtësisë do të thotë 
ndërmarrja e veprimeve konkrete për 
të ndërtuar sundim të ligjit dhe luftën 
e korrupsionit në të gjitha nivelet. 

Dhe ndërtimi i prosperitetit do të 
thotë përpjekje më të më të mëdha që 
do të inkurajonin investime ndërkom-
bëtare dhe zhvillim ekonomik. Sig-
urimi i së ardhmes kërkon lidership të 
pjekur politik dhe angazhimin e qytet-
arëve dhe një përkushtim për të ofru-
ar mundësi të barabarta për të gjithë 
qytetarët, pavarësisht gjinisë, fesë apo 
etnisë. 

Jam i bindur se qytetarët e Kosovës 
janë të përgatitur për s dat që i pres-
in. Shtetet e Bashkuara do të jenë 
përkrah jush”, tha ambasadori Kos-
nett. Ambasadori amerikan tha po 
ashtu se është në “duart e popullit të 
Kosovës të marrin përgjegjësitë dhe 
t’i mbajnë përgjegjës liderët e tyre, që 
të ndërmarrin hapat e nevojshëm për 
progres”.

shef i degës së parë në drejtorinë op-
erative.

Nga 23 shtator 1957  deri në  korrik  
1960  Mujo Sokolaj kryen me rezultate 
të shkëlqyera Akademinë ushtarake 
“Frunxe”në Moskë, një nga akademitë 
më të njohura të kohës për përgatitjen 
e o cerëve madhorë.

Për 7 vjet në Drejtorinë e parë, 
zëvendësshef dhe shef i degës së 
shtabevenë MMP për përgatitjen oper-
ative të shtabeve  dhe of cerëve mad-
horë për strukturat e ushtrisë shqi-
tare, sëbashku me shokët e tij do të 
projektonte stërvitjet më të  mëdha e 
më të vështira të ushtrisë shqiptare që 
cuan në aftësimin ushtarak në shkallë 
të lartë të Forcave të Armatosura.

“TEZAT E ZEZA TE BALLUKUT”, SI U PËRJASHTUA NGA 
USHTRIA DEKANI MUJO SOKOLAJ

Ish studenti i shkëlqyer i Ucilishcës 
së lartë “Voroshillov” dhe  akademisë 
ushtarake “Frunxe”në Moskë, pas një 
përvoje të vyer në funksionë të larta 
të njësive e Ministrisë së Mbrojtjes, 
më 1967 emërohet Dekan Fakulteti 
Gjitharmësh në Akademinë Ushtar-
ake, ku aftësoheshin ushtarakët mad-
horë të ushtrisë. Pas tre vitesh (më 

1970) profesori I mirënjohur kalon në 
Institutin e Studimeve Ushtarake, ku 
së bashku me kolegë të tij mendohej 
se do të thellonin studimet  teorike 
ushtarake me qëllim përsosjen e mod-
ernizimin e ushtrisë.

Në vitin 1971 Mujo Sokolajt do t’i 
besohej  drejtimi si kryeredaktor i re-
vistës “Njohuri ushtarake” organ teor-
ik për përdorim të brendshëm i  MMP, 
me volum deri 300 faqe, me një tirazh 
shumë të ku zuar, 4 numra në vit (nën 
kujdesin e institutit, autonome prej tij 
e varur nga Shtabi i Përgjithshëm). Me 
ngjarjet e ushtrisë në vitin ‘’74 edhe 
Revista iu nënshtrua  revizionimit të 
thellë dhe kërkesës së logarisë për 
botimin e të ashtuquajturave “teza të 
zeza”.  Në këto rretthana, më 18 dh-
jetor 1974 Mujo Sokolaj shkarkohet 
nga detyrat me urdhër dhe  nuk mund 
të punonte në ushtri. I gjithë kontribu-
ti i luftëtarit, strategut e i shkencëtarit 
ushtarak që ishte vlerësuar me 17 de-
korata, urdhra, medalje, nga 1 janar 
1975 “shpërblehet”  nga nomenkla-
tura e kohës me pension të detyruar 
minimal, të parakohshëm. Si edhe 
personalitete të tjera ushtarake të asaj 
plejade, pas masave represive ndaj të 
ashtyuquajturit “grup puçist” e pas-
ardhësve të tyre, edhe Mujo Sokolaj, 
për një kohë u shoqërua me survejim 

dhe thirrjet në hetuesi për ngjarjet në 
ushtri.

Gjithsesi ai mbeti simbol e përçues 
i vlerave më të mira njerëzore, duke iu 
përkushtuar familjes e shoqërisë, deri 
në momenet e fundit të jetës së tij.

(Vijon nga faqja 4)
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FESTA

MUHAREM KAMANI

Në jubileun e 75-vjetorit të krijimit të 
Brigadës së VI-të S “Heroinë e Popullit”, 
Përmeti ishte në festë. Ambjentet tek lap-
idari madhështor që përjetëson këtë ng-
jarje historike ishin zbukuruar me  amuj, 
banderola e kurora me lule. Dëgjohesh-
in këngë dhe marshe partizane e patrio-
tike. Qytetarë të Përmetit dolën te sheshi 
kryesor i qytetit pranë “Përmendores së 
partizanit” dhe pritën miqtë e ardhur nga 
Vlora, Tirana, Mallakastra, Tepelena, Gji-
rokastra me drejtuesit kryesorë të org së 
veteranëve e familjeve te deshmoreve te 
ketyre rretheve.

Nderuan me pjesëmarjen e tyre depu-
tetja e qarkut Gjirokastër Mirela Kumba-
ro, Prefekti Astrit Aliaj, Kryetari i Këshillit 
të Qarkut Armand Hila, Kryetari i Bash-
kisë Përmet Niko Shupuli, ai i Tepelenës 
Tërmet Peci, Kryetarja e Këshillit Bash-
kiak Përmet Miranda Habili, Nënkryetarët 
e Bashkisë Përmet Etleva Kreci e Llazar 
Thanasi, N/prefekti i Përmetit Edvin Tuçi, 
drejtues të institucioneve e forcave poli-
tike Përmet, Këlcyrë, Tepelenë e këshill-
tarë të bashkisë, drejtues të shoqatave 
Atdhetare- Kulturore në rrethin e Përme-
tit, pasardhësve të veteranëve e të famil-
jeve të dëshmorëve Ahmet Mane e Flora 
Hoxhaj, Shkelqim Guce, Zabit Ahmetaj 
e Tomor Hoxhaj, Neim Hajderaj, Musa 
Kapllani, Shpetim Dervishi, Hasan Mus-
ta e Krenar Progonati etj. U bënë homa-
zhe e u vendosën kurora me lule, prane 
lapidarit që përjeteson këtë ngjarje nga 
Bashkia Përmet. Për të nderuar kujtimin 
e të rënëve dhe sakri cat e partizanëve 
e kuadrove të kësaj njësie në luftë, nën 
tingujt e “Himnit Kombëtar” u mbajt një 

Që nga nga Nëntori i vitit 1912 Shqipërinë e kanë drejtu-
ar 85 qeveri, ku dy kryeministra, Turhan Permeti dhe Me-
hdi Frasheri ishin përmetarë. Po ashtu Shqipëria ka patur 
57 ministra të Brendshem, tre prej të cilëve ( Simon Stefani, 
Perikli Teta dhe Barjam Yzeiri) ishin përmetarë. Ky fakt u ev-
identua edhe në ceremoninë festive që Komisariati i Policisë 
Përmet organizoi me rastin e 106 vjetorit të Policise se Shtetit.

Ishin te pranishem kuadro dhe punonjes policie, ish 
punonjes policie dhe qytetare te Permetit. Per shkak te an-
gazhimeve me problemet e emergjences civile ketij aktiviteti i 
munguan drejtuesit kryesore te pushtetit vendor dhe te DVP 
Gjirokaster. Nderuan me pjesemarrjen disa drejtues te insti-
tucioneve, Prokuroria, Ujesjellesi dhe Agjensia e Sigurimeve 
Shoqerore, sekretari i veteraneve Ahmet Mane,  antari i krye-
sise se FD te Permetit Muharem Kamani, kryetari i SHAK “Per-
meti” Kastriot Bezati, perfaqesues i komunitetit ortodoks At, 
Athanas Qerimi, perfaqesues te ish policeve e ushtarakeve ne 
lirim. Pjesemarresit takohen e bashkebisedojne, urojne njeri-
tjetrin, behet rreshtimi ceremonial per ngritjen e  amurit, N/
Komisar Ilir Bilbili specialist i rendit jep komanden dhe nen 
tingujt e “Himnit Kombetar”, inspektor Erion Konini ngriti ne 
menyre simbolike Flamurin Kombetar, cast solemn, emocion 
per te pranishmit.

She  Komisariatit te Policise Permet Kryekomisar Feliks 
Hysa pershendeti te pranishmit  duke u ndalur veçanërisht 
tek misioni i Policise se Shtetit.

Është detyra jonë t’i përkujtojmë datat dhe ngjarjet e luftës, të mirëmbajmë simbolet e saj pllakat përkujtimore

U festua me madhështi 75-Vjetori i Brigadës së 6-të Sulmuese

minutë heshtje, cast solem dhe krenarie.
Mitingun popullor organizuar pranë 

lapidarit te brigadës së 6- sulmuese e 
hapi Klaudja Naqellari e cila duke uru-
ar mirëseardhjen ja dha fjalën kryetarit 
të bashkisë Përmet z. Niko Shupuli i cili 
vlerësoi kontributin e Brigadës së VI-të S 
“Heroinë e Popullit” në kluftën për çlirim-
in e atdheut nga okupatori nazifashist.

“Brigada e 6- sulmuese u krijua në 
Përmet më 26 janar 1944 në kulmin e 
operacionit armik të dimrit, në frontin e 
luftës në të dy anët e lumit Vjosë, që nga 
fshati Peshtan deri në Malin e Bardhë te 
Petranit. Në përbërjen e saj u rreshtuan 
batalione partizane të qarkut të Gjirokas-
trës të cilët ishin sprovuar në fushën e 
luftës dhe kishin  tuar një përvojë të mad-
he. Ajo përshkoi një rrugë të gjatë luftar-
ake ku dhanë jetën 203 dëshmorë nga të 

cilët 10 heronj të popullit. Sakri cat e saj 
të panumërta, kontributi i saj i madh në 
clirimin e disa qyteteve dhe krahinave të 
vendit si dhe përtej ku jve shtetëror në 
clirimin e vëllezërve kosovarë”,-tha ndër 
të tjera kryebashkiaku Shupali.

Mesazhin e KKVLANÇ e lexoi nënk-
ryetari i këtij komiteti Asllan Gropasi.

Përshëndeti gjithashti Prefekti i Gji-
rokastrës z.Astrit Aliaj. Ai vlerësoi 75- 
vjetorin e formimit të Brigadës së 6-të 
Sulmuese si një nga faqet më të ndritura 
në historinë e luftës Antifashiste Nacio-
nal Clirimtare që e renditi Shqipërinë në 
krah të shteteve aleate si : Anglia, SHBA, 
Franca dhe na çliroi nga pushtuesit e egër 
nazifashist.

Nxënësit e shkollës 9-vjecare “Nonda 
Bulka” nën drejtimin e mësueses së tyre 
Mimoza Topoviti kishin përgatitur një 
montazh muziko-letrar kushtuar kësaj 
brigade, partizanëve dhe dëshmorëve të 
saj, interpretuan nivel të lartë artistik dhe 
me ndjenjë duke entuziasmuar të pran-
ishmit.

Për nder të të pranishmëve Bash-
kia Përmet shtroi një koktejl tek lokali 
pranë lapidarit ku i uroi Kryetari i Bash-
kisë Përmet për festën e cila vazhdoi mes 
gezimit dhe harrese dhe bashkebisedimit 
mes te pranishmeve.

Deputetja Mirela Kumbaro duke marë 
fjalën e saj u zotua se vemendja e qeverise 
do te jete e vazhdueshme për këto data 
historike dhe per qytetin e Përmetit.

Historiani Kastriot Bezati bëri një ek-
spoze të gjërë për historikun e kësaj njësie 
të lavdishme partizane.

Sazet e Përmetit interpretuan këngë 
për Brigadën e 6 – Sulmuese, Asim Zene-
li, Partizani gërshetuar me këngë tradicio-
nale të qytetit të Përmetit te cilat i dhane 
gjalleri festes.

Takimin e përshëndeti në emër të 
KV dhe FD Tepelenë Hasan Musta i cili 
u ndal te kontributi i batalionit partisan 
“Baba Abaz”, dhe të 472 bijë e bija të këtij 
batalioni dhe gjakun e 81 dëshmorëve të 
tij ku 61 prej tyre ishin nga Tepelena.

Kryetari i bashkisë Tepelenë Tërmet 
Peçi uroi festën dhe vlerësoi lart kontrib-
utin e kësaj njësie në luftën për çlirimin e 
vendit, këta trima me guximin, trimërinë, 
heroizmin dhe gjakun e  tyre na sollën 
lirinë dhe na rikthyen pavarësinë e ven-
dit që kishim humbur dhe uroi me disa 
pjesëmarësit. Kryetari i familjeve të dësh-
morëve Mallakastër Shpëtim Dervishi 
duke përshëndetur evokoi lavdin e dësh-
morëve të kësaj brigade heroike që dhanë 
jetën për  timin e lirisë. Kryetarja e FD 
dega Përmet Flora Hoxhaj përshëndeti dhe 
uroj veçanërisht të ardhurit nga rrethet të 
cilët i dhanë gjallëri festës. U festua kaq 
bukur, dëshira jonë që keto mesazhe t’ua 
transmetojmë brezave, manifestimi mori 
karakter popullor, veçanërisht fëmijët 
e shkollës 9-vjeçare ”Nonda Bulka” na 
ngjallën emocione. është detyra jonë t’i 
përkujtojmë datat dhe ngjarjet e luftës, të 
mirëmbajmë simbolet e saj pllakat përku-
jtimore, lapidarët, dhomat muzeale dhe 
varrezat e dëshmorëve të atdheut.

Djali i ish- partizanit të Brigadës së 6- 
Sulmuese, Dashmir Syrja Tahiri, ardhur 
nga Tirana i emocionuar për festën sug-
jeroi që në të tilla ngjarje të ftohen të afër-
mit e veteranëve dhe të familjeve të dësh-
morëve sepse na vjen mire sepse luften e 
beme se bashku!

I pranishëm në këtë festë jubilare ishte 
edhe kryetari i Komitetit Kombëtar të 
LANÇ, Rustem Peçi.

Një urim të përzemërt për pjesëmar-
rësit në këtë festë jubilare të 75-vjetorit të 
krijimit të Brigadës së VI-të S bëri edhe 
kryetari i këshillit të qarkut Gjirokastër z. 
Armand Hila.

Përmeti ka nxjerrë dy kryeministra dhe tre ministra te Brendshëm

Ceremoni vazhdoi me një koktejl në sallën e madhe 
të Komisariatit ku pjesëmarrësit i uroi dhe njëherë She  
i Komisariatit. Në emër të SHAK “Permeti” pershendeti 
dhe uroji historian Kastriot Bezati.

Në fund  i përshëndeta në emer te OFD, duke shprehur 
bindjen dhe besimin tek profesionalizmi e angazhimin i 
ministrit të Brendshëm Sander Lleshaj.

Muharem Kamani

• Në përbërjen e Brigadës 
VI-të S u rreshtuan batali-
one partizane të qarkut të 
Gjirokastrës të cilët ishin 
sprovuar në fushën e luftës 
dhe kishin fi tuar një përvo-
jë të madhe. Ajo përshkoi 
një rrugë të gjatë luftarake 
ku dhanë jetën 203 dësh-
morë nga të cilët 10 heronj 
të popullit. Sakrifi cat e saj 
të panumërta, kontributi 
i saj i madh në clirimin e 
disa qyteteve dhe krahinave 
të vendit si dhe përtej kufi -
jve shtetëror në clirimin e 
vëllezërve kosovarë
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Familja Ballanca, si kudo edhe në 
qytetin e Durrësit, njihet për vlera të 
shquara qytetare, intelektuale dhe at-
dhetare. Kam pasur disa miq prej tyre 
dhe më ka habitur kultura dhe edu-
kata që i karakterizon dhe sidomos 
thjeshtësia e respekti i tyre për të tjerët. 
Kam njohur nga afër prej më shumë se 
gjysmë shekulli Baftjarin dhe Naimin, 
sportistë të shquar dhe mjaft të dashur 
për këdo. Por më ka mbetur në mendje 
vëllai i madh i tyre, Genci, të cilin e njo-
ha vonë, nga veprimtaria e tij e palodhur 
në organizatën që drejton Heroi i Popul-
lit dhe Nderi i Kombit, gjeneral leitnant 
Rrahman Parllaku. I lindur në një ditë 
të shënuar, pra më 7 Mars të vitit 1929, 
ai së shpejti mbush plot 90 vjeç. Gen-
ci, ka parë e përjetuar shumë në jetën 
e tij relativisht të gjatë, dhe përherë ka 
ditur të orientohet drejtë duke dalluar 
me mençuri të mirën nga e keqja, dem-
agogjinë nga e vërteta dhe gënjeshtrën 
nga sinqeriteti. Vetë ai, ishte bir i Xhe-
vdet Ballancës, një o ceri akademik, që 
kishte studiuar në Romë e Stamboll, 
dhe që gjithë aftësitë e tij i vuri në shër-
bim të popullit, duke qenë antifashist 
dhe përkrahës i  gurave të shquara të 
historisë tonë si Abaz Kupi, Nako Spiru, 
Iliaz Reka etj. gjë që ende mbahet mend 
si në Lushnje ku kreu detyrën e koman-
dantit të xhandërmarisë, ashtu edhe në 

Me 28  Nentor 2018  u nda nga jeta 
Agim Selman Liço. Ai lindi me 5 Maj 
1933  ne fshatin Qeshibes te krahines se 
Dangellise. Ai ishte biri  i nje  familjeje te 
nderuar e  snike me tradita  atdhetare  e 
patriotike, te cilat ndikuan  ne formimin 
e tij. Babai i tij Selmani dhe nene Feride-
ja e rriten me sakri ca dhe mundime te 
medha. Ai e la te vogel 9 vjec dhe ne vititn 
1942  doli partizan. Ju be krahe  nenes 
duke bere dhe pune te ndryshme krahas 
shkollimit ne fshatin e tij te lindjes.

Ne vitin 1958 krijoi familje duke u mar-
tuar me Driten e Xhelil Telhajit, bije nga 
i  njejti fshat. Babai i Drites doli partizan 
dhe shtepine e tyre e kthyen ne baze te 
luftes ku u strehuan kuadro dhe drejtues 
te saj.

Ne vitin 1963 ai vjen me banim ne Per-
met, punon ne ushtri ku u dallua per di-
sipline, korrektesi dhe maredhenie te mira 
me vartesit dhe eproret. Ata linden, rriten, 
edukuan dhe shkolluan pese djem: Sel-
manin, Drinin, Ardianin, Et`hemin Olsin  
dhe tre  vajza: Parizene, Mjaftonine dhe 
Aniden.

Me  vone  ai punon ne  N.T Sh dhe N. 
e Grumbullimit ku eshte shquar si njeri 
punetor, i drejte, i dashur  dhe komu-
nikues. Vlerat e tij njerezore  s`kane per 
t’u haruar. Shembulli i dashurise dhe  
i  respektit njerezor. Perkrahu proçeset 
demokratike dhe rreshtohet qysh ne  llim 
ne O.B.V.L e gjate gjithe kohes ka kryer 
detyren e sekretarit te kesaj organizate, 

KRYESIA E OBVL I UROJ JETË TË GJATË E TË LUMTUR KRYETARIT TË DEGËS, DURRËS

GENC BALLANCA, PLOT ENERGJI
 NË 90 VJETORIN E LINDJES

Genci, ka parë e përjetuar shumë në jetën e tij relativisht të gjatë, dhe përherë ka ditur të orientohet drejtë duke 
dalluar me mençuri të mirën nga e keqja, demagogjinë nga e vërteta dhe gënjeshtrën nga sinqeriteti

Prefekturën e Durrësit ku u caktua më 
pas. Janë këto vlera, për të cilat ky at-
dhetar i shquar që kërkonte bashkinim 
e trojeve shqiptare, dhe i ndjekur nga 
shërbimet e fshehta të serbomëdhenjve, 
kohë më parë, me unanimitet u shpall 
“Qyteta Nderi” nga Këshilli Bashkiak i 
Durrësit. I rritur në një mjedis të tillë, 
edhe Genci, sido që mjaft i ri dhe ende 
pa e përfunduar plotësisht shkollën e 
mesme, por me ide të qarta për lirinë, 
u rreshtua me shokët partizanë;  llim-

isht në Grupin e II - të të Çetës së Pezës, 
ku më pas, falë guximir dhe trimërisë së 
treguar në luftime ju ngarkua detyra e 
Përgjegjësit të Rinisë të batalionit, dhe 
në vazhdim, porsa u formua Brigada e 
IV - të Sulmuese, me komandant Nex-
hip Vinçanin, për të cilin gjeneral Acci 
thosh se është fat për ushtrinë shqip-
tare që ka komandantë të tillë, u caktua 
në shtab dhe ju besua detyra e zëvendës 
intendentit të saj. I mençur dhe me ini-
siativë, ai kudo që u caktua i kreu de-
tyrat e ngarkuara me nder. U shqua në 
luftimet e zhvilluara deri në largimin 
e plotë të armikut dhe pas çlirimit të 
vendit emërohet në Komandën e Përg-
jithshme. 

Në vitin 1948, duke parë nevojën që 
kishte për të familja e tij, kthehet në 
qytetin e Durrësit dhe kryen detyra të 
ndryshme dhe të rëndësishme në ndër-

marrje të sapokrijuara. Kudo që punoi 
u dallua për marrëdhënie korrekte me 
vartësit dhe shokët, për përkushtim e 
thjeshtësi, gjë që edhe pasi doli në pen-
sion i dha të drejtën të nderohet e res-
pektohet nga të gjithë. Këtë e tregojnë 
mësë miri edhe dekoratat e shumta që 
i janë akorduar ndër vite. Është kjo ar-
syeja që veteran i njohur i Shijakut dhe 
drejtuesi i degës së OBVL të këtij qyte-
ti, zoti Osman Xhindoli shprehet: “ Me 
mburrje dhe krenari them një të vër-
tetë: Genci është burrë i fjalës, i penës, i 
besës, i nderit. Ai ka një zemër të mad-
he e shpirt  snik. Dhe si i tillë, ai i dha 
nder e lavdi vetes, familjes dhe Durrësit 
në tërësi.” Duke i mbetur besnik idea-
leve të pastra, duke e kuptuar se dik-
tatura po e vinte popullin e atdheun në 
shërbim të kultit të Enver Hoxhës, duke 
mos u pajtuar për asnjë çast me krimet 
e kryera nga Partia - shtet dhe duke 
parë se në ç`mjerim e varfëri po e çonin 
Shqipërinë slloganet demagogjike, ai si 
kuadër me vizion perëndimor, përkrahu 
nga të parët lëvizjen demokratike, dhe 
së bashku me shokë të tjerë, si gjen-
eral Ernest Jakova, Zenel Bardhi, Idriz 
Hoxha, Eqerem Kuka etj. u bashkuan 
me organizatën antikomuniste OBVL 
dhe sot kryen detyrën e Kryetari të De-
gës për Durrësin. Genci, i pa lodhur 
dhe përherë i përkushtuar, është nga 
ata njerëz që me vlerat intelektuale dhe 
shpirtërore jo vetëm e s don moshën, 
por edhe që i duhen, sot më shumë se 
kurrë, shoqërisë tonë. Ndaj e urojmë të 
ketë shëndet dhe jetë të lumtur, dhe të 
mbesë sa më gjatë për brezin e ri, një 
dëshmitar autentik i asaj që ngjau në 
vendin tonë, por edhe duke dëshmuar 
sesi mund të ruhet dinjiteti dhe karak-
teri i njeriut, pavarsisht rrethanave nga 
jeta e tij mund të kalojë.    

Ish veterani  Agim Selman Liço, 
simbol i vlerave njerëzore

dega Permet. Ishte nje veprimtar i dallu-
ar dhe i kudondodhu. Ai perballoi me nje 
kurajo te admirueshme ndarjen nga jeta 
te djalit te tij Drinit ne nje moshe relativ-
isht te re, por  jeta i kishte rezervuar dhe 
ndarjen nga jeta  te bashkeshortes  e cila 
i preu krahet. Por ai diti te mbijetoje dhe 
te perballoje te papriturat e jetes. Ai lindi 
ne nje dite te shenuar dhe po ne nje date 
te madhe te historise u largua nga jeta. Ai 
la ne hidherim te thelle femijet, te afermit, 
miqte, shoket, niperit, mbesat, komunite-
tin permetar dhe shoket  veterane  te cilet 
e percollen me nderime  te medha.

Lume kush le kujtimin e mire se nje 
dite te gjithe do te vdesim!

Muharem  Kamani
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Dua të besoj se ishte shkrimtari 
i avanguardës parisieneZhan 
Kokto (Jean Cocteau), ai që 

tha njëherë se “Franca vuan ngaqë ka 
politikanë të mirë por që janë shkrim-
tarë të këqinj dhe shkrimtarë të mirë 
që janë politikanë të këqinj”. Sido që të 
jetë, e solla këtë në vemendjen tuaj për 
të saktësuar se Bashkim Hoxha i ka 
të dyja këto cilësi; edhe si shkrimtar 
edhe si politikan i mirë. Por në Parla-
mentin tonë, ku thuajse mungojnë që 
të dyja këto vlera, njerëz si ai janë të 
papranueshëm; aq sa kur ai tentoi të 
verë kandidaturën, një “burrë shteti” i 
tha se a je në gjendje ta mbrosh votën, 
thuajse ai po shkonte të konkuronte 
për artet marciale. Por Bashkimi ka 
vazhduar rrugën e tij intelektuale dhe 
ashtu si në gjithë krijimtarinë e tij, pra 
në dramat e shkruara, publicistikë dhe 
romane i ka shpërfaqur si kulturën e 
tij politike ashtu edhe talentin e tij të 
spikatur letrar, sikurse fare dukshëm 
e gjejmë këtë te libri i porsabotuar 
“Kronikat e Mjegullës”. Tek e fundit 
a nuk ishte Anri Bejli ai që thosh  se 
“Politika është një gur në qafën e letër-
sisë…”? Kështu pra, krejt i shpenguar 
nga detyrimet dhe kurthet që rrjedhin 
prej saj, Bashkimi e ka mprehur lapsin 
për të artikuluar artistikisht mendimet 
dhe pikëpamjet e veta edhe mbi zhvilli-
met politike, pa asnjë paragjykim, dhe 
duke iu referuar retrospektivës tonë his-
torike, me skena shpesh herë groteske 
e herë tragjike, çuditërisht të përsëri-
tura e të përsëritura deri në mallkim. 
Përkthyesi i famshëm i Faustit të Gëtes, 
francezi romantik Zherar Nerval (Ge-
rard de Nerval), gati dy shekuj më parë, 
shprehej se “E kaluara dhe e ardhmja e 
jonë përbëjnë një të tërë. Ne jetojmë në 
 sin tonë dhe  si ynë jeton te ne.” Ja, 
pikërisht këtë ka pasur para sysh edhe 
Bashkim Hoxha në ndërtimin e këtij ro-
mani të cilin do ta quaja epope, dhe që 
patjetër zë një vend të veçantë në gjithë 
krijimtarinë e tij intensive, por edhe 
në zhvillimet letrare të viteve të fundit. 
Këtu, numri i personazheve ndofta nuk 
është aq i madh, por ngjarjet që pasojnë 
natyrshëm njera - tjetrën, kanë aq kup-
tim e forcë shprehëse dhe afrojnë para 
lexuesve aq histori, sa banale në dukje 
aq edhe përcaktuese për fatet e kombit 
tonë, sa s`do mjaftonin volume të tëra 
për t`i përshkruar. 

Por Bashkimi, me kulturën, talentin 
dhe përvojën që ka, ka ditur t`i trajtojë 
ato me aq mjeshtëri artistike, sa asqë 
ndihet dora e kursyer e tij. Duke ope-
ruar kryesisht me frazën e shkurtër, ai 
është kujdesur jo vetëm për vendosjen e 
çdo fjale në vendin e vet, por edhe i ka 
dhënë asaj bukurinë dhe mençurinë e 
postulatit. Dhe i gjithë narracioni i tij, 
mbulohet nga një tis mjegulle, herë at-
mosferike e herë metaforike, ku e para 
mbulon dhe konfondon veprimet në 
sytë e të tjerëve dhe e dyta gjallon bren-
da ndërgjegjes së vetë njeriut. Zgjedhja 
e mjegullës, nuk ka asnjë përqasje me 
shkollën natyraliste që shkoi deri në 
pozitivizëm nga Ogyst Komte (August 
Comte) dhe Herbert Spenceri e deri 
diku nga mohimi i nevojës të qëndrim-
it kritik të shkrimtarit ndaj realitetit që 
u mundua të predikojë Zolai, pasi në 
këtë roman shkrimtari B. Hoxha nuk 

Një roman epope që zë një vend të veçantë në gjithë krijimtarinë e tij intensive

BASHKIM HOXHA VJEN ME NJË 
ROMAN PËR TË GJITHA KOHRAT

është një vëzhgues apatik dhe i ftohtë, 
por përshkrues dhe portetizues tërë-
sisht realist. Pikërisht për këtë, no-
belisti i vitit 1912 Gerhart Hauptman 
shprehej se “Letërsia lind nga historitë 
e vërteta.” Hëna, vajza gjashtëmbëdh-
jetë vjeçare e pa orientuar në jetë e cila i 
kërkon me vullnet të lirë Aziz beut çvirg-
jërimin, duar - duar transformohet në 
një grua të egër kur ndryshojnë kohët. 
Ajo të dhimbset, por edhe të shkakton të 
qeshura me veprimet e saj sipas parimit 
ato maja rripa - rripa. 

Kapardisja e saj me kobure në brez, 
si kryetare e Këshillit, pikërisht në 
shtëpinë e Aziz beut dhe endja e këtij 
bodrum më bodrum për t`i shpëtuar 
akuzave si bashkëpunëtor i pushtuesve, 
të kujtojnë një pafundësi fatesh të atyre 
që dikur ishin askushi dhe zunë vende 
të pamerituara dhe atyre të tjerëve që 
nderoheshin dikur, sidomos për shkol-
limin dhe dashurinë për atdhe dhe më 
pas, sistemi nuk i deshi, madje i luftoi 
sa dhe si mundi. Por nuk është ky leit-
motivi që përshkon romanin; pra as ajo 
metamorfoza që u ndodh fëmijëve të tyre 
dhe gjithë të tjerëve, personazhe që janë 
ndërlidhur aq harmonishëm. Bashkimi, 
të gjithë ata i ka vënë në shërbim të një 
synimi të madh: të na tregojë se sa të 
drejtë kishte ai i dituri që kur e pyetën 
se kush e ka ndryshuar më shumë hi-
storinë, Çezari apo Napoleoni, u përgjigj 
se “Historinë më shumë e kanë ndry-
shuar historianët”. Shqipëria mund të 
ketë kaluar pas ikjes me hap të rregullt 
të ushtarëve turq, dhe shpalljes së Pa-
varësisë, plot situata nga më të ndrysh-
met, por ajo që nuk ka lëvizur, ka qenë 
mania për ta trans guruar historinë 
dhe për t`u përfshirë në të, shpesh edhe 
kur nuk ke pasur dhe nuk ke luajtur 
asnjë rol. Ndofta “Dekalogu” i Aziz beut, 
atij burrit që  iste për “Normën” e ritit 
druitik të Vinçenco Belinit, shpjegonte 
diçka, por Bashkim Hoxha ia ka dalë ta 
sqarojë më mirë vesin tonë që na ndjek 
si një mallkim i keq. Edhe vetë mbreti 
kur e thërret historianin Misto dhe i vë 
detyrë që të shkruaj broshurën për 25 
vjetorin e Pavarësisë, në heshtje i le të 
kuptojë se duhet shkruar veçanërisht 
për të. Kështu duan edhe njerëz krejt 
të rëndomtë, që kërkojnë të spekullojnë 
me ngritjen e  amurit, duke shfrytëzuar 
faktin se atë ditë, e vërtetë ishte vetëm 
se kishte mjegull. Dhe ajo mjegulla pa 
formë, që fshihte e shfaqte si t`i tekej, 
ishte sipas Mistos armiku i historisë. 

E megjithë këtë, Mistot e shkretë asn-
jëherë nuk i kanë munguar Shqipërisë 
deri në ditët tona, ku lloj - lloj horrash 
politikanë, duan të na bindin se histo-
ria  llon me ta. Përmbysja gjithmonë 
shoqërohet me skena groteske; heqje 
e vënie emrash e statujash, ndërrim 
datash e pjesëmarrësish në ngjarje të 
rëndësishme dhe anatemime kundër-
shtarësh politikë. Kjo është dhe arsyeja 

përse Bashkimi tërheq vëmendjen tonë: 
“Mjegull në natyrë. Mjegull brenda teje. 
Kujdes: jo për çdo gjë e ka fajin mjegulla. 
Shko një herë nga okulisti të të shikojë 
sytë mos të kanë zënë perde.” Lexojmë 
në këtë libër pohimet e një personazhi, 
i cili deklaron se zgjedhjen për në parla-
ment e ke ai në dorë. 

A nuk ndeshemi edhe sot me këtë 
fenomen? Por a nuk është turp po të 
kujtojmë se mbi njëzet shekuj më parë 
në Romë sundonte ligji Kalpurnia, ku 
ai që guxonte sado pak të ndryshonte 
rezultatet e zgjedhjeve, ndëshkohej aq 
rreptë dhe nuk kishte asnjë mundësi që 
të merrte funksione publike për gjithë 
jetën. Mos vallë do pranojmë ende që me 
ne të sillen si në kohën e Frederikut të 
Madh të Prusisë që thosh: “Me popullin 
tim kam bërë një marrëveshje: Ai mund 
të thotë çfarë të dojë dhe unë të bëj çfarë 
të dua.” 

Ne e dimë se ashtu siç thosh Odisea 
Elitis, librat si ky i Bashkim Hoxhës, 
mund të mos e ndryshojnë botën, siç 
mund të bëjë veprimi, por ata mund të 
ndryshojnë ndërgjegjen e njerëzve, të 
cilët me veprimet e tyre mund të ndry-
shojnë botën. Ashtu sikurse ata duhet 
të ndikojnë që mjegulla që mbulon si 
natyrën ashtu dhe shpirtrat tanë të da-
varitet sa më parë.
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POEZI

PASAPORTA IME

Në duart e mia, gjaku i babit të plagosur
Gjaku i gjyshit të vrarë buzë Drinit,
Në duart e mia, mijëra yje të gjakosur,
Në duart e mia, kënga e tim biri.

Në  etët e saj pranvera,
Në vijat e  saj hullitë e tokës
Në kapak si në krye të oxhakut
Shqipëria ime, më e mira e botës.

BALADË PËR BABANË

Në çdo thinjë të tij shoh betejat,
Nga çdo thinjë e tij unë u rrita.

Në  çdo rrudhë të tij shoh udhët e jetës,
Në çdo rrudhë të tij ngre udhët e mia.

Në amanetin e tij shoh kohën time,
Amaneti ka hedhur rrënjë në gjakun e fëmijve.

NË SE SKËNDERBEU...

Në se Skënderbeu ka të ftohtë,
Malet zhveshin tërë gjethimin 
dhe me të e mbulojnë.

Në se Skënderbeu ka zjarrmi,
Pyjet fëshfërijnë 
dhe ballin i freskojnë.

Në se Skënderbeut i pihet ujë,
Gurrat çahen te këmbët e tij 
E gurgullojnë.

Në se Skënderbeu do që të  ejë,
Toka dhe nëntoka hesht
E për të jatakun shtron.

Në se Skënderbeu do që të shohë,
Dritaret hap pranvera 
E zemrave të luftëtarëve.

Në se Skënderbeu do që të luftojë
Kali e pret atë në prag.
Shpata e rëndë rrugën merr
Që nga muzetë europiane 
Këtu tek malet e veta. 

LINDJA E FOSHNJËS

Dhe tha një shkrep:
Këtu lindi Skënderbeu.

Dhe tha një curle:
Këtu mori frymëzim Naimi.

Dhe tha një pishë:
Me degëzën time  amurin tundi Ismaili.

Dhe djepi tha :
Nga shekulli në shekull do të tund fëmijën.

Nga shekulli në shekull
Shqiptarët i lind nga rrënja e vet, liria.

Ndër 148 autorët dibranë që kanë botuar librat me kri-
jimtarinë e tyre këto vite, Sakip Cami është pa dyshim 
një emër i spikatur që i ka dhënë lexuesit 17 libra mjaftë 
të arrirë artistikisht. Ai ka më shumë se katër dekada 
që shkruan poezi me një stil të veçantë e gjuhë mjaftë të 
pasur, ashtu siç ka mbledhur e botuar edhe rrëfenja pop-
ullore, monografi  e reportazhe mbresëlënëse.

Për këtë numër të gazetës “Veterani”, nga laboratori i tij 
krijues zgjodhëm poezitë e mëposhtme.

NANDË MALET E DIBRËS

U tundën malet,
U thërmuan gurë.
Mbi koka të turqve
Ranë plot zhurmë.

Drini uturoi,
Topat vollën zjarr;
Lugina gjëmoi
Shpatat rrodhën gjak.

Gryka e Radikës,
Rrebeshin priti; 
Vetëm një kalë 
I gjymtuar arriti.

Ç’u bënë jeniçerët ?
Ku vanë  pashallarët ?
Ku ndryshken shigjetat ?
Ku dergjen kuajt ?

Në fushën e Dibrës, 
Në të nandë malet
U tretën ushtritë 
E të gjithë krajlëve.

Në fushë të Gjoricës,
Në luginën e Drinit;
Qëndresa e besa 
Monument ngriti. 

TI IKE SIÇ IKIN GJENITË
(MIGJENIT)

Dibranët të dhanë grupin e gjakut,
ADN- ën e shqiptarisë.... 
Shkodranët të pritën krahëhapur
Siç pritet njeriu i shtëpisë;
Pukjanët të besuan fëmijët,
Dritën e syrit, 
Vështrimin drejt pafundësisë.

Ti u dhe shqiptarëve 
Kangët e Rinisë, botën e rinisë;
Ti u dhe shqiptarëve
Kangët e pakëndueme;
Dhe ata janë përjetësisht në kërkim.....,
Ti i grishe shqiptarët që të thonë stop o mjerim 
Ti u ndeshe me malin që nuk bëzante 
Dhe e shkunde.
Ti ishe zgalemi që njoftonte furtunën,
Ti ishe dallandyshja prirëse e demokracisë,
Ti kapërceve detin dhe takove kastriotët,
Ti u tregove shqiptarëve të gjitha botët.

Ti na le një bllok me vjersha dhe ike,
Ti na le një bllok me protesta dhe ike,
Ti na le mijëra mesazhe, mijëra pikëpyetje dhe 
ike,
Përse ike, çfarë more me vehte?!
Çfarë le pa thënë,
E din vetëm Ti!.
Por një gjë është e sigurtë,,
Ne do të ecim në gjurmët migjeniane
Në rrugën që na shtroi Gjeniu
Nuk ka rrugë tjetër.

GJYSHJA PEMË

Si përbindësh ra mes halleve tona,
Fruthi, tifo  dhe murtaja.
Nga frëngjitë e kullave u përhap jehona:
“E hej murtaja !”

Jehona njerëzve u mbeti në buzë,
Nuk ishte këngë majekrahu.
Jeta u nguros për një çast
Si shkëmbinjtë e ftohtë ndër mjaja !

Gjyshja ime me emrin Pemë,
Ndonëse shtatë fëmijë ia mori murtaja
Qëndroi e patundur si bohemë...
Rriti edhe katër të tjerë male e maja.

ATDHEU IM

Është një vend në botë
Që i ngjan shqiponjës në  uturim,
Ky është atdheu im.

Është një vend në botë  
Që i ngjan syrit pa vetull,
Ky është vendi im.

Është një këngë 
Që i ngjan këngës së bilbilit,
Kjo është kënga e vendit tim.

Është një vend 
Që rrit  shqiponja,
Ky është atdheu im ! 


