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Xhafer Deva
Kam ardhë në përfundim se Lidhja duhet mbajtë gjallë edhe
mbas meje, edhe mbas jush, e edhe mbas të tjerëve, si unë e si
ju.

citat nga letra e fundit
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Ribotohet me lejen e autorit

E riboton Këshilli Nismëtar për
kthimin e eshtrave të Xhafer Devës në vendlindje
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Parathënje
Ndoshta si shumë të tjerë, edhe unë, shpeshherë
sh etoj letrat me miqtë dhe bashkpunëtorët e mi që nuk
janë më në këtë jetë. Duke i sh etuar ato, për një çast
shpalosen kujtime që më duket se disa prej tyre mund t’i
shërbejnë historisë tonë. Pastaj, kthehem te vetëdija për
gjendjen e e sotme të rëndë në atdheun etnik, shkaktuar
nga çatra limi i politikës shqiptare, e them me vete: “Vallë,
ç’farë mund të shërbejnë në këtë kohë të zymtë kujtimet e
mia për të tjerët ose letrat e njerëzve të vdekur?” Pa qenë
ndjellës ogurzi i pesimizmit, duke menduar si gjithmonë
për një të ardhme më të mirë, kthehem tek detyrimet e mia
ndaj miqve të mi dhe si një vëzhgues i akullt i kohës, pa
asnjë pretendim shërbimi historik, kur më jepet mundësia
e botimit, shkruaj atë që kam në mend, gjithnjë të
mbështetur në shkrimet dhe në letrat e tyre. Ky parim
ndiqet edhe në këtë libër për Xhafer Devën.
Xhafer Devën e njoha në person, kemi këmbyer
vizita dhe kemi pasë letërkëmbim të dendur. Kam kaluar
ditë pushimi në shtëpinë e tij dhe kam trashëguar të gjithë
korrespondencën e Xhafer Devës me Rexhep Krasniqin,
shokun e tij më të ngushtë për mëse 40 vjet.
Mbas shumë vjetësh, bisedova në telefon me të bijën
dhe dhëndrrin e zonjës Deva. Në bisedë e sipër, duke
për tuar nga miqësia e vjetër, pyeta për letrat e tij dhe më
njoftuan se të gjitha i kishte Qefali Hamdia, mik i familjes së
tyre. Në qershor të vitit të kaluar (2001) shkova në Kenosha,
Wisconsin, mysa r i Qefali Hamdisë, për të shikuar
korrespondencën e Xhafer Devës, të cilën ia kishte dërguar
zonja Deva vite më parë, kur ajo, për shkak të moshës së
thyer, po mbyllte shtëpinë e vet për të vajtur në shtëpinë e
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së bijës dhe të dhëndrrit, zonjës Burgl Dagmar dhe Rev.
Dennis Logie. Mbasi lexova pjesën kryesore të letrave, në
ato gjuhë që i mirrja vesh, mora me vete më shumë se një
mijë faqe të korrespondencës së tij, ku përfshihet një
periudhë mbi 30 vjet, 1945 - 1978.
Xhafer Deva foli dhe shkroi shtatë - tetë gjuhë.
Korrespondenca e tij është: shqip, anglisht, gjermanisht,
italisht, frengjisht, turqisht dhe serbisht.
Letrat dhe shkrimet e Xhafer Devës, me përjashtim
të atyre me shkronja të turqishtes së vjetër dhe të
serbishtes me shkronja qirilike, kryesisht janë të shkruara
me makinë, të mbajtura mirë dhe të renditura simbas
alfabetit, me personat që ai kishte të bëjë. Aty përfshihen
edhe letrat e tij familjare. Ai ruajti me kujdes kopjen e çdo
letre që dërgoi dhe çdo letre që mori.
* * *
Zonjës Oswalda Deva, të bijës Burgl, dhëndërrit
Dennis Logie dhe z. Qefali Hamdia me familje, iu shprehi
falënderimet më të përzemërta për besimin që më dhanë.
Me mirënjohje të veçantë kujtoj këtu ndihmesën që
më dhanë vëllezërit - Kapidan Nue Gjomarkaj dhe Nikoll
Gjomarkaj, në përgatitjen e njërit prej kapitujve më të
rëndësishëm të këtij libri. Kapidan Nou, përveç vënjes në
dispozicion të lëndës mbi marrëdhëniet e Xhafer Devës me
Bllokun Kombët ar Indipendent dhe dërgimin e
parashutistëve në Shqipëri dhe në Kosovë, shqyrtoi bashkë
me mua secilin dokument të asaj periudhe, dhe formuluam
tekstin në formë bisede; ndërsa Nikolla dëshifroi letrat,
transkriptoi dhe përktheu nga italishtja materialet e
papublikuara deri më sot, të cilat u botuan në këtë kapitull.
Idriz Lamaj
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Jeta dhe veprimtaria
e Xhafer Devës në mërgim
Kosova në kohën e Shqipnisë etnike

Ç

ka nuk ka pa dhe çka nuk ka përjetue Kosova para
dhe mbas dy luftnave botnore nën robninë e egër të
regjimeve monarkiste e komuniste të Jugosllavisë:
mija e mija familje mërgimtarësh pa asnji gjâ mbas
shpirtit, tue i lanë lamtumirën me dhunë atdheut të tyne
për të mos u kthye mâ kurrë në te; mija djem të ri e burra
të shtyem në moshë, mbëthye në armë, tue bâ qëndresën e
dëshprimit deri në heroizëm legjendar, vetëm e vetëm për
të mbetë bashkë me Shqipninë; mija e mija të tjerë, të
shuem jete n’ër qelitë e errta të burgjeve si ai i Stara
Gradishkës, Mitrovicës së Sremit, Idrizovës së Shkupit, Goli
Otokut dhe Nishit, etj. etj. si këta; mija nâna, motra e gra
shqiptare të mbetuna qyqe në votër, mbulue në zi të
përjetme, tue rritë ëmijë jetimë në prehnat e tyne.
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E pra, gjith ai gjak e ata lot nuk u derdhën për
qëllime vetjake, as për shpërblime, e as për të marrë nji
pllambë tokë a pasuni të huejën, por vetëm për me i ruejt
dy gisht f’tyrë e një grusht dhë të trashëguem nga mjegulla
e gojëdhanës. Popullsia shqiptare e Kosovës, Maqedonisë e
Malit të Zi, që i ka qinrue në çdo kohë besnik për vdekje
atdheut etnik, e që ka dhânë shembuj të lavdishëm në
historinë tonë kombëtare, asnjiherë dhe në asnji periudhë
nuk e ka n’ie veten mâ të sigurtë në bashkimin e kombit se
sa gjatë vjetëve të stuhisë së Luftës së Dytë Botnore,
periudhë që ajo popullsi e quejti “Koha e Shqipnisë”. Pa e
pâ aspak pushtimin e ushtrive gjermane e italiane, ajo e
njohu atë kohë si kohën e bashkimit me Shqipninë shtet, si
në pikëpamjen shpirtnore, ashtu edhe në atë zike. Kjo
shprehje përcaktimi bjen në kundërshtim të plotë me
shprehjen “Shqipnia e Madhe”, që propaganda e Beogradit,
qoftë nacionaliste, qoftë komuniste e socialiste, e përdorë
në kuptimin e zgjerimit imperialist shqiptarë, dje në kurriz
të Jugosllavisë, e sot në kurriz të Serbisë, Malit të Zi e
Maqedonisë.
Burri i shtetit shqiptar etnik, që në emën të atij
populli luejti rolin mâ vendimtar në “Kohën e Shqipnisë”,
pa dyshim âsht Xhafer Deva. Le ta shohim tash se në ç’farë
rrethanash ai dhe shokët e tij i lanë lamtumirën Kosovës
dhe ç’farë roli luejti ai dhe Grupi Kosovar në mërgim.
Ky grup me Xhafer Devën në krye e lëshoi Prizrenin,
kryeqytetin simbolik të Shqipnisë etnike aty nga mesi i
nandorit të 1944-tës. Para largimit u bâ dorëzimi i Zyrës
Qendrore të Lidhjes së Dytë të Prizrenit në mënyrën ma të
rregullt e ma të ndershme. Udhëheqësit e kësaj Lidhje që
kishin qeverisë e drejtue luftën, ashtu si administratën e
Kosovës përmes zjermit të luftës, i dhanë nji randësi të
veçantë dorëzimit të gjendjes nanciare, e që ishte mjaft e
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konsiderueshme. Dorëzimi i thesarit të paprekun që
gjendej në arkën e Lidhjes âsht shembulli ma tipik i
burrnisë kosovare dhe dëshmia e plotë e moralit të naltë të
Xhafer Devës e bashkëpunëtorëve të tij. E vërteta âsht se as
anmiqtë sllavokomunist, deri me sod nuk kanë mujtë me e
hapë gojën kundër tyne për shpërdorime morale ose
për time personale.
Në mbramjen e 17 nandorit të 1944-tës, dy ditë mbas
largimit prej Prizrenit, përmes gjëmimeve të bombardimit e
sulmeve të tërbueme mbi qytetin e Prishtinës, ku rrugët
ishin shndërrue në gërmadha e gadi të gjitha vijat që
lidhnin qytetin me periferitë ishin shkatërrue ose ndërpre,
Grupit Kosovar që përbahej prej Rexhep Mitrovicës,
Rexhep Krasniqit, Tahir Zajmit e Xhelal Mitrovicës, Xhafer
Deva u siguroi tërheqjen drejt Kralevës. Megjithate, ata nuk
mundën me u nisë deri në orët e vona të asaj nate të
stuhishme me shi e luftë, sepse Rexhep Mitrovica
mungonte. Ishte besnikëria e patundun e shokëve të tij dhe
njifarë mrekullie që Rexhep Mitrovica shpëtoi pa u vrâ ose
pa râ rob në dorë të partizanëve. Ma në fund, me
automobilin personal të Xhafer Devës ata arritën pikën ku
do t’i merrte aeroplani për në Zagreb. Kryetari i shtetit
kroat, Ante Paveliq, bashkë me ministrin e Jashtëm që ishte
një boshnjak, mik i shqiptarëve, i mirëpritën dhe u dhanë
zemër. Në Zagreb, ky grup me Xhafer Devën në krye
përkujtoi me nderime të qeverisë kroate festën tonë
kombëtare, 28 Nandorin, dhe qëndroi në Kroaci dy javë.
Në llim të dhjetorit të atij viti Grupi Kosovar prej
pesë vetësh kaloi me shumë mundime Alpet SllovenoAustriake, të cilat ishin mbulue me borë deri në brez. Veriu
i rreptë dhe ngrica memzi i lejonin të shihnin njani-tjetrin,
Të pestë, vetëm me nga nji pale rroba në shtat e Deva me
nje çantë ushqimesh të thata në shpinë e një revole në brez,
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kaluen kështu Alpet dhe u strehuan për disa ditë te nji mik i
Devës. Prej aty hynë në Vjenë për me u takue me aleatët
perëndimorë, në zonën e kontrollit të të cilëve kishte ra
Austria perëndimore e kthyer në gërmadha dhe në një
gjendje kaotike, ku grumbuj emigrantësh të zhveshun e të
rraskapitun nga lufta e ikja endeshin gjithandej për t'iu
shmangë lavës komuniste që përvlonte kahdo. Pasiguria
dhe uria mbretnonin kudo. Aty edhe miku kishte frikë t'i
shtrinte dorën mikut. Burra shtetesh të Evropës lindore
vuejshin për një copë bukë dhe dridheshin qosheve të
mahnitun, tue kqyrë qëndrimin e vdekun të aleatëve ndaj
lubisë ruse, që po vnonte ku nin në zemër të Evropës.
Grupi Kosovar, në saje të miqve personal të Xhafer
Devës u vendos në Vjenë, ku siguroi jetën si refugjat dhe u
vu në shërbim të sistemimit të grupeve nacionaliste
shqiptare që mbrrinin aty nëpërmes vështërsinave të pa
përshkrueme. Grupeve të Ballit Kombëtar, grupit të
Mirditës me Kapidan Gjon Marka Gjonin në krye, Nuredin
Bej Vlorës, Shefqet Verlacit, Mehdi Frashërit me familje, Kol
Bib Mirakës e shumë të tjerëve Xhafer Deva u siguroi
strehim të përkohshëm e shpëtim nga furia e ushtrisë së
kuqe që kishte mbërri në pragun e Vjenës. Banesa e Grupit
Kosovar u bâ qendër zyrtare në shërbim të t’gjithë
emigrantëve shqiptarë, tue përfshi edhe shumë student që i
zu puna atje. Në mënyrë të veçantë, Xhafer Deva u kujdes
për Rexhep Mitrovicën shëndetlig, të cilit, me anë miqësh
personal i siguroi strehimin në një sanatorium, në një rreth
të qytetit Feldkirch a ër ku rit me Zvicrën.
Në fund të vitit 1945 e deri në llim të vitit 1947
Xhafer Deva u tërhoq te disa miq të vet në Austrinë
perëndimore, prej ku ndejti në lidhje të vazhdueshme me
shokët e Grupit Kosovar dhe u përpoq të marr lajme dhe të
krijojë ndërlidhje me qëndresën antikomuniste në Kosovë,
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por lajmet që merrte ishin tepër tronditëse: gjatë atyne dy
vjetëve regjimi i Titos kishte vendosur diktaturën ushtarake
në Kosovë, Mal të Zi e Maqedoni ku mija e mija shqiptarë
kishin përfundu nën breshnin e skuadrave të pushkatimit
dhe nëpër burgje.
Lajmi i shuemjes së kryengritjes së Drenicës nën
udhëheqjen e Shaban Polluzhës, Mehmet Gradicës dhe
Ymer Berishës, ndjekun me vetëmohim nga masa popullore
e atij rrethi që la në fushën e luftës ma se 5000 vetë dhe
shkrimja në zjerm e 44 katundeve, e tronditi së tepërmi
Grupin Kosovar. Shpresa dhe premtimi se aleatët mund të
zbritnin në Ballkan po të kishte kryengritje të tilla të
qëndresës së organizuar nacionaliste në vende nevralgjike
si në Kosovë, lloi të venitet, për të mos thanë se u shue.
Tashmë në Kosovë qëndronin vetëm çeta të veçueme në
ndjekje të vazhdueshme, si ajo e Ymer Berishës, Adem Agë
Rashkocit, Ali Morinës, Xhem Gostivarit në Maqedoni, etj.
Shumicën e këtyre udhëheqësve kosovar e përfshiu aka e
ndjekjeve të tërbueme të sigurimit jugosllav gjatë vjetëve
1946 e 1947. Ata që mbetën gjallë kaluen ku nin e hynë në
Greqi. Megjithate Xhafer Deva nuk mund të qëndronte
asnjanës e pezull. Me 1947, ai kaloi në Itali, ku u takue me
Xhelal Mitrovicën, Tahir Zajmin, Ali Dragën dhe i tërhoqi
prej Austrie Rexhep Mitrovicën e përmirësuem nga
shëndeti dhe Rexhep Krasniqin. Së bashku shkuen në
Gjenovë të Italisë, ku me ndihmën e një diplomati turk, i
cili ishte shqiptar nga Prizreni dhe mik personal i Xhafer
Devës, i siguruen lejen Rexhep Mitrovicës për të shkue në
Turqi. Ashtu bânë edhe me dr. Nuri Dinon me familje, një
tjetër patriot i njohun i Çamërisë martire. Në fund të vitit
1947, Xhafer Deva, Rexhep Krasniqi, Xhelal Mitrovica dhe
Tahir Zajmi emigruen në Siri, ku ri lluen aktivitetin e tyne
politik me nxjerrjen e gazetës "Bashkimi i Kombit", një ndër

fl

fi

fi

fi

12

gazetat e para të nacionalizmit shqyptar të mbas luftës.
Xhafer Deva në Siri ndejti katër muej dhe u kthye
papritmas në Romë. Gjatë qëndrimit të tij në Damask,
njohu shumë kosovar të vendosun atje kohë ma parë, të
cilët kishin dalë në Siri nga Turqia, në periudha të
ndryshme. Shumë prej tyne mbanin në mend gojëdhanat e
të parëve mbi vuajtjet mbinjerëzore gjatë përzanjes me
dhunë nga Kosova. Megjithë largimin e Xhafer Devës nga
Siria, shokët e tij e vazhduen veprimtarinë politike me
botimin e gazetave.
Grupi Kosovar lloi botimin e gazetës "Bashkimi i
Kombit” tue pasë për editor Xhelal Mitrovicën, gazetar i
shquem dhe dis’hepull i Gjergj Bubanit. Numri i parë që
doli në llim të vjetit 1948, dallohet për programin,
shkrimet, aktualitetin e asaj kohe dhe rrethanat ende të
turbullta të saj. Qartësia e mendimeve të Brithyesit
(pseudonim i Xhelal Mitrovicës - IL.), Rexhep Krasniqit,
Tahir Zajmit, etj., studimet, analizat e pasura historikopolitike, asnjanësia sa i përket grupeve politike shqiptare në
mërgim, lufta serioze kundër komunizmit dhe mbrojtja me
vendosmëni e zanit të heshtun të popullit shqiptar në
atdheun amë dhe nën Jugosllavi e bajnë këte gazetë të denjë
për titullin që mbante dhe të dëshiruar për studiuesit e
çështjeve etnike.
Nga “Bashkimi i Kombit” (29.6.1949) mësojmë se
Grupi Kosovar me kohë i kishte dhânë mandatin Xhafer
Devës për ta përfaqësue në bisedimet politike të
atëhershme, kur kishin llue të ngjalleshin shpresat për një
kryengritje të përgjithshme, në të cilën padyshim mërgata
jonë do të luante një rol të dukshëm në mbrojtjen e jashtme
të kryengritësve. Vitet 1948 - 1949, për Xhafer Devën janë
periudhë e randë pune dhe lëvizjesh të pandërprera. Në atë
kohë kur për shumë emigrantë kishte më shumë alë se
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punë, Xhafer Deva përpiqet që mbrenda trupit të Komitetit
Kombëtar “Shqipëria e Lirë" që po themelohej, të
përfaqësohej edhe Kosova me viset tjera të robëruara nën
Jugosllavi, pa marrë parasysh se cili do të ishte përfaqësues.
Megjithëse nuk kishte asnjë lidhje me inteligjencën angleze,
ai ndikoi zhdrejtasi që çështja e Shqipërisë etnike të mos
ndahej prej problemit të shtetit të cunguar shqiptar.
Në anën tjetër, kur Mbreti Zog thirri në Aleksandri të
Egjiptit përfaqësuesit më të rëndësishëm të partive
shqiptare, Xhafer Deva u zgjodh kryetar i Kuvendit të
Aleksandrisë. Nderimi që iu bë Xhafer Devës në atë Kuvend
pasqyrohet në “Bashkimin e Kombit” (29.6.1949):
"Xhafer Deva ka vetëm nji qëllim të naltë e të
arsyeshëm të formimit të bazave në Kosovë e në Shqipni,
gja që ka përfundue me sukses, mbasi sot kemi lidhje me
Kosovën. Grupi Kosovar përfaqsohet nga Xhafer Deva,
përfaqsuesin e vet e konsideron si element të vlefshëm,
dinamik dhe të aftë në fushën e përgaditjeve të strategjisë
së akcionit. Grupi Kosovar do të vazhdojë botimin e
“Bashkimit të Kombit” dhe do të përpiqet të veprojë në stil
të gjanë e me mjete ma të plotësueme. Grupi Kosovar
beson ti ketë interpretue jo vetëm direktivat popullore
kosovare, por edhe dëshirat e popullit shqiptar.”
Xhafer Deva dha një kontribut të fortë në përgatitjen
dhe vendosjen e qendrave të rezistencës në malet e
Shqipërisë, sidomos në lidhje me grupet veriore, të cilat
bënë përpjekje të përgjakshme dhe sakri kuan veten për ta
pâ Shqipërinë të lirë dhe të bashkuar brenda ku jve etnik.
Krijimi i qendrave radiofonike në Shqipëri e në botën e
jashtme zgjati deri kah mesi i vitit 1953, kohë kur perëndimi
hoqi dorë nga veprimtaria për çlirimin e Shqipërisë nga
sistemi dhe diktatura e egër komuniste. Për më se tetë vjet,
1944 - 1953, qëndresa antikomuniste në malet e Shqipërisë
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e në të njejtën kohë edhe në Shqipërinë etnike mbeti e
gjallë dhe e padorëzuar, besnike e idealeve të thjeshta
shqiptare kundër regjimeve komuniste të Tiranës dhe të
Beogradit. Gjatë gjithë këtyre viteve, Xhafer Deva, duke u
përshkuar edhe nëpër rreziqe të jetës së vet, i doli zot dhe e
ndihmoi me gjithë shpirtë për ta ngritur lëvizjen kombëtare
në akcione, për ta çliruar Kosovën nga thundra sllave dhe
Shqipërinë nga shërbëtorët e armiqve të kombit.
Me 1954, Deva hyn në punë në një zyrë polake për
refugjatë, prej kah përsëri ndihmoi nga të gjitha anët dhe
mundësoi emigrimin e refugjatëve shqiptar në Kanada,
Amerikë, Australi, etj., të cilët kishin mbetur prej kohësh
nëpër kampet e Italisë dhe të Greqisë.
Gjatë kësaj kohe, një pjesë e Grupit Kosovar që kishte
emigruar në Australi arriti të themelojë për të parën herë
një lëvizje politike, shoqërore e kulturore, që mori emrin
"Bashkimi i Shqiptarëve në Australi". Në këtë organizatë, në
llim u mblodhën shqiptarë të ideve të ndryshme politike.
Merita kryesore për krijimin e kësaj organizate i takon
Xhelal Mitrovicës, prej dorës së të cilit doli edhe organi i
shoqatës, gazeta “Vatra Shqiptare”.
Çështja e Shqipërisë etnike në këtë gazetë zë vendin
kryesor. Mjafton të lexohen në te editorialet polemizuese të
Brithyesit dhe artikujt e studiuar të dr. Rexhep Krasniqit.
Më në fund, duke parë mundësinë dhe faktin se New
Yorku po bëhej qendra kryesore e refugjatëve politikë
shqiptarë, antarët e Grupit Kosovar që rrinin vazhdimisht
në lidhje me njëri-tjetrin, vendosën të emigronin në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës. Këtu, përfaqësuesit më në shenjë
të Grupit Kosovar ri llojnë veprimtaritë e tyre gjithnjë në të
mirën e bashkimit kombëtar dhe të tokave etnike. Puna e
tyre, qoftë e veçuar në grupe të vogla, qoftë në kompleksin
e çështjeve shqiptare, është mëse e mirënjohur. Por një

organizim i përsosur politik, ku marrin pjesë masive
kosovarëët e mërguar, bëhet vetëm atëherë kur emigron
dhe stabilizohet me banim në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, Xhafer Deva.
Në nëntor të vitit 1956, Xhafer Deva bashkë me
familje erdhi në Amerikë. Me gjithë ndryshimet e
vazhdueshme të ambientit dhe mënyrave të jetesës, ai nuk
ndryshoi aspak; bile as përpjekjet e vështirësitë për gjetjen
e punës nuk e mposhtën. Si gjithmonë e gjithkund, Xhafer
Deva e ruajti dhe e mbajti lart nderin e shqiptarit, forcën e
karakterit dhe të personalitetit të vet. Ai perballoi të gjitha
problemet e jetës familjare, por kurrë nuk kërkoi të bëhej
diçka e veçantë për te, qoftë edhe nga miqtë e tij më të
ngushtë, të cilët kurrë nuk i munguan. Në New York e
Boston jetoi me punë zike. Xhafer Deva ishte gjithkund
dhe jetën e këtij vendi e vështroi nga të gjitha anët. Ai ishte
i kënaqur edhe me punën zike, mjaft që të përballonte
jetesën e familjes dhe të mos mbetej në kurriz të ndokujt.
Xhafer Deva e urrente për vdekje jetën parazite.
Me 1960 shkoi në Kaliforni, në llim në krahinën
malore Calavera County, ku u vendos pranë një miku
amerikan. Aty gjeti punë në një sharrë lëndësh si punëtor i
thjeshtë. Kështu fati e solli që mbas mëse 20 vjetësh të
përsëriste punën e mëparshme në atë fabrikë, e cila i
kujtonte sharrat e tij në Luginën e Ibrit. Punën e
përballonte me durim e pa ankim dhe ishte i kënaqur që
me djersën e ballit e mundin e krahëve po ndihmonte
shkollimin e ëmijëve të adaptuar.
Faza tjetër e jetës së tij lidhet me Universitetin e
Stanfordit në qytetin Palo Alto të Kalifornisë, ku Deva punoi
në zyrën e llogarive deri në vitin 1972 kur doli në pension.
Aty Xhafer Deva e përvetësoi në përsosje përdorimin e
kompjuterit, toi nderim e pozitë dhe krijoi miq në qarqe
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të larta të atij universiteti të famshëm. Edhe zonja e tij,
Oswalda Deva, u punësua në bibliotekën e universitetit në
alë. Ajo u bë drejtore në sekcionin e librave të rrallë, “Rare
book department”. Në një ekpozitë të librave u përfshi
edhe botimi më i vjetër gjermanisht i "Historisë së
Skenderbeut" nga Marin Barleti. Këtë libër të rrallë e gjeti
zonja Deva, e cila sugjeroi edhe blerjen e tij nga Gjermania.
Mbasi u vendosën në Palo Alto, zonja dhe zotni Deva e
ndien veten më të qetë për t'iu përkushtuar jetës familjare,
por përsëri ai nuk kishte qetësi e ndalim. Kur mendonte se
po i çlodhej trupi mbas orëve të punës, ai e ndjente nevojën
e domosdoshme për bashkimin e kosovarëve të mërguar
nëpër botën e lirë, ata që mbanin të pashlyera kujtimet e
vuajtjeve dhe të sakri cave për mbarë popullin shqiptar
nën Jugosllavinë komuniste.
Ndjenjat që ndrynte Xhafer Deva në shpirtin e tij,
ndrynin edhe bashkëvendasit e tij të mërguar, të cilët me
këmbëngulje kërkonin të riorganizoheshin rreth një lëvizje
politike, ku do të mblidheshin e të qanin hallet e
përbashkta etnike, të kishin një organizatë e një organ për
të ngritur lart zërin e heshtur të Kosovës.
Nismën për një riorganizim masiv të mërgatës
kosovare në botën e lirë e morën kosovar të provuar në
fushën e sakri cës dhe të vetmohimit, siç ishin luftëtarët
veteranë: Bajrush Kosova, Destan Berisha, Musa Vuçitërni,
Hysen Terpeza, Mehmet Agë Rashkoci, Kalosh Hamdia, Isuf
Adili, lliaz Peka dhe i riu energjik Ismet Berisha. Këta
luftarë, duke qenë të bindur se Xhafer Deva nuk do t’i linte
në rrugë pa krye por do t'u përgjigjej thirrjes së tyre,
vendosën, kundër dëshirës së tij, t'ia lënë atij barrën e
udhëheqjes politike. Për këtë qëllim shkuan në Palo Alto, i
parashtruan nevojën e riorganizimit dhe me këmbëngulje
kosovare ia mbyllën të gjitha shtigjet e refuzimit. Xhafer
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Deva, tanimë në moshë të thyer, zënë me punë që nuk
lejonte orë mungesash, i gjetur ndër rrethana kombëtare e
ndërkombëtare krejt ndryshe nga ato të kohës kur kishte
luajtur role të dorës së parë, larg me banim nga
bashkatdhetarët me te cilët do të punonte, me fare pak
intelektual për organizim të gjithanshëm e për përfaqësim
në forume të ndryshme, nuk e pati aspak lehtë me pranue
thirrjen, por ndërgjegja e përgjegjësisë e shtyri të pranojë.
Mërgata etnike e ndjeu veten të entuziazmuar përsëri si në
kohën e qëndresës, kur luftuan me jetën e vdekjen për të
mbetur bashkë me Shqipërinë.
Me sakri ca personale, Xhafer Deva shkon në New
York herë mbas here dhe riorganizon Lidhjen e Prizrenit në
Mërgim, e cila mbështetej në të kaluarën e vet historike dhe
në parimet e larta kombëtare të Lidhjes së Dytë të Prizrenit
në atdhe. Organizatës së ringjallur në New York, Deva i dha
formën moderne të kohës, duke krijuar përfaqësimet,
zyrën e shtypit dhe atë të kontabilitetit.
Megjithëse kjo organizatë nuk kishte thirrur ende
Kongresin e saj të parë, shtypi i Tiranës dhe i Beogradit
lluan fushatën e propagandës së tyre kundër personit të
Xhafer Devës. Nga seria e artikujve të botuar në "Veçernje
Novosti" të Beogradit dhe "Zëri i Popullit" në Tiranë me
titull "Xhafer Deva në lëvizje”, shihet qartë se ata nuk e
kishin harruar se cili ishte Xhafer Deva kur vihej në lëvizje.
Në dhjetor të vitit 1962, më tepër për të njoftuar me
një kundër përgjegje regjimet e Beogradit dhe të Tiranës,
se sa për t’ju drejtuar ndokujt tjetër, zyra e shtypit e Lidhjes
nxjerr në qarkullim projekt programin "Grupi KosovarLidhja e Prizrenit”
1. Grupi Kosovar në riformim e sipër, mbështetë në
nji të kalueme historike të ndritshme, ndjek parimet
kombëtare dhe politike të Lidhjes së Prizrenit, që mund të

përmbledhen në këtë formulë të vetme: në qenien e
Shqipnisë si shtet i pavarun, tue përmbledhë të gjitha
vendet e banume me shumicë dërmuese prej shqiptarëve,
në nji Shqipni etnike.
2. Ky grup mbështetet në të drejtën legale të qenies
së vet dhe të përpjekjeve të veta për të drejtat kombëtare
dhe njerëzore të popullatës shqiptare nën shtetin jugosllav,
në luftat e ndritshme të Lidhjes së Parë të Prizrenit dhe në
zgjedhjet e lira të Lidhjes së Dytë të Prizrenit, në tetor të
vitit 1943, zgjedhje të realizueme në formën tradicionale
demokratike kosovare mbrenda atyne kushteve dhe
rrethanave politike dhe ushtarake në Shqipninë e asaj kohe,
gjatë së cilës kanë dalë edhe organizata tjera të qëndresës
nacionaliste.
3. Ky grup ka karakter thjesht kosovar dhe nuk
dëshiron në asnji mënyrë të përzihet në çështje politike
partiake të Shqipnisë së 1913-ës, por do të jetë kurdoherë i
gatshëm me ndihmue fuqimisht për çlirimin e Shqipnisë
nga tirania komuniste. Po ashtu, kërkojmë mirëkuptimin
dhe përkrahjen e të gjitha grupeve politike kombëtare
shqiptare në mërgim, në përpjekjet tona për bashkim të
vendeve shqiptare nën Jugosllavi me Shqipninë e 1913-tës.
Gjithashtu, dëshirojmë të kemi marrëdhanje të njillojshme
me të gjitha këto grupe.
4. Grupi Kosovar parimisht nuk mund të pranojë që
vendet e robnueme shqiptare nën Jugosllavi të përfaqësohen drejt ose zhdrejt nga persona, grupe ose parti
politike që nuk janë kosovare. Si rrjedhim, ne kërkojmë me
pasë përfaqësimin tonë të pavarun nga grupet dhe partitë
politike shqiptare dhe as që dëshirojmë të përzihemi në
lojërat dhe grindjet damsjellëse politike të tyre.
5. Grupi Kosovar përbahet nga luftarë të provuem të
luftës kosovare për mbajtjen e bashkimit me Shqipninë e
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Simbas këtij projekt-programi që sqaroi shkurtimisht
pozitën dhe synimet e Lidhjes së Prizrenit në Mërgim, masa
të gjana të mërgates kosovare në botën e lirë, u bashkuan
me te dhe krijuan degë në Australi, Siri, Turqi, Belgjikë,
Francë, Gjermani Perëndimore, Kanada, Shtetet e
Bashkuara dhe kudo që ndodhej ndonjë koloni e vogël
kosovare.
Me intersim të veçantë dhe me praninë e tyre, përfaqsuesit kryesorë të partive politike shqiptare në mërgim,
të instituteve fetare, të Federatës "Vatra", të Komitetit
"Shqipëria e Lirë" dhe të intelektualëve të panagazhuar në
rryma politike të mërgatës, përcollën Kongresin e Parë të
kësaj organizate që u zhvillua në nëntor të vitit 1966 dhe u
drejtua me zotësi të rrallë nga Xhafer Deva. Të gjitha
alimet e rastit, telegramet, urimet dhe mesazhet që mori
nga bashkatdhetarët, ashtu edhe nga personalitetet e huaja,
shprehin bindjen e plotë se mërgata kosovare në botën e
lirë, e bashkuar rreth personit të Xhafer Devës, do të jetë
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1913-ës, nga njerëz të thjeshtë, gati për çdo sakri cë në
shërbim të atdheut etnik, nga intelektualë dhe profesionistë
të lirë, që kanë kontribue në këtë drejtim, etj. Ata janë
vetëdijës të misionit historik të Lidhjes së Prizrenit për nji
Shqipni etnike, të lirë dhe të vendosun të ndjekin këte
rrugë ideali deri në realizimin e tij.
6. Grupi Kosovar nuk ka te bajë me grupe të tjera të
vetquajtuna “kosovare", të cilat, tue mos pasë baza legale
përfaqsie të popullatës kosovare dhe luftës për çlirimin e
atdheut kosovar, shpërdorin shprehjet e vërteta të vullnetit
të popullit të Kosovës.
7. Ma në fund, Grupi Kosovar- “Lidhja e Prizrenit”,
njeh si udhëheqës shpirtnorë dhe aktiv birin e shquem të
Kosovës së robnueme, Xhafer Devën.

armë e fuqishme që do të çojë drejt realizimit të idealeve të
Shqipërisë etnike. Shtypi serioz i gazetës "Lidhja e
Prizrenit", drejtuar prej gazetarëve të talentuar dhe i
ndihmuar me shkrime nga bashkpunëtorë të njohur
intelektual, vërtetojnë më së miri jehonën e kësaj
organizate në mërgim dhe vënë në pah seriozitetin dhe
përpjekjen e Xhafer Devës në fushatën politike dhe në
veprimtarinë kombëtare e ndërkombëtare për të mirën e
shqiptarëve të Kosovës. Në saje te emrit dhe të veprimtarisë
së tij në të kaluarën, Xhafer Deva e futi Lidhjen e Prizrenit
në Mërgim në radhët e organizatave të njohura
ndërkombëtare që luftonin me vendosmëri kundër
shtypjeve dhe diktaturës komuniste. Lidhur me këtë,
përpjekja e Xhafer Devës për radhitjen e Lidhjes mbrenda
organizatës së njohur ndërkombëtare, "Pakicat e Shtypura
Evropiane" (FUEN), është një kapitull i veçantë. Disa njerëz
që nuk ishin në gjendje të kuptonin rëndësinë e Xhafer
Devës dhe të Lidhjes së Prizrenit në këtë organizatë, e
sabotuan çështjen në mënyrë naive. Megjithatë Xhafer
Deva me urtësinë e tij karakteristike, për të mos e bërë
qesharake çështjen e Kosovës e tërhoqi kërkesën e Lidhjes
për antarësim, por vazhdoi përpjekjen e tij për të theksuar
çështjen e problemit të Kosovës në atë organizatë, si mik
personal i Sekretarit të Përgjithshëm, z. Povel Skategard, i
cili e priti në shtëpinë e tij disa herë. Nga korrespondenca e
tyre e dendur, që ka vazhduar derisa Xhafer Devën e
gjunjëzoi sëmundja, shifet qartë se ky personalitet i
mirënjohur e çmoi Xhafer Devën. Z. Skategard e cilëson
Devën si një mjeshtër të problemeve të pakicave kombëtare
evropiane dhe shpesh herë kërkon prej tij këshilla të rangut
diplomatik.
Xhafer Deva me intuitën e tij të mprehtë, mbrojti me
këmbëngulje pikat themelore të Statutit të organizatës që
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kryesonte, edhepse shpeshherë u ndesh në kundërshtime
të dukshme edhe me disa antarë të oragnizatës, por ai nuk
bëri as më të voglin lëshim ndaj parimeve të Statutit të
Lidhjes së Prizrenit në Mërgim. Arsyetimet e veta bindëse
përsa i përket qëndrimit ndaj idesë së Republikës së
Kosovës nën Jugosllavi, i spjegoi haptazi dhe me shtyp gjatë
Kongresit të Dytë të Lidhjes, në nëntor të vitit 1971.
Qëndrimi i tij bazohej në parimin e një periudhe historike
100 vjeçare, qysh nga 1878, qëndrim që e mbajti edhe ajka
inteletuale e Grupit Kosovar në themelimin e Lidhjes së
Dytë të Prizrenit dhe u aprovua me votat e lira të
përfaqsuesve të popullit të Kosovës në atdhe, më 1943. Nga
kjo del e qartë se Statutit ose projekt-programit të Grupit
Kosovar mund t'i bëheshin ndryshime vetëm me votat e lira
të popullit të robëruar nën Jugosllavi.
Si personalitet i mirënjohur, largpamës, i sinqertë
dhe i paanëshëm, Devën e kërkuan grupet e mërgimit
politik shqiptar për këshilla, për ndihma e përkrahje
organizuese, për ndërmjetsim, afrim dhe bashkpunim
midis tyre. Më 1972, Xhafer Devën e gjejmë në Madrid si
koordinues të bisedimeve të shtruara nga përfaqsuesit e
partive politike shqiptare në mërgim. Për sinqeritetin,
thjeshtësine, urtësinë dhe bindjen e patundshme në të
drejtën, atë e zgjodhën kryetar të mbledhjes në Madrid, e
po ashtu edhe në vazhdimin e bisedimeve të njëjta më vonë
në New York.
Udhëtimet e shpeshta prej Kalifornisë në New York,
Spanjë, Itali, Francë e gjetkë, në moshë të shtyrë, e lodhën
së tepërmi zikisht dhe shpirtërisht. Hallet e asaj kohe lanë
gjurmë të thella në ballin e tij. Po në atë kohë ndodhi edhe
vrasja e Kalosh Hamdisë, i cili ishte një nga shtyllat më të
forta të Lidhjes. Ndërsa Deva mbante të pathyeshme
shpresën e organizimit të mërgatës shqiptare në
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përgjithësi, humbja e Kalosh Hamdisë qe për te goditje e
rëndë. Me gjithë atë krizë, ai përpiqej për të shmangur
mosmarrëveshjet e mërgatës, duke u mbajtur në lidhje të
vazhdueshme me eksponentët më të rëndësishëm të saj,
me telefona e korrespondencë dhe duke i këshilluar për
marrëveshje, punë dhe veprim ndërtues, sado që nuk
kishte më të voglin interes personal ose pozitë të
ardhshme. Në të vërtetë, siç e kishte sqaruar me kohë
qëndrimin e tij, të Lidhjes së Prizrenit, të Federatës "Vatra"
dhe të Komitetit "Shqipëria e Lirë», programet tyre të
paparti nuk do të lejonin përfqsuesit e këtyre organizatave
të ndërhynin në çështjen e marrveshjeve ndërpartiake pas
bisedimeve. Rrjedhimisht, misioni i tyre dhe i vet Devës
mori fund pasi palët nënshkruese mbyllën mbledhjen e
tyre në Hotelin Mc. Alpin në New York, më 1975.
Nuk duhet lënë pa shënuar këtu se koordinimit të
forcave të mërgatës politike në fushën e shtypit dhe të
propagandës, Xhafer Deva i jepte rëndësi të veçantë kohët
e fundit. Ai theksoi e ritheksoi se mërgata shqiptare duhej
të kishte një shtyp të përbashkët, i cili duhej të drejtohej
prej njerëzve të aftë, çka u përpoq ta zbatonte edhe në
organizatën e vet. Ky ishte edhe një nga synimet kryesore,
në pajtim me të cilat pranoi thirrjen në mbledhjet e
Madridit dhe të New Yorkut.
Mbas g jithë atyre udhëtimeve, përpjekjeve,
këshillimeve e zhgënjimeve, veprimtaria e Xhafer Devës
përfundoi me një stërmundim dhe shkatërrim të plotë të
energjive të tija të pafund, në mërgimin e gjatë dhe të
idhtë. Ai la trashëgim vetëm idealin e Shqipërisë etnike.
Xhafer Deva vdiq me 25 maj të vitit 1978, në pragun e 100
Vjetorit të Lidhjes Historike të Prizrenit. Vdekjes së tij në
mërgim, në krye të detyrës si Kryetar i Lidhjes së Prizrenit,
i përgjigjet kjo thënie e Hasan Prishtinës, të cilit,
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megjithëse ndodhej në mërgim, iu komunikua denimi me
vdekje:
“Për ne kosovarët, si vdekja n'atdhe t’robnuem, si
vdekja në mërgim asht e barabartë, asht vdekje heroike që
na nderon. Për ne, këto dy vdekje janë vula dëshmuese e
mospajtimit tonë me coptimin e atdheut dhe me
skllavnimin e tij. Na nuk i jemi frigue dje as nuk i frigohemi
sot vdekjes. Derisa jam larg atdhut tim, për mue, si vdekja
nga plumbi si vdekja në dyshek janë nji. Luftën dhe
kundërshtimin do ta ndaloj vetëm atëherë kur të vdes ose
kur të çlirohet dhe të bashkohet kombi im.”
* * *
Solla këtë përmbledhje të jetës dhe veprimtarisë së
Xhafer Devës në mërgim, botuar 22 vjet më parë, për të
përkujtuar bashkpunimin tim me dr. Rexhep Krasniqin,
gjatë përgatitjes së librit: "Xhafer Deva - Jeta dhe
Veprimtaria", New York 1980.
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Xhafer Deva
në dritën e letrave të veta

T

ë shkruhet për njohuritë, kujtimet dhe veprimtarinë
e Xhafer Devës, para dhe gjatë Luftës së Dytë
Botërore, mbështetur në letrat e tij, nuk është dhe
aq e lehtë. Për të thënë diçka të veçantë për te, në këto dy
periudha, duhet sh etuar me kujdes letrat dhe shkrimet e
tij; duhet nxjerrë ali dhe paragrafe për të portretizuar një
biogra të saktë për te. Sjellim disa shembuj karakteristik.
Xhafer Deva, lindë e rritë në një familje tipike
myslimane shqiptare shumë të pasur, ishte besimtar i
devotshëm mysliman. Mbështetur në dy - tri letra, ai gjatë
jetës kishte bâ “vetëm një sakrilegj” kundër besimit të tij:
“Ti e dinë se simbas Kur’anit, besimtari i mirë nuk
guxon t’i lutet Zotit me i sjellë ndonji të keqe as anmikut.
Kam pas sjellë nga Çekosllavakia nji radio të madhe,
atëherë nuk kishte televizjona. Radion e mbajsha në
dhomën e mysa rëve dhe ndigjojsha lajmet kur kisha kohë.
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Nji ditë hapa radion pak me zâ të naltë dhe ndigjova
demonstratat në Beligrad me buçima thirrjesh: "Bolje grob
nego rob. Bolje grob nego rob" (më mirë vorr se rob, më
mirë vorr se rob, - IL). U çova në kambë dhe me zâ të naltë
ju luta Zotit: - 0 Zot, jepu vorrin dhe robin, le ta shohin
edhe ata se çka asht vorri dhe robi. Dhâ Zoti e gjermanët u
dhanë atyne ( ala është serbëve - IL.) edhe “grobin”, e edhe
“robin.””
Këtë përshkrim të demonstratave serbe në Beograd
para pushtimit gjerman të Jugosllavisë, Xhafer Deva e
përsëritë në dy-tri raste të ndryshme, si në një letër dërguar
z. Gjon Shtufaj dhe dy miqve të tij të tjerë. Pohimi
përsëritës për një sakrilegj të tillë, si besimtarë i mirë
mysliman që ishte, lë të kuptohet se ai nuk ishte penduar.
Ai ishte armik i vjetër, i bindur dhe i përbetuar i politikës
shoviniste serbe ndaj shqiptarëve. Ai kishte përcjellë me
hollësi të gjitha brutalitetet serbe ndaj shqiptarëve. Mlle n
e shpagimit e kishte bajtë të ndrydhun thellë në shpirtë,
deri në momentin e duhur, tamam siç e kishte këshilluar i
ati: “Duro, me durue nuk asht turp. Kur të vjen dita asht
turp me heshtë. “
Në letrat dhe shkrimet e tij, Xhafer Deva nuk mund
të provohet si ekstremist kundër serbëve. Qendrimi i tij
ndaj serbëve është shumë i qartë. Herë mbas here, në
forma të ndryshme, vihen në dukje këto shprehje të tij:
"M'asht dashtë me u shoqnue me intelektual serb
dhe më kanë respektue. Serbët e ngulun me kohë në
Kosovë, si thomë na në vilajetin tonë, raja e vjeter, ata që
asin shqipen si na, duhet trajtue mirë. Kolonistat e ri
duhet të shkojnë në vendin e tyne." (Letër dërguar Dr.
Hamdi Oruçit, 4 nëntor, 1975).
Njohurit e tij rreth zhvillimeve politike, historike,
letrare e folklorike të Evropës qendër - lindore dhe të

Lindjesë së Mesme, janë të pashterrshne. Botën sllave
ndoshta e njihte më mirë se askush në kohën e tij. Ai njihte
gjuhët e sllavëve të jugut në përsosmëri. Përveç studimit të
veprave historike e letrare në gjuhët e tyre, ai kishte
studiuar edhe veprat më të njohura në gjermanisht e
turqisht që kishin të bëjnë me sllavët në përgjithësi dhe me
serbët në veçanti. Këto njohuri re ektojnë dukshëm në
letrat e tij. Historinë e vjetër serbe, ai e cilëson si "pralla të
lezetshme serbe dhe mite e legjenda të krijueme nga
kallugjerët serb", etj. Po të pyetej për ndonjë çështje,
menjëherë u referohej me emër autorëve dhe botimeve,
duke treguar edhe bibliotekat ku ndodheshin librat në alë.
Xhafer Deva ishte lexues i pashoq. Ai përcillte çdo
gjë që kishte të bënte me çështjen shqiptare. Gjatë viteve
70, kur dukej se Kosova po arrinte deri tek shkeputja e
plotë nga Serbia, ai lexonte rregullisht shtypin më të njohur
të Jugosllavisë, në veçanti gazetat: Politika, Borba, Nova
Makedonia, Rilindja dhe Flaka e Vëllazrimit. Megjithëse
gazetat i mirrte me vonesë, sepse ato i vinin nga kanale të
ndryshme dhe miq personal, i ruante të gjitha dhe mbasi i
lexonte, mi postonte duke nënvizuar ali të tëra mbrenda
rreshtave dhe më sugjeronte ti lexoja me kujdes dhe t'ia
ktheja së bashkut me mendimin tim rreth artikujve të
nënvizuar. Në veçanti lexonte Rilindjen. Në çatinë e
shtëpisë së tij, mbante të paluar në kutia kartoni
koleksionin e nja 15 vjetëve të kësaj gazete. Edhepse ishte
optimist mbi zhvillimet e atyre viteve në Kosovë, shumë
letra dëshmojnë skepticizmin ndaj mundësisë konkrete të
shkëputjes:
"Serbët janë tue gatue diçka për ne në guzhinën e
tyne, ishalla Zotin e kemi në ndihmë!". (Fjali nga një letër e
datës 4 prill, 1975).
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Në letrat dërguar Devës, vihet re se shumë miq i
kërkonin ti shkruante kujtimet e veta. Ai i përgjigjet njërit
prej tyre:
"Flitni për memoaret e mija. Kishem me thanë
avanturat e mija. Edhe Rexhepi dhe Idrizi (Krasniqi dhe
Lamaj) shpesh më kanë thanë që ti shkruej. E vërteta asht
që unë nuk jam marrë me politikë deri me 1941, por kam
ndjek ngjarjet në Jugosllavinë mbretnore.
Me 5 mars, 1938, baba im ka vdekë në moshën 78
vjeçare. Po ashtu si baba i tij. Ka ra në krevet dhe menjiherë
e ka thirrë nanën. Nana ka mrri aty dhe ai ka vdekë. Askush
nuk e ka ditë që baba kishte bâ testamentin e tij. Prej shtat
vllazënve, unë kam kenë i pesti. Më ka caktue mue si
ekzekutor të testamentit. Aty e kam pâ për herën e parë se
sa më ka besue dhe sa më ka dashtë. Edhe ai asht kanë
'muhaxhir', lë e rritë në Nish. Aty e ka krye ‘Ryzhdijen', në
Nish. Ka pasë respektin jo vetëm të myslimanëve, por edhe
të serbëve. Ka kenë njeri shumë i urtë dhe shumë i matun.
Dy herë kryetar i Bashkisë dhe dy herë asht detyru me ia
dorëzue Mitrovicën pushtuesit serb. Si Bektashi ka qenë
shqiptar i mirë, largpamës dhe u ka dhanë djemve të tij
edukatën ma të mire. Ka kenë ndër të vetmit në Kosovë që
ka pas vizionin e përparimit. Më ka dhanë shumë këshilla.
Jam përpjekë me i mbajtë. Në nekrologjinë e shpallun në
etoren *Politika e Beligradit, e shkrueme prej Gligorije
Bozhoviqit, autori e ka barazue babën tem me Fordin, etj.
etj.
Edhe zonja ime më shtynë me shkrue biogra në
time. Mirëpo, biogra ja duhet të perfshijë edhe të mirat, po
ashtu edhe të këqijat. Biogra ja asht si nji pikturë e plotë
dhe jo si karikaturë. Nuk i dijë arsyenat e atyne që
permendni në letrën tuej, pse nuk kanë shkrue biogra në e
tyne. Jam i sigurt që edhe mosha ka të bajë në kët mes. Po e

mbylli me kaq. Shpresoj që do të kemi rastin me u pa dhe
me shtrue muhabetin." (Letër dërguar Dr. H. Oruçit, 4
nëntor 1975).
Në letrat e tij gjenden shumë paragrafe nostalgjike të
kujtimeve të hershme. Shpesh përmend se si i ishte ngulitur
në sy dhe në mendje gura vigane e Isa Boletinit, të cilin e
kishte pa si ëmijë, kur ai kalonte çarshisë së Mitrovicës.
Xhafer Deva pohon se babai i tij kishte miqësi të ngushtë
me Boletinët. Ai thotë se nëna e Isa Boletinit dhe nëna e tij
shkëmbenin vizita të shpeshta mbas vendosjes së
Boletinëve me banim në Mitrovicë. Një miku tjetër i
shkruan:
"Para çlirimit, nji gjeneral serb me mbiemnin Tomiq
kishte dhanë urdhën me më marrë peng dhe me më izolue
në komandë të xhandarmërisë, me 8 prill 1941 në Mitrovicë.
Tue pa budallakun e tyne, në fund më nxorën dhe me
urdhnin e qeverisë së tyNëmë kishin emnue Kryetar të
Bashkisë. Nja 300 çetnik ishin në Mitrovicë dhe shpesh
herë vritnin njerëz, natyrisht shqiptar. Me 17 Prill hyni
Gjermania me nji divizion. Nuk kaluen tri ditë e u mora
vesh me gjeneralin gjerman me bâ nji udhëtim në marë
Kosovën dhe me i zgjedh dy shqiptarë (prej parisë) me u
paraqitë me datën 23 në Mitrovicë. Ashtu ndodhi dhe në
hotelin Jadran u bâ mbledhja dhe u proklamue çlirimi.
Administrata shqiptare mori fuqinë civile në dorë. Nuk
kishim as nji njeri për prefekt. Në udhëtimin tim kam pas
urdhnue me zavendësue nënprefektët dhe krytetarët e
bashkive. Gjermanët kërkojshin punë kurse na nuk kishim
asnji njeri të zotin me drejtue punët zyrtare, etj. M' u dasht
me i mbajt disa serbë në detyrë dhe menjiherë doli ala se
Deva kishte shitë Kosovën serbëve. Kështu disa rrugaçë
kishin vendos me më vra, tre veta ishin caktue për me krye
vrasjen. Nji ditë qëlloi që i gjeta të tret në kafehanen e
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Shemsi Velis (Gjinaj). Shkova drejtë te tavolina e tyne dhe u
thash se nëse keni vendos të më vrisni, ja ku jam. Asnjani
prej tyne nuk luejti veni as nuk e luejti gishtin. M'u dasht
me të tregue këtë ngjarje sa me lanë me kuptue se ç’farë
malli jemi, ç’farë brumi jemi. Jam i mendimit që jo vetëm
në gurbet, por as në Kosovën e sotme shqiptarët nuk kanë
ndryshue. Jemi në mërgim dhe nuk kemi asgja me nda. Siç
e kam pas thanë në alimin tim para trupit të Kalosh
Hamdis, në Kenosha, me 18 korrik 1973, "Shqiptari asht
anmiku ma i madh i shqiptarit". Nji ndërton, 100
shkatrrojnë. (Letër dërguar z. Shtufaj 3.9.1975).
Ndërkaq, Esat Bilalli e pyet Xhafer Devën për Dostan
Rexhepin, një gurë e shquar e luftës antikomuniste në
Lumë. Ai i përgjigjet z. Bilallit me 2 nëntor 1973:
"Çdo herë që lexoj ose ndigjoj që nji prej emigrantëve ka vazhdue studimet në USA, gëzohem. Kuptoj se
keni BA-in të Universitetit të New Yorkut. Ju uroj që së
shpejti ta keni edhe MA-in.
“Dostan Rexhepi: Nëse nuk jam i gabuem ka kenë në
fund të shtatorit 1944. zz. Arsllan Zeneli dhe Miftar Spahia
kishin ardhē në Prizren për të kërkue ndihmen dhe
përkrahjen e Lidhjes se II-të të Prizrenit, tue shpjegue se
komunistët kishin rrethue Muharrem Bajraktarin dhe në
drejtim me sulmue Kuksin. Mbas plotësimit të nevojave
materiale dhe nanciare të tyne, së bashkut me Tahir
Zajmin dhe me nji Kompani të Rregjimentit Kosova u nisëm
për në Kukës. Me të arritë aty shkova te komandanti
gjerman, përgjegjës për sigurimin e rrugës ShkodërPrizren. Tërheqja gjermane kishte llue por unë doja me
marrë informata prej tij për gjendjen. Ai vërtetoi se
komunistët i janë afrue Kukësit dhe pritet nji sulm. Majori e
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kishte emnin Frank dhe ka shkrue nji libër. Prof. Krasniqi e
ka librin e tij. Kryetar i Bashkisë së Kuksit ishte Xhafer Aga.
Aty lluem përgatitjet e kundërsulmit tonë. Komandant i
Kompanisë tonë ishte Shahin Gradica prej Podujeve. Me
këtë rast u njofta me Dostan Rexhepin, i cili u ba prijës i
operacionit. Kaluem në Shtigjen dhe plasi lufta. Pozita e
komunistëve ishte shumë ma e favorshme për ta. Majori
Frank më kishte dhanë njifarë tanku italian me dy gjerman.
Dostani mu afrue e më tha pse nuk po jep urdhën me
gjuejt. Ka kohë i thash. Shahinit i thash që të improvizon nji
tërheqje të ngadalshme sa me u dhanë kurajë komunstave
që të zbritnin në Shtigjen. Gjermanëve u thash të gjuejnë
disaherë dhe të kthehen në Shtigjen. Shahini kishte
urdhnin që kur të errej - ishte a ër akshamit - të
shpërndante ushtarët dhe të fsheheshin nëpër shtëpitë e
Shtigjenit. Dostani nuk m'u ndante dhe më tha komunistat
do të hyjnë në Kukës. Në Shtigjen, nji i Gjakovës e kishte nji
dugajë për të cilin Dostani më pat thanë se asht komunist. I
thash të shkojmë në dugajen e tij. Mos, më tha. I thash, eja
me mue. Na priti shumë mirë por edhe u drasht. Tue ia ba
me sy Dostanit i thash: Ikën komunistët dhe tashi puna e
jonë mbaroi këtu. Na bani nga nji kafe dhe shkuem në
shtëpinë e Xhafer Agës. Aty i thash se komunistët do të
hyjnë në Shtigjen dhe pale të shohim! Kah mesnata krisi
kjameti në Shtigjen. Rreth mëngjesit shkuem aty dhe
gjetëm komunistë të vramë e të plagosun. Ata që kishin
mbetë gjallë, kishin ikë. Xhafer Aga u kujdesue me i vorrosë
të vdekunit. Qysh prej aty Dostani nuk m'asht nda. Në
luften e Dragashit ishte a ër meje dhe gjithmonë më ka
mbrojtë tue më vnu gurë para kokës teme. Komunistat
ishin sipër nesh por ne na duhej me vazhdue luftën në
kushte shumë të vështira. Humbjet tona ishin të
konsiderushme. Aty u ndamë prej Dostanit. Në atë kohë, z.
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Krasniqi ishte Nënkryetar i Lidhjes. Kur më shifte që unë po
nisem dikund, më thonte: - Pse po shkon? Ndoshta ka pas
të drejtë. Tahir Zajmi ishte Sekretar i Lidhjes dhe nuk
m'asht nda asnjiherë. Mbasi komunistat hynë në Prizen,
kanë shkue në ndërtesën ku ishte Lidhja. Kanë gjetë çdo gjâ
në rregull, në llogari dhe në të holla jo të prekuna. Na kemi
ba detyrën tonë me dedikim të plotë dhe me vullnetin e lirë
tonin. Askush nuk na ka shtërngue. Disa horra të cilët kanë
shijue jetën po në atë kohë dhe tashti gjinden në USA, na
kanë damkue si fashist, nazist dhe deri edhe drazhist, etj.
Por, ata që nuk janë largue prej vendit të tyne, i çmojnë ato
pak vepra tona. Brezat e ardhshëm do ta kenë gjykimin e
fundit."
Mbas Mbledhjes së Madridit, Deva i shkruan shpesh
Lec Shllakut, editor i revistës "Koha Jonë" dhe Sekretar i
Mbledhjes së Madridit. Në leterkëmbim shihen përpjekjet e
tyre për realizimin e bashkimit të mërgatës. Në një letër
dërguar Shllakut (8.9.1974) Xhafer Deva shkruan:
“Tash 30 vjet jemi në mërgim dhe jetojmë në shtete
të përparueme. Duket që asgja nuk kemi mësue. Flas për
ata që janë të shkolluem. Kur festohet 28 Nandori,
përpjekim gotat dhe thojmë: “N’Mot, në Shqipninë e lirë",
etj., e kur vjen puna me bâ diçka për vendin tonë, zihemi
për asgja. Fryma e Madridit ishte me u bashkue, tue lanë
me nji anë të gjitha diferencat personale dhe kolektive.
Qëllimi kryesor ishte me bashkradhitë fuqitë tona, etj.
Ç’farë fuqie? Na nuk kemi as armë, as aeroplana që
nevojiten për luftë. Ajo që na ka mbetë asht vlera
intelektuale dhe vullneti i fortë, e jo ideologjitë, si:
Monarki, Republikë, etj. Në fund, këto ideologii nuk na
përkasin ne në mergim. Ajo që populli pret prej nesh asht
me i sigurue lirinë atij populli. Në radhën e parë duhet të
hetojmë nëse ai popull me të vërtetë dhe në shumicë janë
33

kundër sistemit të qeverimit. Nji brez na ndanë, e realiteti
na mëson që mentaliteti ynë nuk pajtohet me mentalitetin e
atyne që jetojnë në Shqipni. Vet Solzhenitsyn, tues i
Çmimit Nobel, shkrimtar i madh, nuk asht (si thotë në
librin e tij Gulag Archipelago") i kënaqun me sistemin e
qeverimit demokratik, sidomos në USA. Akt-Marrëveshja
jonë përdorë alët "me rrëxue regjimin". Këto alë tregojnë
megalomaninë t'onë, dmth. mendësinë t’onë, pa marrë
para sysh se ç’farë janë mjetet në dispozicionin t’onë.
Regjimi komunist në Shqipni mund të rrëxohet nga
mbrenda dhe jo nga jashtë. Ata që pretendojnë me vendos
monarkinë në Shqipni, pa i dhanë lirinë popullit shqiptar,
janë jo vetëm shumë të gabuem, por edhe injorant ndaj
fakteve. Ç’farë janë ata që, pa mendue mirë, thonë se unë
due me pasë kaq e aq antarë në Komitetin Drejtues, etj.?
Nuk kanë mësue asgja prej të kaluemes. Presin që të tjerët
të bajnë punën dhe ata të tojnë ‘namin'.
Para kapitullimit të Italisë kam qenë tri herë në
Shqipni. Kosova ishte lirue por jo inkorporue me
Shqipninë. Ministri i tokave të lirueme ishte i ndjeri Ekrem
Vlora. Ishëm mysa r të Fuad Dibrës. Jam pâ me shumë
"leader" të asaj kohe, si Mit’hat Frashëri (kryetar i Ballit
Kombëtar), Mustafa Kruja (kryeministër) etj. Ndërsa të
ashtuquejtunit italo l dhe fashist përpiqeshin me sigurue
ushqimet për popullin. Ballistët banin politikën e Aleatëve,
shpresat ishin që aleatët do të zbarkojnë në Shqipni, etj.
Komunistet nën drejtimin e jugosllavëve ishin aktiv dhe
kishin sigurue me anë të tyne përkrahjen e anglezëve.
Me kapitullimin e Italisē, gjendja në Shipni pësoi nji
ndryshim me shumë randsi. Gjermanët ishin në dijeni që
Italia do të kapitulonte. Kishin marrë masa të duhuna.
Mbrenda orëve Shqipnia u pushtue. Ishin dy divizione
gjermane dhe jo italiane. Mirëpo dikushi ishte interesue me
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bâ nji marrëveshje me gjermanët në Beograd. Nji
marrëveshje që parashifte inkuadrimin e krejt Kosovës me
Shqipninë, mosndërhymjen e gjermanëve në çashtjet e
mbrendshme të Shqipnisë, neutralitetin e Shqipnisë dhe
sigurimin e monedhës shqiptare nëpërmjet të derdhjes së
arit në Bankën Kombëtare në Tiranë, kushtet që dhanë
mundësinë me bâ Asamblenë, me zgjedhë Këshillin e Naltë,
Parlamentin dhe qeverinë, etj. Mirëpo, Balli Kombëtar, i
bindun që aleatët do të tonin luftën (krejt bota e dinte që
Gjermania e kishte humb luftën me hymjen e Amerikës në
luftë kunder saj) mbajshin lidhje me misionet angleze, të
cilët perkrahshin përfushe komunistët, (shif librin e
Brigadierit anglez Trotzky Davies) dhe ndigjojshin BBC
(British Bradcasting Company). Budallët e Kosovës (i
referohet vetes IL) kishin sjellë nji fuqi në Shqipni. Në saje
të kësaj fuqie dhe me disa grupe nacionaliste, jo të Ballit
Kombëtar, me përjashtim të rinisë së Tiranës, disi mundën
me vu komunistët në defanzivë dhe me rivu qetësinë dhe
sigurinë në Shqipni. Në qershorin e vitit 1944, të prekun që
kosovarët kishin marrë fuqinë e shtetit në dorë, kërkuen
me marrë qeverinë në dorën e tyne. Grupit të Kosovës nuk i
mbeti tjetër veç se me u tërhjekë në Kosovë. Mbas largimit
tonë, qeveria iu dha Fiqiri Dines. Si mësojmë prej librit të
ministrit gjerman Dr. Hermann Neubacher, hapi i parë i
qeverisë së Fiqiri Dines ishte me i paraqitë nji plan ministrit
gjerman me furnizue mbrojtjen e Shqipnisë me 20 tanke,
municion përkatës dhe armatim etj., i këshilluem prej
misionit anglez në shtëpinë e Abaz Kupit në Krujë, gjâ që
nuk ishte pranue prej gjermanëve nën pretekstin e
mungesës së personelit shqiptarë të stërvitun për
përdorimin e tankeve gjermane. Me dështimin e kësaj
kërkese Fiqiri Dines nuk i mbetet tjetër vetëm me dhanë
dorheqjen e Këshillit të Naltë. Mandati i ishte besue
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Ibrahim Biçakut, mbasi ky kishte besimin gjerman. Me
ardhjen e Ibrahim Biçakut në krye të qeverisë, komunistët
inkurajohen prej këtij ndryshimit, ringjallen dhe kaluen në
ofenzivë. Mbrenda nji kohe të shkurtë komunistët me
shpejtësi marrin qytetet e Shqipnisë. Ibrahim Biçaku as që
mundi me ikë. Kishte shpresë që ish-nënpunësi i tij, Enver
Hoxha, do t'ia falte atij gjynahet. Ibrahim Biçaku e ka pasë
nji fabrikë të cigareve dhe Enver Hoxha ka qenë shitësi i
cigareve në degën e Tiranës.
Fati i tij ishte me i falë jetën por me e mbajtë në
burg. Kështu mbaroi Shqipnia e zezë, së bashkut me
Ibrahim Biçakun. Mit’hat Frasheri, anglo li i madh, mundi
me ikë me ndihmën e gjermanëve prej Shkodre në Itali, tue
besue se atje do ta prisnin anglezët me lule. Atij dhe disa
shokëve të tij, anglezët i dhanë nji çadër në baltë, në
kampet italiane.”
Në një letër Shllaku e pyet Xhafer Devën rreth Anton
Harapit dhe tërheqjes së tij nga qeveria. Deva i përgjigjet
më 26 dhjetor, 1973:
“Nuk e dij burimin e informatave që keni mbi
ngjarjet mbas kapitullimit të Italisë më 8 shtator 1943,
posaçërisht mbi fatin e të ndjerit, pastë dritë, Patër Anton
Harapit. Do të përpiqem me shpjegue kronologjikisht
ngjarjet e asaj kohe. Kapitullimi i Italisë dihej mirë prej
gjermanëve. Levizjet ushtarake dhe diplomatike gjermane
ishin në vijim e sipër. Miku im, Dr. Hermann Neubacher, i
ngarkuem i posaçëm i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë
për Juglindje, kishte mbërri në Beograd dhe me 4 Shtator
m'u dasht me uturue në Beograd. Sekretari i tij më priti në
aeroportin e Zemunit dhe arritëm në Dedinje, në zyrën e
Shtabit të Ushtrisë Gjermane "Juglindje". Mbasi që ma
shpjegoi arsyen e takimit, u shtruen problemet për
diskutim. Aty u përpilue nji program, tue përfshi edhe
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kushtet e qëndrimit gjerman ndaj nji qeverie shqiptare që
duhej së shpejti të krijohej në Tiranë, me sigurimin nga ana
gjermane si: pamvarësia, neutraliteti, bashkimi i tokave
shqiptare me Shqipninë e 1913-ës, anulimi i të gjitha ligjeve
të imponueme gjate okupacionit italian; çâshtja monetare,
dmth., mosnderhymja e ushtrisë gjermane në çashtjet e
qeverisë shqiptare, etj. U parapa edhe krijimi i nji Kuvendi,
që ma vonë u emnue Asamble.
Pa humbë kohë, unë u nisa për Mitrovicë dhe
vazhdova rrugën për Prizren, (me automobil). Aty bâna nji
mbledhje me qëllim me krijue organizatën e mbarë tokave
shqiptare, me emnin Lidhja e Dytë e Prizrenit. Me 8 shtator,
natën, mbrrina në Shkodër. Aty u mor vesh kapitullimi i
Italisë. Vazhdova rrugën për Tiranë së bashkut me
sekretarin e Dr. Neubacher, Dr. Stärker. Në Tiranë u bâ nji
mbledhje e përbame prej 22 burrave, në krye me Ibrahim
Biçakun (i biri i Aqif Pashës), në Bashkinë e Tiranës.
Qeveria e Ekrem Libohovës ishte në fuqi, e pa asnji fuqi në
dorë. Mbrenda dy ditëve prej kësaj mbledhjeje, doli nji
Komitet Ekzekutiv me detyrën: me pranue dorëheqjen e
qeverise, fuqizimin dhe normalizimin e jetës administrative
shtetnore, përgatitjen e nji Kuvendi Kushtetues Kombëtar,
etj. etj. U emnuen ministrat për çdo dikaster. Unë isha
ngarkue me detyrën e Ministrit tē Punëve të Mbrendshme.
Mbrenda nji kohe mjaftë të shkurtë Asamblea u ba.
Përfaqsuesit e Kosovës u zgjodhën me vota të lira në
Kosovë. Në Shqipni nuk kishte asnji mundësi me ba
zgjedhjet. Kështu delegatët, për çdo nënprefekturë, u
emnuen prej nji komisioni të kryesuem nga Lef Nosi.
Asamblea u ba dhe të gjitha pikat që u shënuan ma sipër u
plotësuen. Kryetar i Asamblesë duhej të bahej Idhomen
Kosturi. Mjerisht, po atë ditë komunistët e vranë
Idhomenin. Kështu, prej dy nënkryetarëve, z. Rexhep
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Krasniqi dhe Mark Gjomarkaj, z. Marku i lëshoi Rexhepit
kryesinë.
Antarët e Këshillit të Regjencës u zgjodhen aty për
aty, dhe me përjashtimin e ndjesë pastë Patër Antonit, të
gjithë banë betimin. Patër Anton Harapi nuk mund të bante
betimin pa marrë pëlqimin e Papës. Kuvendi u transformue
në Parlament dhe ditën e parë të hapjes së Parlamentit,
edhe Patër Antoni e dha betimin. Nëpërmjet të
Ambasadorit të Gjermanisë në Romë, pëlqimi i Papës
mbrrini mjaftë shpejt.
Seanca e parë e Këshillit të Naltë u ba dhe me këtë
rast u vendos që Statuti i Lushnjes të pranohet si
Kushtetuesi i Shtetit Shqiptar. Simbas Statutit të Lushnjes,
kryesia bahet me rotacion, pranue edhe prej Mehdi Beut, i
cili u zgjodh si kryetar prej shokëve të tij. Mirëpo, Patër
Anton Harapi bani vërejtjen e tij, që ai nuk mund të nënshkruente nji denim me vdekje, gja që u pranue me kënaqsi
prej Mehdi Frashërit. Fuad Dibra vdiq, nji prej antarëve të
Këshillit të Naltë. Edhe kjo u miratue prej Mehdi Beut. Lef
Nosi, si njeri i urtë e i mençëm nuk kishte ambicje me u ba
kryetar.
Mirëpo, Mehdi Beu jo vetëm që mbante kryesinë,
por ndërhynte gjithnji në kompetencat e qeverisë. Patër
Anton Harapit nuk i pëlqente aspak sjellja e Mehdi Beut.
Për respektin që kishim për Patrin, njikohësisht edhe
miqësia me të, i dijshëm hallet e tij. Kështu nji ditë më
telefonoj, dëshironte me u pâ veçmas me mue. Me këtë rast
më tha: “Xhafer, nuk mundem mâ! A mundesh me folë me
Dr. Neubacherin, i cili ndodhej në Tiranë, që të uturoj me
te në Austri. Ju përgjegja: “Pater, do të kujdesohem", dhe
ashtu u bâ. Dr. Neubacher kishte nji aeroplan të posaçëm
në dispozicion. Nji natë, ishte fundi i qershorit, Patri u nis
me Neubacher dhe mbrrini në Beograd. Mbas disa ditëve,
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Patri ishte nisë për në Hall dhe në Schwac, në Austri. Në
këto dy qytete të vegjël të Austrisë, Patri ka kalue disa vjet
në rininë e tij. Patri e dinte edhe gjermanishten mirë.
Prap për fat të keq të tij, Patri as aty nuk ka qenë fort
rahat. Sigurisht ka vuejt shpirtnisht. Pa pritë e pa kujtue, nji
ditë ishëm në Prizren, kur Patri erdhi në zyrën time. (na,
dmth., Grupi i Kosovës në qeveri, kishim dhanë dorëheqjen
dhe ishëm tërhjekë në Prizren). Kërkoi ndihmë për me ja
sigurue udhëtimin në Shkodër. U nis me një automobil
timin.
Dr. Neubacher, në librin e tij (Sonder-Auftrag SüdOst) përmend uturimin e Patër Anton Harapit, qëndrimin
e tij në shtëpinë e tij ne Beograd dhe kthimin prap në
Prizren. Në fund, thotë:
“Patri, mbas disa javëve u kthye në Shqipni, ku
vdekja e priste atë. Asnji revolucion nuk mund ta shuej
dritën e këtij njeriu. Drita e amshueme, të cilës i ka
shërbye, do të zdritë mbi te përherë!”
Kështu i dashtun zotni Shllaku qëndron e vërteta
tepër e idhët dhe jo si komentojnë gojët e prishuna.
Po e mbylli sot me kaq. Gjatë betimit të Tij në
Parlament, Patri ka folë këto alë, tue ju drejtue o cerave
të ushtrisë shqiptare:
“Ku jeni o o cera, burra që mbani spaletat? A nuk e
dini që spaletat e jueja janë arkivolet e jueja? Tashti asht
koha.”
* * *
Në një dosje të tij ndodhen dy letra të miat ku shihet
se i kam bërë presion të shkruante rreth 4 Shkurtit dhe
Regjimentit Kosova. Më bënte përshtypje heshtja e tij ndaj
akuzave rreth masakrës së 4 shkurtit dhe gjoja rreth
krimeve që kishte bërë ai. Xhafer Deva heshtte dhe në
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qetësinë më të madhe shihej se nuk iu jepte asnjë rëndësi
akuzave në alë. Vazhdimisht thonte: "Rexhepi i dinë të
gjitha, ato janë shpi e, na nuk duhet të mirremi me
gënjeshtrat e komunisëve.” Në një letër dërguar Krasniqit
(8.12.1971) Xhafer Deva shkruan:
“Idrizi ngul kambë se këto nuk janë ma shpi e por
akuza. Ai nuk po e bân dallimin midis shpi es dhe akuzës
dhe asht i mendimit se heshtja ime përforcon akuzën. Ai
thotë: "Ju duhet patjetër të jepni versionin tuej dhe të
shpjegoni rrethanat e ngjarjeve për të cilat akuzoheni, të
pakten aq sa dini dhe aq sa mbani mend". Idrizi i shkretë,
nuk i dinë intrigat që janë thurë kundër nesh, nga të dy
palët, nacionalistët dhe komunistët! Ai nuk dinë se unë jam
akuzue edhe për vrasjen e atyne dy ballistave, nuk më
kujtohen emnat e tyne, kur tanë Shqipnia e dinte se ata u
grabitën prej djemve të Babë Myslimit dhe u ekzekutuen
prej tyne, ose të atyne tjerëve që i pushkatuen gjermanet
kur unë nuk isha hiç në Tiranë. Idrizi nuk dinë shumë gjana
të asaj kohe..., etj.”
Unë nuk arrita ta bindë Devën të shkruante më
tepër, megjithëse dy-tre herë përmendë në letrat e tij: "Nji
ditë do të ulemi bashkë dhe do të shtrojmë muhabetin për
këto çashtje.”

DR REXHEP KRASNIQI SHKRUAN PËR 4 SHKURTIN
Mbas vdekjes së Xhafer Devës, me insistimin tim, Dr.
Rexhep Krasniqi shkroi diçka për 4 Shkurtin, në librin që
përgatitëm për Devën:
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Fushatë e tërbuar kundër Kosovës
Menjëherë pas prishjes së marrëveshjes së Mukajt,
gusht 1943, partia komuniste e Shqipërisë, sigurisht me
shtyrjen e organizatorëve të saj jugosllav, llon një fushatë
të ashpër propagandistike dhe të vëllavrasjes, sidomos
kundër anëtarëve të Ballit Kombëtar. Njëkohësisht,
komunistët organizojnë një fushatë të gjerë, pëshpëritjesh
dhe të shtypit të tyre kundër Kosovës dhe kosovarëve, me
qëllim të kalkuluar, për të diskretituar idenë e Shqipërisë
etnike, me të cilën Balli Kombëtar kishte tuar një plus në
popull. Fushata në alë arriti një kreshçendo pas formimit
të qeverisë se re dhe humbjeve luftarake e propagandistike
që pësoi lëvizja bolshevike në Shqipëri, humbje në të cilat
personalitetet politike e intelektuale kosovare, ashtu si dhe
Regjimenti Kosova, kishin luajt rol me rëndësi të dukshme.
U vunë në qarkullim gjithfarë shpi esh të ndyra, si bie ala
se kosovarët janë një masë injorante që kishin për të
rrezikue ekuilibrin e përbërjes së popullsisë shtetërore
shqiptare, se ata janë katila, vrasin rininë tonë të
pafajshme, ç’nderojnë vajzat tona, plaçkisin tregtarët dhe
fshatarët", e njëmijë të zeza të tjera.
Në lidhje me sa u thâ më sipër, këtu shenojmë një
ngjarje të shëmtuar që ndodhi në Tiranë, në llim të vitit
1944, e që është perdorë prej propagandës komuniste për
të përhapur shpi e të tilla kundër kosovarëve. Dy o cera të
sigurimit publik, që nuk ishin kosovarë, kishin shpërdorë
detyrën duke nxjerrë nga burgu dhe ç’nderuar dy partizane
komuniste. Mbrenda orësh, me urdhërin personal të
Ministrit Xhafer Deva, pas hetimeve të rastit nga një gjyq
ushtarak, o cerët në alë janë dënuar me vdekje dhe janë
ekzekutuar të nesërmen në mëngjes, në parkun e Sheshit të
sotëm Skenderbej. Banorët e atëhershëm të Tiranës janë
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dëshmitarë për ngjarjen në alë, emrat dhe vendet e
prejardhjes së tyre.
Edhe për aksionin e spastrimit që u krye me 4 shkurt
1944, kundër partizanëve komunist që përditë terrorizonin
banorët e Tiranës e të krahinave të tjera me atentate
brutale, me aksione plaçkitjesh të magazinave tregtare dhe
të depove me ushqime e mallra të shtetit. Propaganda
komuniste vjet përvjet mbushë botën me ulurimë dhe
akuza hipokrite kundër kosovarëve dhe sidomos kundër
Xhafer Devës. Doemos se aksioni në alë është kryer me
pëlqimin e Ministrisë së Mbrendshme që kryesohej prej
Xhafer Devës, por e vërteta është se Regjimenti Kosova atë
natë ka kryer vetëm detyrën e rojes së zakonshme në qytet
dhe nuk ka marrë pjesë në aksionet që ju kushtoj jetën disa
komunistëve dhe terroristëve të njohur të tyre.
Aksionet në alë, gjithkush e dinë, në realitet janë
kryer prej një grupi luftarësh që nuk ishin në shërbim të
qeverisë dhe kryesoheshin prej z. Xhelal Staravecka, isho cer shqiptar që ka qenë ndër udhëheqësit më aktiv të
partizanëve komunist, në një shkallë me shokët MehmetEnver, siç e vërteton edhe Dushan Mugosha, njëri prej
organizatorëve jugosllav pranë partisë komuniste
shqiptare, në kujtimet e veta me titull: "Kur kam qenë në
Shqipëri". Në Shtator të vitit 1943, pas kapitullimit të Italisë
fashiste, Staravecka, një njeri me ambicje patologjike, për
arsye që vetëm mund të spekulohen, kaloi në anën e
qeverisë së re të Tiranës. Në kalimin e vet, ndoshta për të
shpjeguar shkaqet që e shtynë të largohet nga lëvizja
komuniste, ai botoi nje seri pam etesh, në të cilat zbulonte
metodat brutale dhe aktet e torturave të tmerrshme të
partizanëvet komunist, kundër ushtarakëve italiane të zënë
rob dhe të rinjëve shqiptarë që ishin rekrutuar me forcë
nga partia." (Xh. Deva - Jeta dhe Veprimtaria, N.Y. 1980, fq.
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85 86). Krasniqi vazhdon në shkrimin e tij rreth efektit të
thellë psikologjik të propagandës komuniste kundër
kosovarëve në një pjesë të rinisë dhe popullsisë shqiptare
në Shqipëri. Ai akuzon qeverinë komuniste të Tiranës edhe
për masakrën e Tivarit. Simbas Krasniqit, a ër 2000
kosovarë kalojnë duarlidhur nëpër territorin e Shqipërisë
(Kukës-Shkodër), duke u pështyrë e thirrë me sharje
"tradhëtarë të poshtër”, dhe më në fund ekzekutohen nga
forcat serbo-malazeze në Tivar.
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Marrëdhënjet e Xhafer Devës
me Bllokun Kombëtar Indipendent
dhe misionet e tyre parashutiste
në Shqipëri e Kosovë

P

ër të pasur një pasqyrë të qartë të marrëdhënieve të
Xhafer Devës me Bllokun Kombëtar Indipendent,
së pari le të sho m se cila ishte kjo parti politike
shqiptare në mërgim dhe si e konkretizonte veprimtarinë e
vet politike dhe luftarake për çlirimin e Shqipërisë nga
regjimi komunist.
Blloku Kombëtar Indipendent, krijuar me 6 nëntor
1946, ishte një parti politike nacionaliste shqiptare, e cila
qysh në llim kishte si qëllim kryesor luftën në mënyrë të
organizuar kundër komunizmit sllavobolshevik, siç
cilësohet në çdo dokument të saj, që i ishte imponuar
popullit shqiptar.
Themeluesit e Bllokut vinin nga vise dhe ambiente të
ndryshme politike, por të gjithë kishin të përbashkët
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dhembjen për familjet që vriteshin, burgoseshin e
internoheshin dhe shqetsimin e thellë për fatin e kombit e
të atdheut, të cilit i kërcënohej ekzistenca si shtet i lirë dhe i
pavarun. Regjimi komunist shqiptarë, që nga marrja e
pushtetit në dorë, e ktheu Shqipërinë në një koloni të plotë
të Jugosllavisë dhe më vonë të Rusisë.
Programi i veprimit te Blloku Kombëtar Indipendent
u përcaktua me dispozitat parimore të Statutit, në frymën e
ndiesive për vëllazërim shqiptar dhe bashkëveprim, me
synim drejt idealit të një Shqipërie të lirë, të pavarur,
etnike, demokratike dhe anti totalitare.
Blloku zhvilloi veprimtarinë e vet në dy drejtime:
lufta kundra regjimit komunist, si me alë e shkrime, ashtu
edhe me organizime luftëtarësh brenda në Shqipëri.
Analistë të kohës, mbështetur në dokumenta të
ndryshme historike, mendonin se Shqipëria mund të
çlirohej nga regjimi komunist në vitet pesëdhjetë, atëherë
kur ende nuk ishte anëtare e Paktit të Varshavës dhe kur
lufta e ftohtë po arrinte kulmin për arsye të ekspansionit
me forcë te komunizmit ndërkombëtar, si me ardhjen në
fuqi të regjimit komunist në Kinë, me 1948, dhe me
shpërthimin e luftës së përgjakshme të Koresë. Gjendja e
ligshtuar politike e regjimit komunist në Tiranë, i jepte
guxim Bllokut të organizonte grupet e luftarëve të lirisë
brenda në Shqipëri me anën dërgimit të misioneve
parashutiste në zonat veriore të vendit, pikërisht në
Mirditë.
Megjithëse Blloku ishte për afrimin me forcat e tjera
politike të mërgatës për bashkëpunim veprimi të
harmonizuar në dobi të çështjes kombëtare, mjerisht nuk
gjeti përkrahje të duhur nga disa parti të tjera të cilat
gjithashtu zhvillonin veprimtarinë e tyne. Duke mos u
vlerësuar veprimtaria e kësaj partie në nivel të duhur,
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mërgata pati konsekuenca të idhta, dhe mbetet e ndarë dhe
e përçarë.
Blloku, si forcë e pamohueshme e qendrës, qysh në
llim arriti të mbledhte rreth vetes mërgimtarë shqiptarë
dhe grupe të moderuara politike me të cilat zhvilloi një
bashkëpunim konkret. Koalicioni i tij i sinqertë me Lidhjen
e Dytë të Prizrenit në Mërgim (grupin kosovar të kryesuar
prej z. Xhafer Deva), Protokolin e Aleksandrisë në Egjipt
me 1948, në Besëlidhje me Ballin Kombëtar (grupi i Ali
Këlcyrës) dhe më vonë me Bashkimin Demokrat, fuqizoi
misionin e vet veprues në mënyrë të pa kontestueshme.
Në këtë kontekst politik, Blloku vazhdoi me dinjitet
rrugën e vet te drejtë. Me kongrese të ndryshme në Itali, në
New York dhe në Belgjikë, Blloku dëshmoi me fakte të
qenët gjallë, u tregua i aftë dhe shumë i kujdesshëm me të
huajt dhe asnjëherë nuk e kaloi kornizën e besimit reciprok
në veprimtarinë e vet, deri sa pushoi së vepruari në llim të
viteve 1990-ta.
"Me ndryshimet që lluen në shtetet socialiste, u pa
se edhe në Shqipni ishte e paevitueshme lëvizja për liri e
demokraci. Të shqetsuem nga perspektiva e nji gjakderdhje
si në Rumani ose edhe ma keq, udhëheqsat e Bllokut u
mblodhën me urgjencë me 24 dhetor 1989 në New York
dhe vendosen me marrë nisjativën me perkrahë opozitën
demokratike ne Shqipni, tue i bâ thirrje popullit të votojë
për demokracionë dhe, me vota, të rrëxojë komunizmin.
Blloku nuk ka kërkue me marrë pjesë aktive në
proçeset elektorale, sepse nuk ka dashtë me damtue
opoziten demokratike. Ka kërkue vetëm që të gjitha votat jo
komuniste të shkojnë në favor të demokracisë.
Veprimtaria si parti politike në mërgim, nuk ka mâ
domethanje. Por nji gja asht e arsyeshme dhe e
domosdoshme: Blloku Kombëtar Indipendent me

programin e vet dhe veprimtarinë ma se 45 vjeçare në
shërbim të kombit, duhet t'i bahet i njoftun popullit
shqiptar. Këtë e kërkojnë sakri cat e Bllokut dhe ideali i tij
kombëtar pohon sot një prej themeluesve të Bllokut,
Kapidani i Mirditës, Nue Gjomarkaj, me të cilin
bashkëpunuam ngusht në përgatitjen e këtij kapitulli, i cili
lidhet me Xhafer Devën dhe Kosovën.
Para se të hyjmë në temën ks, mbi bashkpunimin e
Xhafer Devës me Bllokun në fushën e dërgimit të misioneve
parashutiste, do të themi diçka se si u krijua Blloku dhe prej
kuj doli ideja e krijimit të tij?
Fill mbas Luftës së Dytë Botërore, në vitin 1945,
mërgimtarët shqiptarë kishin lluar të grumbulloheshin në
Itali, i vetmi vend që jepte garanci shpëtimi. Me këtë besim
të ngulur, Kapidani i Mirditës, Gjon Marka Gjoni, bashkë me
djalin e tij Nue Gjomarku, që kishin lanë Shqipërinë me 28
nëntor 1944, mbas shumë peripetish, duke kaluar nëpër
shtete të ndryshme, nëpër zona lufte e nën bombardime të
tmerrshme, në prill të vitit 1945, mbërriten ne Itali
(Merano). Në gusht të atij viti shkuan në Romë ku u
vendosën përgjithnjë. Në atë kohë, Italia ishte pushtuar
prej aleatëve, por Partia Komuniste Italiane ishte e fortë, e
ajo gjendje shkaktonte ndër mërgimtarët shqiptarë një frikë
të madhe për dorëzimin e tyre qeverisë komuniste
shqiptare. Këtë frikë e përforconte kapja dhe internimi në
Ventotene i Mit’hat Frashërit dhe Ali Kelcyrës, gati për
dorëzim. Qeveria provizore italiane, megjithse e ligshtë në
atë kohë, tregoi një mirëkuptim e simpati për shqiptarët,
duke iu siguruar atyre mirëtrajtim e mbrojtje. Kështu
shqiptarët u qetësuan disi dhe lluan të merrnin kontakte
me njëri tjetrin.
Në shtator të vitit 1945, Gjon Marka Gjoni rastësisht
takohet me mikun e tij, prof. Ernest Koliqin. Gëzimi ishte i
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madh, jo vetëm se u takuan dy miq të ngushtë, por edhe dy
shtylla të forta: ajo e tradicionalizmit (Gjon Marka Gjoni)
dhe ajo e kulturës kombëtare (prof. Ernest Koliqi).
Me takime të përditshme dhe me kuvende të
javashta e shqyrtonin gjendjen e mjerë të krijuar në
Shqipëri si edhe giendjen e mërgatës, e cila kishte mbetur e
disorientuar. Në anën tjetër, i shqetësonte propaganda
denigruese e partive të ndryshme shqiptare, që kishte
lluar të ngacmonte nderin e shumicës të indipendentëve,
aq sa të shkaktonte egërsime politike dhe shoqërore e t'i
shtërngonte ata të kundershtonin çfarëdo pretendimi të
tyre. Në shqyrtim të asaj situate politike e shoqërore mjaft
të ndërlikuar e të papërshtatshme për një bashkim forcash
politike, simbas z. Gjomarkaj, personat në alë studiojnë
mënyrën për të gjetë një shtegdalje prej atij kaosi të krijuar:
“Mbas shumë bisedimesh e shqyrtimi të problemit,
prof. Koliqi paraqiti mendimin me u bashkue në nji
organizatë politike që të delte në shesh si nji forcë politike e
tretë me pika të caktueme. Kapidani i Mirditës iu përgjegj
se i takonte Grupit Nacional Indipendent, krijue prej Mark
Gjomarkut në Shkodër, në mars të vitit 1944. Prof. Koliqi
mbeti disi i topitun, por tue përblue nëpërmend randësinë
e asaj vepre kombëtare të Mark Gjomarkut, mbas disa
ditëve i tha Kapidan Gjonit: Unë me Markun kam pas
miqësi të ngushtë dhe kemi qenë bashkepuntorë, prandaj
as unë nuk mendoj me u shkeputë prej rrugës së tij por, në
gjendjen në të cilën gjindemi këtu në mërgim, më duket e
arsyshme me e zgjanue rrethin. Për këtë arsye, unë ju
propozoj: Grupin Nacional Indipendent me e shëndrrue në
Blloku Kombëtar Indipendent. Ky sygjerim i profesorit na u
duk i arsyeshëm prandaj e pranuem.
Për të realizue këtë ide, morëm kontakt me miq e
dashamirë të cilët u joshen dhe u diftuen të gatshëm me

bisedue në nji mbledhje të përgjithshme. Me 6 nanduer
1946, mbas shumë bisedimesh, u konkretizue krijimi i
Bllokut Kombëtar Indipendent, i cili u shpall me këtë
'Proces Verbal’:

Proces verbal

(I mbajtun sod me 6 Nanduer 1946)
Të poshtshenuemit, përfaqësuesit e grupeve të ndryshme
indipendente të Romës, të mbledhun për nji shqyrtim të
gjendjes dhe të aspekteve ma të ngutshme t’emigracionit,
mbasi rrahën imtsisht të gjitha çashtjet që u paraqitën në
bisedim e mbasi i drejtuen njizani mendimin e tyne
mirenjohës Qeverisë Demokratike t’Italis për mikpritje në
token e saj bujare; tue kujtue se vet situata ndërkombëtare
e sygjeron nji afrim sa ma të ngushtë e ma aktiv të gjithë
atyne shqiptarëve të emigracionit gë janë të frymëzuem
prej ndjenjave ma të shejta të atdhedashunisë, shumë prej
të cilëve çashtjes shqiptare i kanë kushtue tanë jetën e që
prej saj nuk duen të hjekin dorë; tue pasun bindjen ma të
thellë se sytë e të tanë shqiptarëve, sod të robnuem në
atdhe, janë drejtue kah aktiviteti i emigracionit, tue kujtue
mirë lli se pa nji bashkim të ngushtë të gjithë këtyne
fuqinave t’emigracionit, nuk asht e mundun me i sjellë
ndonji dobi situates së vajtueshme t'atdheut; me plot bindje
se kryejnë nji vepër patriotike sikur në çdo kohë, e sidomos
sod që vendi ynë u lëshue e u braktis prej mbarë botës;
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VENDOSËN
1. Të formohet sikurse u formue Blloku i grupeve
indipendente, i cili këndej e tutje merr emnin Blloku
Kombëtar Indipendent.
2. Të kenë për parim bashkpunimin e përzemërt me të
gjithë ata shqiptarë a grupe shqiptarësh që kanë për
qellim luftimin me çdo mjet ligjuer të përshtatshëm, për
shpëtimin e atdheut nga robnija, nga terrori dhe nga
çfarosja e racës, që dita ditës po i kërcnohet, e që duen
t'i sigurojnë popullit sovranitetin e integritetin toksuer
tansuer, si dhe të gjitha liritë demokratike e sidomos ato
të shprehjes së votës për caktimin e formës
konstitucionale të shtetit. Me përdorë çdo mënyrë për
me e mbajtë në e ciencë emigracionin, që të veproj me
anën e shtypit e me çdo mjet tjetër propagande për
ndriçimin e mendimit të përbotshëm, e sidomos të
kolonive shqiptare jashtë atdheut.
3. Ky vendim merr formën e preme mbasi të marrë
pëlqimin e grupeve indipendente të Reggio Emilias e
ngjeti.
4. Nënshkruesat e këtij proces verbali angazhohen e nuk
do të zhvillojnë ndonji veprimtari politike individuale
jashta Bllokut deri sa të kthehen në Shqipni.
Romë, 6 Nanduer 1946
1. Gjon Marka Gjoni
2. Ndue Gjomarkaj
3. Qazim Mulleti
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4. Dr. Xhemil Dino
5. Nebil Dino
6. Prof. Sotir Kozmo
7. Kap. Asllan Libohova
8. Pandeli Papalilo
9. Luigj Gjergjola
10. Safa Vlora
11. Jak Koçi
12. Dr. Eduard Liço
13. Dr. Ismail Vërlaci
14. Prof. Ernest Koliqi
15. Nexhmedin Vrioni
16. Dr. Xhelal Mitrovica
17. Prof. Namik Resuli
18. Don Frano Karma
19. Kap. Jorgji Ruçi
20. Kap. Kapllan Libohova
21. Theofan Qesari
22. Dr. Kadri Myftiu
23. Dr. Lin Shkreli
24. Prof. Stefan Gazulli

Prej mbledhjes u caktue nji komision prej tre vetash
për ndërlidhje me mergimtarët e kampit të Reggio Emilias
me i vu në dijeni për krijimin e Bllokut Kombëtar
Indipendent, e ata ishin: Nue Gjomarku për ata të Veriut,
Xhelal Mitrovica për grupin kosovarë, Kadri Myftiu për ata
të qendrës.
Mbas nji studimi të hollësishëm të gjendjes,
themeluesit e Bllokut publikuen Statutin themeltar:
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Teksti i statutit
Blloku Kombëtar Indipendent përmbledh në gjinin e
vet bashkatdhetarë të ndershëm qi, tue u ushqye nga
ndiesit ma të pastra të vellaznimit shqiptar, synojnë idealin
e nji Shqipnije të lirë, të pamvarun, demokratike e
antitotalitare.
Blloku Kombëtar Indipendent, mbas ngjarjeve të
mëdhaja historike, nëpër të cilat u përshkue vendi ynë në
gjysmën e qindvjetit të fundëm, i dishron kombit nji
mbarshtrim politik e shoqnuer, i cili, tue u bazue në traditat
ma të shëndoshta të tija, të përfshijë të gjitha përparimet e
botës moderne perëndimore.
Për t'a arrijtun qëllimin, gjatë qëndrimit në mergim,
Blloku Kombëtar Indipendent e frymzon veprimtarin e vet
nga këto pika programatike:
1. Mbajtjen para sysh të ruejtjes dhe mprojtjes së të
drejtave bashkë me pamvarsin, sovranitetin shtetnuer e
integritetin toksuer dhe të përpjekjes me mjete paqsore
për Shqipninë ethnike, tue luftue me të gjitha mundësit
e veta komunizmin e çdo lloji qoftë.
2. Ndjekjen e kultit të vlerave tradicionale qi e cilësojnë
kombin shqiptar, tue konsideruem të përfshim n'at kult
nderimin e personalitetit njerzuer, t'insitutit familjar, të
lirive shoqnore e politike, të nisjativës se lirë në çdo
fushë të veprimtarisë kombëtare, gjithnji mbrenda
qarkut të dobisë së pergjithshme.
3. Respektin e së drejtës së pronësisë private pa përjashtim
reformash në përshtatje me frymën e kohës kur ato
bahen vetëm e vetem për përparim ekonomik e
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shoqnuer të popullit. Pasunija e vogël toksore
respektohet. Për sa i përket pasunisë së patundshme
toksore, jo vetëm qi punuesi i saj i tashëm nuk
detyrohet t'a kthej por i njifet atij e drejta e pronësisë
dhe prodhimet e saja. Për sa u përket ndërtesave të çdo
lloji, si: shpija, dyqane, mullijë, hotele, magazina e të
tjera, ju kthehen të zotëve po nuk u prekën interesat
kolektive, e në këtë rast, shpërblehen.
4. Kërkesën, gjatë qëndrimit në mergim, të çdo mjeti të
përshtatshëm për t'a lirue atdhen nga zgjedha mizore e
sotme, tue pranue e lypë bashkpunimin e çdo personi,
grupi ase enti qi frymzohet nga ndiesija e kulluet e
çlirimit të Shqipnisë.
5. Konsideratën se zgjidhja institucionale në Shqipni asht
nji e drejtë qi i përket vetëm popullit shqiptar kur këtij
t'i kthehet lirija e plotë e votës, e qi sot detyra e nji
partije në mërgim asht veprimi m'e vu në gjendje
popullin shqiptar të shprehi lirisht vullnetin e vet.
6. Mendimin se në Shqipni të çlirueme nuk duhet të
formohen:
a) partina politike me karakter fetar;
b) partina politike të subvencionueme prej burimesh jo
shqiptare;
c) partina politike qi janë pjesë e formacioneve të hueja,
kombëtare ase ndërkombëtare;
c) partina politike qi tue shpërdorue liritë demokratike
synojnë të vendosin regjime totalitare, dhe
d) partina politike qi pagzohen me emna, mbiemna ase
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me
e) tituj personash;
7. Pranimin e laicizmit në punët shtetnore tue përkrahë e
nderue lirinë e besimit, bashkë me ushtrimin e tij dhe të
ndergjegjes;
8. Idenë se arsimi do të synojë formimin e qytetarit të ri, i
cili, tue mos u shkoqë nga vetit ethnike, të jet i pajisun
me të gjitha njoftimet theorike e praktike ma moderne
qi nevojiten për të qenë faktor i mirqenjes kombëtare,
tue naltësue njiherit edhe gjendjen vetiake e familjare.
Arsimi drejtohet prej shtetit. Shkollat e komuniteteve të
ndryshme fetare, tue gzue të drejtën me përpilue
programet e tyne për sa i përket moralit dhe ushtrimit
të besimit, detyrohen me zbatue programin mësimuer
kombëtar dhe me i u shtrue kontrollit t'autoriteteve
arsimore qeveritare;
9. Përkrahjen e riatdhesimit të t’gjithë atyne të merguemve
me zana llje shqiptare, qi kanë ruejtun kultin e dokeve
dhe ndiesit kombëtare, edhe sikur të kenë marrun
shtetësin e huej;
10. Nevojën e përpjekjes për marrëdhanje miqsore, në nji
rrafsh barazije të plotë, me të gjitha shtetet, e veçantisht
me shtetet fqinj, tue ruejtë në mënyrë rigoroze tagret
kombëtare;
11. Rregullimin ekonomik të vendit mbi përkrahjen e
nismave private në harmoni me ato shtetnore, mbi
ndalimin e krijimit të çdo monopolizimi ase privilegji
dhe mbi ekuilibrin e të gjitha mjeteve prodhuese në
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përshtatje me dobinë e përgjithëshme të puntorisë së
krahut dhe të mendjes;
12. Mos-ndalimin e ndërhymjes së kapitalit të huej kur ky t’i
shtrohet kushteve të frymzueme nga moscenimi i
interesave të ligjshme private e shtetnore;
13. Kundërshtimin në mënyrë kategorike, në kohën tranzi
tore qi do te krijohet në Shqipni me rasën e ndryshimit
te rregjimit nga komunizmi në demokraci të lirë, të çdo
hakmarrje ase veprimi ekzekutiv pa gjyq të rregullt.
Mbas Statutit, Blloku Kombëtar Indipendent e lloi
veprimtarinë e vet në drejtime të ndryshme. Në mars të
vitit 1947 nxori në qarkullim numrin e parë të gazetës
L'Albanie libre, e mbas saj revisten Lajmtari i të merguemit.

Veprimtaria në Shqipëri
Pyetje: Për veprimtarinë e Bllokut në Shqipëri, ju
dhe udhëheqësit kryesor të Bllokut, Kapidan, nuk keni folë
ose shkruar shumë. Disa persona, veprimtarë të asaj kohe
kanë shkruar kujtimet e tyre pa zënë në gojë Bllokun, kanë
folur për Mirditën si kryeqendër të veprimtarisë. Ju që
dispononi tërë këtë material arkivor të asaj kohe, si mund
t'a përmbledhni shkurtimisht këtë veprimtari të partisë që
keni qenë një ndër katër themeluesit e saj dhe e keni
drejtuar të paktën për nji çerek shekulli?
Përg jeg je: "Për dërgimin e misionarëvet
(parashutistëve) në Shqipni lypej krahina ma e sigurtë për
suksesin e nji veprimtarije të tillë. Në gjykimin logjik të
inisjatorëve të këtij misioni, ishte Mirdita ku ende
veprojshin luftarët e lirisë. Mirdita nën udhëheqjen e
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kryetarvet të çetave të armatosuna, për Orosh: Llesh Preng
Bajraktari, Bardhok Marka Gjoka e Nikoll Gjet Ndoj. Për
Spaç: Gjon Dodani e Gjoni i Zi. Për Kushne: Nue Bajraktari e
Pjeter Llesh Gjoni. Për Biberr: Marka Jak Bajraktari e Dod
Marka Gjoka. Për Fand: Marka Gjok Ndoj e Marka Biba. Për
Kthellë: Frrok Melyshi, Marka Cara, Preng Dod Gjini, Bib
Marka Biba. Për Selitë: Ndrec Lu , Geg Borshi. Për Rranx:
Gjon Mhilli, Lam Daci. Për Malësi të Lezhës: Nue Llesh
Bajraktari, Kol Lushi, në krye te cilëve ishte Kapidan Mark
Gjonmarku, i cili ishte në ndërlidhje me krahina tjera të
Veriut. Tue ia llue punës qysh në llim të vitit 1945, tue
kapërcye vuejtje e sakri ca mbinjerzore, arriti në qershorin
e vjetit 1946 organizimit për plasjen e revolucionit
kombëtar, që besohej se do të jepte përmbysjen e regjimit
komunist.
Mjerisht, kur po perfundojshin përgaditjet për
plasjen e kryengritjes, me 13 qershuer 1946, ra heroikisht
deshmuer në fushën e nderit për çlirimin e atdheut,
kryeorganizatori Kapidan Mark Gjomarku. Vdekjen
burrnore të këtij heroi klasik të maleve të Veriut e vajtuen
jo vetëm bashkëpunuesat e tij t'a ërt e të largët, por edhe
gjithë populli i ndershëm shqiptar qi rënkonte për nji
Shqipni të lirë dhe demokratike, mbasi tek ai ishin
mbështetë të gjitha shpresat e shpëtimit.
Kapidan Marku vdiq, por vepra e tij nuk vdiq. Mbas
udhëzimeve të lanuna prej tij, mbas shumë sakri cave e
pune të panderpreme e të palodhëshme, u ba riorganizimi i
Nënkomitetit të Mirditës. Për formimin e Nënkomitetit të
Mirditës u caktue: të gjithë udhëheqsit e çetave qi ishin
emnue ma parë mbeteshin në fuqi. Për të zavendësue
udhehjeksat e vramë ndër luftime të ndryshme, u zgjodhën
këta qi vijojne: Orosh: Mhill Kol Gjata, Preng Ded Marka
Gega, Zef Dod Pervuka, Llesh Marka Tuçi e Ded Kaziu.
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Dibër: Shtjefen Marka Prenga, Frrok Dod Topuzi. Malsia e
Lezhës: Gjok Dod Perbrunga, Llesh Pren Nikolli, Gjin Jaku,
Zef Pjeter Gjoni. Kthellë: Preng Ruçi, Gjin Kros Buna, Zef
Dod Lek Gega. Kurbin: Tom Nikoll Mhilli, Marka Lok Pitoli,
Preng Llesh Gjergji.
Ky Nënkomitet kryesohej prej Llesh Gjomarkut
(vëllai i Mark Gjomarkut), i cili i kishte vu detyrë vedit
organizimin e popullit në mënyrë konstruktive për
kryengritje dhe rezistencën e panderpreme me armë
kundër regjimit komunist; gjithashtu veprimtari të
palodhshme prej anës së organeve të shpagimit kundra
spiunëve e tradhëtarëve të popullit.
Në kët ndërkohë, vuejtjet kjen të tejnatyrshme për
çetat e malit, gjithashtu edhe humbjet shumë të randa".
Pyetje: Me 9 gusht 1947, Llesh Gjomarku ra
dëshmorë në krye të detyrës, vet i treti, mbas një luftimi
prej gjashtë orësh. Me ijen e jetës së këtij luftari të
palodhshëm shihet se bjen një hije e zezë në të gjithë
Mirditen dhe se komunistët korrin nji tore të madhe. Me
vrasjen e dy vëllazëve t’uaj, a shuhet rezistenca në Mirditë?
Përgjegje: "Rezistenca vijoj gjithnji, shumë herë edhe
ma e terbueme, vetem se, mjerisht, për kah udhëheqja
politike mbeti mjaft e disorjentueme. Për sa i përket
pikëpamjes luftarake, pa iu përjashtue asnji betimit, kanë
dhanë jetën si shqiptarët e vjetër. Organizimi i çetave dhe
organeve të shpagimit ka vijue gjithnji me ripërtrimje të
përkohshme. Megjithëse ishim në dijeni të rezistences
antikomuniste në Mirditë, prap se prap, mbas vrasjes së
Mark Gjomarkut e mbas vrasjes se Llesh Gjomarkut, na
dukej gadi e pamundshme nji qëndresë aq e fortë, por Besa
e dhanun e kishte ba mrekullin e vet, aq sa me zemrue
gjithkendin. E proven na dhanë këta luftarë që në vjetin
1948 kaluen në Greqi, e ishin: Nikoll Melyshi me djalin
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Gjonin e vllaun Nue Melyshin, Gjon Gjinaj, Nue Pjetri,
Pjeter Gjoci, Bardhok Gjeta e Nue Frisku, të cilët na
lajmruen, tue na pershkrue me saktësi gjendjen dhe
ekzistencen e luftarëve të lirisë që veprojshin në Mirditë.
Tash ishim të sigurt se çdo veprimtari kunorzohej me
sukses.
Në verë të vjetit 1947 më qe paraqitë kërkesa me
dergue misionar në Shqipni. Ajo kërkesë më joshi me
studiue problemin, e megjithëse në mërgim ishim pak
mirditas, mora kontakt me Nikoll Plakun prej Fandi dhe
Preng Ndoj prej Burgli të cilët u diftuen të gatshëm për nji
mision të tillë. Propozimi qi m'u ba ishte me i dërgue me
anë të detit. Kërkesa me i dërgue me anë të detit nuk ma
mbushi menden, por më duhej me pyet të interesuemit. Të
dy m 'u përgjegjen: me anë të detit nuk e njo m terrenin
dhe mbetemi tue u sjellë nëpër knetat e prozhmet e Bregut
të Matës e do të vritemi. Në bazë të spjegimit të këtyne
dyvet kërkova vijën ajrore por atëherë m'u refuzue. Kështu
dështoi ajo inisiative.
Koha po ecte me vrull, regjimi komunist po
stabilizohej dita ditës por qindresa kombëtare në Mirditë,
edhe pse në nji situatë teper të zorshme prej ndjekjeve të
forta të policisë komuniste, qindroi me armë në dorë e pa
iu përkulun çdo sulmi e shtypje të tyne. Mirdita ishte
krahina kryesore dhe e vetme qi jepte garanci veprimi. Në
shqyrtim të kësaj situate e në bazë të dhanavet të Nikoll
Melyshit me shokë, u perforcue ideja e dërgimit të
njerezëvet besnik në Mirditë. Per kët detyrë delikate u ftuen
Nue Pjetri e Nue Melyshi, të cilët, me nji qëndrim të premë
e përfundimtar vendosen: të bahet e të kryhei sa ma parë.
Koha nuk pret. Këtij grupi (Nue Pjetrit e Nue Melyshit) për
sigurim iu ngjesh grupi i Elbasanit (Alush Leshanaku e
Xhevdet Blloshmi). Mbas nji pregaditje prej disa muejsh
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këta katër kreshnik, me 15 fruer 1949 shpërthyen të parët
perden e hekurt që rrethonte Shqipninë. Mjerisht hudhja u
bâ keq për faj të pilotit: me dashje ose pa dashje. Nue Pjetri
e Nue Melyshi këcyen të parët dhe ranë në vendin e
caktuem, kurse Alushi e Xhevdeti ranë në Macukull e
kështu mbetën të ndamë prej shokvet. Këta të dy (Alushi e
Xhevdeti) tue mos e njoftë vendin e pa pyet kërkend, që të
mundëte me i drejtue, vendosen me u largue sa ma parë e
me vazhdue rrugën me kap ku nin e Greqisë. Nue Pjetri e
Nue Melyshi, mbas shumë mundimesh e lodhje shkaktue
prej borës së madhe, me 20 fruer 1949 mbërrijnë në
katundin Ndershenë dhe i drejtohen nji shtëpije qi ka qenë
bazë nacionalishtash, me shpresë se do të gjejshin prap
mirëpritje e përkrahje. I zoti i shtëpise i priti me krah
haptë, i ushqej dhe ju dha lajmet e para, edhepse të idhta.
Ai u tregoi se shumë kryetar çetash ishin vra në luftime me
komunistët: Frrok Melyshi Bajraktari, Mark Nue Bajraktari,
Pjeter Llesh Gjoni, Major Lodovik Saraçi, Marka Cara,
Bardhok Marka Gjoka, Pjeter Paloka, Gjin Paloka, Nue Gjet
Ndoj, e shumë të tierë. Të nesermen, me 21 fruer 1949,
mbrrijnë në katundin Kthellë e Epërme dhe i drejtohen nji
shtëpije që besojshin se edhe ajo do t'ishte si përpara,
gjithnji bazë nacionalishtash, e me të vërtetë ashtu u duel
pse u pritën me përzemërsi. Prej zotit të shtëpisë morën
lajme tjera ma të hollësishme. Aty kanë ba nji pushim prej
dy ditësh. Zoti i shpisë i ka vu menjiherë në lidhje me
grupin e Preng Dod Gjin Keçit, të Bib Marka Bibës, të Preng
Zef Tarashit dhe të Nuue Nikoll Prenges. Këta katër luftarë
kishin pas ba nji mbledhje në Qafmollë me grupet e Malsisë
së Lezhës dhe me atë të Ded Kolziut, Llesh Marka Dodës,
Llesh Marka Tuçit dhe të Gjon Marka Çupit. N'at mbledhje
kishin pas vendosë me qindrue në kontakt me njani tjetrin
dhe me u ndërlidhë me grupet e Nue Bajraktarit, Marka
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Kapidani i Mirditës

9 Fruer 1949

MIRDITAS!
Gjendja e vështirë qi u krijue në vendin t'onë mbas
sulmit të furishëm te bandave të kryesueme prej agjentave
Rus me 1944, më shtërngoi me e lanë Atdhen bashkë me
djalin t'em Nuen (djalin e dytë) për me gjetë strehë në tokë
të huej, ku, bashkë me shokë të mërgimit - u perpoqa si
dijta e mujta - me mbrojtë të drejtat kombtare të popullit
shqiptar, sod të shkeluna mizorisht prej anmiqve
shekullorë.
Për mos me e lanë vetem popullin e Mirditës, lashë
në vend t'em dy djemt e mij, Markun (djalin e madh),
Lleshin (djalin e tretë) të cilët jane mundue me sa fuqi kanë
pasë, me i mbrojtë ato të drejta, deri sa, - ma në fund dhanë edhe jetën, vetem e vetem për me i sherbye atdheut
e me i kthye lirinë Shqipnisë.
Mbasi nuk mundem me hjek dorë prej luftës së
llueme, e mbasi nuk mundem me tradhtue idealin e
gjakun e djemve të mij, Markut e Lleshit, po e dërgoj
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Dod Lleshaj, Marka Jak Bajraktarit dhe të Gjok Dod
Perbrunges. N'at mbledhje kishin caktue si datë takimi
l’ardhëshem 15 marsin e 1949-tës. Me datën 23 mars Nue
Pjetri e Nue Melyshi bashk me grupin e Preng Dod Gjin
Keçit janë takue me grupin e Llesh Marka Tuçit, Llesh
Marka Dodës e te Preng Zef Tarazhit në Qa ëmolle. Aty Nue
Pjetri u ka lexue letrën që kishte me vete, të rmosun prej
Kapidan Gjon Marka Gjonit e Nue Gjomarkut me
përshëndetje ma të përzemërta e me hollësi për nji
organizim të rezistences. Teksti i Letrës:

kusherinin t’em, Nue Pjeter Gjomarkaj, qi të kryesoj
levizjen antikomuniste në Mirditë.
Për këtë qëllim autorizoj, me anën e kësaj shkrese,
me administrue në emën t'em, kështu qi të mundet me
organizue nji qindresë të dobishme për të drejtat e popullit
e të kombit, qi aq mizorisht po vuejnë nën sundimin
barbarë të komunizmit.
E porosis në mënyrë të veçantê, të formoj sa ma parë
Komitetin Ekzekutiv të Mirditës, e nëpërmjet të tij me u
marrë vesh, e me ba lidhje me të gjithë liridashsat e
Shqipnisë së Veriut, për me themelue nji Komitet Qendruer
i cili të ketë për qëllim: luftë kundër komunizmit e liri
Shqipnisë e popullit shqiptar!
Porosis edhe t'organizohet sa ma parë nji qendër
informatash, e cila do të përpiqet me krijue marrëdhanje të
sigurta ndërmjet krahinave të Shqipnisë, e sidomos me
grupet e Dibrës e të Kosovës.
Bashkë me Nue Pjeter Gjomarkajn po e dërgoj edhe
Nue Gjon Melyshin, i cili ka tagër me kenë krahi i djathtë i
tij.
Bisedimet e çdo mbledhjeje të verbalizohen dhe të
sigurohen në mënyrë qi mos të bijnë në dorë të agjentave të
Rusisë, qi janë antarët e qeverisë mizore të Tiranës.
Porosis në mënyrë të veçantë, të gjithë popullin e
Mirditës e sidomos ata qi sod enden nëpër male me armë
në dorë, të shkojnë mirë nder veti, të vllaznohen e të
ndjekin parimet e Kanunit: Besë - Nderë - Burrni!
Vetëm atëherë, keni me kenë të dejë me u quejtë
Mirditas, e si të tillë me zanë vendin e merituem në
historinë e Shqipnisë, kur ju të ndiqni këto parime e të
mbani naltë Flamurin e Tradicionit.
Gjon Marka Gjoni

Nue Gjomarkaj
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P.S. - Bashkë me Nue Pjeter Gjomarkajn e Nue Gjon
Melyshin, vijnë edhe z.z. prof. Alush Leshanaku e Xhevdet
Blloshmi, të cillët, jo vetëm të përkrahen, por të sigurohen
për sa të jetë e mundun dhe të përcillen deri në Elbasan, ku
do të formojnë qendrën e tyne. Letra që dërguem me
babën - vazhdon z. Gjomarkaj - ishte pritë me entuziazëm
të madh prej të gjithëvet pse u epte me kuptue se me atë
veprimtari, tue dërgue Nue Pjetrin e Nue Melyshin, Gjon
Marka Gjoni e Nue Gjomarku konsideroheshin pranë tyne e
në krye të tyne. Ajo letër ka fuqizue edhe ma tepër shpirtin
e sakri cës të luftarëve të lirisë, të cilët kanë kuptue se pa
të (pa atë letër), nuk ecet në regull, dalin pengesa, nuk
shkojnë punët mirë, ose ndokush me pa të drejtë, kishte me
përvetësue tanë luftën e nacionalizmit e me e paraqitë
veten përmbi të gjithë. N'at mbledhje asht bisedue
gjanësisht mënyra e riorganizimit si mbas porosivet
theksue në letër dhe asht caktue nji mbledhje tjetër për në
Bukmirë, me qellim me pasë prezent të gjitha çetat për të
organizue ndërlidhjet e me vazhdue luftën simbas
drejtimeve të caktueme në letër. Mbas mbledhjes në
Qa ëmollë, Nue Pjetri e Nue Melyshi, të shoqnuem prej
Preng Dod Gjon Keçit, Gjon Marka Çupit dhe Nue Nikollit,
me 24 mars 1949, kanë mbrrijtë në Karma të Pshqeshit për
me kalue lumin Fand i Vogël por, aty ndeshin në forca të
shumta komuniste, të cilat kishin rrethue tanë vendin e aty
ka shpërthye nji luftim i rreptë. Tue u gjetë para nji rreziku
të tillë e tue mendue se për me pshtue kishin pak shpresa,
kanë sulmue me nji turr të hovshëm dhe kanë ça rrethimin
e kanë pshtue prej pritave komuniste. Në tërhjekje e sipër
asht plagosë Nue Nikolli, por shokët e kanë tërhjekë.
Megjithëse ndjekjet komuniste ishin të forta dhe të
vazhdueshme, me datën 10 Prill 1949 asht bâ mbledhja në
Bukmirë. Kanë kenë prezent 63 luftarë. Aty asht vendosë:
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1. Me u nda në grupe të vogla dhe me qarkullue
nëpër vende të ndryshme për me u mbrojtë ma mirë prej
ndjekjeve të shumta komuniste;
2. Me takue e me bisedue me popullin për të kenë
ma të sigurtë për strehim dhe veprimtari kundër regjimit
komunist.
3. Asht caktue nji mbledhje tjetër për datën 1 korrik
1949, në Shqopen e Murgjes.
Me datën 1 korrik asht bâ mbledhja. N'at mbledhje
kanë kenë të pranishëm 60 luftarë. Mbledhja ka vazhdue
për dy ditë, dmth. deri me 3 korrik. Aty asht vendosë me
organizue e me fuqizue organizatën e krijueme prej Mark
Gjomarkut në mars të vitit 1945 dhe mbas vrasjes së tij 14
qershuer 1946 e ka vazhdue Llesh Gjomarku, deri sa edhe
ai ra dëshmuer me 9 gusht 1947 më Munegjë.
Vendim:
1. Riformohet Organizata luftarake e Mirditës;
2. Simbas porosis me letër, kryetar zgjidhet Nue Pjetri;
3. Këshilli i Organizatës me këta antarë: Nue Melyshi, Marka
Dod Lleshaj, Mark Jak Bajraktari;
4. Këshilli i gjanë me të gjithë luftarët;
5. Vehet në fuqi organi i shpagimit;
6. Denimi me vdekje dhe ekzekutimi i komunistit Bardhok
Biba, komisar i naltë për Mirditë dhe deputet në Tiranë, me
pshtue popullin prej atij njeriu të rrezikshem;
7. Asht vendosë me u ba nji mbledhje tjetër me daten 7
gusht 1949 në Shqopen e Mungjes.
Me 9 gusht janë bashkue për me shqyrtue situatën.
Ishin prezent 53 luftarë. Nësa po diskutojshin, u shkon
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lajmi se Bardhok Biba që ishte shkue në Kaçinar me
mbledhë punëtorë e me i dërgue angarije nëpër vende të
ndryshme jashtë Mirditës. At ditë do të nisej për në Sh'Pal.
Lajmi ishte i sigurt. Të gjithë njizani vendosën ekzekutimin
e tij. Për këtë detyrë janë caktue personat e organit të
shpagimit dhe pushkëtarë të cilësuem, të cilët janë vendosë
në pritë në Qa ë të Valmerit dhe kanë realizue me sukses
vrasjen e tij. Nue Pjetri, me vendosmëni të patundun e me
dishmue se Bardhok Biba si komunist nuk bante ferk
(ndryshim) me spiunët tjerë mirditas te pushkatuem, në
emën të Komitetit të Rezistencës, me rmën e vet, lëshon
etëvendimin e ekzekutimit.
Mirdita u trand në themel prej asaj ngjarje por nuk u
ligshtue. Fuqia e qëndresës antikomuniste në Mirditë ka
vazhdue edhe mbrapa me hove të pa ndërpreme.
Tërbimi i regjimit komunist shpertheu me vrull te
trishtueshëm. Hakmarrja e Enver Hoxhës dhe e Mehmet
Shehut lloi me pushkatimin e 14 vetëve, burgjet, e
internimet e të pafajshmëve nuk kanë mbrrijtë me e qitë
fare popullin e Mirditës. Populli i Mirditës, edhepse i
sakatuem prej atij termetit të hatashëm, me kreni të
lavdueshme ka qindrue i pathyeshem në llogorin e
qëndresës kombëtare.
Mbas kësaj ngjarjeje, nji shumicê e madhe luftarësh
me Nue Pjetrin në krye, kalojnë në Jugosllavi. Prej
Jugosllavie na lajmojnë mbi t’gjitha ngjarjet tue na tregue
me saktësi se në Mirditë kishin qindrue disa grupe luftarësh
e atje veprojshin. Ato lajme përforcojshin qëllimin tonë me
vazhdue me punën e llueme prej Nue Pjetrit e Nue
Melyshit. Mbas shumë përpjekjesh ia dolëm qëllimit me
përgaditë grupin e dytë me këta persona: Kol Çuni kryetar
dhe telegra st, Gjon Gjinaj udhëhjeks, Zef Lluka, Pashk

Letaj, Nue Frisku, Mirash Marku, Bardhok Gjeta, Nikoll Nika
dhe Pjeter Gjoci telegra st.
Ky grup, megjithëse në numër mjaftë i madh,
udhëheqej prej Gjon Gjinaj, luftar i provuem, njohës i thellë
i vendit (Mirditës), ndjekës besnik i Mark Gjomarkut,
bashkpunëtorë me çetat e malit qysh në orët e para të vjetit
1945. Me nji alë, ekspert për nji veprimtari të tillë.
Mbas shumë përgaditjesh, këta besnik të çashtjes
kombëtare, me 28 dhetuer 1950, zbritën në pyllin e Qa ë
Kombit në Fand të Mirditës. Mbasi u bashkuen të gjithë,
Gjon Gjinaj me shpejtësi të madhe vendosi me u largue prej
zonës së zbarkimit.
Mbas sa orësh udhtimi, nëpër vende të thyeshme e
nëpër vështirësit e motit të keq, me borë e akull, mbrrijnë
në a ërsin e katundit Thirrë, ku vendos pushimin e parë.
Por preokupimi i Gjon Gjinajt ishte se grupi ishte i madh (9
vetë) e vendi i pushimit tepër i ngushtë e në rrezik zbulimi.
N'anë tjetër, Gjon Gjinaj kujtonte se mbas vrasjes së
Bardhok Bibës e sulmit të tërbuem të regjimit komunist me
çfarosë nacionalizmin në Mirditë, mund ta kishte ligshtue
qëndresën kombëtare. Këto t’dhana e shtërngojshin me
kenë ma i kujdesshëm në levizje. Por besimi i ngulun i tij
ishte se jo gjithshka do të kishte ndryshue, se besa e
popullit të Mirditës nuk ishte shue, se persona të vendosun
me i qindrue regjimit komunist do te ekzistojshin ende, e
ndoshta me vendosmëni edhe ma të madhe. Me ket
pasqyrë të situatës, sa të nderlikueme por të kjartë, hyjnë
në veprim me pasë kontaktin e parë. Fill mbas takimit të
parë me kryetarët e çetave dhe luftarë që ndodheshin të
pranishëm, Gjon Gjinaj lexon mesazhin që unë iu kisha
dreitue forcave antikomuniste shqiptare në atdhe:
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MIRDITAS TË DASHTUN!
Romë, 2 Nanduer 1949

Misioni i lluem në Fruer të këtij viti prej Nue Pjeter
Gjomarkaj e Nue Melyshit, fatkeqësisht nuk dha rezultate të
duhuna, jo për mungesë të zotësisë e të triminisë së tyne,
pse ata meritojnë lëvdatat ma të mëdhaja, por për shkaqe
krejtësisht teknike.
Mbas tetë muejsh pune të dendun e mbrritëm me
përtri edhe njiherë misjonin e lluem. Për ket qëllim na u
ofruen vullnetarisht nandë djem petrita të vendosun me
ndjekë shembullin e të parvet, d.m.th., me i mbrrijtë në
ndihëm Rezistencës Kombëtare.
I dij vuejtjet dhe sakri cat e jueja, dhe çdo ditë i kam
para syshë, prandaj t'a besoni se, jam mundue me sa fuqi
kam pasë, bashkë me shokët e mij me ju ardhë në ndihëm e
s'kam me pushue kurrë, deri sa të kam jetë me jetue, veçse
me punue në ket drejtim.
Për ket arsye këshilloj të formohet Komiteti
Ekzekutiv i Mirditës, i cili të dali si i vetmi autoritet
qeveritar kombëtar i vendit tonë.
Këshilloj që të bahet çmos për sistemimin e Radios,
pse pa të gjithçka çalon.
Me shpejtue organizimin e çetave, harmonizimin e
vllaznimin e tyne, dhe herë mbas here me na lajmue e prej
kendej keni me marrë udhezimet e duhuna.
Tue urue sukses në punë, ju përshendes me mallë e
nëpërmiet jush gjithë popullin e Mirditës qi në këto kohë
kaq të vështira ka dijtë me qindrue e me luftue, ka dijtë me
e mbajtë nalt Flamurin e tradicionit të vet kombëtar.

Nue Gjomarkaj

Kapidan i Mirditës
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Pyetje: Kush ishte Gjon Gjinaj?
Përgjegje: Ti e ke njoftë Gjonin dhe shumë
bashkëluftarë të tij të cilët jetuen dhe u shuen në mërgim.
Me folë për Gjonin ose për secilin luftarë të atyne ditëve
duhen biograf të veçantë. Gjoni ishte njohës i thellë i jetës
së malit, i kujdeshëm në lëvizje, praktik në shej njoftimi, i
matun me dal para ndokujt edhe pse i njifte njerzit, për
mos me râ në ndonji kurthë të papritun! Me ket mjshtri të
jetës së malit pati kontaktin e parë me luftarin Zef Voci e
Pjeter Gjekën. Menjiherë u bashkue me ta Gjon Kuka
mandej Llesh Koraci, besnik e i kujdeshëm për furnizim të
ushqimit dimnuer. Dimni i fortë (frori), me murra, borë e
akull, vështirësonte jetën e këtyne herojve në jetën e malit,
e toka e brishtë që nuk kishte nji bazë të shëndoshë për
qindresë, e shqetsojnë tepër Gjon Gjinajn, i cili mendonte
me gjetë rasen e volitshme me n’rrue ven, me qëllim me i u
afrue qendrës së Mirditës, për me pasë kontakte me popull.
Lëvizjet prej nji vendi në tjetrin kërkojshin vëmendje të
madhe, edhe pse grupi ishte tepër i madh e me disa jo
Mirditas që nuk e njifshin vendin e që nuk kishin kenë
kurrë në mal me e provue veten. Si e kaluen dimnin, Gjon
Gjinaj vendosë me u shpërngulë prej aty e me shkue në
Korov. Në Korov takon Çup Palucen me shokë. Prej aty
nisen për në Shkozë, te sh’pija e Nikoll Marka Prenit, i cili i
priti dhe i ushqeu mas miri. Prej Shkoze, nisen për Fushë të
Lajes, pse atje do të përgaditshin organizimin e grupit të
Elbasanit me Alush Leshanakun me shokë. Nësa po
orvateshin me organizue zbarkimin, Kol Çuni dërgon Mark
Palucën me u thanë t'a lanë Fushën e Lajes e të kthehen në
bazë, se Nikoll Nika ka ikë e duhej me doemos me nrrue
venin e radios. Nji ngjarje e papritun, e e cila mund të
shkaktonte dame të pandreqshme, ndoshta edhe
asgjasimin e grupit, pse Nikoll Nika mund të dorëzohej ose
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***
Ndërsa, unë po shikoja një dosje me letra komunikimi
radiofonik, të shënuara shqip dhe italisht, Kapidan Nou,
hodhi në të pastër, sa për ilustrim, disa shënime me dorë të
prof. Ernest Koliqit, i cili i kishte regjistruar në kohën e
transmetimit të tyre nga malet veriore të Shqipërisë:
Nik - Mes. 2.2.
"Për zbarkim të grupit të qendrës iu kemi komunikue se
mund të shkaktoj zbulimin e prezencës tonë”.
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t’u kapte prej policisë komuniste e të tregonte bazën. Kol
Çuni transmetonte rregullisht, por ket herë tue lajmue ikjen
e Nikoll Nikës, e të shtërnguem me nrrue bazë, lajmon
qendrën në Itali se transmetimi ndalohet për dy-tri ditë.
Për nji shpërngulje të tillë lypej Gjon Gjinaj i cili
gjindej në Laje. Mirash Nikolla e Llesh Karaçi dërgohen në
kërkim të Gjonit. Në drejtim tjetër dërgohet Frrok Voci.
Gjon Gjinaj tue mendue se nuk mund të bahej zbarkimi në
ato kushte të vështira atmosferike kthehet në bazë dhe
llon shpërnguljen e niset për në Spaç. Mbas shumë orë
udhtimi arrin në Prrue t’Krrezit në a ërsi të katundit Kimës.
Mbasi vendosen e rregullojnë qendrën, shkon në kërkim të
ndonji besniku që mund ta ndihmonte. Takimin e parë e
banë me Pjeter Kimzen, i cili zotohet me e funizue me
ushqim. Prej këndej llojnë komunikimet me radion
marrëdhanëse. Le të deshifrojmë së bashku disa prej
këtyne transmetimeve. "Nik" asht pseudonimi i Kol Çunit.
Simbas burimeve tua të mbështetuna në korrespondencën
e Xhafer Devës, këtë pseudonim mund t’ia ket propozue
Kolës, Roger Hollingshead. Për Roger të mbetet ty të
asësh. Unë mund të them vetëm ket: - Ai ka qenë miku i
ynë ma besnik amerikan. Ai na ka ndihmue në çdo drejtim.

Nik - Mes. 15. 2.
"Sot asht nisë nji grup prej 15 vetash në drejtim te
Fushës Laje për me sigurue zbarkimin. Ndër ta Gjoni,
Bardhoku, Ze e Nou”.
Për Nik - 22.2.
“Gjendja,atmosferike parashef vonesën e zbarkimit.
Qëndroni në zonë deri me nji mars".
Nik - 24.2.
“Vështirësi atmosferike me qindrue njerzit ma gjatë
në zonën e zbarkimit”.
Nik - Mes 26.2
“Tre persona roje në zonë kan pa aeroplanin por jo
parashutat”.
Nik- Mes. 2. 3.
"Në Fushë Lajë, në muzg, Çup Paluca, Nikoll Marka
Preni e Pren Kola kan pâ nji zjarm por jo pesë zjarme”.
Nik - 28.2.
"Gjendja atmosferike tepër e keqe. Asht nis nji grup
në kërkim të materialit”.
Nik-1.3.
"Bardhoku, Frisku, Zef Voci, Pjeter Gjeta me dy të
tjerë janë vra në Fushë Lajë në përpjekje me policinë”.
Nik - 7.3.
"Lajmoj arrestimin e korrierëve Zef Ndreca e Kol
Marka Gjoka në Kukës. Jam i preokupuem”.
Nik-24.2.
"Vështirësi të kohës, dimen i fortë, dhetë orë
udhëtim prej Prrojit të Krrezit në Fushë Lajë, lëvizjet tona
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të panderpreme më shkaktojnë shqetsim të madh, prandaj
datën e zbarkimit due ta caktoj vet.”
Për Nik - 22.2.
"Parashifet zbarkimi ma vonë”.
Me këtë lajm Nik (Kol Çuni) kërkon shtyrjen e datës,
por zbarkimi, pa lajmuar atë, ishte bâ një natë më parë.
Përgatitja për zbarkimin e njerëzve ishte në dorë të
teknikëve të aviacionit, të cilët e studionin kohën dhe
gjendjen atmosferike. Zbarkimi i grupit të Elbasanit, në një
zonë të pa njohur përveç mirditorëve, ishte destinuar të
falimentonte. Zemrimi i Nik kishte arritur kulmin. Vetëm
grupi i Mirditës jepte sigurim zbarkimi.
"Me i mohue besnikrinë grupit të Mirditës asht
mohim i çashtjes për të cilën jemi tue sakri kue jetën”,
shtonte në radio Kolë Çuni i zemruar dhe shënonte prof.
Koliqi tekstin vazhdues:
Nik - 8.3.
"Kerkush, as teknikët ma të mirë nuk kishin mujtë
me mendue me zbarkue ndër këto kondita atmosferike e pa
na lajmue. Ju siguroj se për dështim të zbarkimit nuk ka
mosmarrëveshje as faj tek neve. Orvatja e jonë me
përgaditë zbarkimin, lëvizjet e njerëzve prej Krrezit në
Fushë Lajë, me 10 orë udhtim, kujdesi i madh mos me u
zbulue prej policisë e veshtirësit për furnizim ushqimi kanë
shkue kot. Në anë tjetër, humbja e shokëve pa nji qëllim
vret koshiencen e atyne që kanë ba zbarkimin para kohe e
pa lajmue. Por na do të vazhdojmë punën tonë.
Alushi e ka ditë. Pse Alushi nuk ka qindrue 24 orë në
vend të zbarkimit si mbas regullës të kushtëzueme, por asht
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largue pa u kujdesue me marrë kontakt me grupin Nik?
Gjith materiali që priste Nik ka humbë.” Dhe njofton:
Nik - 20.2.
"Dy korrierat, Zef Nreca e Kol Marka Gjoka janë lirue.
Jam i shqetsuem”.
Pesë ditë më vonë, Alush Leshanaku njoftonte se
gjendej në zonën e Krujës në udhtim për Elbasan.
Ndërkaq, Kapidan Nue Gjomarkaj thot:
"Mirdita ishte shtërngue në qindresë. I madh e i
vogël pritnin dhe përcjellnin luftarët e lirisë pa u trembë.
Gratë, me kosh n’shpinë, plot ushqim, tue u përshkue
nëpër shkurre e prroje e vende të thyeshme, vrapojshin me
shkue te luftarët e strukun në shpat të malit, me iu çue
bukën. E tjera, gra e cuca, tue i furnizue luftarët me lajme
të sigurta ose tue i u arrnue petkat e laskarueme. Këto
heroina të vërteta përcjellshin ndjenjat snike e kombtare
të luftarëvet me qindrue deri në vdekje, por mos me u
dorzue gjallë komunizmit gjakatar. Fjala e atyne ishte: kush
ta kap pushkën me dorë të luej gishtin".
Kolë Çuni komunikon me qendrën në Romë:
Nik - 2/3
"Lajmoj thirrjen nën armë në tanë Mirditën. Populli
gadi me kundërshtue. Populli më shtërngon me kërkue
armë e municion për nji kryengritje dhe ep emna
krystarësh të njoftun për të dishmue forcën popullore.
Krahina e Shkodrës asht krejt e perfaqsueme. Edhe ajo e
Kukësit (Luma)”.
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Mbas transkribimit të shenimeve të prof. Koliqit dhe
d i s a a n a l i z ave r re t h ko mu n i k i m e ve t ë p a r a t ë
parashutistëve me qendrën në Romë, z. Gjomarkaj vazhdoi:
"Kërkesa e Nik (Kol Çunit) me dergue armë e
municion u shtonte në çdo mesazh telegra k. Mosknaqësia
e popullit kishte mbrrijtë kulmin. Nuk duronte ma. Me ket
pasqyrë të situatës shifet qartë in uenca e Bllokut, por
mjerisht ishin rrethanat nderkombëtare që e pengojshin nji
tentativë të tillë. Për ket arsye, kryesija e Bllokut, kundër
dëshirës e vullnetit të vet, kërkon prej Nik vetëm detyrën
informative që asht imponue qysh në llim. Pa perkrahjen
prej së jashtmi, e cila na mungon, çdo tentativë kryengritje
asht e destinueme me falimentue. Prandaj rekomandojmë
kujdes të madh.
Gjon Gjinaj kishte llue kontaktet me luftarët e me ta
takohej e shqyrtonte gjendjen. Prej Kthellit kishte bâ lidhje
me luftarët e Kurbinit, të cilët e kishin lajmue se ishin në
dispozicion për nji bashkpunim të ngushtë. Për ket arsye
çeta e Kurbinit, Nue Lala me vlla, Pal Lala e Nue Gjergji, të
udhëhequn prej Pashk Sumnes e Mark Melyshit, mbrrijnë
në Krrabe. Aty asht bisedue për bashkepunim e ndihem
grupit te Kurbinit.
In uenca e grupit shtohej dita ditës. Prej Jugosllavie
grupe të dërgueme prej UDB-es hyjshin në Shqipni me
qëllim me përhapë in uencën e Jugosllavisë dhe me zbulue
qendrën e radiotransmetimit në Mirditë. Të gjithë
takoheshin me Gjon Gjinin por asnji prej tyne nuk vehej në
kontakt me qendrën tonë vetëm Nue Melyshi, të cilit i
besonte Blloku; ishim të sigurt se Nou nuk do të kalonte në
Jugosllavi.
Grupi i Mirditës me Gjon Gjinaj udhëhjekës, shkojnë
në Malin Zep (Fand) me pritë nji zbarkim furnizimi. Ky grup
ishte i përbamë prej Gjon Gjinaj, Nue Melyshi, Pjeter Gjoci,
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Gjon Shkurti me vllanë Bardhok Shkurti, Zef Nreca me
djemt Marka Ze e Nue Ze , Marka Lleshi e të tjerë.
Nërsa po përgaditeshin për zbarkim, rrethohen prej
forcave të shumta komuniste dhe plasë nji luftë e ashpër.
Mbesin të vramë Gjon Shkurti, Zef Nreca me djalin Nue
Ze n, e plagoset randë Gjon Gjinaj.
Tue e pa se po vriteshin të gjithë, vendosën me sulmue
me bomba dore dhe me nji sulm të rrufeshëm çajnë
rrethimin me Gjon Gjinajn e plagosun. Gjonin e strehojnë
në nji shpellë dhe Nue Melyshi i cili kishte ilaçe me veti rrin
tue e mjekue.
Nik (Kol Çuni) me grupin e vet gjindej në Pukë por
në lidhje të ngushtë me luftarët e Mirditës prej të cilëve
merrte lajme të vazhdueshme. Në korrik të vitit 1951 Kol
Çuni komunikon prej Puke: “...nuk i ndrroj shifrat". Ky lajm
i tij na vuni në dyshim me mendue se dikush mund të jet
përpjekë me e frigue që të ndryshonte orar e shifra të
komunikimit. Kjo tentativë jo vetëm që do të damtonte
veprimtarinë por do ta asgjasonte grupin. Kol Çuni ka
qindrue besnik i pathyem dhe besnikria e tij ndaj misjonit e
ka naltësue dinjitetin e tij si luftar besnik.
Grupi Nik (i Kol Çunit) me Gjon Gjinaj udhehjekës
kishte llue nji veprimtari aq të dendun sa që populli lloi
me e admirue. Dyrtë e sh’pive të popullit të Mirditës për ta
ishin të hapuna. Pritja e përzemërt, ushqimi me çka kishin,
ishte i pa kusht. Luftarët që gjindeshin në male lluen me u
bashkue e lidhjet me u sigurue. Mirdita, krahina ma e
persekutueme në Shqipni, nën presion të mija policëve të
specializuem, që vriteshin në katër anët tue kontrollue ditë
e natë, e përmblodh veten sa me u konsiderue e rrezikshme
për regjimin. Ishte shpirti i sakri cës qi shtynte popullin
me qindrue. Ishte akcioni i vazhdueshëm dhe i egër i
regjimit komunist që e shtërngonte popullin me reague.
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Ishte avulli i gjakut të dëshmorëve dhe luftarëve të lirisë, që
e obligonte me qindrue me pushkë në dorë deri në vdekje
dhe mos me u dorëzue. Ishin udhëzimet, amaneti, sakri ca
dhe vdekja heroike e Mark Gjomarkut, therrorit te traditës,
ajo që mbante gjallë akën e atdhedashunisë nacionaliste.
Në këtë rrugë kombëtare që s'ka mujtë askush ta mposhtë e
ta nënshtroj, ka ecë ngadhnjimtar ndër shekuj populli i
Mirditës”.

Tekste telegra ke radiomarrëdhënse
dokumentar i dhimbëshem heroik
Simbas të dhënave arkivore te z. Nue Gjomarkaj dhe
të teksteve të sjellura këtu, vetëm sa për ilustrim, radioja
shpesh u prishej. Megjithëse telegra sti, Kol Çuni (Nik),
ishte mjeshtër i përdorimit të radios, prap se prap aty
çalonte diçka nga ana teknike.
Në anën tjetër të Adriatikut, në Romë, çdo
komunikim nga Shqipëria pritej me urgjencë. Shumë prej
teksteve të deshifruara janë regjistruar nga prof. Ernest
Koliqi, i cili duket se, sidomos gjatë vitit 1950, rrinte pranë
radios. Tekstet e deshifruara, dorëshkrim në letra me vija,
nga prof. Koliqi, janë në shumicë italisht dhe disa në shqip.
Megjithëse tekstet e prof. Koliqit sot lexohen me vështirësi
për shkak të një lloj dorëshkrimit të tij të veçantë, tekstet
tjera, sidomos ato në shqip, janë edhe më të vështira sepse
janë shënuar nga o cerë ushtarak italianë dhe amerikanë.
Në momentin që transmetohej nga Shqipëria në
Romë, shifra Shkodër - Shkup, prof. Koliqi ose ushtarakët
që regjistronin komunikimet në alë, e njoftonin në
mënyrën më urgjente Xhafer Devën në Bari. Kjo shi ër, dhe
dy të tjera, ishin njoftimet e Grupit Kosovar dhe asnjëri nuk
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bënte më të voglin kontakt me ta, me përjashtim të Xhafer
Devës.
Nik 5/3/1950 ora 17-të
"Mbrenda pak ditëve ju njoftojmë për vendimet që
do të merren (pike). Të gjithë parapëlqejnë revolucion e
këte e sho m të arsyeshme edhe ne. (pikë) Jemi në kontakt
me shumë persona që kanë in uencë, të cilët presin vetëm
armët (pikë). Lezha, Shengjini e Kuksi merren në dorë me
një batare pushkësh (pikë). Si mos të bëhej kjo, e humbim
besimin te populli (pikë). Ju lutem këshillonju dhe studioni
edhe nje herë giendjen tonë (pikë).
Nr. 808 30/5/50
“Për zbarkimin në Macukull bahesh alë për angleze
dhe amerikanë të cilët kanë dashtë me u bashkue me Bilall
Kolen komandant çete në atë krahinë. Unë menjiherë
mendova se bahet alë për zbarkimin që kam kërkue dhe
shkova në Macukull me datën katër për me pa vendin. Për
çudi njofta dhe gjeta pikën ku kam ra me parashutë me
pesëmbdhet shkurt dyzetenand. Shkova në vend ku pata
mshef parashutën me Blloshmin, të cilat i gjeta të kalbuna
nga lagshtina.” - Alushi
Nr. 1303 5/6/50
"Me njizetenji hyna në Elbasan dhe i dorëzova
g jeneratorin mekanikut Besnik Xhemal Isalia. Me
njizetekatër mekaniku më njoftoj se gjeneratori ishte i pa
riparueshem. Ky lajm më dëshproj pa masë. Me njizetepesë
nisem prap për Mirditë. Nuk do të shkoj në Elbasan pa u
takue me misionin e Gjon Gjinajt. Kalova nëpër Prile Mullet - Farkë - Kamëz - Krujë Qa ë Bjelekut. Gjeta parullën
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e Gjonit. Qëndroj këtu deri sa të ndërlidhem me Gjonin" Alushi
Njoftim nr. 404 6/6/50
"Alushi u nis me dy qershor për Elbasan. U shoqnue
prej nji patrulle tonë deri përtej rrugës Krujë - Burrel. Kemi
edhe tri telegrame të Alushit me ju komunikue”
Nr. 408 6/6/50
"Me njizetegjashtë maj në katundin Delbinisht asht
bâ nji përpjekje e cila vazhdoj për katër orë. Në këtë përpjekje u plagos Gjon Lok Piroli. Dy të vdekun dhe tre të
plagosun nga ana e policisë.”
Nr. 1101 9289
“Në katundin Bafa shkova me Frrok Gjeten, vllau i të
ndjerit Bardhok Gjeta, pjestar i misjonit të Veriut. Asnjëri
nuk dinte gja se ku ndodhej Gjoni dhe grupi i tij. I
dëshpruem në kulm po kthehem prap për në Elbasan me
shpresë se mund t'a ndreqi gjeneratorin. Me trembdhetë
mbrrina te harta Krujë - zero tre - zero - katër tridhetekatër . Me katërmbdhetë mbrrina në Fushë Krujë.
Sot hyna mbrenda në Tiranë" - Alushi
Nr.1505 7/6/50
“Sot nisem për Elbasan. Gjonit i kam dhanë të gjitha
instrukcionet e duhuna për ngritjen e rrjetës informative
për zbulimin e Bregut të Detit si dhe për shënimin e fushës
së zbarkimit. Kam nevojë urgjente me dërgue me
uturimin e parë nji radio komplete me generator e
alimentator pesë palë këpucë dhe pesë çanta shpine. Mos
harroni me na dërgue pare, këtu jeta dhe shërbimi janë të
76

shtrenjta. Për mbledhje të lajmeve kërkohen pare. Kur të
kthehem këtu para datës pesë qershor.” - Alushi
Informatë nr. 496 10/6/50
"Në Golem ndodhet komanda e nji kompanije prej
njiqind e pesdhetë ushtarësh të rojes bregdetare. Detyra e
kësaj kompanije asht me ruejtë me patrulla të shpeshta
fushën, knetën dhe pyllin e Bushneshit. Shikoni Karta
Mamurrazi - zero tetë e zero nanddhetenji - njizetedy tridhetenji - tridhetë e katër - tridhetepesë. Qëllimi i këtyne
rojeve asht me ruejtë ndonji zbarkim eventual nga ajri ose
nga deti. Ky shërbim ka llue nga shtatori i vitit
dyzetendandë"
Informatë nr, 409
"Po ashtu nji postë roje gjindet në pikën pesqind
metra në veri te kotes tetdhete. Harta Mamurrazi
tetëmdhetë - katermbdhetë - tridhetekatër - tridhetepesë.
Komanda për zonën Krupë.”
Informatë nr.426 ora 11:54
"Regjimenti i artilerisë për të cilin kemi njoftue disa
ditë ma parë që kaloi në rrugën Rubik - Perlat - Burrel asht
vendos në Klos.”
Nr. 1606 7/6/50
"Asht e arsyeshme dhe me vend që grupi Shyqri Biçaku të
zbarkojë në zonën e Elbasanit. Meqenëse nuk e njoh zonën
mirë, do ta studioj. Propozoj që zbarkimi të bahet kur të
kërkoj unë, mbasi të kem sistemue stacionin tim
transmetues në Elbasan.”- Alushi
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Nr. 1304 19/6/50
"Ktheva prap në bazën e grupit të Gjonit. Shkova deri
në katundin Thiret a ër Krujës. Prej aty nisa nji person me
letra për në Elbasan. Po të bien letrat në dorë të shokëve të
grupit tim sigurisht kanë me u vu në dijeni mbi gjendjen
time.” - Alushi
Nr. 33 pa datë
“Për Kontin Karobio. Lutemi me këshillue që radiotelegra stat të tregohen të ndërgjegjshëm në transmetim.
Tue mos dhanë emna dëshiroj të kemi z. Ferrin në orar të
transmetimit.” - Alushi
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Nr. 415 14/6/50
“Komunikoj listën e materialit për furnizim.
Pesëmbëdhetë copë kuarca. Njëqind metra tel për antenat.
Llampa të vogla për mjetin transmetues. Dhetë copë pako
me shkresa. Pesë copë blloqe shënimi. Dhetë pako me
lapsa. Njizetepesë pushkë italiane Mod dyzetenji. Dy
pushkë mitra si tonat. Dhetë revolver Bereta për
informatorët. Dyzetë bomba italiane. Gjashdhetë bomba
dore amerikane. Tridhetë karrikatore automatiku - ct - prej
dyzetë shekve dhe gjashtë prej njizetë shekësh. Tre mijë
shekë pushke. Dy mijë shekë mitralozi. Pesqind shekë
revolveri Bereta. Dyqind shekë revolveri Nagant. Pesdhetë
shekë Golt nr. tridhetetetë. Njëzetepesë etë çadre. Njëzet
çanta shpine tip alpinësh. Dy çanta tjera si ajo e Alushit. Dy
stilogra ë të mirë me shishe boje. Nji orë dore për Pjeter
Gjocin - ora e parë i asht prishë. Pesëmbëdhetë pagure uji.
Kapelë ushtarake pa strehë, tip Bustina. Dy makina qethse dy palë gërshanë dhe krahna komplet. Nji mijë etë
cigaresh duhani. Brisqe rroje. Të holla - këtu çdo gja asht
shtrejtë.”

Nr. 424 ora 11:25 19/6/60
“Jemi diktue nga forcat anmike. Parashohim rrezik.
Detyrohemi me u largue nga zona e Kurbinit. Marshojmë
për në Kthellë. Ndoshta nuk do të mundemi me komunikue
rregullisht por ju qëndroni në ndigjim çdo ditë në orët
gjashtë - tetë dhe dymbdhetë.”
Nr. 429 pa datë 4
Këto ditë në katundin Thirre të Fandit u vra spiuni i
rrezikshëm Nue Ndrec Loka prej ish kapterit të sigurimit
Llesh Gjet Karaçi.”
Nr. 5 19/6/50
"Nuk jemi në gjendje me iu caktue vendin e
zbarkimit as për njerëz as për material para datës
njizetepesë qershor. Manovrojmë përmidis forcave të
anmikut.” - Alushi
Informatë nr. 434 - 0905 21/6/50
"Në lokalitetin Mamurras kryetar asht Ismail Bajrami.
Sekretar Muharrem Hajdari. Komandant i sigurimit Nevruz
Belli nga Pogradeci. Forcat e sigurimit sikur në Milot. Forca
e policisë pesëmbëdhetë veta komandohet nga kapteri
Hasan Xhetani nga Mati.”
Informatë nr. 434 22/6/50
"Në qendrën e nënprefekturës së Krujës funksionon
Komiteti Ekzekutiv. Kryetar i Komitetit asht Muharrem
Emiri nga Kruja. Sekretar asht Qamil Guni nga Kruja, ish
kapiten i ushtrisë në kohën e Italisë. Shef i Sigurimit asht
Toger Ragip Reça nga Gjinokastra. Komisar Politik i
sigurimit asht Ali Çunaj nga Vlona. Kryetar i Komitetit të
Partisë asht Shaban Hasa nga Kruja me graden toger i
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sigurimit. Forca e policisë në qendër asht pesdhetë veta.
Komandohet nga nji nëntoger. Forca permanente e
sigurimit asht tridhetë veta.”
Informatë nr. 435 22/6/50
“Në lokalitetin Ura e Zezë asht kryetar Tare Raja.
Sekretar Xhemal Bami. Për forcat e sigurimit si në Milot e
Mamurraz. Komandohen nga Haki Toska me graden
aspirant. Forca e policisë pesembëdhetë veta. Komandohet
nga nji kapter.”
Nr. 436 23/6/50
"Njerëzit duhet ti hedhni në pyjet gjatë Luginës së
Propit. Harta Perlati zero-shtatë zero-tetë dyzetenji e
dyzetetre. Në kët zonë kemi me pas nji zjarr tjetër në formë
trekandëshi ke sheshi poshtë në prrue. A ër pesëqind
metra vijë ajrore në perëndim të kuotës dyqindegjashtë.”
Nr. 8 23/6/50
"Ndodhemi jashtë rrezikut. Për të shpëtue nga
manovrat e anmikut u detyruem me i shpërnda forcat tona
në çeta të vogla kështu që tash ndodhemi vetëm gjashtë
veta në pyllin te kuota Treqindetetë. Harta Perlati zero pesë - zero - gjashtë - dyzetedy - dyzetetre.”
Nr. 441 23/6/50
“Vazhdojnë udhëzimet. Porositni njerëzit në rast se
ndonjë mbetet mbi ndonji lis të naltë mos të gabojë me
zbërthye parashutën vetë sepse mund të vritët ose plagoset.
Le të presin derisa ti shkojë dikush në ndihmë nga shokët e
tij të grupit parashutist ose nga ana e jonë. Nëse ndonjë
ndahet nga shokët le të kërkojë vend për strehim dhe të
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presin sa më a ër zonës së zbarkimit derisa dikush prej
nesh t'a gjejë me anë të shenjave dhe parullës tonë.”
Nr. 448 24/6/ mungon viti
“Kon rmojmë gjashtë njerëz dhe pesë pako. Zjarret
do jenë katër ashtu si ju kemi përshkruar një vetëm e tre në
formë trekandëshi. Parulla Shkodër-Shkup. Ora e hedhjes
njëzetedy sot e djelë. Koha e mirë. Nata pa errsi, qielli i
kthjellët. Ditën qielli i vranët gadi me ra shi.”
Nr. 444 24/6/50
"Kon rmojmë ditën dhe orën. Mos dyshoni në Kotën
e zonës. Mbahuni spjegimeve që kemi dhënë.”
Nr. 446 gr. 95 24/6/50
"Në Fand janë arratis rishtas edhe dymbëdhetë
persona të tjerë të cilët qëndrojnë nëpër male. Prej tyre
vetëm tre veta janë të armatosun. Kërkojnë me urgjencë
armë prej nesh. Shumë të tjerë janë arrestuem e burgos në
Kukës. Të gjithë këta janë persona që e kanë perkrahë
misionin tonë në llim dhe janë komprometue haptazi.
Këta na kanë parashtrue nji ultimatum tue thanë që t'i
armatosim ose t'i lejojmë me kalue në Jugosllavi. Mendojmë
se nuk asht mirë që keta përsona të sakri kuem prej nesh
te lihen sot me dur në xhep. Ju lutem përgjegjuni sa ma
parë" - Gjoni
Nr. 9 24/6/50
"Ju lutem ma plotësoni këtë deshirë. Më dërgoni me
Grupin Kosovar Radion Komplet. Një dylbi të markës
Hensoldt / W Etslar gjashtë me tridhetë ose Zais. Dylbinë
due me e pas si dhuratë personale nga Konti Carobio. Dy
dylbitë që kam pas janë prishë, nuk shifet asgja me to. Me
dërgoni edhe nji palë këpucë gome basketbolli. Kam mbetë
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zbathë e nuk mund udhtoj për Elbasan. Numër dyzetedy.”
- Alushi
Mesazh i marrun nr. 499 28/6/1950
"Kemi eleminue zjarrin e vetëm. Do të kemi vetëm
trekandshin e zjarreve. Ndiqni drejtimin nga Lika - Kubce Poput - Krahe - Lumin Mat. Pikat djathtas jo më shumë se
njiqind metra vijë ajrore të shkoni drejtüe kuotës
njiqindenjëzeteshtatë. Kështu bëni zbarkimin. Hedhja e
dytë e materialit duhet të bahet mbasi të keni uturue mbi
Fushën Laje tue ba disa xhiro mbi këtë fushë. Mos gaboni
me ba shumë xhiro mbi zonën e hedhjes. Mund të
ndigjohet zhurma e aeropalnit dhe të diktohemi.” - Alushi
Nik nr. 771 q. 116 - urgjent
"Këshillit te Partisë. Disa persona të grupit Puka, të
lodhun nga vuejtjet e gjashtë vjetëve kanë çfaq mendimin
për t’u arratis në Jugosllavi megjithë përpjekjet e mia për t'i
bind të mos bajnë nji gja të tillë. Vetëm nji sigurim nga ana
e jonë ku tregoni se gjendja ndërkombëtare asht pjekë e që
parashef lirimin Shqipnisë mbrenda gjashtë muejsh mund
të ndalojë vendimin e tyne. Për këtë çashtje ju lutem
përgjigjuni qartë, pa dorza e me urgjencë të madhe."
Nr. 90 Për Gjon-Nik-Pal 4/12/50
"Mbrrina mirë. Ju kujtoj të gjithëve me nderimet e mija. Ju
falënderoj për sa keni ba për mue e ju përqafoj e
përshendes të gjithve me zemër.” - Alushi
Pjeter Gjoci Nr. 57 26/4/1951
"Në Shqipninë e Veriut asht riformue Lidhja
Kombëtare e Maleve prej të cilës doli nji Komitet Qendror
për lirimin e atdheut. Përfaqëson vullnetin e popullit. Me
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nand shkurt asht ba shpallja zyrtare. Kjo Lidhja u shpall me
pëlqimin e nacionalistëve të Maleve dhe sot njifet si
autoriteti ma i naltë nacionalist në Shqipni. Gjoni dhe
Alushi kanë pas kontakt me kryetarin, nënkryetarin dhe
sekretarin e Komitetit dhe kane ra dakord me iu paraqitë
aleatëve rezolucionin e prememorjen nëpërmjet Bllokut
Kombëtar Indipendent. Emnat e personave iu komunikoj
kur të kthehen Gjoni e Alushi. Personate e Komitetit janë
dhetë intelektualë, që të gjithë me kredi politike në popull
dhe të vuejtun për nacionalizëm.
Nik nr. 45 2/7/1951
"Asht ma se e sigurtë se tue dalë përtej ku nit komita
e Mirditës, rezistenca e Maleve përfundon gjithkund. Asht e
kuptueshme gjithashtu se në këtë rast autoritetet jugosllave
do të tregojnë nji farë interesi me dijtë arsyen e daljes tonë
vonë tok me të arratisunit. Supozimet mund të jenë të
shumta dhe të gjitha në disfavorin tonë kur të dalim mund
t'na damtojnë mjaft në lirinë tonë përsonale. E shohim të
arsyeshme që me datën pesëmbedhetë korrik ti
bashkohemi edhe na grupit të Mirditës. Pritja e takimi i
Palit me autoritetet e ku nit nuk mund t’na vlejë ma tepër
se sa dijmë mbi qëndrimin politik të Jugosllavisë ndaj
Shqipnisë. Ju lutemi na u përgjigjni me urgjencë telg. nr.
njizetedy, njizetepesë, njizetenandë, tridhetenji e dyzetenji
mbasi përgaditja e daljes tonë në Jugosllavi kërkon kohë e
kujdes”.
Nik nr. 87 13/7/51
"Nue Melyshi e Pjeter Gjoci janë ngarkue për
mbledhjen e të gjithë të arratisunëvet Mirditas. Arritja e
tyne në bazën Nik caktue me datën nji tetit. Të njajtën ditë
kaluen Drinin me sigurue zonen nga policia Nik (radio nuk
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shenon shi ër as datë). "Kanë ardhë në bazë të gjithë
përfaqësuesit e Mirditës dhe të Krujës. Pashk Suma, Mark
Melyshi, Luk Perze , Nue Gjergj Hasani, Nue Gjok Lala, Gjin
Kros Buna. Për sigurimin e emisionit informativ e sho m të
arsyeshme me dërgue nji pjesë të grupit në zonën e tyne. Ju
lutem përgaditni pakon e Radios e cila nuk duhet të
vonohet. Presim përgjegjen nesër”.
* * *
Pyetje: Kur shikohet ky material me kujdes njeriut i
ngrihet gjaku. A keni qenë i vetëdijshem se këto misione do
të përfundonin me humbje e fatkeqësi, me gjakderdhje, me
vrasje, me persekutime të tmerrshme dhe internime në
kampet e përqëndrimit. Si një prej strategëve dhe
frymëzuesve të tyre, ç’farë brenge keni për këto misione sot
që jeni në moshën 87 vjeç?
Përgjegje: Unë keto misione kurrë nuk i quej humbje
e as fatkeqësi. Përkundrazi, me anë të tyne asht mbajte
gjallë lufta antikomuniste dhe asht brumos me gjak ideali
për nji Shqipni te lirë nacionaliste. Po të ishte ajo kohë sot,
edhe sot në moshën time do ta lija si amanet që dikush të
baj të njejtën veprim. Brenga e vetme që kam pas jo vetëm
unë por edhe shokët e mij me të cilët e kemi frymëzue dhe
përgaditë (si thue ti) këtë veprimtari, si prof. Koliqi, z. Deva,
z. Verlaci, baba i im Gjon Marka Gjoni dhe miqtë tonë të
vërtetë, admirali i marines italiane Talarigo, Konti Karobio
dhe dy amerikanët, Roger dhe Hart, e kemi pas të vetmen
brengë se nuk kishim asnji mënyrë si me i tërheq forcat
tona nga terreni. Mundësia ishte me i dergue por jo me i
tërheq. Prandaj ata që shpëtuen, me perjashtim të
ndonjënit, ishin të detyruem me kalue në territorin
jugosllav. Mbas kalimit të tyne në Jugollavi nuk ishin ma në
dorën tonë por në dorën e komunistëve jugosllav të cilët i
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çfrytëzonin për interesat e tyne që kryekput ishin kundër
interesave tona kombëtare. Për ket arsye kemi pas mbajtë
në mënyrën ma sekrete strategjinë tonë e cila ishte edhe
strategji e dy vendeve mike perëndimore. Luftëtarët tonë të
lirisë janë përgaditë në kampe të posaçme ushtarake
italiano-amerikane por ata gadi nuk kanë ditë asgja mbi
o cerët ushtarakë, pilotët ose burimet materiale. Momentin
e fundit kemi urdhnue që radio-marrëdhanëse të
shkatrrohej dhe të mos binte në dorë të jugosllavëve, dhe e
vërteta ashtu ka ndodhë, radio asht shkatrrue në vend dhe
kurrë nuk janë gjetë copat e saj. Ky ka qenë nji mision me
interesa reciproke dypalëshe, midis atyne që përpiqeshin
për realizimin e Shqipnisë së lirë etnike dhe vendeve mike,
Italisë dhe Shteteve te Bashkueme. Të dy palët ishim të
vetëdijshem se interesat tona të përbashkëta ishin në
kundërshtim të plotë me interesat jugosllave në Shqipni.
Fatkeqësi mund të quej vetëm detyrimin e luftarëve tonë
për të dal në Jugosllavi. Këtu due të theksoj edhe nji faktor
tjetër - Greqinë. Misionin e grupeve tona vepruese e kemi
mbajtë strikt sekret edhe prej grekëve. Kur njerzit tonë
kanë dalë në Greqi, ti e dinë si janë trajtue. Disa prej tyne
janë izolue menjiherë dhe disa kanë arritë me i rirekrutue
për veprim në Shqipni, natyrishtë nën ambrellën e
Komitetit Kombëtar "Shqipnija e Lirë". Ti e dinë se ç’farë
dredhish i kanë ba grekët z. Devës kur parashutistet e tij të
ndjekun nga forcat komuniste jugosllave dhe shiptare kanë
shpërthye ku nin dhe kanë hy në Greqi. Ti për këte duhet
te folësh mbasi e ke njoftë mirë z. Devën dhe tash njeh në
hollësi të gjithë veprimtarini e tij të mbështetun në vet
korrespondencën e tij. Për Bllokun, për shokët e mi të
atyne ditëve, të cilët nuk jetojnë ma, dhe për mue, fatkeqësi
ka qenë dhe asht ndikimi i politikës serbe dhe greke në
Shqipni.
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Xhafer Deva ishte në dijeni të plotë me të gjitha
planet strategjike dhe stërvitjet parashutiste të Bllokut, nga
15 shkurti 1949 deri në përfundimin e tyre, llimi i vitit
1953. Gjatë atyre viteve Deva bënë një jetë thellësisht të
angazhuar në përgatitjen e strategjisë së interesave
amerikane në Shqipëri dhe në Kosovë. Baza e banimit të tij
kryesor ishte Bari, kampi ushtarak i stërvitjeve. Ai merrej
me rekrutimin dhe stërvitjen e parashutistëve që
dërgoheshin në terren. Siguron mbështetjen e personave
me ndikim në Shipërinë e Veriut, bënë udhëtime të
shpeshta në kampet e refugjatëve në Itali dhe në Greqi.
Bënë udhetime të shpeshta dhe takohet me personalitete të
ndryshme, turke, italiane, austriake, g jermane e
amerikane. Nxit në të gjitha fushat veprimtarinë politike e
luftarake kundër sistemeve komuniste në Jugosllavi dhe në
Shqipëri. Këtë lloj fushate Xhafer Deva e zhvillonte në një
mënyre te përsosur, në heshtje të plotë, pa pompozitet,
mbrenda dyerve te mbyllura. Mërgata politike shqiptare
nuk dinte shumë rreth veprimtarisë së Devës, në atë kohë.
Enigma Deva, mosdukja e tij në publik, vinte në
dyshim edhe Kosovarë tjerë të cilët nuk ishin të informuar
se ç’farë zhvillonte ai në prapaskenën e përgatitjeve
luftarake. Natyra e tij e rezervuar për ndërmarrje të tilla
kishte shkaktuar njëfarë reagimit edhe në shtypin e Grupit
Kosovar, në Siri, të drejtuar nga Xhelal Mitrovica. Deva
edhe në korrepondencë gjatë atyre viteve, me përjashtim
ndaj dr. Krasniqit, është i rezervuar. Atij i shkruante shpesh
dhe i lente për të kuptuar se diçka kishte vënë nëpër je në
fushën luftarake, por vazhdimisht i thonte se "këto mbaj
për vete", "shifemi së shpejti” "do të bisedojmë gojarisht",
etj. Grupi Kosovar me Devën në krye, gjatë viteve të para të
përpjekjeve të veta per ti ardhur në ndihëm çështjes së
Kosovës, pësoi nje përvojë të hidhur me partitë politike të
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Shqipërisë së 1913-tës. Qysh në llim të vitit 1949 dhe me
krijimin e Komitetit Kombëtar "Shqipëria e Lirë" (gusht
1949), me përjashtim të partisë së Bllokut Kombëtar
Indipendent, partitë e tjera dhe Komiteti nuk dëshironin në
asnjë mënyrë që Grupi Kosovar ti bashkang jitej
veprimtarisë kombëtare si lëvizje e veçantë politike. Ata
bënin përpjekje të ndryshme për të rekrutuar kosovarët si
individë mbrenda partive të veta dhe pohonin se çështjen e
Kosovës do ta mbronin më mirë, mbasi rrethanat politike të
kohës nuk preferonin një bashkëveprim me lëvizje të
veçanta irredentiste dhe se Kosova në qarqet perëndimore
shikohej si problem i mbrendshëm i Jugosllavisë me të cilën
kishin marrëdhënie normale. Deva dhe Grupi Kosovar e
kundërshtonin këtë ide kategorikisht. Si person i
padëshiruar në qarqet e politikës angleze, Deva kishte
pranuar të tërhiqej vet nga skena politike por kërkonte me
këmbëngulje që Grupi Kosovar ose çështja e Kosovës të
përfaqësohej në Komitet si subjekt i veçantë politik.
Fërkimet e forta politike, sidomos me Ballin Kombëtar,
kishin sjellur si rezultat edhe reagimin me anë të një letre të
dr. Rexhep Krasniqit drejtuar Mithat Frashërit, i cili simbas
Grupit Kosovar kishte deklaruar se ai e përfaqësonte
personalisht Kosovën:

Z. Mit’hat Bej Frashëri
I ndershmi Zotni,
Për herë të parë në jetën t’ime marr lejen me Ju
drejtue nji letër. Mjerisht, me pak përjashtime të shkurta,
nuk kam pas nderin me qenë përsonalisht në kontakt ma të
a ërm me Ju për të formue nji ide të qartë të mendimit t'uej
mbi shumë pika të jetës s'onë kombëtare me randësi për
secilin shqiptar, asht e ditun edhe për mue. Aq ma tepër më
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asht e njohun vepra e juej e naltë në fushën patriotike,
intelektuale, politike dhe sidomos kontributi i juej i çmuem
në letërsine politike për sa i përket idesë së nji Shqipnie
etnike, në nji kohë kur zani i popullit shqiptar, për mungesë
fuqish intelektuale ndigjohej rallë. Asht e ditun se respekti,
nderimi, po edhe mirënjohja ndaj nji njeriut me të kalueme
kaq të meritueme, kanë qenë përherë dhe qëndrojnë edhe
sot për mue në shkallen ma të naltë. Nuk u drejtohem me
këtë letër si nji njeri i karrierës politike. Çështjet e partive
politike në formën dhe rrjedhet si janë në përdorim në
vendin tonë, sado të nevojshme dhe të randsishme të jenë,
nuk më kanë tërhjekë dhe prandaj nuk e kam ndije as
dëshiren me u përzie në to. Rrethi i punës s'eme ka qenë i
lidhun ngushtë me profesionin tim dhe përqëndrohej në
sherbimin e veçantë, në lamin e edukatës shkollore. Pra
secili në mënyrën, në rrugën, e në fuqitë e veta, tue pas për
bazë të ndershme naltsimin dhe të mirën e atdheut. Në këtë
kuptim, me vështrue, askush nuk mund të thotë se puna
dhe vepra e tij asht ma e nevojshme se e tjetrit. Nevojat dhe
rrethanat e kohës e sollën që edhe unë të la punën t'eme të
zakonshme dhe të hidhem në nji farë fushe veprimi aktiv
në lidhje me Kosovën, dy sh të robnueme, nga sllavët dhe
nga komunistët. Si duket nji namë e randë qëndron mbi ne
shqiptarët e ri; populli me sakri ca na ep mundsitë e
edukimit për nrofesione të dobishme të ietës së shoqnisë
shqiptare, dhe ne mbas nji rruge të shkurtë dezertojmë dhe
hidhemi, në llim pandjejmë edhe vet për të mirën e
përbashkët, në dallgët e jetës së pamësueme politike, tue
derdh fuqitë tona shpesh herë për gjana që nuk kanë të
bajnë aspak me qëllimet e bukura idealiste në pikënisjen e
tyne.
Të vimë te çështja për të cilën u detyrova të shkruej
ketë letër. Nga anë të ndryshme, por të pavërtetueme
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zyrtarisht, kemi marrë lajmin se Zotnia e juej dhe persona
të rrethit tuej paskan shfaq mendimin me perjashtue
Grupin Kosovar nga radhët e një bashkëpunimi eventual të
grupevet e partivet shqiptare në mërgim dhe se, në nji rast
të tillë, Balli Kombëtar nën drejtimin tuej e paska të drejtën
me përfaqësue edhe Kosovën.
Përsa i përket pikës së parë, ajo çështje mund të
bisedohet dhe mvaret ngu vullneti, shkalla e kuptimit të
randsisë së problemit të Kosovës për të ardhmen e
Shqipnisë, sinqeriteti i programevet dhe parimevet të
shpalluna deri me sot dhe dashunia e vërtet e ktyne
grupeve dhe e personaliteteve politike shqiptare në mërgim
për Kosovën. Pra në qoftë se këto rryma politike, tue u nisë
nga pikpamje të ngushta t'interesave të tyne nuk e shohin të
nevojshme me u mbështet në vullnetin unanim të
shqiptarëve të Kosovës dhe me demonstrue para opinjonit
të jashtëm bashkimin simbolik të të gjithë shqiptarëvet me
përfaqësi të tyne legale në nji njisi kompakte, por
mundohen me u shmangë kësaj zgjidhje me mënyra të
ndryshme antinatyrore dhe të damshme, ajo asht së fundi
puna e tyne. Kosova do të mundohet si gjithmonë me gjetë
rrugën e shpëtimit, e të bashkimit me Shqininë e 1913-tës,
jo vetëm në luftën me armë, por edhe në fushën e
veprimtarisë politike, me fuqitë dhe njerëzit e saj të
përgaditun nga koha.
Kryekput e pavend dhe në shumë pikepamje e
damshme, për mos me thanë e rrezikshme, asht thanja e
dytë. Para të gjithave na lejoni nji pyetje: në çka e mbështet
Balli Kombëtar i udhëhequn prej jush ketë shprehje? Në
ndonji trashëgim historik, në ndonji meritë lufte të bame
në tokën e Kosovës, në nji mandat legal të popullit të
Kosovës ose, në sa persona Kosovarnë mërgim, emnat e të
cilëve e fyejn Kosovën, ose të tjerëvet të mbledhun aty-këtu
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me mënyra që nuk po e sqarojmë këtu ma gjatë, të cilët
edhe vet nuk e dijnë se kush janë dhe shka dishrojnë?
Do të ishte nji nënçmim i pakuptueshëm dhe
njikohësisht nji fyemje e randë për nji milion Kosovardhe
organizatën e tyne politike me nji trashëgimi të shkëlqyeme
historike të luftës për liri dhe të gjakut të derdhun tash gadi
nji shekull të perfaqësohej nga parti politike ose persona jo
të dalun nga rrethi, brumi dhe lufta e tyne, sado të
meritueme të jenë këto fuqi për çështjen e përgjithshme
shqiptare. Ky rrjedhim asht i qartë dhe objektiv dhe
paraqet për secilin Kosovarqë mendon drejtë dhe
historikisht nji parim themeltar.
Por edhe për nji arsye tjetër shumë me randësi nuk
mund të lejohet përfaqësimi i Kosovës nga ndonji
organizatë politike e Shqipnisë së 1913. Në qoftë se Balli
Kombetar i udhëhequn prej jush mendon se ka të drejtë
për të përfaqësue Kosovën, të njejtën gja mund ta thonë
edhe partitë tjera politike shqiptare. E përfundimi do të
ishte nji dam i madh për çështjen e Kosovës se në këtë
mënyrë fuqitë kosovare do të shpërndaheshin dhe, në vend
që të veprojshin të gjithë së bashkut për nji qëllim të
shenjtë, të shpëtimit të vendit të tyne, do të baheshin mollë
e grindjeve të pafund të politikës partizaneske të Shqipnisë
së 1913-tës. Këtë deduktim logjik e nxjerrim nga historia e
30 vjetëve të fundit. Të partë t’onë, të ikun nga Kosova e
robnueme menduen me krijue në Shqipni nji platformë
ideale për shpëtimin e Kosovës, dhe kështu, padasht, u
zhytën në ngatrresat politike të kësaj Shqipnie dhe njani
mbas tjetrit, tue llue nga Bajram Curri e përfundue tek
Hasan Prishtina u banë viktimë e tyne, kurse çështja e
Kosovës për rrjedhim të natyrshëm u shty në prapaskenë.
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Na kosovarët e ri kemi mësue mjaftë nga kjo histori e
idhtë dhe nuk dishirojmë të përseërisim gabimet e bame
njiherë.
Në këtë kuptim, tue u mbështet në dëshiren e shumë
kosovarëve në mergim, të shfaquna me anë letrash,
oragnizata politike e Kosovës, pra Grupi Kosovar, i dalun
me vullnetin e mbarë popullit të Kosovës nga Kryesia e
Komitetit Qendror të Lidhjes së Dytë të Prizrenit, u asht
drejtue para nji viti me nji thirrje të gjitha rrymave dhe
personaliteteve politike shqiptare në mërgim, natyrisht
edhe juve, në të cilën nënvizohej qëndrimi asnjanës, lojal
dhe miqësor i tij kundrejtë të gjitha fuqive politike të
Shqipnisë së 1913-tës dhe dëshira për nji bashkëpunim të
sinqertë.
Si do mund të ketë ndodhë dhe nga ç’fardo rrethane
e natyrës politike thanja e përfaqësimit të Kosovës nga Balli
Kombëtar udhëhequn prej jush, ne dëshirojmë në të mirën
e perbashkët të çështjes shqiptare, që ky mendim i
shpejtuar të rimerret në shqyrtim dhe të zgjidhet në
mënyrë të dëshirueme, tue zhduk nji herë e përgjithmonë
hijet e zeza, të cilat kërcnojnë dhe turbullojnë
marrëdhëniet në mes të Kosovës dhe të Ballit të udhehequn
prej jush.
Me nderime të shqueme,
Rexhep Krasniqi,
Damask, 29 qershor, 1949.
Mbas këtij reagimi, Mit’hat Frashëri i shkruan një letër të
shkurtë z. Krasniqit në të cilën i kërkon bashkëpunim si
individ dhe i lutet atij për mirëkuptim të gjendjes politike
ndërkombëtare. Siç duket në këtë midis kishte ndërhyrë
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Rexhep Mitrovica, i cili mbante anën e Ballit dhe të Mit’hat
Frashërit. Ndërkohë, Xhafer Deva kishte bâ një marrëveshje
me z. Sait Kryeziu, i cili ishte anëtar i Komitetit Kombëtar
"Shqipëria e Lirë”, i zgjedhur nga anglezët. Në disa letra, z.
Kryeziu e siguron Devën se në Komitet do të vepronte si
Kosovardhe do t'a mbronte çështjen e Kosovës në çfarëdo
rrethane politike.
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2 vjet më parë perdora në një shkrim timin këtë titull
në veprën që botuam me dr. Rexhep Krasniqin, ingj.
Ago Agajn dhe prof. Zef Nekajn, për Xhafer Devën.
Titulli i punimit tim nisej nga pikëpamja se asnjë politikan
tjetër i emigracionit shqiptar nuk është sulmuar si Deva nga
shtypi i Tiranës dhe Beogradit. Shtypi në alë, në tri
përiudha të ndryshme: 1949 - 1953, 1956 dhe 1962, e ka
lluar fushatën kundër Xhafer Devës me të njëjtin titull:
"Xhafer Deva në lëvizje”. Gjithmonë shtrohej pyetja: "Pse të
sulmohej ky njeri në një mënyrë të tillë?" Në këtë libër
lexuesi do të shohë vet se pse trazoheshin aq tepër regjimet
e Beogradit dhe të Tiranës kur vihej Xhafer Deva në lëvizje.
Të koordinuar apo jo, nuk ka rëndësi, të dy regjimet e
sulmonin Devën me të njëjtat akuza dhe të njejtën gjuhë.
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Xhafer Deva
në lëvizje

Ata e dinin mirë se kush ishte Xhafer Deva dhe çka
mund të bënte ai kur vihej në lëvizje. I dinin gjithashtu të
gjitha aftësitë e tij, dhe ishin të bindur se Xhafer Deva nuk
kursente asgjë kundër tyre dhe nuk bënte shumë dallim
midis dy palëve. Ishin të vetëdijshem se Deva, si rrallë kush
tjetër, mund të depërtonte në qarqet më serioze
perëndimore për dëmtimin e interesave të t yre
pushtetmbajtëse. Propaganda e komunistëve shqiptarë dhe
jugosllavë kundër Devës bëhej në një mënyrë të ra nuar.
Xhafer Deva paraqitej si kriminel, nazist, tradhtar, gjakpirës
dhe lexuesi i thjeshtë krijonte përshtypjen se ky ishte një
njeri injorant, katil dhe pa një përgatitje shkollore, etj. Ata
ruheshin që në asnjë mënyrë të mos re ektonin në
propaganden e tyre aftësit e Devës si njeri i jashtëzakontë i
organizimit dhe veprimit. Ata kishin përparësi në
propagandë. Për brezin ose personat që e njihnin Devën
nuk kishin pse frikësohen, ata e kishin gojën e mbyllur,
kurse për brezat e rinj, paraqitja e Devës si gogol, vetëm
perforconte urrejtjen kundër tij dhe mbyllte daljen në
shesh të çështjes së Kosovës si çështje për bashkim
kombëtar, etj. Si në Beograd, ashtu edhe në Tiranë mbillej
urrejtje kundër Kosovës dhe kosovarëve. Të shohim
përmbledhtas, se cili ishte Xhafer Deva në rrafshin e
organizimit politik, dhe më vonë të atij luftarak.
Duke biseduar me Kapidan Nue Gjomarkajn rreth
hyrjes së grupeve parashutiste të Xhafer Devës në Kosovë,
realizuar me përpjekje të përbashkëta midis Bllokut
Kombëtar Indipendent dhe Grupit Kosovar, ai tha:
"Me ardhjen e Xhafer Devës në Romë në llim të vitit
1948 lloi njt bashkëpunim i sinqertë dhe serioz. Grupi
Kosovar i cili bante pjesë në Bllok si koalicion i përbashkët
në luftën antikomuniste kundër regjimit te Enver Hoxhës
dhe në përpjekje për realizimin e Shqipnisë etnike,
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udhëheqësit e Bllokut jo vetem që i kishin vu atij çdo gja në
dispozicion por e shikonin atë si nji prej gurave kyçe në
bashkëpunim të hartimit të strategjisë politike dhe
luftarake. Xhafer Deva, tue pasë mbështetjen e plotë të
Bllokut, ia lloi punës sa arriti me u konsiderue nji ndër
personalietet politike ma të fuqishme të mërgatës. Në
bashkëpunim me ne, ai rekrutoi luftarët e lirisë për
dërgimin e misioneve parashutiste në Kosovë. Blloku
Kombëtar Indipendent, që e kishte për zemër çashtjen e
Kosovës dhe realizimin e Shqipnisë etnike, e theksonte në
nenin e parë të Statutit të vet se nuk mund të hiqte dorë
prej saj si hoqën shumë të tjerë ose mbetën vetëm
deklarativ. Në përgaditjen e strategjisë për hedhjen e
parashutistëve kosovarë, na bashkarisht vendosëm që
zbarkimi i grupit të Devës me në krye kapiten Riza Ali
Osmanin, njoftun me pseudonimin Oskar, të bahej në
Mirditë, e vetmja krahinë që i epte sigurinë me pritje dhe
përcjellje deri në Malsi të Gjakovës - Tropojë, për të hy në
Kosovë.”
Qëndrimi politik i Xhafer Devës ndaj çështjes
shqiptare në përgjithsi dhe asaj të Kosovës në veçanti,
shprehet qartë në këtë letër që i dërgon Tahir Zajmit, për
t'ua shpërndarë edhe shokëve të tjerë kosovarë.
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I dashtuni Tahir!
Nga udhëtimet e shpeshta që kam pas kohët e fundit,
nuk kam pas mundësi të të shkruej por as prej teje nuk kam
marrë letra. Tashi prap në udhëtim për në Egjipt e ndoshta
dhe në Turqi - po me duhet me të shkrue si Ty ashtu dhe
shokëve të tjerë për të sqarue gjendjen lidhun me
rekrutimet që Komiteti "Shqipëria e Lirë" ka llue të bajë në
Greqi dhe në Turqi. E quej për detyrë për të spjegue me
anën tuej, edhepse z. Mentor Çoku asht ngarkuem me ba
udhëtime dhe me i njoftue kosovarët lidhun me gjendjen e
krijueme dhe pikëpamjet e mija, për me mund pastaj me
dhanë mundësinë që secili prej kosovarëve të veproj simbas
asaj që e gjen ma të arsyeshme. Megjithë ato që do t'iu
spjegoj dhe hollësit që ka me iu dhanë lidhun me ngjarjet
dhe rekrutimet në alë, asht nevoja që të keni edhe prej
meje me shkrim porositë e mia.
Siç e dini, mundimet tona të deritashme për me
mund me hy në familjen tonë Shqiptare si grup në vete,
koshient dhe faktik që nuk pretendojmë me përfaqsue
drejtëpërsedrejti interesat e Shqipnisë, por vetëm kërkojmë
realizimin e dëshirave tona mbështetun në nji program
tonin që përmbledhet me shumë pak alë dhe asht me u ba
pjesë integrale e Shqipnisë, jo që nuk kanë gjetë kuptimin
ma të vogël në grupet politike që janë të përfaqsueme sot
në Komitetin "Shqipëria e Lirë" por kanë gjetë edhe
kundërshtimin e tyne ose ma mirë edhe të atyne që kanë
pranue pa kundërshtimin ma to vogël urdhnat e të huejve
që Grupi Kosovar asht nji grup irredent dhe juridikisht
duhet të konsiderohet si nji grup i Jugosllavisë. Si vërtetim
të perpjekjeve tona shërben ma së miri Protokolli i
Aleksandrisë dhe si vërtetim i qëndresës së antarëve të
Komitetit "Shqipëria e Lire" ndaj problemit te Kosovës
deklarata e të ndjerit Mit’hat Frashëri për sa i përket
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çështjes së Kosovës dhe pranimi i z. Sait Kryeziu në këtë
Komitet jo si Kosovarpor si përfaqsues i rezistencës
shqiptare pa u konsultue me grupin tonë.
Po ky Komitet, "Shqipëria e Lirë”, ka marrë
vendimin me rekrutue tashti edhe Kosovar“irredent" dhe
secila parti që përfaqësohet në këtë Komitet drejton
delegatët e vet në Greqi dhe në Turqi - ku shumica e
Kosovarëve memzi hanë nji kafshatë bukë - për t'i rekrutue.
Përfundimi asht që shqiptari i Kosovës asht shqiptar vetëm
kur kanë nevojë për te (për të shtue numrin e anëtarëve të
nji partie dhe me ba reklamë me të se përfaqëson
shumicën) por asht jugosllav nga pikëpamja juridike dhe
nuk meriton të jetë i përfaqësuem bashkë me vëllaznit
shqiptar. Edhe disa prej nesh, ma mirë me thanë prej
kosovarëve, që pretendojnë me pas mbarë popullin e
Kosovës në xhepin e tyne, si për shembull: Rexhep
Mitrovica, Adem Selimi, Ibrahim Kelmendi për hesap të
Ballit, dhe Hysen Tërpeza me shokë për hesap të Legalitetit
kanë pranue - arsyet e tyne nuk kam mund ti kuptoj deri
tash - që të bajnë propagandë midis kosovarëve për t’u
regjistrue në radhët e nji partie ose tjetre tue argumentue
se vetëm në këtë mënyrë mund te kryejnë detyrën ndaj
atdheut, tue harrue krejtësisht se derisa mos të jemi të
përfaqësuem aty ku duhet, si grup në vete, në qarqet
ndërkombëtare, zani i Kosovës nuk ndigjohet dhe mbetet i
mbytun vetëm midis ne shqiptarëve.
Tue parapa po këto vepra të disave dhe pozitën tonë
shumë të vështirë në pikëpamje politike të shqiptarëve të
Kosovës - me gjithë akuzat që më janë bâ dhe vazhdojnë të
më bâhën po nga këta persona, tue me cilësue edhe si njeri
që nuk pranoj këshilla dhe jam diktator - kam këshillue të
gjithë, aty ku kam mund, dhe jam përpjekë me çdo kusht
me ruejt bashkimin tonë dhe vazhdimisht kam thanë se
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kurrsesi nuk duhet të shkrihemi mbrenda partive politike të
Shqipnisë së 1913-së. Tashi ma tepër se kurrë insistoj po në
këtë pikë, për të vetmen arsye që na kosovarët vetëm të
bashkuem dhe krejtësisht të pavarun prej partive politike të
Shqipnisë, mund t'i shërbejmë ma me dobi e dinjitet dhe ti
mbetemi besnik ndjenjave të mbarë popullsisë shqiptare të
Kosovës. Për me qenë të dobishëm dhe për të mos humbun
të drejtat tona, tue pranue faktin e zhvillimit të ngjarjeve
per të cilat ne nuk mund të jemi përgjegjës, kam pas bâ nji
farë marrëveshje me të vetmin kosovar në Komitetin
"Shqipëria e Lirë", z. Sait Kryeziu, i cili na kishte premtue se
mbrenda Komitetit do të kryente detyrën e tij ndaj Kosovës.
Ne mbajtëm zotimin tonë për të mos i luftue. Tani shihet
qartë se edhe z. Kryeziu, ose asht ba viktimë e intrigave të
shokëve të tij ne Komitet, ose nuk çan kush kryet për te. Ne
të gjithë e dijmë se z. Sait Beu asht ba antar i Komitetit me
imponimin e anglezëve dhe jo me mbëshetjen normale të
ndonji grupi partiak ose i zgjedhun nga shokët e tij të
Komitetit.
Sa i përket rekrutimit të kosovarëve ne partitë
politike të Shqipnisë, qoftë përkrahësit e Sait beut, Hysen
Terpezës apo Adem Gllavicës, ju, shokët e mij, duhet vet të
giykoni se në ç’farë shkalle kemi arritë.
Ju do të më pyetni si këshillon ti?
Po ju përgjigjem me sinqeritetin ma të madh.
Deri sa nuk i përulen zotnit e Komitetit nji
marrëveshjeje ku interesat tona gjejnë nji respekt të
merituem, në daçin me anën e përfaqsimit të z. Seid
Kryeziu, në daçin me anën intrasigjente në këtë pikë që
asht ana e jonë, e them se asnji kosovar nuk duhet të
regjistrohet për rekrutim. Megjithë këtë - si përherë - kam
për detyrë me thanë mendimin tim dhe secili kosovar,
mbasi ta ketë ndigjue këtë mendim, le të veprojnë si ia
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merr mendja; por e them troç, qëndrimi i sotshëm i
Rexhep Mitrovicës, Adem Gllavicës dhe Hysen Terpezës,
nuk i sherben çështjes tonë në emigracion dhe interesave
tona kolektive në mbrojtje të Kosovës.
Ju uroj mirëvajtje dhe ju lutëm të gjithëve të pranoni
z. Mentor Çoku ashtu siç e meriton, si nji anëtar besnik i
parimeve tona si në të kaluemen ashtu edhe sot të fala të përzemërta,
Xhafer Deva
Romë, 31 gusht, 1950.
Presionet politike të Devës për të futë çështjen e
Kosovës si subjekt të veçantë mbrenda Komitetit "Shqipëria
e Lirë" e detyrojnë z. Hasan Dosti, kryetarin e Komitetit, që
personalisht të kërkonte takim me Devën dhe të perpiqej,
mbrenda të gjitha mundësive politike të Komitetit, që
çështja të zgjidhej pa u bë tepër e bujshme. Në një letër të
Devës dërguar Sait Kryeziut lexojmë:
I ndershmi Sait Bej
Kam nderin t'ju parashtroj sa vijon:
Zotni Hasan Dosti, Kryetari i Komitetit "Shqipëria e
Lirë", më nderoi me vizitën e tij që më bani dje në orën 18
në banesën time 'Albergo Londra’, mbasi që kishte ç’faqë
dëshirën me anën e zotni Mentor Çokut për nji bisedë me
mue.
Në bisedën politike që zhvilloi z. Dosti ne prezencen
e z. Çoku, ç’faqi nevojën e nji bashkëpunimit të ngushtë në
mes shqiptarëve të Kosovës në emigracion, që kishte me
qenë në dobi të çështjes së Kosovës. Zotni Hasan Dosti me
këtë rast dhe kon dencialisht shprehu keqardhjen e tij se
megjithë të gjitha përpjekjet e tij, Lidhja e Prizrenit, për
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arsye të gjendjes politike Ballkanike që ndjekin vendet
perendimore, nuk ka asnji mundësi të përfaqësohet si
organizatë e veçantë mbrenda strukturave të Komitetit.
Tue paraqitë të gjitha falënderimet e mia si dhe të të
gjithë kosovarëve në emigracion për interesimin dhe
përpjekjet e tij rreth çështjes së Kosovës shqiptare, iu luta
që çdo gja ta shqyrtonte drejtë për së drejti me zotnin
tande si anëtar i Komitetit dhe kryetar i Partisë së Bujqëve
dhe Katundarëve, por nji herit edhe si kosovar.
Tue vu në dukje edhe nji herë randësinë e çastit, Ju
lutem që të keni mirësinë me u interesue pranë Kryetarit
t'uej që të shqyrtoni në mënyrën ma serioze të gjitha
sugjerimet e zotni Hasan Dostit. Mbasi që personalisht
mbrenda kohës 24 nandor dhe 5 dhetor nuk do të gjindem
në Romë, ngarkoj z. Mentor Çoku që të vazhdojë bisedimet
me Ju. Kur unë të këthehem në Romë do të bisedojmë së
bashkut."
Me nderime,
Xhafer Deva
Romë, 15 nandor, 1950.
Letrës së Xhafer Devës, Kryeziu i përgjigjet me mirënjohje
të thellë për "përpjekjet që banë për forcimin e pozitës
t'ime mbrenda Komitetit”, duke e siguruar se "interesat e
Kosovës do ti mbrojë në secilin rast dhe do ti vejë para çdo
prioriteti tjetër:." (Nga letra e z. S. Kryeziut dërguar Devës
me 18 nëntor 1950).
Në korrepondencën e Devës shihet se ai vepron në
tri drejtime paralele:
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1. Rekruton Kosovar për misione parashutiste në
Kosovë, duke bërë plane për zbarkim të mëvonshem masiv
në Tropojë.
2. Përgatit terrenin për bindjen e amerikanëve që
operacionet ushtarake të mos izoloheshin vetëm në
Shqiperi por të bëheshin plane edhe për shpërthimin e
luftës në Jugosllavi, duke thyer ku rin midis Shqipërisë dhe
Kosovës, dhe
3. Në mungesë të një force të mjaftueshme kosovare
për thyerjen e ku rit, ai siguron mbështetjen e Kapidanit të
Mitditës, Gjon Marka Gjoni, i cili i premton se forcat e tij do
t'i vinte nën komandën e Xhafer Devës dhe siguron
mbështetjen e plotë të kolonel Muharrem Bajraktarit.
Xhafer Deva i realizon të tri planet në saje të qëndrimit të tij
kembëngulës.
Kontaktet e Devës me Muharrem Bajraktarin duket
se janë të shpeshta megjithëse në dosjet e korrespondencës
së tij ndodhen vetëm tri letra të z. Bajraktari. Në njërën prej
tyre ai shkruan:
"I dashuni z. Deva
Kapidan Gjon Marka Gjoni, në letrën që më dërgon,
shënon se z. Juej jeni kthye në Romë dhe njofton se i keni
shpjegue mir llit për sa biseduem rreth miqësise që
ekziston ndermjet meje e Zotnis së Tij, për këtë kujdesje ju
falemnderit shumë. Për çështjen që biseduem u interesova
por tash për tash asht negative, më kanë dhanë shpresa se
ma vonë do t'a studiojne planin tand.
Siç e konstatoni, situata e përgjithëshme asht mjaft
nervoze, por duket se rreth interesave tona shpresat janë
ma të gjalla, kthimi jonë në atdhe parashifet. Këtë herë me
kaq, Ju baj të fala të përzemërta, miku i juej Muharrem
Bajrkatari."
Layrion 6/6/1950.
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Në letrën tjetër z. Bajraktari i shkruan Devës:
“Mora të gjitha hollësit simbas porosisë tande, nëse
realizohet pika e parë, zbarkimi në veri, unë sulmoj
Prizrenin. Kur të shihemi asim gjansisht, të fala Muharrem
Bajrkatari". (29/6/1950).
Ndërkaq, z. Roger Holingshead, njofton Zyrën e
Shërbimit të Jashtëm Amerikan në Washington, lidhur me
bisedën midis Xhafer Devës dhe z. Ch. Hart rreth dërgimit
të parashutistëve në Kosovë:
“Në një vend të zgjedhur nga Konti Karobio u
zhvilluan këto bisedime. Z. Hart u përpoq të bindë z. Devën
se ishte mendim jashtë logjike shpërthimi i ku rit në veri të
Shqipërise. Zotni Deva këmbëngul se një Shqipëri
nacionaliste nuk do të realizohet pa ndryshimin e sistemit
komunist në Jugosllavi dhe se ndryshimi i sistemit sjell
shpartallimin e atij vendi. Ai thotë se paralelisht duhet
përgatitur planet për të dy vendet. Konti si mikëpritës puk
foli fare. Ne e dijmë se italianet janë mirëpritës të çdo
veprimi anti-jugosllav për shkak të kon iktit të tyre
territorial (është ala për qytetin Trieste me rrethe - IL).
Udheheqësi i forcave nacionaliste të Veriut, Kapidani Gjon
Marka Gjoni, tha se forcat e tij janë nën komandën e Xhafer
Devës dhe ai mund t'i drejtojë ato në çdo rast. Për të mos
prishur punë, z. Hart pranoi kompromisin, dërgimin e
misioneve përtej ku rit vetëm për të mbledhur informata
dhe përgatit terrenin në rast nevoje. Xhafer Deva duket se u
nda gjysëm i kënaqur. Dërgimi i njerëzve të Devës në Veri
përfshin edhe kalimin e ku rit, ky është kushti i
bashkëpunimit..." (R. H. - Raport nr. 11b., 12 shkurt, 1950).
Të dhënat e këtij raporti mbi marrëveshjen e Xhafer Devës
me amerikanet për dërgimin e parashutistëve në Kosovë,
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mbështeten edhe nga Nue Gjomarkaj i cili ishte i pranishëm
me babain e tij dhe prof. Ernest Koliqin gjatë bisedimeve në
alë:
“Me kambënglujen e Devës dhe mbështetjen e babës
(Gjon Marka Gjonit), amerikanët (Roger dhe Hart) pranuen
dërgimin dhe furnizimin me të gjitha mjetet e nevojshme të
Grupit Kosovar në Veri të Shqipnisë dhe hymjen e tyne në
Kosovë. Konti (Karobio) dhe Admirali (Tarlagio) propozimin
tonë e kishin pranue para amerikanëve.”
Xhafer Deva, pa humbur kohë, meqenëse planin dhe
rekrutimin e njerëzve për misione të tilla kishte lluar ta
përgatiste me kohë, kalon në veprim. Futë grupin prej
shtatë vullnetarësh në kampin amerikano-italian të
stërvitjes ushtarake dhe llon nga puna konkrete.

Parashutistët e
Xhafer Devës hyjnë në Kosovë

N

ga letrat e Xhafer Devës dërguar Rexhep Krasniqit,
Tahir Zajmit dhe Xhelal Mitrovicës, kuptohet se ai
shumë kohë para se të shtronte bisedën me
amerikanët, kishte përgatitur terrenin dhe bërë planet për
rekrutimin e njerzëve vullnetarë për t'i futur në Kosovë me
anën e misionit të Bllokut Kombëtar Indipendent dhe të
forcave të Kapidanit të Mirditës që vepronin në Mirditë me
rrethe dhe kishin vendosur qendrën radiomarrëdhënëse
me Romën. Ai këto plane i kishte lluar qysh me arritjen e
tij në Romë, në llim të vitit 1948-të. Në katër-pesë etë
dorëshkrimi, që duken si shënime, shihen emra dhe
mbiemra kosovarësh, ku midis tyre ndodhen edhe
mbiemrat
Bajgora dhe Vucitërni, dy persona me këtë mbiemër të cilët
më vonë ishin vullnetarët e parë të Devës për misione ne
Kosovë. Këto shënime janë bërë në maj të vitit, 1948.

fl

fi

fi

104

Mbas tre muaj stërvitjeje intensive ushtarake nga
specialistë amerikanë dhe italianë, parashutistët e Xhafer
Devës më në fund bëhen gati për zbarkim. Gjatë gjysmës së
parë të qershorit 1950, radioja marrëdhënëse transmeton
nga dy tri herë në ditë lidhur me përgatitjen e terrenit të
zbarkimit dhe sigurimin e vendit. Disa herë ndryshon data
e zbarkimit për arsye se çetat e Bllokut, respektivisht, Gjon
Gjinaj dhe Alush Leshanaku, kishin forca të pakta për
sigurimin e terrenit për zbarkimin e kosovarëve.
Nga malet e Shqipërisë, prof. Alush Leshanaku
njofton:
Nr. 437 23/6/50
"Nuk jemi në gjendje me pritë zbarkimin e njerzëve
para datës njizetegjashtë qershor për arsye se nuk kemi
forcë të mjaftueshme me sigurue si suksesin e hedhjes
ashtu edhe përcjelljen e grupit për vendin e destinuem.
Jemi tue studiue forcën e anmikut në zonën e propozueme
për zbritje. Sa të sigurojmë vendin, ju caktojmë ditën e
zbarkimit të Grupit Kosovar.” - Alushi
Nr. 455 - 43 - 1800 28/6/1950
"Në momentin e hedhjes piloti duhet të tregohet
shumë i kujdeshëm. Nuk duhet të ngutet për arsye se mund
të shoh zjarre ose drita jashtë zonës së zbarkimit. Zjarre e
drita të shtëpive të katundeve. Nuk duhet të bahet hedhja
po nuk pa zjarret tona nji të vetëm dhe trekandëshin.” - Për
Grupin Kosovarë
Nr. 443 24/6/50
"Vazhdojnë udhëzimet. Njerëzit që do të hidhen
duhet t'u jepni ushqim të paktën për pesë ditë. Këtu
mungon çdo gja populli nuk ka as për vete. Asht shumë
vështirë me gjetë ushqim edhe me pagesë. Lutemi që të
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gjitha paguret tona dhe të shokëve Kosovartë mbushen me
mjalt. Dërgoni çokollata dhe marmelatë. Parashuta e
dengut material duhet të jetë e bardhë që të shifet lehtë në
pyllin e errtë.”
Nr. 441 24/6/150
“Vazhdojnë udhëzimet. Nëse ndodh gabim i madh
në hedhje të njerzëve. Nëse ata zbresin shumë larg zonës së
shënueme duhet te lidhemi menjiherë në kontakt
komunikimi me njeni-tjetrin nëpërmes lidhjes me Romën.
Ju duhet me njoftue vetëm kryetarin e grupit dhe numrin e
kuotës. Komunikimi midis nesh duhet patjetër të lloj të
njejtën ditë prej orës katër tue vazhdue për çdo orë deri sa
të piqemi me shokët kosovar.”
Nr. 11 GR 18 (Alush) 23/6/1950
“Presim zbarkimin e njerzëve. Datë njizetepesë
gershor. Ora njizetedy e tridhetë - në zonën e dhanë.” - Për
Grupin Kosovar- Riza Ali Osmani
Nr. 424 Ora 11:26 19/6/50
“Parasho m zbarkimin e kosovarëve në Fushën
Saxha Putosi (Pylli Këthellë) Harta - Perlati"
Nr. 10 LI 23/6/50
"Mos gaboni me ba hedhjen para datës njizetepesë.
Vazhdojnë udhëzimet në komunikimin tjetër" - Për Grupin
Kosovarë
Më në fund, caktohet data 26 gershor (1950) e cila sa
heroike është edhe fatale. Xhafer Deva shkon në bazën
ushtarake për t’u përshëndetur me grupin e tij dhe për të
dhënë udhëzimet e fundit.
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Kryetar i misionit shtatë vetësh, caktuar prej Xhafer
Devës, ishte kapiten Riza Osmani, i njohur me pseudonimin
'Oskar' dhe zëvendës i tij Destan Berisha, me pseudonimin
'Amedeo'. Grupi përbëhej nga Riza Osmani, Shaqir Kabashi,
Hajredin Vuçitërni, Beqir Bajgora, Ahmet Kabashi, Musa
Vuçitërni dhe Destan Berisha. Me këtë grup ishin edhe dy
parashutist të Bllokut. Kosovarët e veshur në uniformë
ushtarake dhe të armatosur me armë të lehta automatike
hyjnë në aeroplan dhe nisen për në Laje të Mirditës, ku do
të bëhej zbarkimi. Me qenë se Kolë Çuni kishte njoftuar me
radio natë të kthjelltë me dritë hane, zbarkimi do të bëhej
midis orës 11 dhe 12 të natës. Komandanti i grupit kosovar të
gjitha udhëzimet i kishte marrë me gojë, pa ndonjë letër
shënimit, por 'Nik', me anë të radios, kishte marrë nga
Xhafer Deva këto udhëzime për Grupin Kosovarë.
Udhëzime Grupit “Oscar”
1. Grupi “Oscar” është përgjegjës për zhvillimin e një
aktiviteti rreptësisht mbrenda ku jëve të shërbimit
informativ.
2. Grupi “Oscar” është supozuar të veprojë në zonën
e Matit. Për një kohë kaluese dhe me vështrim të faktit që
dy njerëz të tij nuk ianë caktuar për të bërë pjesë në grup
deri sa rrethanat do të na lejojnë te plotësojmë këtë me
ç'rast do t'u jepen udhëzimet e rastit.
3. Deri sa të realizohet parashikimi i pikës 2 këto
udhëzime de nitive i jepen “Oscar-it”:
a). Të bashkohen me grupin e Gjon Gjinajt resp.
Alushit. Kjo si të shifet e arsyeshme mbas këshillimit në mes
tuajin dhe në lidhje me zhvillimin e nje aktiviteti në favor të
çështjes tonë. Një bashkëpunim i ngushtë duhet të jetë
qëllimi kryesor, tue i lanë kryesimin Gjonit ose Alushit.
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b). 'Oscar' nën kryesinë e tij ka me caktue dy ose tre
antarë prej grupit të vet me kalue sa më shpejt ku rin e
veriut. Këtë me ndihmën e përkrahjen e Gjonit dhe të Nik
(Kol Çunit) në drejtim të Malësisë së Gjakovës - ku ka me
marrë kontakt me Tahir Hoxhën dhe me ndihmën e tij
duhet të kalojë ku rin sa më parë.
c). Ari, pjestuar në tri pjesë, resp. Alushit, Gjonit dhe
Nikit ka me u dërzue nga ana e ‘Oscar' në prezencën e dy
anëtarve të grupit te tyre.
d). Udhëzime të veçanta për Alushin, Gjonin dhe
Nikun sa i përket ndonjë ndërhymje të anmikut. Nëse ju të
tre gjindeni nën presion të ndokujt njoftoni menjëherë
'Oscar', sepse është i ngarkuar me ju dhënë shifrat e
komunikimit urgjent. Këto i din vetëm ai.
Udhëzime 'Oscar' për veprim të menjëherëshëm
Këto informata duhet të mblidhen:
1. Gjendja në Kosovë duke zbuluar objektivin e autoriteteve jugosllave lidhur me Shqipërinë.
2. Cilat janë forcat reale të emigracionit shqiptar në
territorin jugosllav, dmth. në Kosovë. Numri, organizimi,
prijsat, trajtimet e autoriteteve jugosllave. Sidomos duhet të
përmenden emrat e atyre që gëzojnë besimin e autoriteteve
jugosllave resp. të atyre që kanë ra ose janë në rënie e sipër
nën ndikimin e tyre.
3. Deri ku shqiptarët e Kosovës e pëlqejnë ose nuk e
pelqejnë qëllimin e Jugosllavisë sa i përket ndërhyrjes së saj
në Shqipëri. Shëno njerzit që janë në favor ose kundër.
4. Çdo gjë që mundesh për të kuptuar mbi
veprimtarinë e shërbimit informativ të Jugosllavisë në
territoret shqiptare, në të dy anët e ku rit. Ku zoj
informacionet ekskluzivisht në Shqipëri.
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5. Cila është gjendja nga pikëpamja ushtarake ne
Kosovë. Shëno garnizonet: forcat, llojet e armëve
(mundësisht) o cerët komandues, aeroportet dhe të gjitha
informatat në lidhje me një veprimtari ushtarake në të
ardhmen e a ërme.
6). Mundsisht një pasqyrë të gjendjes ekonomike në
Kosovë duke përfshirë aktivitetin e minjerave të Trepçës,
Obiliqit, Streckës, Allatinit dhe të Zlletovës në Maqedoni.
Versioni shqip i këtij teksti udhëzimesh lexohet me
vështirësi për arsye se dorëshkrimi i Devës i imtë dhe me
lapës, gati është shlyer. Këtu kemi sjellur përkthimin e
versionit anglisht, i cili, ashtu si raportet e tjera të kësaj
natyre, bëheshin edhe anglisht për Zyrën Amerikane të
Shërbimit të Jashtëm.
Udhëzimet e Devës dhënë grupit të tij parashutist
janë të hollsishme dhe të gjithanshme. Ai me kolegun e tij
amerikan, Roger, kërkojnë të dhëna të sakta, qoftë edhe
nga fshatrat më të thella të vendit, sidomos te Rrafshit të
Dukagjinit. Si p.sh., cilat familje ishin dëmtuar kohët e
fundit, sa kishte depërtuar in uenca e spiunazhit jugosllav
në këto familje, ku mund të mbështeteshin në rast të
zbarkimit eventual, ku mund të rekrutoheshin njerëz për
luftë, nëse bëhej zbarkimi me një forcë të konsiderueshme
për të shpërthyer ku rin nga Malësia e Gjakovës, etj. etj.
Tani te kthehemi te zbarkimi fatal i Grupit Kosovar.
Në ora 23:05 minuta të datës 26 gershor 1950, llon hedhja
e parashutistëve. Para se të binin në tokë, llon ndeshja e
përgjakshme luftarake midis forcave te Alush Leshanakut,
që ishin nja tetë veta në pritje, dhe forcave të policisë që
kishin rrethuar vendin. Aty ndeshja me armë vazhdon a ër
dy orë dhe Riza Osmani e Nue Frisku vriten gjatë zbarkimit
duke hapur zjarr prej ajri. Në ndeshje e sipër plagoset prof.
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Alush Leshanaku. Aty plagoset edhe Gion Gjinaj që me
forcat e veta kishte futë në rrethim te fortë forcat e policisë
të cilat kishin rrethuar Alushin me grupin e tij.
Parashutistët Kosovar nxirren nga rrethimi dhe tërhiqen së
bashkut me të plagosurit nga territori i luftimit. Persona të
ndodhur në atë ndeshje, bëjnë alë në letra me njëritjetrin, për qëndresën heroike të forcave te Gjon Gjinajt dhe
të Alush Leshanakut. Simbas njoftimeve të mëvonshme me
radio, nga forcat policore komuniste vriten dhe plagosen
nëntë veta.
Mbasi kalojnë dy muaj nëpër malet e Mirditës,
parashutistët Kosovarnisën për në Malësi të Gjakovës.
Udhëheqësi i grupit, ‘Amedeo’ (Destan Berisha), e njofton
Devën nga terreni me anë të radios marrëdhënëse.
Amedeo. Nr. 22 12/9/1950
"Ndodhemi në udhëtim e sipër. Sonte kaluem Drinin.
Ndodhemi në Malësi të Gjakovës. Në Tropojë. Mbasi të
zamë qendër do t'ju lajmëroi.” - Amedeo
Për Amedeo. 12/9/50
"Mbërrita prej udhëtimit të gjatë. Veprimtaria e juej
në zonën ku ndodheni asht nji prej shërbesave tona për
çështjen kombëtare. Në bashkëpunim të ngushtë me Tahir
Hoxhën priten informata të sakta dhe të shumta mbi
lëvizjet ushtarake në të dy anët e ku nit. Qëndroni aty ku
jeni. Tahir Hoxhës të fala të përzemërta.” - Xhaferi
* * *
Parashutistët e Devës nuk e kishin terrenin e përshtatshëm
në Kosovë si ata të Bllokut Kombëtar Indipendent në
Mirditë dhe Shqipërinë e veriut. Blloku kishte çeta të forta
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nëpër male dhe parashutistët u bashkang jiteshin
menjëherë atyre. Ata kishin krijuar edhe besimin në
popullsinë e vendit, ku vepronin çetat dhe gjenin strehim e
mbrojtje. Kurse misionarët e Devës, që mund të quhen
lirishtë vullnetarët e vdekjes, kalonin të përcjellur prej
çetave Mirditore deri në Shqipëri të Veriut dhe pastaj çdo
gjë varej në kontaktet e tyre familjare mbrenda në Kosovë,
gjë që e trazonte Xhafer Devën më së tepërmi. Në Kosovë
nuk kishte më çeta që vepronin maleve, prandaj Xhafer
Devës i duhej të përgatiste parashutistët kosovar në formën
tradicionale; në mbështetje për strehim tek të a ërmit ose
miqtë e tyre personal. Për tre muaj, mbas orëve të stërvitjes
ushtarake, Xhafer Deva kalonte orë të tëra me grupin e vet
parashutist duke iu shpjeguar në hollësi hartat topogra ke
dhe duke biseduar rreth lidhjeve të tyre familjare në
Kosovë, dhe kujt mund t'i afroheshin për strehim.
Simbas korrespondencës së Devës me Shaqir
Kabashin dhe Destan Berishën, dy prej parashutistëve,
Hajredin Vuçiterni kishte bërë një veprim fatal qysh në
llim, kur hynë në Kosovë. Mbas disa muaj strehimi në
Kosovë, në vend që të priste të vihej në lëvizje, ai bjen në
kontakt me Sheh Hasanin cili i kishte thënë se mund t’ia
shpëtonte jetën nëse ai punonte për UDB-ën. Deva i kishte
këshilluar me kohë njerëzit e vet se duhej të qëndronin larg
Sheh Hasanit dhe Hysen Prushit, për arsye se ata ishin bâ
çerdhe e UDB-ës. Tahir Hoxha i Gashit e kishte njoftuar
Devën me kohë, që nga mesi i vitit 1949, se të paktën në
rrethet e ku rit verilindor, midis Kosovës dhe Shqipërisë
nuk vepronte ndonjë çetë kosovare dhe se çeta e tij ishte
zvogluar në shtatë veta. Tahir Hoxha ishte vu në kontakt
me Xhafer Devën nga mesi i vitit 1949, me anë të Pal Bib
Mirakajt, i cili ishte ndërlidhës i grupit të çetave te Mirditës
dhe të Pukës me çetën e Tahirit në Malësi te Gjakovës.

Simbas letrave të Devës, Sheh Hasani e kishte takuar
Hajredinin para se t'a njoftonte UDB-ën dhe i kishte thënë
atij se për ta bindur UDB-ën duhej të pohonte se ai e kishte
vrarë Kapiten Riza Osmanin dhe i kishte marrë arin që
kishte me vete për grupin e tij dhe grupin e Bllokut
Kombëtar Indipendent.
Mbas disa muajsh Hajredini kthehet me mision të
UDB-ës në Itali për të vrarë Xhafer Devën dhe një prift
kroat, të grupit të ustashëve, që UDB-a e cilësonte të
rezikshëm, emri i të cilit nuk përmendet në letrat e Devës.
UDB-a e kishte pajisur Hajredinin me një pasaportë
dhe qitë në Trieste të Italisë. Me të marrë vesh se Hajredini
ndodhej në Trieste, Xhafer Deva, i shoqëruar nga nje o cer
amerikan, shkon ne Trieste, e nxjerr Hajredinin nga burgu i
policisë dhe e sjell ne Romë. Hajredini i tregon Devës në
hollësi planet e UDB-ës dhe personin me të cilin duhej të
taktohej në Ambasadën e Jugosllavisë në Romë, i cili simbas
letrave të Devës, është nje person me mbiemrin Popoviq,
kusheri i a ërm i Milladin Popoviqit, ose vëllai i tij.
Disa vjet më vonë (15 shtator 1962) Deva i shkruan
Destan Berishës një letër të gjatë në të cilën ndodhet edhe
ky paragraf për Hajredinin:
“Nuk kam pa ma budall se Hajredinin. Ai pohon në
UDB-e se e ka vra Rizan, kurse Rizaja asht vra ne Shqipni
nga forcat e policisë, e për vrasjen e të cilit ti e shumë të
tjerë jeni dëshmitarë. Ai u thotë atyne se e ka marrë arin,
kurse ari i asht dorëzue në rregull Kol Çunit i cili ka njoftue
menjiherë qendrën në Romë se të hollat dhe materiali tjetër
asht dorëzue në rregull. Ai bahet mik i Sheh Hasanit tue
qenë i njoftuem prej nesh se Sheh Hasani me shumë të tjerë
ishin në shërbim të UDB-es. Ai vjen në Romë me mision të
caktuem me më vra mue dhe nuk e kryen detyrën por më
thotë - bac unë para vras veten se të vras ty - dmth., nuk i
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kryen detyrat e ngarkueme nga UDB-a. Unë dhe Roger i
kemi spjegue çdo gja dhe jemi përpjekë për nji muej me ja
ndryshue mendimin dhe me e fsheh diku në perëndim. Ky
prap ngulte kambë se i kishte dhane besën Sheh Hasanit
dhe se "Shehi punonte për ne'" dhe nuk mund ta tradhtonte, kurse nga ana tjetër shkon te Popoviqi dhe kthehet
në Jugosllavi ku sigurisht mbas torturave të tmerrshme, e
denojnë me 20 vjet burg. Budallëk të tillë mund të bante
vetëm Hajredini. E pastë veten në qa ë se mund të ket
marrë në qa ë edhe shumë të tjerë në përpjekje për të
shpëtue jetën e vet.
* * *
Kur shkruhet për këto çështje në Shqipëri ose në Kosovë,
studiuesit duhet të tregohen shumë të kujdesshëm në
përdorimin e “dokumentave" të asaj kohe, të fabrikuara
qoftë nga UDB-a jugosllave ose Sigurimi i shtetit shqiptar.
Ata duhet në radhë të parë të bëjnë dallimin midis atyre që
mund të kenë qenë bashkëpunëtorë të sigurimeve
shtetërore të këtyre dy vendeve, dhe mos të fusin në një
kallëp të gjithë udhëheqësit e grupeve nacionaliste
shqiptare në mërgim. Shpesh kam vënë re në shkrime te
botuara dhjetë vjetët e fundit të thuhet se udhëheqësit e
Bllokut si Gjon Marka Gjoni, Koliqi dhe Vërlaci ishin në
shërbim të UDB-es. Përveç dokumentave që këta persona
kanë ruajtur dhe dokumentave të shumta të agjencive
italiane dhe amerikane të asaj periudhe, edhe njeriu më i
thjeshtë, por me logjikë të shëndosh, mund të bëj dallimin.
Këta tre persona (Kapidani i Mirditës, Koliqi dhe Vërlaci)
duke qenë të lidhur ngusht me shërbimet italiane dhe
amerikane në misionet informative dhe luftarake, nuk
mund të ishin bashkëpuntorë të UDB-ës. Marrëdhëniet e
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tensionuara të Italisë me Jugosllavinë për çështje territoriale dhe strategjia amerikane antikomuniste ne kulmin e
luftës së ftohtë, bien në kundërshtim të plotë me pohime
për bashkëpunimin e tyre me UDB-ën. Nuk duhet harruar
se UDB-a, me mjeshtri të madhe, në proceset e montuara
ka perdorë letra, raporte dhe dëshmi gjoja autentike, për të
justi kuar shtypjet më mizore kundër kosovarëve. Dosjet e
punës, shënimet, letrat e këmbyera të Devës me këta
persona dhe me miqët e tij amerikan e italian jo vetëm që
provojnë të kundërtën, por nxjerrin në shesh armiqësinë e
tyre të thellë me Jugosllavinë komuniste. Udhëheqësit e
Bllokut Kombëtar Indipendent i kanë ekzpozuar zyrtarisht
përpjekjet e UDB-ës për te ra në kontakt me ta. Në një
shkrim tjetër do të mirremi më gjersisht mbi takimin e
Çedo Mioviqit me udhëheqësit e Bllokut, bisedën e
zhvilluar midis tyre dhe kushtet e Bllokut ndaj kërkesës
jugosllave për bashkëpunim kundër regjimit komunist të
Shqipërisë.
Pikërisht per këtë çështje, Deva i shkruan Koliqit me
12 qershor 1951: “Keni ba shumë mirë që e keni zyrtarizue
takimin dhe i keni vu kushtet. Kam qenë i bindun se ai nuk
pyet për mue. Nëse ju pyet kush prej tyne u thoni - Deva
asht në Bari. Ata e dinë shumë mirë se kush na mban dhe
na ndihmon ne.
Xhafer Deva në atë kohë banonte në rrethe të Barit,
a ë r k a m p i t u sh t a ra k a m e r i k a n ku s të r v i te sh i n
parashutistët.
Një vit më parë (9 prill 1950) Deva i shkruan
Krasniqit në Australi:
"Shperthimi i nji lufte në Ballkan dhe ma gjanë nuk
duhet t'na gjej të pa përgaditun. Na nuk mund të bajmë
mrekulli por me nji batalion, të cilin besoj se mund t'a krijoj
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dhe udhëheqi, mund të thejmë nji pikë të ku nit sa me hy
në Rrafsh të Dukagjinit.”
Misionet parashutiste të Devës në Kosovë kërkojnë
një studim të imtë. Me interes të veçantë është gjurmimi i
dokumentave rreth vrasjes se Kapiten Riza Osmanit,
problem me të cilin janë marrë edhe qarqet ushtarake
italiane dhe amerikane të asaj kohe.
Riza Osmani "Oscar" ka qenë komandanti i Grupit
Kosovar. Bazuar në shkrimet e Devës, ai ishte personi më i
përgatitur për misionin. Ditën që niset me aeroplan kishte
me vete të hollat - ARIN - për Gjonin, Kolën dhe Alushin. Ai
kishte me vete edhe shifrën e fundit sekrete të cilën duhej
t'a perdorte vetëm në rast urgjence.
Sa më tepër kam gjurmuar fundin e tij tragjik, aq më
tepër kam krijuar pershtypjen se zbardhja e vrasjes së tij
kërkon një gjurmim përtej letrave dhe shënimeve të Devës.
Simbas të dhënave (komunikimeve radio - marrëdhënëse),
Kapiten Riza Osmani dhe Nue Frisku janë vrarë gjatë
hedhjes nga aeropalni. Gjatë zbarkimit të Grupit Kosovar në
fushën Laje janë plagosur edhe Gjon Gjinaj e prof. Alush
Leshanaku, dy udhëheqësit e grupit që kishin përgatitur
terrenin dhe prisnin në fushën e zbarkimit. Dihet gjithashtu
se ky grup është nisur me aeroplan nga Bari i Italisë dhe jo
nga Ishulli i Montekristos.
Nga një letër e prof. Ernest Koliqit dërgue Devës, me
3 mars 1951, thuhet se: "në mbledhje u bisedue çashtja e
likvidimit t' Oskarit të ndjerë. Në Ministrinë e Luftës u
bisedue edhe për ty. Kryedetari (Admirali Talragio, IL.) do
të kujdesohet personalisht m'e shpjegue punën…".
Megjithëse letra e Koliqit është shkruar me shifra, ky
paragraf i veçantë le të kuptohet se lidhur me vrasjen e
Kapiten Riza Osmanit është marrë edhe ministria italiane e
Mbrojtjes.
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Gjashtë muaj më vonë, (dhjetor 1950), në nje
komunikatë të Ministrisë së Punëve të Mbrendshme të
Shqipërisë, të transmetuar nga Radio Tirana, mbi atë që e
cilëson si "qërim hesapesh" me grupet që hidheshin në
Shqipëri, midis tjerash thuhet se nga një grup i ardhur prej
Rome ishin vrarë, Bardhok Gjeta, Nue Prisku (Frisku-IL.)
dhe Ali Riza. Mendoj se, Ali Riza, është Riza Ali Osmani.
Mbas 18 vitesh (shtator 1968) ai mirret përsëri me
çështjen e vrasjes së Kapiten Riza Osmanit. Në disa letra
dërguar Shaqir Kabashit në Bufalo të New Yorkut, një prej
parashutistëve që kishte zbarkuar me Riza Osmani, Deva
shkruan:
"Fahredin Osmani (Deva mbiemrin Osmani në të
gjitha letrat dhe shënimet e shkruan, “Smani” - IL.) me pat
shkrue nji letër mjaft të gjatë - tri faqe maqine - me shumë
hollësi tue akuzue Hajredin Vuçitërnin si vrasësi i kapiten
Riza Osmanit, etj, etj. Në mes tjerash thotë edhe që Nezir
Kabashi - nëse nuk jam gabim Nezirin e kam pas pa nji herë
në Stamboll - i cili ndodhet në Gjermani, ka vërtetue
vrasësin. Mandej shkruen që Ahmet Aga Rashkoci ka
shkaktue vrasjen e të tjerëve, tue veprue në emnin tim. Me
pak alë gjana të tmerrshme, akuza me vend e pa
vend..." (Letër e Devës dërguar Shaqir Kabashit, me 5
shtator 1968).
Në vazhdim të letrës Deva thotë, "duhet njoftue këtë
maniak ( ala është për Fahredin Osmanin, IL.) se, edhe
nëse i kanë thanë që Hajredini e ka vra kapiten Osmanin
me rastin e ndeshjes me komunistët dhe i ka marrë arin që
Kapiteni ka pasë me vete, e kanë gënjye, se ju keni qenë
bashkë me Hajredinin deri ne Lumë dhe mandej ai ka
vazhdue për në Prizren dhe ju keni ndjek rrugen tuej."
Simbas një letre të Musa Vuçitërnit, Fahredin Osmani
nuk është i vëllai i Riza Osmanit. Deva i shkruan Musës:
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"Siç e dinë, ky mision ka qenë mjaftë fatëkeq dhe me
gjithë mundimet e mija me e ndalue implikimin e juej
(mbasi duelt në Greqi) në misione tjera prej Greqisë, siç e
dinë vet, nuk pata sukses. Ndjesë paçin, Ahmet Kabashi e
Beqir Bajgora, me të cilët pata folë atëherë në telefon,
vazhduen gjithashtu, edhe Destani. Hajredin Vuçitërni
mbeti n' Jugosllavi dhe si u kuptue ma vonë u ngarkue prej
UDB-es me u kthye në Romë per me u kthye prap me
mision në Jugosllavi ku u burgos dhe denue 20 vjet.". (Letër,
11 shtator 1968).
Për të spjeguar përpjekjet e Xhafer Devës për
nxjerrjen e njerëzve të tij nga Greqia, duhet të kthehemi
përsëri te llimi i vitit 1951. Pikërisht me 23 janar të atij viti,
Deva informohet në Bari se katër prej parashutistëve të tij
kishin dalë në Greqi. Ai menjëherë shkon në Romë drejt e
të banesa e mikut të tij amerikan, z. Hart, dhe kërkon që ai
ta ndihmonte të shkonte ne Greqi sa më parë për t’u takuar
me ta dhe për t'i nxjerrë nga Athina. Deva ishte njoftuar
gjithashtu se ata ishin të izoluar në një kamp të posaçëm. Z.
Hart e këshillon miqësisht por me njëfarë kembënguljeje,
që mos të shkonte në Greqi por të priste deri sa të kthehej
nga Washingtoni z. Roger, i cili kishte marrë "dhjetë ditë
pushim" dhe ndodhej në Amerikë. I zemruar së tepërmi,
Deva shpërthen me këto alë:
"Zotëri unë nuk jam agjent. Unë jam Xhafer Deva.
Unë dua t’i sjell këtu njerëzit e mij sa më parë ".
Pa humbur kohë, të nesërmen, Deva çfrytëzon një
kontakt të mikut të tij Roger dhe niset për Athinë. Me të
arritur në kryeqytetin grek kërkon takim urgjent me
generalin grek, Nikolopulos, të cilin e kishte takuar edhe
nje vit më parë po në Athinë. Tani për Devën kishte
ndryshuar çdo gjë. Asimi ( Jakova) ishte zëvendësuar.
Shërbimi amerikan e kishte dërguar me punë në një vend
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të panjohur për të. Një o cer i ri shqiptaro-amerikan me
mbiemrin Williams e kishte zëvendësuar Jakoven. Gjenerali
grek i thotë Devës se ai nuk kishte të bëjë gjë me njerëzit e
tij, ata ishin ne dorë të amerikanëve dhe vetëm z. Williams
mund të bisedonte me ta. Z. Williams i thotë Devës se ai
mund të takohej me parashutistët në praninë e tij dhe
mund të bisedonte vetëm rreth g jendjes së tyre
shëndetësore dhe asgjë tjetër.
Mbas bisedimit me gjeneralin grek dhe o cerin
amerikan, Deva heq dorë nga takimi dhe kërkon të iste
vetëm në telefon me Destanin. Gjenerali i mundëson
bisedën telefonike dhe Deva të nesërmën kthehet në Bari.
Ai kthehet i dërrmuar moralisht, i ftohur me një plevitje
sepse kishte bërë udhëtimin në mes të dimrit veshur me një
pardesy të hollë. Nga letrat që u shkruan më vonë z.
Krasniqit në Australi dhe mikut të tij Roger në Romë, për
herë të parë e shilon veten të mundur, njeri që është prerë
në besë nga miqtë e tij që nuk e kanë ndihmuar në
momentin që ai e cilëson si ndër më të vështirët e jetës së
tij.
Pa vu në dukje dëshprimin e tij, Deva i dërgon grupit
të vet në Athinë këtë letër:
I dashtuni Beqir, Ahmet, Destan e Shaqir!
Biseden telefonike që pata me Shaqirin dhe mandej
edhe me Beqirin kur isha në Athinë, sigurisht u kan
komunikue Beqiri dhe Shaqiri. Tashti që kam rastin me Ju
shkrue me anën e miqëve që janë në gjendje me Ju dorëzue
këtë letër, po përsëris “mirë se keni ardhë' me gjithë urimet
e mija për mirëshendetin e Juej.
Me gjithë përpjekjet e mija për me mujt me Ju pa
personalisht, deri tashti nuk e pata mundësinë. Ardhja atje
shtyhet deri mbas festave. Me rastin që kam për të ardhë
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atje me Ju pa do të mundohemi bashkarisht me skjarue
shumë sende që tash për tash kanë mbetë të errta. Nuk asht
besoj nevoja që të theksoj edhe një herë atë alë që Ju
thash në telefon. Jam i bindun që jeni besnik të udhëzimeve
dhe porosivet që mujta me ju dhanë me rastin e bisedës.
Sot m'u komunikue që Ju kishit çfaqë deshirën me
mbetë në vendin ku ndodheni. Si do qoftë, edhe këtë do ta
sqaroshim kur të shifemi. Asht mirë që të keni durim deri
sa mos të shifemi.
Zotnia që më dha mundësinë me bisedue me Ju në
telefon, më pat sigurue se do të kujdesohej për Juve dhe me
pëlqeu sot shumë lajmi me të cilin më siguruen se gjendja e
juej shëndetësore asht përmirësue. Kam përshtypjen se
asht meritë e zotnisë që përmenda ma sipër.
Për fatekeqësinë e Hajredinit nuk kam asnji lajm.
Nuk e shof të arsyeshme të shpjegohemi këtu ma tepër dhe
po më duhet me shty çdo shpjegim deri sa të takohemi
bashkë.
Të gjithëve ju marrë ngrykë
I jueji, Xhaferi
Romë, 10 shkurt, 1951
Ndërkaq, katër ditë më vonë, Xhafer Deva i shkruan
lidhur me këtë çështje z. Roger Hollingshead:
I dashur zoti Roger,
Bari, 14 shkurt 1951
Mbasi mbërrina nga Greqia, me 7 shkurt, kisha ndër mend
të nisesha menjeherë për në Romë, por siç e shihni,
vazhdoj të jem akoma në Bari dhe më vjen keq që nuk

fj

119

munda të nisem për Romë, edhe për shkak të sëmundjes
sime. Jam i detyruar të qendroj në shtrat edhe disa ditë të
tjera.
Duke parë që koha po kalon, vendosa t'ju shkruej
dhe t'ju njoh me gjendjen që gjeta në Athinë lidhur me
njerëzit, por në të njejtën kohë edhe përsa i përket
mendimit të njerëzëve tuaj në Athinë lidhur me gjendjen në
përgjithësi, meqenëse punët e tyre nuk kanë të bëjnë me
mua.
Per fat të keq unë mbërrita në Athinë të shtunën në
mbrëmje, me 26 janar dhe m'u desh të pres deri të hënën,
për të marrë kontakt me njerëzit kompetent atje. Unë
munda të gjej se ku ishte gjenerali Nikolopulos, meqenëse
zyrat e tij nuk ishin më atje ku unë kisha qenë para një viti i
shoqëruar nga zoti Jakova. Unë munda, të paktën, të takoj
g jeneralin Nikolopulos dhe pas përshëndetjeve të
zakonshme, paraqita atij objektivin e qartë të udhëtimit tim
në Athinë me kerkesën për ta zgjidhur të gjithë çështjen, në
menyrë që unë të mund ta shkarkoja veten në të ardhmen
nga përgjegjësitë lidhur me njerëzit e ngarkuar aktualisht
me misione ne Shqipërine Komuniste. Kësaj kërkese
gjenerali Nikolopulos iu përgjegj duke shprehur keqardhje
për faktin se nuk dinte vendndodhjen e këtyre njerëzëve,
por shprehu gatishmërinë e tij për të më takuar me o cerin
e ngarkuar me këtë detyrë, duke më thënë të shkoja dy ditë
më vonë, për shkak se o ceri në alë nuk ishte aty. Pasi
shkëmbyem mendime mbi gjendjen në Shqipëri dhe
veprimtarinë e misioneve të ndryshme brenda në Shqipëri,
unë u largova.
Siç kishim rënë dakord, unë shkova ta takoj
generalin Nikolopulos pas dy ditësh dhe në fakt o ceri me
të cilin do të takohesha njoftoi në prani të gjeneralit që
njëri nga njerëzit ishte vrarë, kurse një tjetër guronte i
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humbur. Persa më përket mua, duke u nisur nga
informacioni që disponoja, munda të kon rmojë vetëm
pjesërisht këtë njoftim dhe pikërisht që njëri ishte vrarë.
Megjithë informatat e qarta dhe të perpikta të o cerit të
ngarkuar me këtë punë, lidhur me të vrarët dhe të
zhdukurit, gjenerali Nikolopulos tha se ishte marrë vesh me
zotërinjt amerikanë që të takoheshin me mua të nesërmen,
duke u nisur edhe nga fakti që ai, gjenerali Nikolopulos, e
konsideronte të gjithë çështjen si një problem të
amerikanëve.
Të nesërmen, me 31 janar, mua më prezentuan me
një zotni amerikan, zotni Williams, (në të vërtetë një
shqiptaro-amerikan dhe pasardhësi i zotit Jakova), me të
cilin duhet të bisedoja. Biseda jonë ishte shumë e shkurtër,
për shkak edle të pozitës se këtij zotnie. Në llim të bisedës
ai më tha se njerëzit, me përjashtim të njerit (Beqir
Bajgora), që mungonte, ishin të gjithë shëndosh e mirë në
Athinë. Nga hetimet, shtoi ai, dilte se nuk kishte siguri në se
personi në alë ishte i vdekur apo i gjallë, apo që mund ta
kishin kapur. Zoti Williams vazhdoi të më thotë se kishte
dëgjuar nga gjenerali që unë deshiroja të takohesha me
njerëzit, fakt të cilin unë e kon rmova. Ai pastaj më pyeti se
për farë do të bisedoja me ta, meqenëse unë duhet ta
ku zoja bisedën me ta rreth gjendjes së tyre shendetësore,
por jo më shumë se kaq. I vetëdijshëm për këtë ku , unë iu
pergjigja menjëherë, se për shkak te ku zimeve që mi
permendi, une hiqja dorë edhe nuk dëshiroja të takohesha
me njerezit.
Zoti Williams vazhudoi të reagojë ndaj qëndrimit tim
duke thënë se asnjëherë nuk ishte perdorur forcë për t'i
ngarkuar këta njerëz me misione se ata kishin punuar
shumë mirë. Kur më tha këto alë, iu pergjigja se nuk kisha
parasysh ndonjë gjë të tillë, si për shembull përdorimin e
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forcës, etj., por që ishte detyra ime të vija në dukje se unë
nuk duhet te konsiderohesha si një agjent dhe aq me pak si
një furnizues i shërbimeve amerikane me agjent, duke
shtuar se të paktën unë e ndieja veten përgjegjës për
njerëzit e rekrutuar prej meje. Në fakt këta njerëz ishin
ngarkuar me një mision në Shqipëri, si rezultat i një
bashkëpunimi të ngushtë me zotërinjtë në Itali dhe është
për këtë arsye që unë s'kam ç'të diskutoj më me te, meqë,
përsa më përket mua, e gjithë çështja mbetet të zgjidhet me
zotërinjtë në Itali. Duke i vënë në dukje zotit Williams se do
të për toja nga qendrimi i tij, dola nga zyra duke e
falënderuar generalin për ndihmën e dij dashamirëse.
Siç e shihni, i dashur Roger, njerëzit që, më se një vit
më parë ishin marrë nga zotërinjtë në Greqi, të cilët kishin
dijeni të plotë rreth misionit të tyre të mëparshëm në
Shqipëri, ishin dërguar dy herë me misione të ngjashme në
Shqipëri, megjithë sigurimet e dhëna nga zoti Jakova se ata
do të trajtoheshin mirë, në pritje që e gjithë çështja të
zgjidhej në Romë. E vlen ta përmendim këtu që zoti Hart
kishte dhënë të njëjtat sigurime në Romë, duke pohuar se
një zgjidlhje do të gjendej herët a vonë.
Duke lënë me një anë faktin e vajtuar që mua vetë
para një viti m'u desh të zbuloja mbërritjen e atyre njerëzve
në Greqi, ndërkohë që zoti Hart ishte plotësisht në dijeni të
mbërritjes së tyre në këtë vend, më vjen shumë keq të
vazhdojë me mjetet më të turpshme të ndjekë veprimtarinë
e këtyre njerëzve dhe të mësoj nga persona të tretë, që një
apo më shumë prej tyre kanë vdekur ose janë humbur. I
vetëdijshëm për përgjegjësinë e rëndë që kam, për t'u
justi kuar në të ardhmen para prindërve ose të a ërmve të
këtyre njerëzve të përshkruar më sipër, unë i bëj vetes
pyetjen se sa kohë do të vazhdojë kjo gjendje. Siç e dini
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dëshira ime është ta zgjidhë gjithë këtë çështje në mënyrë
që të mos mbajë mbi vete ndonjë përgjegjësi.
Unë fare lehtë mund të isha takuar me ata njerëz në
Athinë, por nuk e bëra nje gjë të tillë për të qenë korrekt
deri në fund. Duke folur në emër të eprorëve të tij në
Athinë, zoti Williams më tha se ata nuk kishin përdorë
kurrë forcën. Është e vërtetë se ata nuk e përdorin forcën
ku duhet ta përdorin, por vetëm atje ku nuk duhet. Ata
jetojnë me mendimin se askush tjetër, perveç atyre, nuk e
di që këta të rinj, duke marrë zemër nga fakti që janë duke
kryer detyrën e tyre ndaj atdheut me ndihmen amerikane,
hidhen me parashuta në vendin e armikut në nje mënyrë
që ata mbeten atje ku janë lëshuar, me këmbë të thyera, në
mëshirën e plumbave të armikut.
Siç e shihni, i dashur zoti Roger, unë kam
grumbulluar shumë të dhëna dhe fakte që provojnë në
menyrë të mjaftueshme një lloj veprimtarie me një sfon,
për të cilin duhet vënë në dijeni eprorët e tyre, në mos për
një gjë tjetër, për hirë të reputacionit të shkëlqyeshëm të
Shteteve te Bashkuara.
Do të më vinte shumë mirë sikur të diskutoja të
gjithë këtë çështje me ju, sa më shpejt që të jetë e mundur,
me shpresën se ju do të me ndihmonit me dashamirësi për
gjetjen e një zgjidhjeje të drejtë për këtë çështje.
Me nderimet e mia më të mira për zonjën Roger, unë
mbetem sinqerisht i Juaji.
Xhafer Deva
Bashkë me letrën dërgue z. Roger, Deva i përcjell atij edhe
nja dhjetë faqe informata të cilat kishte lluar t'i merrte
nëpërmes postës diplomatike nga një mik i tij i njohur me
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emrin, Kenan. Ky person që ishte mik dhe shok shkolle i
Devës qysh në Robert Koleg, punonte për konsullatën turke
në Shkup. Kenanit i kishte dërguar disa informata edhe
Destan Berisha (parashutist i Devës) nga fshati Bilusht i
Prizrenit. Këtë emër Deva ia kishte besuar në mënyrën më
sekrete Destanit dhe e kishte këshilluar atë që ta furnizonte
me informime të porositura më lart. Për shkak te
marrëdhënieve të mira midis Jugosllavisë e Turqisë, Deva
besonte se posta me ambasadën dhe konsullaten turke në
Beograd dhe në Shkup nuk kontrollohej nga UDB-a. Kenani
e furnizon Devën me informata mbi zhvillimet e brendshme
në Jugosllavi dhe në veçanti në Kosovë për mëse 3 vjet.
Kenani ia dërgonte informatat me postën diplomatike z.
Gelek, i cili nuk dijmë se kush është. Informatat i vinin
Devës nga Stambolli në Bari e në Romë, me anën e
ambasadës turke në kryeqytetin italian.
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Përpjekjet e Xhafer Devës për
krijimin e një qendre sekrete
informimi në Kosovë, në shërbim të
amerikanëve

M

bas mbylljes së misioneve parashutiste, Xhafer
Deva sheh se çdo gjë po ndryshonte në politikën
ndërkombëtare sidomos në qëndrimin politik të
Shteteve të Bashkuara ndaj Ballkanit. Tani edhe ai
ndryshon taktikën ndaj Jugosllavisë, bën plane për
themelimin e një qendre sekrete infomimi në Kosovë.
Fillimisht qëllimi i tij ishte në Shkup, por më vonë, mbas
një vizite në Stamboll, vendos që qendra të ishte aty. Nga
Stambolli Deva i dërgon Zyrës së Shërbimit Amerikan në
Romë disa raporte informatash. Raportet janë shkruar në
gjermanisht. Roger njihte mirë gjermanishten, italishten
dhe frengjishten. Ja një prej tyre:
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Subjekti: Raport mbi zbatimin e detyrës në Stamboll
Në lidhje me: Instalimin e informatorit në zonën e
Kosovës dhe, për këtë, planet e parashtuara me 14 Gusht
1953. Në përputhje me detyrën për në Stamboll, nga 20
Gusht deri me 11 Shtator 1953, u zbatua sa më poshtë vijon:
Pjesa I - Mbledhje e informatave në zonat Kosovë dhe
Maqedoni
Aty u takuan “grupet turistike” me 15, 20 dhe 25 Gusht
1953, respektivisht tri grupe njëri mbas tjetrit, gjithsej 144
persona. Çdo grup ishte nën drejtimin e një udhërrëfyesi
dhe asistentit të tij, realisht agjentë të UDB-es. Pjesa më e
madhe e udhëtuesve vinte nga zona e Maqedonisë!
Çuditërisht, midis udhëtuesve këtë radhë kishte edhe serbë
e malazezë, të cilët nuk kanë asnjë lloj lidhjeje në Turqi.
Simbas thënjeve të disa shqiptarëve, detyra e tyre ishte të
vepronin si spiunë. Përgjithësisht u pohua se të gjithë
turistët udhëtues për në Turqi ishin instruktuar në
konferenca politike, përpara nisjes së tyre, në lidhje me atë
se si duhej të silleshin në Turqi. Në fund të çdo konference,
atyre iu bë e qartë se nuk duhej të takoheshin me "armiqtë
e popullit", të cilët kishin gjetur azil në Turqi, dhe sidomos,
në mënyrë të veçantë, u theksua se nuk duhej të takoheshin
me Dj.D. (Xhafer Devën - IL.).
2. Midis turistëve ishte vetëm një element i
përshtatshëm për t'i besuar detyrën e instalimit të
informatorit. Megjithatë, këtij mund t'i jepej vetëm detyra
që të transmetonte udhëzimet e instalimit të informatorit
tek një person i besuar me kohë në Kosovë. Midis turistëve
nuk kishte asnjë person të përshtatshëm që t'i besohej
detyra e dërgimit rregullisht në Stamboll të informatave
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aktuale të natyrës politike, ekonomike dhe ushtarake. Edhe
për sa i përket instalimit të informatorit, plotësimi i
objektivave del në pah si i pa arritshëm.
Pjesa II - Instalimi i informatorit në zonën e Kosovës.
1. Siç u përmend më sipër, midis turistëve ndodhej
një njeri i besuar, i sigurt, i cili me 25 gusht arriti në
Stamboll dhe u bë e mundur t' besoheshin instruksionet e
transmetuara simbas interesit tonë. Nëpërmjet këtij shansi
oportun u bë e mundur të shmangej dërgimi i një njeriu të
besuar nga Stambolli.
Njeriu në alë, i cili nuk zotëronte njohuritë dhe nuk
ishte i aftë sa lypsej për një informator, u instruktua me
detyrën për të transmetuar udhëzimet në informatorin e
përcaktuar. Meqenëse marrja me vete e dokumentave dhe
vlerave monetare përbënte një rrezik të madh, duke patur
parasysh kontrollet shumë të forta, si dhe kontrollet
trupore në zonën jugosllave, atij iu bënë të qarta udhëzimet
në disa bisedime dhe ai e mori përsipër vullnetarisht që
këtë gjë t'ia transmetonte gojarisht njeriut të besuar që
vepronte në Mitrovicë të Kosovës.
U ra gjithashtu dakord që mediatori (informatori) do
të furnizohej me instruksionet e shkruara dhe mjetet
monetare në stacionin e trenit në Beograd nga një qytetar
turk i cili udhëtonte transit nga Beogradi në Gjermani. Të
gjitha hollësit që lidheshin me këtë operacion u akorduan
në rrugë te kujdesshme në mënyrë të atillë që mediatori
(informatori) të priste qytetarin turk me 17 shtator, në orën
23:30, në stacionin e trenit në Beograd dhe të merrte në
dorëzim gjithçka.
Udhëzimet si dhe anketat e përgatitura në Romë u
përkthyen dhe ju dorëzuan qytetarit turk. Përveç
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dokumentave, atij ju dhanë me vete edhe 200 dollarë. Në
këtë mënyrë pjesa e parë e operacionit përfundoj me
sukses.
Informatorit ju bë e qartë në udhëzimet që iu dhanë,
se 200 dollarët ishin përcaktuar për llimin dhe për të
mbuluar shpenzimet e udhëtimit si dhe shpenzime të tjera
të vogla, me detyrën që të dërgonte në Stamboll me
informatat më të para vlerësimin e kostos mujore, duke
marrë parasysh raportet vendore (kushtet ku ai do të
jetonte) si dhe aktivitetin që do të kryente. Siç dihet, edhe
nga llogaritë e bashkangjitura, informatori i Kosovës duhej
të kreditohej me 200 dollarë nën inicialet K.Z., shumë e cila
duhet si një parapagesë për punën që do të kryej.
2. Duke ju referuar gabimit të një elementi të sigurtë
nga zona e Maqedonisë, informatorit K.Z., ju transmetuan
me shkrim udhëzimet e cituara nën II 2a dhe 2b. Për sa i
përket II 2c, u hoq dorë për shkak të zbulimit në Stamboll.
Mbyllja e përkohëshme e rrugës së korrierit nëpërmejt
Austrisë u bë për shkak të distancave të gjata, kështu që
nuk ishte e domosdoshme të parashikoheshin rreziqe që
lidheshin me këto largësi. Megjithatë, kjo rrugë, korrierit ju
la në dorë për ta gjykuar.
Në lidhje me pikën II 2d, ku është përmendur
instalimi në Shkup i një qendre transmetimi të informatave,
duhej që kjo të pësonte një ndryshim për të gjithë
aktivitetin e çështjes decisive.
Instalimi i një qendre të tillë në Shkup duhet konsideruar i pamundur duke patur parasysh mbikqyrjen e
organizuar tejpërtej nga UDB-a në zonën maqedonase.
Mundësia e vetme, e cila siguron më së miri transmetimin e
informatave, është nëpërmjet dërgimit të korrierëve special
nga Stambolli. Për këtë u ra dakort që në kohën më te
shpejt të dërgohej një korier nga Stambolli për në Jugosllavi

fi

-

-

-

128

fi

129
-

fi

me nje valixhe të pajisur posaçërisht për këtë qëllim. Ky
korrier do të ketë detyrën e vetme që të bjerë me vete në
Stamboll informatat e zbuluara nga informatori, informata
të cilat pa u ndryshuar, do të mund të çohen me rrugë
diplomatike në Romë.
Korrierët do të rekrutohen nga radhët e shqiptarëve
kosovarë të besuar që jetonin në Turqi për një kohë të
gjatë. Prandaj vendosja e qendrës së transmetimit të
informavate do të jetë Stambolli në vend të Shkupit.
Autoritetet turke nuk duhej informuar në asnjë mënyrë për
eksistencën e një qendre të tillë dhe duhej gjendur një
maskim i përshtatshëm për këtë qendër.
Në lidhje me pikën II 2c, të gjitha detyrat që i
përkisnin asaj u përkthyen dhe ju dhanë informatorit. Sa i
takon qëndrimit të Sheh Hasanit dhe qëllimit për ta lëvizur
atë në anën tonë, ka rezultuar për një mundësi të
favorshme, për shkak të një ngjarjeje të papritur mbas
nisjes time nga Stambolli dhe është kon rmuar pohimi i
Hajredin Vuçitërnit. Sheh Hasani përveç Hajredin
Vuçitërnit ka ndihmuar gjithashtu një njeri tjetër të besuar
që e ka takuar në Stamboll, i quajtur Nexhip Musa, për të
udhëtuar në Turqi me një pasaportë të rregullt jugosllave,
ku ai ka një vlla të tij - një major turk. Nexhip Musa ishte
dënuar me vdekje në vitin 1945 dhe ishte fshehur në male
deri në vitin 1950, deri sa ishte plagosur. Për shkak të plagës
ai ishte detyruar të kërkonte ndërhyrien e Sheh Hasanit.
Sheh Hasani e ka parë atë në vendin ku ai qendronte i
fshehur dhe dy ditë mbas kësaj është shfaqur përsëri
personalisht dhe e ka dorëzuar atë tek UDB-a. Nexhip Musa
ka kaluar tre vjet në spital dhe kampe të ndryshme dhe në
llim të vitit 1953 është lënë i lirë. Kjo ndërhyrje e Sheh
Hasanit, i cili është i njohur dhe i denoncuar në të gjithë
Kosovën si një agjent i rrezikshëm i UDB-ës, na bën të

besojmë se ai është i lidhur me dikë ne Turqi. Kjo mbetet
për t'u gjurmuar me shumë kujdes.
Stamboll, 14.10.1953
Në fund të raportit, Xhafer Deva jep hollësi rreth
shpenzimeve të bëra në lidhie me udhëtimin e tij në
Stamboll, duke lluar nga kostoja e biletës së aeroplanit
dhe deri tek të gjitha shpenzimet e tjera, me përjashtim
atyre të etjes. Deva udhëzon zyrën amerikane në Romë
me këtë shënim në fund të raportit:
“Sqarim: 1. Shpenzimet e bëra në Stamboll në
shumën prej 524 lira turke duhen ndarë në mënyrë të atillë
që të kuptohet që shpenzimet për etje nuk ishin të
domosdoshme, por duhen marrë parasysh shpenzime të
veçanta për takime me personat e hyrë nga Jugosllavia. Një
mesatare prej a ërsisht 23.50 lira turke në dite. 2. Shuma
prej 200 dollarësh për informatorin K. me 10.9. duhet
regjistruar si parapagesë për K. 2. 3. Lidhur me shumën
prej 30.700 - e regjistruar si Saldo (balance) do të vijojë në
mënyrë shtesë një llogari të veçantë “.
Mbas raportit organizativ, Xhafer Deva jep hollësi
rreth informatave politike në Jugosllavi në përgjithësi, dhe
gjendjes së shqiptarëve në Magedoni e Kosovë në veçanti.
Maqedonia: Spastrimi sistematik e legal i elementit
shqiptar (mysliman) nga zona e Maqedonisë. Mbi bazën e
nje dekreti shtetëror të Republikës Federative të
Maqedonisë, me aprovimin e qeverisë qendrore të
Beogradit, si dhe një marrëveshjeje shtetërore dy-palëshe
me Turqine, çdo qytetar jugosllav i Republikës Federative
të Maqedonisë me "kombësi turke" mund të kërkojë
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emigrim për në Turqi duke paraqitur më parë një vërtetim
të këshillit lokal (pushtetit lokal) për humbjen e zotërimeve.
Bazuar në vërtetimin e përmendur më sipër i cili i
jepet të interesuarit në dy kopje, mundet që "myslimanet"
të kërkojnë emigrimin. Kërkuesit i ofrohet një trajtim
shumë i shpejtë i çështjes, ku kapërcehen të gjitha
formalitetet e zakonshme, kështu që kërkuesi brenda disa
ditëve ka në çantën e tij pashaportën e emigrimit.
Konsullata turke në Shkup shpërndan - gjithashtu pa asnjë
vështirësi - viza të hyrjes. Me këtë mundet që çdo
"mysliman" që banon në Maqedoni dhe që deklaron me
shkrim kombësinë e tij "turke" të emigrojë për në Turqi.
Kjo masë e Beogradit synon dy objektiva:
a. Nëpërmjet shpërnguljes paqësore të pjesëve të
mëdha të elementit shqiptar nga kjo zonë delikate (nga
numërimi i popullësisë prej regjimit të Titos, a ërsisht
200.000 shqiptarë dhe 45 mije turq) në zonat ku tare
Tetovë, Gostivar, Kërçove, Strugë dhe Ohër, të cilat
përfaqësojnë shumicën absolute, të paktën do të arrihen
raporte minoriteti. Për konsekuencë, pretendimet e
shqiptarëve për këto zona ku tare do të shmangeshin dhe
do të ruhej karakteri sllav.
b. Nëpërmjet kësaj mase qeveria e Beogradit ton
simpatinë jo vetëm të maqedonasve por të të gjithë popujve
jugosllav e pansllav të krijuar, një masë të cilën e
imponojnë edhe sunduesit e Moskës, por akoma më shumë
se kaq, kjo është në harmoni me vijën pansllaviste.
Axhustimi i këtyre "Iehtësirave" për popullësinë
shqiptare është për të ardhur keq sepse shqiptarët po e
paguajnë lart çmimin e lirisë nga terrori sllavokomunist,
duke lëshuar trojet e veta mijëvjeçare dhe duke zgjedhur
për atdhe të ri stepat turke.
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Sferat autoritare në Ankara ërkojnë duart nga
gëzimi për një ndërmarrje (pazar) të mirë që kanë bërë,
sepse kanë gjetur elemente punëtore, produktive dhe pa
pretendime për stepat e tyre, ndërsa harrojnë me këtë që i
njëjti fat, shpejt ose vonë, mund t'u takoje edhe atyre, bile
edhe më keq."
Në raportin mbi Kosovën, shihet qartë se i gjithë
personeli drejtues politik dhe administrativ ështe në dorën
e serbëve, malazezëve dhe boshnjakëve. Në raport
theksohet gjithashtu se tre deri në pesë përqind janë
shqiptarë, natyrisht njerëz të besueshëm të UDB-ës. Mbasi
rendit personelin drejtues të të gjitha fushave të jetës
politike, ekonomike dhe shtetërore në Kosovë, Xhafer Deva
sjell si shembull qytetin e tij të lindjes, Mitrovicën:
“Të gjitha segmetet e jetës së distriktit të Mitrovicës
drejtohen nga këta persona: Kryetar, Mija Cvetiq (serb)
Sekretar Mustafa Osmanoviq (boshnjak). Pastaj vazhdojnë
zevendësdrejtuesit, këshilltarët, këshilli i Komunës dhe
UDB-a. Rade Vuksanovig (serb), Qazim Bajgora (shqiptar),
Misha Mirkoviq (serb) dhe ndërkohë drejtor i minjerës së
Trepçës), Predrag Miqoviq (serb), Bllazho Lutica, Milija
Kovaçeviq (serb), Milan Petrushiq (serb), Hysen Prekazi
(shqiptar). Drejtues i departamentit për punët e
mbrendshme: Rasim Çerkez (boshnjak) dhe vazhdojnë
emrat e këshillit të Komunës ku janë renditur gjashtë
serbomalazez dhe dy shqiptarë. UDB-a në Mitrovicë
drejtohet prej she t Aleksa Vuçiniq me personelin e tij,
o cerë me grada, të gjithë serbo-malazez dhe dy agjentë
shqiptarë Jusuf Abdullahi dhe Musa Batalli nga Gjakova ".
Në raport përfshihen edhe bisedimet e Devës me
kolonelin turk, Timur Bej.
Bisedë me zëvendësin e zotit Celal Koral:
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Me 28 gusht 1953, unë pata një bisedë të gjatë me
zëvendësin e zotit Celal Koral, kolonelin Timur Bej, meqë
C.K. për shkak të keqësimit të sëmundjes së tij të veshkave
ishte nisur për në Gjermani.
Pyetjes time lidhur me instalimin e një qendre Peiler
(d.m.th. që ushtron veprimtari komplotuese) në Stamboll
për shkak të ndryshimeve të menjeherëshme të situatës,
Timur Bej nuk mund t'i jepte asnjë përgjegje sqaruese dhe
konçize. Ai shprehu sigurinë që për të rrethanat ishin të
panjohura dhe që e gjithë çështja në tërësi ishte alarmuese.
Ai i qëndron akoma pikëpamjes që instalimi i kësaj qendre
do të ishte mjaft domethenëse dhe me shumë leverdi për të
dy palët.
Por komentin tim që motivet e këtij vendimi nga
Ankaraja duhej të ishin të natyrës politike, ai më kërkoi që
të shpjegoja hapur mendimin tim në këtë gjë dhe të beja
insinuata lidhur me paktin e asistencës midis tre shteteve të
Ballkanit nga njëra anë dhe marrëdhënieve shumë të
tensionuara midis Italisë dhe Jugosllavisë nga ana tjetër. Në
këtë pikë Timur Bej ku zohej në shprehjen e mendimit të
tij personal dhe refuzonte të jepte një arsye bindëse për
këtë. Ai më siguronte mua se gjithashtu edhe Celal Bej nuk
ishte i informuar për sa më sipër, por si një njeri që
mendon në mënyrë logjike, ai besonte, se nuk ishte rasti
për të ndërprerë marrëdhëniet tona edhe në fushën e
shkëmbimit të informatave.
Në vazhdën e diskutimit mbi këtë pikë, unë munda ti
bëj atij një koment për amerikanët, kjo do të thotë që ata
nuk e dëshirojnë instalimin e nje zyre përfaqësuese
shërbimi në Turqi. Kjo është e vërtetë - tha ai - ; unë mund
të kujtoj që amerikanët na e refuzuan instalimin e një zyre
të tillë të ngjashme, por si të thuash, ai nuk na e dinte
arsyen e vërtetë.
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Pastaj ne e kaluam diskutimin tonë tek jugosllavët
dhe aktivitetin e tyre ne sferën tekniko-ekonomike të cilën
ata e kanë zhvilluar në Turqi. Unë thash që është e
pakuptueshme që jugosllavët, pranë Gjermanëve,
Amerikanëve, Holandezëve dhe Italianëve, në gjithçka janë
më të lirët (në pikëpamje të kostos). Unë solla të dhëna të
sakta për punët që jugosllavët kanë kryer në Turqi dhe
theksova dhe rreziqet që mund të vijnë nga kjo gjë.
Konkurrenca jugosllave rritet vazhdimisht në mënyrë
evidente, në porte, ura dhe ndërtime rrugësh, rrjete
telefonike, etj. etj. dhe këto janë ndërtime shumë të
rëndësishme strategjike. Dhe këto punë që kryhen në
Turqi, jo nga rmat jugosllave, por nga shteti jugosllav.
Kanë kaluar pothuajse pesë vjet që kur Tito po vepron në
mënyrë të zhdërvjellët dhe deri me tani ka evidencë të
mjaftueshme për një lojë të dy sht.
Përfundimisht Timur Bej më tha se ai vet ishte nga
Kaukazi dhe i njifte mirë jugosllavët dhe shtoi se ishte
mjaftë skeptik për arsye se midis shumë "inxhinierëve" dhe
"specialistëve" ishin angazhuar edhe specialistë të fushave
të tjera në atë vend. Ai tha se “një përfundim i nxituar nuk
do të ishte i dobishëm" megjithëse argumentimet e mija
ishin të pakontestueshme.
* * *
Xhafer Deva pati takime të shpeshta me personalitete të ndryshme turke ku kishte shumë miq. Pranë
autoriteteve turke bëri përpjekje këmbëngulëse për
ndalimin e shpërnguljes masive të shqiptarëve të Kosovës e
Maqedonisë në Turqi.
Në takime të niveleve të ndryshme, ai vazhdimisht
shtroi problemin se zbrazja e shqiptarëve, boshnjakëve dhe
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turqëve nga trojet e tyre, shkon në dëmin e interesave të
Turqisë në Ballkan dhe në Evropë. Një diplomatit turk,
Deva i thotë troç:
"Ju jeni duke dëmtuar strategjinë shekullore të
vendit tuaj në Ballkan dhe në Evropë. Ku do të mbështetni
nesër strategjinë tuaj politike në qoftë se ky elemet zhduket
nga Ballkani. Boshnjakët, shqiptarët dhe turqit janë të
vetmit popuj që i sigurojnë Turqisë frymëmarrjen ne
Evropë. Këta popuj gjithmonë do të jenë një element i fortë
per bllokimin e pansllavizmit në Ballkan. Ju duhet te merrni
shembullin historik të Romës, e cila mbronë me
këmbëngulje dhe me plotë të drejtë elementin e
krishterimit perëndimor në Ballkan. Roma nuk i ven vetes
lakun në fyt sepse është e vetëdijshme për konsekunencat e
mëvonëshme të saj me botën sllave." (Paragraf nga një
memorandum i shkurtë, dorëzuar ministrit të Jashtëm turk,
me 20 shtator, 1953).
Gjatë viteve 1953 1954, Xhafer Deva përsëri bën
përpjekje për integrimin e çështjes së Kosovës në Komitetin
"Shqipëria e Lirë» të riorganizuar.
Lypset shënuar se gjatë atyre viteve, Xhafer Devës i
kishte shpallur luftë të ashpër Balli Kombëtar Agrar - grupi i
Abaz Ermenit - i cili bënte çmos për ta diskredituar atë.
Balli i Ermenit arriti me anën e Tajar Zavalanit ta kritikonte
Xhafer Devën edhe në emisionin shqip të BBC. Në përgjegje
të akuzave, që ai i quante absurde, i dërgon këtë letër
Drejtorit te BBC për Evropën juglindore.

Mr. F. Leon Shepley
Shef i Shërbimit Jug-Evropian,
BBC - Bush Hous, Aldwych, London W.C.2.
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I nderuar zotëri,
Fjalimi i mbajtur me 27 prill 1953, nga Tajar Zavalani,
nën pseudonimin "Iliri", në përkujtim të atij përvjetori
fatkeq të 7 prillit, që në historinë e Shqipërisë njihet si "E
premtja e Zezë", nuk ishte kurrsesi një shembull i veçuar i
një prirjeje të vajtueshme, që e kemi vënë re edhe më parë
në programin e BBC-së në gjuhën shqipe. E kam alën për
një politikë, të veshur thuajse me nje petk zyrtar, për të
mbuluar me përfolje, shpi e e trillime, disa shqiptarë, që
në të kaluarën dhe nën rrethana të ndryshme politike, kanë
mbajtur pozita qeveritare dhe më e keqja t'i akuzosh këta
shqiptarë me një mori alësh si kriminelë me damkë.
Ky alim i fundit i Zavalanit, me pseudonimin Iliri,
përmbanë akuza të ngjashme edhe ndaj meje, si ishMinistër i Brendshëm i Shqipërisë, nga shtatori 1943 deri në
korrik të vitit 1944. Këto akuza paraqiten me këto alë:
"Nazistët gjerman e përjetuan këtë shembull duke krijuar
një tjetër grup kuislingësh nën udhëheqjen e të favorizuarit
famëkeq të Gestapos, Xhafer Deva"; "Dita e 7 prillit na sjell
ndër mend me forcë një tjetër njeri të neveritshëm e të
ulët, Xhafer Devën, Ministrin e Punëve të Brendshme nën
pushtimin nazist; me ndihmen e vrasësve të tij, ai u mori
jetën qindra nacionalistave, ndërmjet të cilëve, Skender
Muços, dhe dërgoi mijëra të pafajshëm në kampet naziste
të shfarosjes."
Nuk është qëllimi im këtu të komentoj ose të
justi koj veprimtarinë time politike të së kaluarës. Kjo letër
është shkruar si rezultat i vendimit tim për t'i dhënë folësit
të shërbimit tuaj shqiptar mundësinë që të paraqes prova
për të mbështetur akuzat e tij, që do të merreshin në
shqyrtim nga një giykatë britanike. Lidhur me këtë, unë do
tê vlerësoja së tepërmi përgjigjen tuaj për pyetjen e
mëposhtme:
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A bashkohet institucioni juaj me pikepamjet e
shprehura nga "Iliri" gjatë falimit të tij të 7 prillit 1953 dhe të
transmetuar nga radiostacioni juaj? Po ashtu, a i merr edhe
institucioni juaj të gjitha përgjegjësitë që rrjedhin nga
deklaratat e bëra prej tij me këtë rast, të cilat per mua janë
fyese dhe të pabazuara në fakte?
Në rast se institucioni juaj nuk bashkohet me shpi et
e shprehura nga bashkëpunëtori juaj, ju lutem të më
informoni, duke kon rmuar se kjo çështje ka të bëjë vetëm
me Tajar Zavalanin. Ky informacion kërkohet me qëllimin e
vetëm për të përcaktuar bazën mbi të cilën do t'ia paraqes
akuzat për shpi e një gjykate kompetente britanike.
Në pritje të një përgjigjeje të shpejtë nga ana e juaj
dhe duke ju falënderuar paraprakisht, mbetem i juaji
Xhafer Deva
Romë, 17 maj 1953
Me aline: "për të percaktuar bazën mbi të cilën do t'ia
paraqes akuzat për shpife një giykate kompetente
britanike", Xhafer Deva përket anën më sensitive të mjeteve
të komunikimit masiv në perëndim dhe mbyllë njëherë e
përgjithmonë mundësinë e akuzave nga BBC-ja. Mbas 11
ditësh, ai merr përgjegjen nga z. Shepley, i cili shpreh
keqardhje për "fyerjen" e shkaktuar nga BBC-ja, dhe vë në
dukje se z. Zavalani, kishte shfrytëzuar rastin ta
transmetonte atë shkrim pa miratimin e eprorëve të tij. Me
1954 Xhafer Deva punësohet në një zyrë poloneze për
refugjat. Edhe nga ajo zyrë, bashkë me mikun e tij Roger,
furnizojnë Washingtonin me të dhëna mbi zhvillimet në
Jugosllavi dhe në Kosovë. Para se të largohej nga Evropa, ai
bind Zyrën e Shërbimit Amerikan për sjelljen e Tahir Zajmit
nga Izmiri në Romë dhe vënjen e z. Zajmit në shërbim të
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amerikanëve. Plani, Deva-Roger, synonte vazhdimin e
mbledhjes së informatave dhe mbajtjen në kontakt të
amerikanëve me çështjen e Kosovës. Ata kerkojnë edhe
bashkëpunimin e At Daniel Gjeçajt, dishepull i At Gjergj
Fishtës dhe përkrahës i pakompromis i përpjekjeve për
realizimin e Shqipërisë etnike.
Letërkëmbimi i Devës nga Amerika, me Roger-in, At
Daniel Gjeçajn dhe Tahir Zajmin është i shpeshtë.

138

Xhafer Deva në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës

M

e 13 dhjetor të vitit 1954 Xhafer Deva i shkruan
një letër Rexhep Krasniqit në Australi në të cilën i
propozon se do të ishte mirë si për te ashtu edhe
për z. Krasniqin të bënin përpjekje për të emigruar në
Shtetet e Bashkuara te Amerikës, mbasi "gjasat janë se
përpjekjet amerikane për lirimin e Shqipnisë nga
komunizmi kanë marrë fund” dhe se "Kosovës mund ti
shërbejmë ma mirë prej Amerike se prej Evrope". Deva në
letër vë në dukje gjithashtu se një mik i tij amerikan e
kishte këshilluar që ai me familje të emigronte në Amerikë,
"për shumë arsye".
Në prill të të njëjtit vit ai paraqet lutjen për emigrim
në konsullatën amerikane në Napoli. Midis të dhënave që
kërkoheshin si mbështje e lutjes për strehim politik, Deva
përgatit këtë shënim të shkurtë biogra k:
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Arsimi - 1909 - 1926
Ka kryer shkollën llore në Mitrovicë dhe Selanik. Shkollën
e mesme në Stamboll (4 vjet ne Robert College) dhe në
Prishtinë (4 vjet te tjerë). Studimet e larta komerciale në
Vienë dhe Zagreb. Ka ndjekur fakultetin e pyjeve të
Zemlinit.
Praktika - 1927 - 1941
Një vit në Aleksandri të Egjiptit si nëpunës importexportesh. Bashkohet me rmën e të atit, e specializuar në
shitjen me shumicë të drithërave dhe të produkteve
koloniale të lëndës së drurit. Administrator i së njëjtës
rmë. Pas vdekjes se të atit krijon rmën e tij, që merret me
prodhimin dhe eksporitmin e lëndës së drurit.
Postet
Kryetar i Dhomës së Tregtisë të Mitrovicës; anëtar i Bordit
Financiar të Kerkesave të Rrethit; anëtar i përhershëm
Gjyqit të Rrethit të Mitrovicës, i ngarkuar me proceset me
karakter komercial dhe industrial. Kryetar i Bashkisë së
Mitrovicës.
Aktiviteti politik - 1941 - 1944
Për shkak të rrethanave të krijuara nga lufta - pushtimi
gjerman i vendit - kryegjyqtar i rrethit të Mitrovicës. Pas
kapitullimit të Italisë, në shtator 1943, merr pjesë në
shpalljen e pavarësisë dhe asnjanësisë së Shqipërisë.
Organizon Lidhjen e Prizrenit. Anëtar i Këshillit të Zgjeruar
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Biogra e Xhafer Devës
Ka lindur më 21 shkurt 1904, në Mitrovicë të
Kosovës. I ati i tij i ndjerë, Ibrahim Deva ka qenë tregtar me
shumicë. E ema, e quajtur Esma, vinte nga familja Osmani.

të Lidhjes, anëtar i Komitetit Ekzekutiv, i krijuar menjeherë
mbas kapitullimit të Italisë në Tiranë. Nga tetori i vitit 1943
deri në korrik të vitit 1944 (gjatë pushtimit të Shqipërisë
nga Gjermania) Ministër i Mbrendshëm i Shqipërisë.
President i Lidhjes se Prizrenit deri në nëntor 1944.
1945 - 1954
Nga dhjetori 1944 deri më sot refugjat politik. Kryetar i
Lidhjes së Prizrenit, përkatësisht i shqiptarëve të qarqeve të
Kosovës dhe viseve të tjera shqiptare nën regjimin jugosllav
të përbëra në pjesën më të madhe nga element shqiptarë,
të privuar nga të gjitha të drejtat e njeriut. Qëllimi i Lidhjes
është që t'i tregoj botës së lirë dëshirën e tyre të vetme për
t'u bashkuar në një shtet të lirë dhe kushtetues shqiptar.
Lidhja e Prizrenit
Organizata politike e administrative e shqiptarëve, që
jetojnë prej shekujsh në qarqet e Kosovës dhe viseve të tjera
shqiptare në Jugosllavi.
Datat dhe vendet ku ka banuar Xhafer Deva që nga dita e
lindjes e deri në ditën e intervistës së tij në APWR, si
agjenci sponzorizuese për emigrim në Shtetet e Bashkuara.
Rruga

Qyteti

Vendi

Muajt dhe vitet

Belediye Meydan Mitrovicë

Kosovë,
Perandori
Osmane

Shkurt 1904 Shtator 1909

Beyaz Kule

Selanik

Perandori
Osmane

Shtator 1909 Korrik 1913

Robert College

Stamboll

Perandori
Osmane

Gusht 1913 Shtator 1914
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Opstinski Trg 22

Mitrovicë

Kosovë, Serbi

Shtator 1914 Gusht 1915

Robert College

Stamboll

Perandori
Osmane

Gusht 1915 Shtator 1917

Opstinski Trg 22

Mitrovicë

Kosovë, Austri

Shtator 1917 - Tetor
1918

Vojvoda Putnik

Prishtinë

Kosovë,
Jugosllavi

Tetor 1918 - Korrik
1922

Fuchstalergasse

Vjenë

Austri

Korrik 1922 - Korrik
1924

Ilica 2

Zagreb

Kroaci,
Jugosllavi

Korrik 1924 - Korrik
1926

Opstinski Trg 22

Mitrovicë

Kosovë,
Jugosllavi

Korrik 1926 Shtator 1931

Krala Petra 136

Zemun

Jugosllavi

Shtator 1931 Korrik 1933

Opstinski Trg 22

Mitrovicë

Jugosllavi

Korrik 1933 Shtator 1943

Tirana e Re

Tiranë

Shqipëri

Shtator 1943 Qershor 1944

Rruga Imperial

Prizren

Shqipëri

Qershor 1944 Nëntor 1944

Grand Hotel

Vjenë

Gjermani

Nëntor 1944 - Mars
1945

Grand Hotel

Kitzbühl,
Tirol

Gjermani

Prill 1945 - Maj
1945

Tisi, Dorfstrasse

Feldkirch

Austri

Maj 1945 - Dhjetor
1947
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Harit Derra 5

Damask

Siri

Dhjetor 1947 - Maj
1948

Pendik Doly B.

Stamboll

Turqi

Maj 1948 - Tetor
1949

Albergo London

Romë

Itali

Tetor 1949 - Mars
1955

Datat e mësipërme përfshihen në Pyetësorin Paraprak dhe
si zakonisht iu paraqitën nga APWR Konsullatës së
Përgjithshme të Shteteve të Bashkuara në Napoli me 28
shkurt 1955. Sidoqoftë të dhënat e mësipërme, duke lluar
nga maji 1948, nuk i përgjigjen realitetit.Një paraqitje e tillë
jo e vërtetë e fakteve gjatë intervistës sime të parë në zyrat
e APWR në mars 1955 m’u imponua nga nevoja për të
shmangur disa përgjegje evazive që do të më duhej t’i jepja
punonjësit të Konsullatës së Përgjithshme në Napoli, kur të
më merrte në intervistë, si edhe përsa i përket disa
udhëtimeve që kisha bërë në Bari, në Austri, Turqi, etj. etj.
dhe në bashkpunim me ju e me SIOS. Në fakt, gjatë
intervistës, punonjësi i Konsullatës së Përgjithshme, zoti
Boucher, më pyeti nëse kisha bashkëpunuar me
Ambasadën ose Konsullatën gjatë qëndrimit tim në
Stamboll, Romë apo gjetkë. Kësaj pyetjeje iu përgjigja se
isha ftuar nga ndihmës konsulli amerikan në Stamboll, zoti
Merill, për nje bisedë dhe se unë nuk isha i autorizuar prej
atyre me të cilët bashkëpunoja, që të permendja emrat e
tyre. Zoti Boucher atëhere me tha se keta njerëz mund te
komunikonin me Konsullatën e Përgjithshme dhe me këtë
rast më dha emrin e tij të plotë, të cilin jua dërgova juve".
Shënimet biograg ke dhe notën përcjellse Deva ia
poston z. Roger me 5 maj, 1955. Ndërkohë, miku i tij tjetër,
Ch. Hart, e kishte njoftuar në hollësi Ministrinë e Jashtme
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amerikane mbi bashkëpunimin e Devës me Zyrën e
Shërbimit Amerikan në Evropë. Ministria në alë, kërkonte
që bashkëpunimi i Devës me amerikanët të mbetej
mbrenda dosjeve sekrete te Zyrës së Shërbimit Amerikan,
dhe zyra amerikane e Emigracionit të njoftohej se Xhafer
Deva plotsonte të gjitha kushtet për strehim politik në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një tog letrash
familjare te Devës gjendën katër-pesë letra të zz. Roger dhe
Hart mbi këtë çështje.
Vlen për t'u shënuar se, edhe disa nga vendbanimet
e Devës, datat dhe vitet, që shihën në radhitjen e
mësipërme, gjate viteve 1945 - 1953, muk i përshtaten
realitetit, por thjeshtë kërkesave për plotësimin e
formaliteteve për emigrim ne SHBA. Në vendbanimet e
hershme, para dhe gjatë luftës, Deva shënon vendbanimet
simbas kohëve të pushtimeve të ndryshme, si p.sh: lindur
në Mitrovicë të Kosovës, atëhere Turqi, atëherë Austri,
atëhere Gjermani, atëherë Serbi ose Jugosllavi, etj.
Për rregullimin e dokumentave të emigrimit në
Amerikë, Deva kryen formalitetet e një refugjati të thjeshtë
politik. Garancinë e nevojshme për të hyrë në Amerikë ia
kishte siguruar z. Roger me anën e një familjeje amerikane
në Kaliforni. Deva i shkruan familjes garantuese këtë letër:
Të dashur zonja dhe zoti Hefeditz
Dëshiroj t'i referohem bisedës sime të fundit me
mikun tim të dashur e të nderuar, zotin Hollingshead, kur
ai me vuri në dijeni lidhur me gatishmerinë tuaj për të më
bërë mua garancinë e nevojshme që kërkon Departamenti i
Shtetit lidhur me imigrimin tim në Shtetet e Bashkuara.
Para së gjithash dua të shpreh mirënjohjen time më të
thellë për gatishmërinë tuaj tepër bujare dhe më se
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njerëzore, të cilën unë dhe bashkeshortja ime do ta
vlerësojmë sa të kemi jetë. Shpresat tona mbështeten në
faktin që ne do të dimë të japim prova lidhur me
seriozitetin tonë dhe qëllimet tona të ndershme, për të mos
ju shkaktuar juve as më të voglin shqetësim kur të lejohemi
të vendosemi në Shtetet e Bashkuara dhe shpresojmë pranë
jush.
Zoti Hollingshead pa dyshim që ju ka folur për
gjendjen tonë të tanishme e ndoshta deri diku edhe për të
kaluarën tonë, kështu që ju mund të keni një ide se ç’farë
mund të bëjmë ne për të jetuar në Shtetet e Bashkuara.
Megjithatë mendoj se do të ishte mirë t'ju jepja disa
shpjegime, jo për të kaluarën tonë, siç bëjnë shumë
evropianë, por për gjendjen dhe aftësitë tona zike dhe
mendore, të cilat me sa mendojmë ne, merren në
konsideratë dhe ofrojnë deri në njëfarë mase, garancinë që
ne jemi dhe do të jemi në gjendje të nxjerrim bukën tonë
dhe t’u krijojmë ëmijëve tanë mundësinë për t'u bërë të
pavarur nga ne.
Familja ime përbëhet nga:
Ime shoqe, me moshë 44 vjeç dhe unë, 51 vjeç. Ne
kemi një vajzë, vajza e gruas, 19 vjeç, një djalë 14 vjeç e
gjysëm, dhe një vajzë 12 vjeç e giysëm. Gruaja ime jeton me
dy femijët më të vegjël në Feldkrich-Vorarlberg, në Austri,
kurse unë me vajzën e gruas, në Romë. Ajo banon dhe
punon si guvernante e dy ëmijëve në një familje të njohur.
Fëmijët më të vegjël ndjekin shkollën në Austri. Prandaj ne
jetojmë me paratë e vëna mënjanë dhe mendojmë të
jetojme kështu derisa të na lejojnë të emigrojmë.
Si mendojmë ta ndertojmë jetën në Shtetet e
Bashkuara?
Unë vetë si njeri me pervojë nga fusha e tregtisë së
lëndës drusore, sidomos përsa i përket anës teknike dhe
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komerciale të saj, shpresoj që, pavarësisht nga mosha, të
familjarizohem dhe të lidhem me pyllin, të cilin e
konsideroj si faktorin kryesor për ngritjen e një banese me
shumë dyer anësore. Mendoj se i njoh mirë vlerat e kësaj
dhuntie të perëndisë apo të natyrës dhe se do të kem
guximin të perpiqem të lloj per herë të dytë në jeten time
me shtëpinë verore, për të cilën ju i shkruanit në letrën tuaj
zotit Hollingshead.
Ime shoqe, nga përvoja e saj, do të jetë në gjendje të
mbajë shtëpinë në kushtet e atjeshme, duke gatuar, qepur,
pastruar, etj. Po qe e nevojshme dhe e mundur, ajo nuk do
të kursehet t'i shtrijë aftësitë e saj modeste, duke punuar
për të tjerët për të mirën e familjes.
Vajza e madhe ndoshta do të ketë mundësi të
vazhdojë punën si guvernante familjesh në ndonjë familje
të mirë, në ndonjë qytet të a ërt. Të vegjlit do të vazhdonin
shkollën, me qëllim që të bëhen amerikan të mirë, për të
mirën e tyre dhe të shoqërisë. Tre nga ne asim anglisht,
por jo anglishten amerikane.
Formalitete të emigracionit:
Jam informuar nga Konsullata e Përgjithshme e
Shteteve të Bashkuara në Napoli, që kërkesa ime është futur
në listë në datën 24 dhjetor 1954, në bazë të dispozitave të
ligjit të vitit 1953 mbi ndihmat për refugjatët. Hapa të tjerë
në rastin tim nuk mund të merren derisa Konsullata e
Përgjithshme të ketë marrë garancinë e nevojshme nga
Departamanti i Shtetit. Ky dokument permban garancitë që
jep një qytetar amerikan me banim në Shtetet e Bashkuara,
për të na siguruar punë, banesë dhe ndihmë mua dhe
gjithë familjes sime.
Per këto arsye mendoj se duhet t'ju jap emrat e plotë
dhe hollësit e nevojshme lidhur me familjen time:

fl

f

fi

146

Xhafer I. Deva: Kryetar i familjes, lindur me 21 shkurt
1904 ne Mitrovicë të Kosovës, sot Jugosllavi. Oswalda Deva:
Bashkëshortja ime, mbiemri i vajzërisë Huber, lindur me 29
tetor 1910 në Innsbruck të Austrisë. Gerlind Kaiser: Vajzë e
gruas, lindur me 12 shtator 1935 në Innsbruck të Austrisë.
Udo Kaiser: Djali i gruas, lindur me 4 tetor 1940 në
Feldkrich të Austrisë. Burl Kaiser: Vajzë e gruas, lindur me
8 gusht 1942 në Feldkrich të Austrisë.
Garancia duhet të përmbajë, veç emrave të plotë,
punen që unë mendohet ta bëj atje dhe timet nga puna do
të jenë të mjaftueshme për të mbajtur familjen. Gjithashtu
ajo duhet të vërtetohet dhe ti dërgohet Konsullatës së
Pergjithshme në Napoli nëpërmjet Departamentit të Shtetit.
Nëse do të lindë nevoja për të dhëna të tjera, do t'ju
isha shumë mirënjohës sikur t'ia parashtronit ato zotit
Hollingshead, ose drejtpërdrejti mua personalisht. Do t'ju
isha gjithashtu mirënjohës për çdo shpjegim që ju do të
mund tê jepnit për punën, kushtet e punës dhe të jetesës, si
edhe për biznesin tuaj, sigurisht në se keto nuk do t’ju
shkaktonin humbje kohe dhe as shqetësimin më të vogël.
Dëshiroj t'ju shpreh edhe një herë falënderimet më
të përzemërta në emrin tim dhe të bashkëshortes për gjithë
sa jeni duke bërë për ne. Zoti Ju dhëntë shendet dhe ju
ruajt nga të gjitha shqetësimet e të këqiat e kesaj bote.
Me shumë dashuri e respekt, i juaj
Xhafer Deva
Romë, 20 janar 1955.
Më 18 nëntor 1956, Xhafer Deva së bashku me familjen hynë
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai zbret në aeroportin
e New Yorkut ku e prisnin katër - pesë miq të tij.

fi

147

Ardhja e Xhafer Devës në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, sa i gëzoi miqtë, aq i zemroi edhe kundërshtarët
e tij. Editori i gazetës "Dielli", Qerim Panariti, në një
editorial të gazetës e sulmon Devën si kriminel, tradhtar,
nazist, etj. Ai mbasi shkruan se "Deva duhej të ishte gjykuar
në Nyrnberg për krime të luftës, shton se, qeveria
amerikane duhet ta dërgojë atë në Alkatraz", një prej
burgjeve më të njohura t’Amerikës.
Xhafer Deva i përgjigjet Panaritit në një gazetë të
njohur antikomuniste shqiptaro-amerikane që botohej në
Boston:
Zotëri Editorit,
The Albanian American,
Boston, Mass.
Në etoren "Dielli" vol. 47, nr. 46, datë 2 janar 1957,
në faqen 2, lexova disa shënime mbi të kaluarën dhe
veprimtarinë time politike në Shqipëri, gjëra që janë
plotësisht në kundershtim me të vërtetën. Nuk kam qëllim
të hyjë në polemikë me editorin e “Diellit", por për hir të
vërtetës, dhe për shkak se kam gëzuar përkrahjen e juaj, si
shumë shqiptarë të ikur nga regjimi komunist për sigurimin
e një pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke më
dhënë mundësinë e kryerjes së formaliteteve të duhura për
emigrim, u lutem të keni mirësinë të botoni me rastin e
parë në gazetën e juaj sa vijon:
Editori i "Diellit" thotë:
1. Habitet se si unë ndodhem në Boston, dhe si
autoritetet amerikane kanë mund me lejuar të vij në
Amerikë;
2. Më vënë në radhën e kriminelëve të Luftës së Dytë
Botërore të Gjermanisë dhe të Japonisë të gjykuar prej
aleatëve;
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3. Që gjatë pushtimit gjerman kam rekrutuar një
grup kriminelësh dhe vu këta nën komandën time për të
shkreteruar Shqipërine që bëjshëm e ç’bëjshëm qeveritë e
atëherëshme, duke qenë edhe një herë kryeministër;
4. Ç’faqë mendimin dhe dëshirën që vendi im nuk
duhet të jetë në Boston, por në Alkatraz, burg i famshëm i
Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
I. Nuk kam ardhë në Amerikë për ti trubulluar askujt
ujt e aq më pak editorit të Diellit, të cilin nuk e njoh, kurse
ai gjoja më njeh. Si njëqindmijë të ikur prej andej perdes së
hekurt, edhe unë kam gjetë strehim në këtë vend bujar dhe
liridashës, duke plotësuar të gjitha formalitetet e duhura
për lëshimin e një vize të emigrimit. Jam më se i bindur se
autoritetet Konsullore Amerikane kanë burimet e veta dhe
imtësisht informohen për çdo njeri që dëshiron me ardhë
në Shetet e Bashkuara, dhe që nuk mbështeten në burimet
e editorit të Diellit.
II. Qysh prej kapitullimit të Gjermanisë e deri më
1947 kam qenë në Austrinë e pushtuar nga forcat aleate,
dhe nuk jam ftuar asnjëherë prej autoritetevet për të dhënë
shpjegime rreth veprimtarisë time politike në Shqipëri gjatë
pushtimit gjerman, gje që vërteton se nuk kam qenë në
radhën e kriminelëve të luftës, ku editori dëshiron me më
pa.
III. Si anëtar i qeverisë së atëhershme të kryesuar
prej z. Rexhep Mitrovica më është besuar dikasteri i
Ministrisë se Mbrendshme, prej shtatorit 1943 deri në
korrik 1944. Sa për sqarim të opinionit të ndershëm
shqiptaro-amerikan, në këtë kabinet kanë marrë pjesë
patriotë shqiptarë të njohur e të nderuar edhe këtu, si të
ndjerët Kol Tromara e Bahri Omari, të dy të vrarë nga
komunistët. Në këtë periudhë nuk ka pas në Shqipëri asnjë
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njeri që ka bërë dhe ka ç’bërë Kabinetet. Këshilli i Naltë i
përbërë prej patriotëve më të kuali kuar shqiptarë, si
Mehdi Frashëri (sot në Itali), Lef Nosi, Padër Anton Harapi
(të dy të pushkatuar nga regjimi komunist) dhe Fuat Dibra,
ka vepruar në bazë të Statutit të Lushnjës dhe ka besuar
mandatin për formimin e qeverivet simbas ligjevet në fuqi.
Rekrutimi i ushtrisë dhe i gjindarmërisë është bërë prej
organeve qeveritare dhe kurrë personalisht nga ana ime.
Me gjithë që editori i Diellit i quan kriminelë, unë jam një
nga ata që i quaj heroj të gjithë ata që lanë jetën për
mbrojtjen e ku jve etnik të Shqipërisë dhe luftuan hordhitë
e kuqe sllavo-shqiptare.
IV. Mendimi i editorit të Diellit se vendi im është në
Alkatraz dhe jo në Boston, është një shprehje ordinare e
cila nuk meriton përgjegje.
Duke shfaqur falënderimet më të shquara, zotëri
editor, ju lutem të pranoni nderimet e mija.
Xhafer Deva
Jamaica Plain, 30 janar, 1957. “
* * *
Shënim: Xhafer Deva u martua në prill të vitit 1952 me
zonjën austriake, Oswalda (Huber) Kaiser, e cila kishte
mbetur me tre ëmijë jetimë si pasojë e humbjes së
bashkëshortit gjatë Luftës së Dytë Botërore. Ata kaluan një
jetë shembullore familjare dhe i edukuan ëmijtë në
shkollat më të mira të vendit. Si shumë personalitete të
mërgimit, Xhafer Deva e mbajti familjen e vet edhe me
punë zike. Katër vjet, në New York dhe në Boston, Mass.,
bëri punë të thjeshta dhe u mor me përkthime për agjenci
të ndryshme për të siguruar jetesën familjare. Në llim të
vitit 1960 u vendos me banim në Calavera County të
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Kalifornisë ku punoi në një fabrikë druri, gjë që i kujtonte
punën që kishte bërë dikur në sharrat e tij në Luginën e
Ibrit. Me 1962 punësohet në seksionin e llogarive dhe të
postës në Universitetin e Stanfordit, në qytetin Palo Alto të
Kalifornisë. Aty punoi derisa doli në pension, me 1972.
Edhe zonja Oswalda punoi në bibliotekën e këtij
univeristeti për vite me radhë. Karriera e punës në
Universitetin e Stanfordit ështe nje kapitull i veçantë i jetës
së tyre. Aty krijuan shumë miq dhe u dalluan për aftësitë e
tyre në punët qe bënin.
Xhafer Deva mori pjesë në shumë konferenca
akademike dhe u cilësua si një ndër analistët më të mirë të
kohës. Nje dosje e korrespondencës së tij është e mbushur
me shkrime, ftesa, falënderime për pjesëmarrje, dhe
kërkesa të dhenash rreth zhvillimeve të ndryshme politike
në bllokun komunist. Xhafer Deva u ftua dy herë si folës në
Akademinë Ushtarake Amerikane të West Point, akademi
me famë botërore.
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Riorganizimi i
Lidhjes së Prizrenit në Mërgim
dhe Kongresi i saj i parë

N

ga korrespondenca e Rexhep Krasniqit me Xhafer
Devën kuptohet se në vititn 1962, me iniciativën e
Grupit Kosovar me banim në New York, bëhen
përpjekje të vendosura për krijimin e një organizate
politike kosovare të pavarur në botën e lirë, të përbërë dhe
drejtuar nga shqiptarët e krahinave të ndryshme të
Kosovës, perfshirë ata të Maqedonisë dhe të Malit të Zi.
Në bazë të kësaj iniciative u bë një mbledhje në New
York, ku marrin pjesë kosovarë që jetonin në këtë qendër të
madhe amerikane. Në atë mbledhje, që u mbajt me 20 tetor
1962, mbas bisedimeve të rastit, u vendos njëzëri themelimi
i organizatës në alë, e cila siç ishte për t'u pritë, mori
emrin Lidhja e Prizrenit.
Grupi llestar i New Yorkut i formuar zyrtarisht si i
tillë, pëlqeu njëzëri shpalljen e një Projektprogrami që
shërbente si linjë veprimtarie deri në mbledhjen e një

fj

fi

152

fi

153
fj

fi

Kongresi. Projektprogrami u përgatit nga dr. Rexhep
Krasniqi i cili ishte edhe frymëzuesi dhe perkrahësi i parë i
organizimit në alë:
"Simbas këtij Projektprogrami, Lidhja e Prizrenit,
duke u mbështetur në frymën tradicionale të Lidhjes së
Parë historike dhe të Lidhjes së Dytë, ka qëllim kryesor dhe
përfundimtar realizimin e bashkimit te popullatës shqiptare
prej mëse një milion e giysëm dhe të tokave të tyre nën
roberinë jugosllave, me nënën Shqipëri, pra realizimin e
një Shqipërie të vërtetë etnike."
Këtë Projektprogram dhe një letër të dr. Krasniqit,
Deva i mbante në një dosje të veçantë për t'ju treguar
miqve se ai nuk kishte qenë i mendimit për riorganizimin e
Lidhjes, por kishin qenë të tierët që kishin gjetur
mbështetjen dhe frymëzimin e Krasniqit dhe te Komitetit
"Shqipëria e Lirë” për riorganizmin e Lidhjes.
Xhafer Deva iu shkruan Rexhep Krasniqit, Iliaz Pekës
dhe Ismet Berishës, të mos ndërmerrnin një veprimtari të
tillë. I këshillon ata të formojnë një klub me emin "Lidhja e
Prizrenit", ku kosovarët të njihen me njëri-tjetrin, të
zhvillojnë veprimtari kulturore, të lexojnë shtypin, të
përcillnin zhvillimin e ngjarjeve në Kosovë, në Shqipëri dhe
në mërgim dhe të mos angazhohen në asnjë mënyrë në
partitë politike të Shqipërisë së 1913-tës.
Ai i shkruan Krasniqit me 17 mars, 1963:
"Unë nuk dij si organizohet, si mbahet në kambë,
dhe si funkcionon nji lëvizje politike kombëtare e llojit të
Lidhjes së Prizrenit pa intelektualë të mirë lltë, pa të holla
dhe pa asnji mundësi përkrahje zyrtare të Shteteve të
Bashkueme. Edhe në qoftë se sigurojmë nji lloj përkrahje
nga ky vend, na nuk kemi të holla as intelektualë që të
llojmë veprimtarinë. Ju mund të mendoni si të doni por
unë nuk jam i mendimit me ju…"

Për t'a bërë fakt të kryer drejtimin e Lidhjes nga
Deva, nismëtarët shkojnë tek ai në Kaliforni për vizitë. Me
presione miqsore e premtime se çdo gjë do të regullohej
dhe do të shkonte për së mbarit, më në fund e bindin që të
vihej në krye te Lidhjes. Gjatë bisedës dhe përpjekjes së tij
për t' bindur se nuk duhej ndërmarrë një veprim i tillë,
Devën e kishte prekur thellë një thënie e z. Destan Berisha.
Mbasi Mehmet Aga Rashkoci kishte mbaruar alët e tij,
duke e mbështetur qëndrimin e Xhafer Devës, i drejtohet
Destanit: "Po ti Destan, pse nuk et, thuej diçka?" Destani i
kthehet me dëshprim të thellë, "Çka të them, baci Xhafer e
din se na nuk kemi asnji njeri tjetër me na udhëheq, na nuk
kemi asnji njeri përvec teje."
Xhafer Deva nuk mund të harronte lehtë datën 26
qershor të vitit 1950, kur midis vullnetarëve të tjerë të
vdekjes ishte edhe parashutisti Destan Berisha, të cilin e
kishte rekrutuar vetë dhe po atë ditë Destani me shokët
tjerë kishte lënë në fushën e nderit komandantin e grupit,
Kapiten Riza Osmanin, në një ndeshje të përgjakshme me
forcat komuniste shqiptare. Nuk mund të harronte se
Destani pas vrasjes së Kapitenit i kishte pri grupit duke
kaluar në këmbë Mirditen, pjesët veriore të Shqipërisë,
Malësinë e Gjakovës, dhe kishte hyrë në Kosovë. Mbas
kryemjes së misionit me besnikëri, kishte kaluar në këmbë,
duke përshkuar gadi gjysmën e Jugosllavisë, dhe kishte
hyrë në Greqi.
Deva pranon kryesinë dhe Grupi i New Yorkut,
tanimë i entuziasmuar nga premtimi i tij, lloi me shpallje
të veçanta dhe në korrik tê vitit 1963 nxori në qarkullim një
buletin me emrin “Lidhja e Prizrenit" ku u bëhej thirrje të
gjithë kosovarëve në botën e lirë të merrnin pjesë aktive në
riorganizmin e Lidhjes. Thirrjeve serioze, shpalljeve dhe
përpjekjeve për të bërë diçka në këtë drejtim, kosovarët iu
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përgjigjen seriozisht mbrenda një kohe të shkurtër dhe u
krijuan degë të Lidhjes në Toronto të Kanadas, me 24
shkurt 1963, në Bruksel, me 17 nëntor 1963, në Paris, me 1
janar 1964, në Melbourne të Australisë, me 2 shkurt 1964,
në Racin-Milwakee (USA), me 19 prill 1964, në Waldkraiburg
e München të Gjermanisë, me 25 prill 1964, në Çikago, me
25 prill 1964, në Stamboll, me 28 Nëntor 1964, ne
Kaiserslautern të Gjermanisë, me 7 prill 1965 dhe në
London të Kanadas, me 1 janar 1966., etj.
Qendra në New York, duke vënë për je fuqizimin
organizativ të këtyre degëve, të bazuara në frymën e një
shoqërie moderne, lloi veprimtaritë e veta në fusha të
ndryshme. Në vitin 1963 u dallua për organizmin e një
demonstrate të madhe kosovare para pallatit të Kombeve të
Bashkuara, me 22 tetor 1963, me rastin e vizitës së
presidentit Tito në OKB. Demonstrata u fuqizua me
pjesëmarrje masive edhe të mërgatës nacionaliste shqiptare
në SHBA. Kështu, për vite me radhë, deri në mbledhjen e
Kongresit të parë ( 26 27 Nëntor 1966) dhe legalizimin e
Lidhjes, mund të thuhet se Lidhja bëhet një prej
organizatave me të fuqishme politike shqiptare në mërgim.
Natyrisht, mbas secilit veprim të saj ishte Xhafer Deva, i cili
më shumë miratonte veprimet se sa merrte pjesë vetë. Ai
ndihmonte shtypin e Lidhjes me artikuj, memorandume,
protesta dhe lloje shkrimesh të tjera shqip, anglisht,
gjermanisht e frengjisht, duke përdorë të gjitha aftësitë e
veta për njohjen e zgjimin e interesit të Lidhjes pranë
qarqeve diplomatike amerikane dhe evropiane.
Këtu vlen të theksohet se me llimin e lëvizjes së re
politike të Xhafer Devës, shtypi i Beogradit dhe ai i Tiranës
(me 1963) llon fushatën kundër tij dhe Lidhjes. Fejtone
artikujsh botojnë gazetat “Veçernje Novosti" dhe "Zëri i
Popullit', duke përdorur të gjithë arsenalin e propagandës,
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me akuzat e njohura si nazist, fashist, kriminel, dhe duke e
quajtur Lidhjen si organizatë shoviniste që synonte prishjen
e stabilitetit në Ballkan dhe realizimin e Shqipërisë së
Madhe, etj.
Si çdo oranizatë tjetër që kalon nëpër vështirësi për
shkak të ërkimit të mendimeve, edhe Lidhja i pati
problemet e veta para dhe mbas dy Kongreseve, kur Deva
ishte kryetar. Problemet në alë zënë një vend të veçantë
në korrespondencën e Devës, si me bashkëpunëtorët ashtu
edhe me miqtë e ngushtë, si dr. Krasniqi. Para se të
mbledhej Kongresi i parë, persona që luanin rol në Degën e
Kanadas, ku nxirrej edhe Buletini i Lidhjes, në llim, dolën
me kërkesën për Kosovën shtet të pavarur, ku përveç
tjerash, kërkohej edhe ndërrimi i Flamurit Kombëtar.
Veprime të tilla të papërgjegjësi, Devës dhe Krasniqit u
sjellnin merzi. Ata bënin Çmos që në radhët e Lidhjes të
ruhej serioziteti i duhur kombëtar.
Personi që luante rol të rëndsishëm në shuarjen e
kon ikteve ishte Mehmet Agë Rashkoci, për të cilin kishin
respekt te gjithë, sidomos Ismet Berisha.
Për shfaq je mosmarrëveshjesh Deva i shkruan
Krasniqit:
“Ty dhe Mehmet Agës u kam thanë me kohë se nuk
kemi brum dhe njerëz serioz me riorganizue Lidhjen e cila
në radhë të parë duhet të jetë serioze dhe përfaqsuese e
denjë e idealeve për realizimin e Shqipnisë etnike, asgja më
shumë as ma pak. Prandaj ty dhe Mehmet Agës u mbetet që
t'i regulloni punët deri në Kongresin e parë, mandej do t'i
shoshitim të gjitha problemet që bien ndesh me sa më
lartë…" (25/10/1964).
Duke kaluar këto vështirësi, më në fund arriti edhe
Kongresi i parë i Lidhjes ( 26 - 27 Nëntor 1966 ), ku Deva i
shoshiti të gjitha mosmarrëveshjet, largoi nga radhët e
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Lidhjes personat që i cilësonte, "të papjekun politikisht”
dhe që "nuk dinë se çka duen".
Kongresi i parë zhvillohet në një mënyrë të thjeshtë
por ashtu siç e meritonte Xhafer Deva dhe Lidhja e
Prizrenit. Pjesmarrja e përfaqësive politike të partive
nacionaliste në mërgim, dhe personalitete të shquara si,
Antoni Athanas, Kryetar i Federatës “Vatra”, i cili në një
alim të prekshëm zotohej se “Vatra” do të ndjekte me
besnikëri idealet e Lidhjes së Prizrenit për realizimin e
Shqipërisë etnike. Selim Damani, Halim Begeja, prof. Jusuf
Luzaj, Vasil Germenji, Rexhep Krasniqi, Dom Zef Oroshi,
Sali Myftiu (ish myfti i Shkodrës dhe i prefekturës së
Kosovës) etj., dhe letrat e veçanta e telegramet
përshendetës nga Mbreti Leka, Hasan Dosti, Ernest Koliqi,
Kapidan Nue Gjomarkaj, Ismail Verlaci, Baba Rexhepi,
Muharrem Bajraktari, Ago Agaj, Ymer Bardhi, etj., ishin një
demonstrim i fuqishëm në mbështetje të Xhafer Devës.
Në një dosje ndodhen disa letra falënderimi, dërguar
personaliteteve që ishin të pranishëm në Kongres.
Xhafer Deva i shkruan Kryetarit te "Vatrës", z. Antoni
Athanas:
“Pjesëmarrja e Juaj në Kongresin e parë të Lidhjes së
Prizrenit ishte një nderim i veçantë për mua dhe një
garanci e vazhdimit të idealeve të Vatrës ndaj realizimit të
Shqiperisë etnke. Fjalimi i Juaj prekës dhe zotimi se, "do të
mbështesni me vendosmëri të dreitat e popullsisë shqiptare
të Kosovës për bashkim me shtetin e lirë shqiptar”, jam i
bindur se do të dëgjohet në Washington me respekt dhe
seriozitet…"
Disa ditë mbas Kongresit, Xhafer Deva kthehet ne
Kaliforni dhe "Lidhia e Prizrenit në Mërgim" llon
veprimtarinë e vet zyrtare, mbështetur në këtë Statut të
miratuar në një sesion të veçantë të Kongresit:

STATUTI I ORGANIZATËS
«LIDHJA E PRIZRENIT»
1. Themelimi
Në mbështetje të vendimeve që mori Kongresi,
mbledhur në New York më 26 27 Nëntor 1966, ku, popullsia
shqiptare, sot nën sundimin e shtetit kolonial të
Jugosllavisë, u perfaqësue nga intelektualë, profesionistë,
luftarë të lirisë dhe njerëz të thjeshtë të dalur nga gjiri i saj e
që ndodhën në botën e lirë demokratike, themelohet
organizata "Lidhja e Prizrenit në Mërgim.”
2. Qëllimi
Duke u mbështetur në idealin historik të Lidhjes së
Prizrenit të përmbledhjes së Kombit Shqiptar në një shtet të
vetëm, të lirë dhe të pavarur, në një Shqipëri etnike.
Duke u mbështetur në vullnetin e përgjithshëm të
lirë të popullatës shqiptare, në shtetin e quajtur Jugosllavi,
të shfaqur në Kongresin e Lidhjes se Prizrenit në ShtatorTetor 1943, të bashkimit me shtetin shqiptar të 1913-ës,
Organizata "Lidhja e Prizrenit në Mërgim”, në radhë të parë
përpiqet për realizimin e Shqipërisë Etnike; dhe, duke u
mbështetur në parimet e shpallura në Deklaratën Botërore
të të Drejtave të Njeriut dhe në Kartën e Kombeve të
Bashkuara (UNO), lufton për mbrojtjen e të drejtave
njerëzore, kombëtare dhe politike dhe për të drejtën e
vetëvendosjes së popullatës shqiptare në të ashtuquajturën
Federatë e Republikave të Jugosllavisë.
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3. Shtesë
A)."Lidhja e Prizrenit në Mërgim" ka karakter thjesht
kosovar dhe nuk përzihet në çështje politike partiake të
Shqipërisë së 1913-tës. Do të jetë kurdoherë e gatshme të
ndihmojë fuqimisht në çlirimin e Shqipërisë nga tirania
komuniste. Kërkon mirëkuptim dhe përkrahje nga të gjitha
grupet politike, shoqërore, fetare, kulturore, nacionaliste
shqiptare dhe të prejardhjes shqiptare në botën e lirë, për
përpjekjet e saja të bashkimit të tokës dhe popullatës
shqiptare në Jugosllavi me Shtetin Shqiptar të 1913-tës.
B). "Lidhja e Prizrenit në Mërgim" do të përpiqet të
lidhë marrëdhënje me organizatën Bashkimi Federalist i
Bashkësive Etnike Evropiane (FUEN) dhe me organizata të
këtij lloji për të siguruar të drejtën e antarësisë së vet si
përfaqsuese e vetme legale në botën e lirë e popullatës
shqiptare në Jugosllavi.
4. Organet e Lidhjes
A). Kongresi. Përbëhet prej antarëve të Këshillit
Epror, Komitetit Qendror dhe prej delegatëve të degëve të
ndryshme (1 anëtar delegat për 10 antarë); mblidhet një
herë në pesë vjet në New York ose në ndonjë qendër tjetër
të botës së lirë sipas marrëveshjeve paraprake; bisedon dhe
aprovon programin politik, statutin dhe rregulloren ose
ndryshimet përkatëse të tyre; zgjedh kryetarin dhe antarët
e Këshillit Epror dhe të Komitetit Qendror; shqyrton
gjendjen nanciare të paraqitur nga Komiteti Qendror;
zgjedh për kohën e veprimit të tij një kryetar dhe dy
nënkryetarë ashtu edhe një sekretar.
B). Këshilli Epror. Përbëhet prej antarëve të Komitetit
Qendror dhe prej një ose dy përfaqsuesëve të Komiteteve të
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Degëve të ndryshme; ka nje kryetar me cilësin e Kryetarit te
"Lidhjes së Prizrenit në Mërgim" dhe një ose dy nënkryetar
që zgjidhen nga Kongresi si dhe një sekretar të zgjedhur
nga antarët e vet; Këshilli Epror me anën e Kryetarit
mbikqyrë veprimet e Komitetit Qendror dhe të Komiteteve
të Degëve, në lidhje me zbatimin e programit politik, të
statutit, të regullores dhe të përfaqësimeve në Kongres;
mblidhet sipas rrethanave dhe nevojave të paraqitura;
mund të veprojë edhe në mbështetje të letërkëmbimeve të
Kryetarit dhe antarëve të vet.
C). Komiteti Qendror me qendër në New York
përbëhet prej 7 antarëve, 1 sekretari të përgjithshëm dhe
mundësisht 1 nënsekretar të përgjithshëm, të gjithë të
zgjedhur nga Kongresi, në mbështetje të propozimit të bërë
nga Kryetari i Këshillit Epror që është edhe Kryetar i
Lidhjes; Komiteti Qendror, i cili në marrëveshje të plotë me
Kryetarin e Këshillit Epror drejton dhe përfaqëson "Lidhjen
e Prizrenit në Mërgim” në fushën politike, shoqërore,
strateg jike kombëtare, ndërkombëtare, kulturore,
nanciare, të propagandës, të shtypit dhe disiplinore;
emron në gjirin e vet arkëtarin, përgjegjësit për shtyp,
propagandë dhe marrëdhënie me organizata të jashtme
kombëtare dhe ndërkombëtare.
Ç). Komitetet e Degëve përbëhen prej 5 antarëve, 1
kryetar, 1 nënkryetar, 1 serketar, 1x arkëtar, 1 përgjegjës për
shtyp e propagandë, të gjithë të zgjedhur nga antarët e
degëve një herë në vit, dhe të aprovuar nga Komiteti
Qendror; Komitetet në alë zbatojnë me besnikëri
programin politik të përcaktuar nga Kongresi, mbajnë
lidhje te vazhdueshme me Komitetin Qendror, përpiqen
për të shtuar numërin e antarëve me persona të
përshtatshëm moralisht dhe kombëtarisht; për të
propaganduar çështjen e Lidhjes me anë mbledhjesh,

konferencash dhe manifestimesh me karakter kombëtar
dhe shoqëror, me takime me organizata politike,
shoqërore, kulturore dhe personalitete shqiptare dhe të
huaj me qëllim për të tuar miq dhe përkrahje për veprën e
"Lidhjes së Prizrenit në Mërgim."
5. Financat
Të ardhurat e Lidhjes rrjedhin kryesisht nga kontributet
mujore të të gjithë antarëve, nga fushata e shfaqje të
ndryshme, të dhëna në raste të bëra me vendim të
Komitetit Qendror, nga ndihma të ndryshme të dhuruara
prej patriotëve, miqëve, organizatave nacionaliste
shqiptare në mërgim, emrat e të cilëve do të shpallen në
organin e Lidhjes, etj.
6. Shtypi
A). Lidhja do të ketë një zyrë shtypi dhe së pakut një
organ të saj që do te botohet nën mbikqyrjen e Komitetit
Oendror në një kohë të caktuar, përveç pam etave,
studimeve dhe librezave të posaçme që mund të botohen
simbas nevojave të paraqitura. Qëllimi i shtypit është që me
anë artikujsh, studimesh, rrë mesh popullore dhe letërsi të
natyrës së ndryshme për të bërë të njohur dhe për të zgjuar
interesim për qëllimet e Lidhjes, ashtu edhe për të shquar
historinë dhe të drejtat njerëzore, kombëtare dhe politike
të popullatës shqiptare në Jugosllavi, në botën
perëndimore.
B). "Lidhja e Prizrenit në Mërgim” simbas nevojës së
paraqitur do të hapë një zyrë informative në Evropë,
mundësisht në München të Gjermanisë Perëndimore, për
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të mbledhur informata mbi gjendjen e viseve shqiptare në
Jugosllavi, ashtu edhe materiale studimore me karakter
historik, politik, ekonomik, kultural, etj., dhe mundësisht
do të botojë një të përkohëshme dymujore ku trajtohen
subjekte të natyrës së shënuar më sipër, në pajtim me
programin dhe me leje të Këshillit Epror e të Komitetit
Qendror te Lidhjes.
7. Identi kimi
"Lidhja e Prizrenit në Mërgim" ka vulën e saj, ku
shënohen alët, “Lidhja e Prizrenit në Mërgim”, emri i
zyrës dhe i vendit përkatës, po ashtu mund të ketë shenjën
e posaçme për anëtarët dhe miqtë e saj me alët, "Lidhja e
Prizrenit në Mërgim", 1878 - 1966.
8. Shënim i posaçëm
Çka nuk është paraparë në këtë Statut dhe që nuk
është në kundështim me nenet e tija, as me qëllimet dhe
idealin e Lidhjes së Prizrenit, mund të rregullohet me
vendime të Komitetit Oendror dhe me pëlqimin e Kryetarit.
* * *
Teksti i Statutit u përgatit nga dr. Rexhep Krasniqi dhe
shërbeu si program i Lidhjes deri në vdekjen e Xhafer
Devës. Ky Statut është botuar në librezën e posaçme:
“Kongresi i Lidhjes së Prizrenit në Mërgim”, fq. 30 31Waldon Press Inc, New York, 1969.
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Kongresi i Dytë i
Lidhjes së Prizrenit në Mërgim

ërgatitjet për zhvillimin e Kongresit të Dytë të
Lidhjes së Prizrenit në Mërgim, Xhafer Deva dhe
udhëheqësit tjerë të kësaj organizate i kishin lluar
që nga llimi i vitit 1971. Në kohën kur dukej se çdo gjë po
shkonte për ll, papritmas botohet në gazetën "Dielli" një
shpallje, dalë nga Sekretaria e Përgjithshme e kësaj
organizate, e cila do të shkaktonte krizën më të thellë
politike të Lidhjes gjatë drejtimit të saj nga Xhafer Deva.
Shpallja në gazetën "Dielli'
Sekretaria e Pergjithëshme e Lidhjes njofton me anë të një
artikulli datën e mbajtjes së Kongresit të Dytë. Ky artikull
ndahet në tri pika, ku në dy pikat e para bëhet alë për
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vendimin e Lidhjes për zhvillimin e Kongresit dhe caktimin
e datës. Ndërkaq në pikën 3, shkruhet tekstualisht:
“Të ftojë organizatat dhe partitë e ndryshme politike
të mërgatës në USA, që në shenjë të vënjes në dukje faktive
të programeve të tyre për realizimin e përditëshëm të
thuajse dy milion shqiptarëve, arbitrarisht të ngelur nën
Jugosllavi, për arritjen - së pakut - themelimit të një
Republike Socialiste Kosovare në RFSJ, në ku jtë e së cilës
Republikë të përmblidhen të gjitha tokat dhe popullsitë
shqiptare sot dy herë arbitrarisht të pushtuara dhe në
kundërshtim agrant me Rezolucionin e Konferencës së
Parë të Këshillit Nacional Çlirimtar për Kosovë dhe Rrafsh
të Dukagjinit me 31 Dhjetor 1943 dhe 1 e 2 Janar 1944".
(Dielli 3, nëntor 1971).
Në këtë artikull u bëhet thirrje gjithashtu partive
politike që të kremtojne festën e 28 Nëntorit me Lidhjen e
Prizrenit dhe "jo veç e veç të ndara". Po të shikohet me
vëmendje ky artikull, të thuash të vërtetën, nuk e ka
rëndësinë që i dhanë partitë politike dhe reagimit që bënë
ato. Një prej arsyeve kryesore është se artikulli nuk është
aspak i qartë dhe është i shkruar në një mënyrë mjaftë të
mjegullt. Siç duket shprehjet Rezolucion dhe Këshilli
Nacional Çlirimtar i referohen Konferencës së Bujanit për
arsye se përkojnë datat e zhvilluara të saj, të cilën
nacionalistët shqiptarë e shikuan vetëm si përpjekje të disa
komunistëve për të justi kuar marrëdhëniet e tyre të
ngushta me jugosllavët gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Përfaqësuesit e partive politike u mblodhën
urgjentisht në zyrën e Komitetit "Shqipëria e Lirë" dhe
shprehën shqetësimin e tyre të thellë ndaj këtij artikulli.
Kryetari i Komitetit, dr. Krasniqi u përpoq ti bindte
përfaqsuesit e partive se artikulli nuk kishte ndonjë rëndësi
për shqetësim, dhe se Deva do t'i sqaronte pikëpamjet e
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veta në Kongres i cili ishte në prak të zhvillimit. Megjithë
përpjekjet e tij serioze, ai nuk arriti ti bindte ata që kjo
çështje të vëhej në heshtje. Më në fund, për të ruajtur
solidarësinë me partitë, në praninë e tyre përpiloi këtë letër
të cilën e nënshkroi së bashku me të tjerët:
Z. Kryetar i Kongresit te "Lidhjes së Prizrenit në
Mërgim",
Zonja dhe Zotëri të ndershëm,
Na: Ju sjellim përshëndetjet më vellaznore dhe
urimet më të përzemerta për një sukses të këtij Kongresi të
Dytë të Lidhjes së Prizrenit në Mërgim.
Komiteti "Shqipëria e Lirë” dhe organizatat politike
nacionaliste shqiptare kanë ndjekur me simpati linjën dhe
veprimtarinë e kësaj Lëvizje Kosovare në Mërgim dhe kanë
dëshiruar që ndërmarrja e juaj të kurorëzohet me suksesin
më të madh në realizimin e idealeve të larta tê inspiruara
nga Kongresi Historik i Lidhjes se Prizrenit më 1878, që
buçitën me proklamatën vendimtare të motos së
pavdekshme "Shqipëri etnike", moto e përsëritur dhe e
aprovuar në Kongresin e Parë të Lidhjes së Prizrenit në
Mërgim më 1966, të mbështetur në Statutin e vet. Në çaste
aq vendimtare që përshkohet sot kombi shqiptar, këtej dhe
andej ku njëve të padrejtë, Komiteti "Shqipëria e Lirë",
Organizatat dhe Partitë politike Shqiptare kanë ndjekur dhe
do të ndjekin me këmbëngulje dhe besim të plotë
programet e tyre dhe që përmblidhen në një alë të
shenjtë: Shqipëri etnike.
Ne kemi luftuar dhe do të luftojmë për një Shqipëri
etnike, pavarsisht nga rrethanat dhe njemendësit
kombetare, pa i dhënë rëndësi se sa fuqi ose prestigj kanë
në botë pengesat e saj.
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Na kemi ndjekur dhe do të ndjekim me vëmendje
dhe shumë mirëkuptim orvatjet e mbrendëshme të
shqiptarëve të Kosovës për të drejta sa më të mëdhaja
mbrenda kushteve statutore të Jugosllavisë dhe për
zhvillime evolucionare të dobishme, por nuk do të
pranojmë dhe, madje, nuk do të bëhemi frymëzues të
ç’farëdo zbërthimi që nuk njeh të drejtën e vetvendosjes së
popullsisë shqiptare në Jugosllavi për nje bashkim me
nënën Shqipëri.
Programet minimaliste të një republike të shtatë
socialiste munden të bisedohen dhe të argumentohen në
Kosovë si një nevojë e përkohëshme lehtësimi i presionit të
burokracisë centraliste serbe, por jo kurrë si zbërthim i
natyrshëm, sidomos nga ata që kanë fatin të jetojnë në
botën e lirë.
Të ashtuquajturat vendime historike të “nacionalçlirimtares" të Shqipërisë ose të Jugollavisë të marruna për
bazë për shpërthimin e problemit etnik në Jugosllavi janë
manovrime mashtruese për të përgaditë robërin sllave në
popullsinë shqiptare në Jugosllavi që është pranuar pa
asnjë kundërshtim nga regjimi tradhëtar që sundon
Shqipërinë e sotme.
Në këtë kuptim i dëshirojmë punë të mbarë
Kongresit të Dytë të "Lidhjes së Prizrenit në Mergim", për të
ruajtur me besnikëri parimet tradicionale të Lidhjes
historike te Prizrenit dhe Kushtetutës së "Lidhjes se
Prizrenit ne Mërgim" për një Shqipëri të lirë etnike.
Nënshkrimet. Për: OKLL, dr. Fuat Myftia, Asllan
Zeneli dhe Ragip Lohja; për BKI, dr. Ismail Vërlaci, ing. Ago
Agaj dhe Tahir Kolgjini; për Komitetin "Shqipëria e Lirë" dr.
Rexhep Krasniqi dhe ing. Vasil Gërmenji. Miratimi i
shkresës ishte bërë edhe nga degët e Ballit Kombëtar të
grupit të Dostit, të Halim Begejës dhe nga Bashkimi
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Demokrat Shqiptar i drejtuar nga Isa Ndreu. Më në fund,
afrohet data e zhvillimit të Kongresit dhe Xhafer Deva vjen
në New York, me datën 23 nëntor. Natën e parë e kaloi të
miku i tij Hysen Pllana. Të nesërmën erdhi në zyrën e
Komitetit Shqipëria e Lirë, për t'u njoftuar konkretisht me
reagimin e partive politike dhe me gjendjen e krijuar. Mbas
dreke, ai rezervoi një dhomë në Hotelin Commodore, 42
Str. Lexington Ave., aty ku zhvillohej Kongresi. Dhomën e
rezervuar, të thuash nuk e shfrytëzoi fare, megjithëse
qendroi në New York nëntë ditë. Xhafer Deva dukej i
lodhur dhe i mërzitur. Shqetësimi i ishte ngulitur në mend
për dy arsye:
1. Mbas planeve që kishte bërë për t'u larguar nga
kryesia, pa dëshirën e tij, po mbetej edhe një herë Kryetar i
Lidhjes.
2. Dhe, siç thonte ai: "po të ishim marrë vesh me
kohë, çdo gja do të përfundonte pa bujtje".
Gjendja e tensionuar midis antarëve, të mbledhur në
New York për zhvillimin e Kongresit, Devën e shqetësonte
tepër. Shumë nga degët e Lidhjes (rreth 12 prej tyre në
SHBA dhe Evropë), nuk dinin gjë mbi krizën që po kalonte
organizata e tyre.
Udhëheqja e Lidhjes ishte ndarë në dy grupe, të
“moderuar" dhe ata që ndiqnin kursin e "vjetër", të
udhëhequr nga Deva.
Ditën e caktuar (26/11/1971) në orën 10 të mëngjezit,
në një atmosferë të tensionuar, Xhafer Deva hyp në tribunë
dhe shpall hapjen e Kongresit të Lidhjes. Mbas nje alimi të
shkurtë përshendetës, ai lexoi letrën përgjegje drejtuar
partive politike shqiptare në mërgim:
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Zotni të ndershëm,
Para të gjithave me anë të kesaj shkrese dëshiroj t'ju
shfaqi falënderimet e mija përsonale ashtu dhe të antarëve
të Lidhjes së Prizrenit në Mërgim për letrën e juej aq të
përzemërt dhe përshendetjet vëllaznore që i keni drejtue
Kongresit të Dytë të kesaj organizate.
Në lidhje me ngjarjen e papëlqyeshme të Shpalljes
në etoren Dielli, datë 3 nandor 1971, ba gabimisht në emën
të "Lidhjes së Prizrenit në Mërgim”, me anë të së cilës
kërkohet që organizatat politike nacionaliste shqiptare në
mërgim, të mbështesin idenë e nji Republike Socialiste
Shqiptare mbrenda suazës së Republikave Federale
Socialiste të Jugosllavisë, bashkangjitë kam nderin me u
paraqitë shkresën që ka drejtue ky Kongres për tu botue në
etorën historike Dielli.
Kjo shkresë asht perpilue kryekput në frymën e
deklaratës së bame nga Kryesia e Lidhjes në prani të të
gjithë përfaqsuesëve të mërgatës shqiptare dhe që u
persërit në ditën e parë të Mbledhies së Kuvendit të Lidhjes
së Prizrenit në Mërgim, në Hotelin Comodore, në New
York, me datë 26 nandor 1971. Kjo frymë siç mund të shifet,
asht shfaq qartësisht në shkresën e bashkangjitun dërgue
për botim etores Dielli ne Boston, Mass. Tue përfundue
dëshiroj edhe nji herë të nënvizoj këtu se Lidhja e Prizrenit
në Mërgim do të vazhdojë me mbajtë marrëdhanje
vëllaznore me të gjitha organizatat politike nacionaliste
shqiptare në mergim në perputhje të plotë me Kushtetutën
e vet që shquen posaçërisht këtë pikë. Në këtë kuptim dhe
me bindje të patundun që Kombi Shqiptar në tansinë e vet,
herët ose vonë, do të çlirohet nga tirania komuniste e
dy shtë, sllave dhe komuniste, mbetem me nderime të
posaçme.
Xhafer Deva

Mbas duartrokitjesh, nga fundi i sallës dëgjohet
reagim dhe zhurmë. Deva me një gjuhë të ashpër bën
thirrje për mbajtjen e qetësisë. Gjatë dy ditësh Kongresi u
zhvillua në mënyrë të rregullt por mjaft të ftohtë. Megjithë
raportet e debatet e lira të zyrtarëve të Lidhjes dhe alimet
e përfaqsuesve të partive politike, Kongresi i Dytë nuk u
zhvillua në formën entuziaste dhe emocionale si Kongresi i
Parë. Sekretari Berisha mbasi lexoi raportin e veprimtarisë
së Lidhjes midis dy kongreseve, pranoi publikisht
përgjegjësinë për shpalljen në gazetën Dielli. Ai i siguroi të
pranishmit se do të jepte ndihmesën e vet për mbarëvajtjen
e Lidhjes dhe u largua nga salla e Kongresit. Largimi i tij i
papritur shkaktoi nje ftohje të thellë në sallë.
Në Kongresin e Dytë të Lidhjes, Kalosh Hamdia luajti
një rol të rëndsishëm në zbutjen e mosmarrëveshjeve të
krijuara rreth shpalljes së artikullit në alë. Ai pranoi të
vinte kandidaturën për kryetar pa marrëveshje me Devën.
Hamdia i shkruan Devës (me 6 dhjetor) një letër
kater faqesh me spjegime të hollësishme rreth zhvillimit të
ngjarjeve para hapjes së Kongresit. Ai thotë se kishte ardhë
në New York dy ditë para Kongresit dhe ishte përpjekur të
binte menjëherë në kontakt me te. Hamdia thekson
gjithashtu se gjatë gjithë kohës ishte shoqëruar nga Ismet
Berisha, dhe Ismeti e kishte njoftuar me te gjitha përgatitjet
paraprake të Kongresit. Simbas kësaj letre, Ismeti i kishte
shprehur atij të vetmin shqetësim rreth mundësisë së
ndonjë kritike kundër Devës nga ana e Hysen Tërpezës. Ai
pohon: “...Pak orë para hapjes së Kongresit dëgjova nga
shokët disa pëshpëritje, se Ju nuk do të udhëhiqnit ma
L i d h j e n p ë r a r s ye sh ë n d e t ë s o re , p r a n d a j v u n a
kandidaturën per Kryetar për mos t'i lanë në baltë shokët
në nji kohë kritike". Simbas letrës së Hamdis, ai do të
drejtonte Lidhjen derisa të g jendej një kryetar i
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përshtatshëm. Hamdia e mbyll letrën duke e siguruar
Devën se nuk ishte asnje lloj komploti kundër tij dhe vijës
politike të Lidhjes. Në fund të letrës pohon se ishte ndarë i
kënaqur me përfundimin e suksesshëm te Kongresit, dhe
rezulatet do të ishin edhe më të suksesshme sikur Deva të
takohej me të dhe me Ismetin para hapjes së Kongresit.
Në korrespondencën e tij gjenden edhe disa letra të
Krasniqit dhe Lamajt për kthimin e Ismetit në pozitën e
mëparëshme. Ata i shkruajnë Devës se Ismeti ishte i vetmi
person që mund të riaktivizonte veprimtarinë e Lidhjes.
Ndërkaq, miku i Devës dhe Berishës, dr. Halim Begeja, i
shkrun Devës lidhur me këtë cështje: “…Për sjelljen e
Vendreshës në gjinin e Lidhjes nuk duhet fajsue Ismeti. Në
qoftë se ai (Vendresha) e ka manipulue Lidhjen, gja që jam i
bindun, Ismeti nuk ka faj, ai asht njeri i ndershëm, energjik
dhe vetëm ai mund të mbajë gjallë veprimtarinë e Lidhjes
në qendër të botës, në New York, tue u kthye persëri në
pozitën e Sekretarit të Përgjithshëm".(10/3/1972).
Mbas disa muajsh, Deva i shkruan Berishës dhe
kërkon që ai të kthehet përsëri në detyrën e Sekretarit të
Përgjithshëm, duke theksuar se kthimin e tij e kërkonte
edhe Kalosh Hamdia.
Ismet Berisha kthehet në pozitën e mëparëshme
mbas dy-tre muajsh, dhe në një farë mënyre mbyllet kriza
politike e Lidhjes.
Mbas përfundimit të Kongresit, Deva ndejti disa dite
në New York për të përgatitur çështjen e shtypit. Ato ditë
përgatiti edhe letrën drejtuar gazetës "Dielli":
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Një sqarim nga "Lidhja e Prizrenit në Mërgim"
Zotëri editor,
Në faqen e dytë të etores Dielli, datë 3 nëntor 1971 vol. 63/Nr.38, është botuar një shpallje në emër të Lidhjes
se Prizrenit në Mërgim, në të cilën ndër të tjera, u bëhet një
thirrje Partive Politike Nacionaliste Shqiptare në Mërgim që
të përkrahin përpjekjet e Organizatës në alë në lidhje me
përmbledhjen eventuale të mbarë popullsisë shqiptare në
Jugosllavi në një REPUBLIKE SOCIALISTE SHIPTARE
BRENDA REPUBLIKES FEDERALE TË JUGOSLLAVISË.
Shpallja në alë me plotë të drejtë kishte shkaktuar
pakenaqësi të thellë midis mërgatës politike në New York,
që u ç’faq në një letër të përbashkët të tyre dorëzuar
personalisht Kryetarit të Lidhjes së Prizrenit në Mergim, z.
Xhafer Devës. Ky i fundit, në një mbledhje të gjerë të
përfaqsuesve të grupeve në alë, shfaqi keqardhjen e tij
personale dhe të Organizatës që kryeson mbi këtë ngjarje të
papëlqyshme dhe premtoj se letrën e tyre, do të ia paraqes
Kongresit të Dytë të Lidhjes së Prizrenit në Mergim që ishte
në zhvillim e sipër.
Në ditën e parë të Kongresit, në prani të
përfaqsuesëve të partive politike shqiptare nacionaliste,
Kryetari lexoi letrën dhe njëkohësisht deklaroi se Shpallja e
Lidhjes së Prizrenit në Mërgim, e botuar në etorën e
famëshme të Bostonit, Dielli, është përpiluar dhe botuar pa
njohurinë dhe autorizimin e Kryetarit dhe të Këshillit
Ekzekutiv të Lidhjes. Mbi këtë ai nënvizoi faktin që Shpallja
është në kundërshtim agrant me qellimet e larta
kombëtare dhe me Nenin Dy të Statutit të Lidhjes së
Prizrenit në Mërgim, që ndër të tjera tekstualisht shquan:
"Duke u mbështetur në idealin historik të Lidhjes së
Prizrenit, të përmbledhjes se Kombit Shqiptar në një shtet
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të vetëm, të lirë dhe të pavarur, në një Shqipëri etnike…"
Mbledhja plenare e Kongresit, me brohorije frenetike
dhe njëzërit, mbështeti thëniet e Kryetarit, gjë që detyrojë
shkaktarin e shpalljes së sipërshënuar të pasoj rrjedhjet e
sjelljes se tij të gabuara dhe u terhoq nga radhët e "Lidhjes
së Prizrenit ne Mërgim" (I).
Me lutje që ky sqarim të botohet ne etorën që ju
drejtoni, mbetem me nderime të posaçme,
Xhafer Deva, Kryetar
i Lidhjes së Prizrenit në Mergim.
New York, 10 dhjetor, 1971
(1). Fjala u tërhoq nga radhët e Lidhjes së Prizrenit, i
referohet Shemsedin Vendreshës.
* * *
Ato ditë, para dhe mbas Kongresit, Xhafer Deva sadoqë i
lodhur dhe i mërzitur, kishte edhe humor. Më kujtohen orët
e drekave në zyrën e Komitetit "Shqipëria e Lirë" kur
ngacmonte Krasniqin. Gjatë atyre ditëve që qëndroi në New
York, kaloi tri-katër netë në shtëpinë time. Mbrëmjeve, kur
ktheheshim nga qyteti (Mohattan), shtronte muhabetin me
babën t'im Shpendin dhe axhën Alush, i cili kishte ndejtë
disa vjet në malet e Shqipërisë pa iu dorëzuar regjimit
komunist. Në muhabet ishte i pranishëm edhe Hasan Isuf
Zherka, daj i im, i cili banonte a ër nesh. Hasani tregonte
ngjarje të Luftës së Parë Botërore dhe kohën kur kishte
shërbyer në ushtrinë austriake. Deva ndjekte me vëmendje
e knaqësi bisedën dhe herë mbas here hynte në biseda të
gjata të Luftës së Dytë Botërore. Bisedat e tyre nuk më
bënin shumë përsht ypje. Mbasi
lloi ta njoh
temperamentin e axhës, e ngacmonte edhe atë në kurriz
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timin: “Baci Alush, këtij djalit të ri muhabetet tona i duken
përralla; ky si jep randësi muhabetit tonë se ka knue (lexue)
nja 50 libra të Enver Hoxhës.” Axha iu përgjegj me nervozë:
“Ka me iu pa hajrin librave të Enverit siç ia kanë pa të
tjerët.”
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Korrespondenca e Xhafer Devës
me udhëheqësit e Lidhjes së Prizrenit
në Mërgim

K

apitullin e korrespondencës së Xhafer Devës me
udhëheqësit e Lidhjes së Prizrenit në Mërgim e
hapim me letërkëmbimin e tij me z. Kalosh
Hamdin, një prej gurave më të shquara dhe më tragjike të
"Lidhjes së Prizrenit në Mërgim."
Korrespondenca e Devës me Kalosh Hamdin zë një
vend të veçantë dhe mund të quhet si korrespondenca më
sekrete e Devës me udhëheqësit e Lidhjes.
Deva bjenënë kontakt me Kalosh Hamdin me 1963.
Ai i shkruan atij se disa miq të ngushtë mendonin për
riorganizimin e Lidhjes së Prizrenit në Mërgim dhe se ende
nuk kishte vendosur nëse do të pranonte kryesinë e saj që
ata i kishin propozuar duke i kërkuar Hamdis, në rast se i
imponohej kryesia, të angazhohej në përkrahjen e tij
politike. Në korrespondencën e Devës nuk gjendet
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përgjigija e Hamdis por duket se ai i kishte shkruar për
arsye se ai me gjithë rrethin e tij angazhohet në Lidhjen e
Prizrenit qysh në
llim të riogranizmit. Nga
korrespondenca e mëvonshme e tyre e cila përfshinë a ër
njëqind faqe, kupohet se Deva dhe Hamdia mbanin mend
njëri tjetrin qysh në Kosovë nga gjysma e vitit 1944.
"Nëse ju bje në mend, kohët e fundit, besoj në gusht
të vitit 1944, kur u takuem në qytetin e Tetovës me Xhem
Hasen (Xhem Gostivarin-IL) dhe Aqif Reçanin, paçin
ndjesë, të dy janë të vdekun, hangrem drekë në Hotelin
Jadran, ku zotrote na këshilluet rreth luftës dhe ngjarjeve
që po zhvilloheshin në atë kohe dhe kaluet dy tri ditë me
ne”, i shkruan Hamdia Devës me 25 gusht 1968-të, si
përgjigje të një letre që ai i kërkonte informata mbi
përfundimin e Aqif Reçanit.
«.. Jo vetëm që të mbaj mend mirë por kurrë nuk i
harroj ato pak ditë me ju. Ti ke qenë atëherë shumë i ri,
ndoshta 17 18 vjeç. Të mbajë mend me pushkë në dorë dhe
nji rrethore sheksh në brez kur i solle Aqi t do duhan të
mbështjell në nji shami. Kur i dredhëm cigaret, të gjithëve
na zuni kolli sa i fortë kishte qenë. Aqi i shkretë tha: Kalosh, për Zotin ky duhan ose asht i mykun ose s'ka shoq
në botë - dhe lluem me qesh." Shumë letra qesin dritë mbi
të kaluarën e tyre. Deva e njihte mirë Kalosh Hamdin, dhe
për këtë arsye nuk mbante sekrete ndaj tij. Në nëntor të
vitit 1968, i shkruan Kaloshit:
I dashtuni Kalosh,
Në radhë të parë dëshiroj me të falënderue
përzemërsisht për pritjen e juej aq bujare gjatë qëndrimit
tim në Çikago dhe në Kenosha. Asht e para herë në mërgim
që e kam ndije veten si në shtëpinë time, i rrethuem me
familje dhe dashamirë tuejt që do ti mbaj mend gjithmonë.
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Në 'kurbet', si thuhet te ne, nji pritje si e jueja ka çmim të
naltë dhe nuk mund të barazohet me të holla as lavdrime.
Gjatë uturimit kam pas mjaft kohë me blue edhe nji herë
pleqnimet dhe vendimet që morëm në Kenosha. Jam nda
prej teje dhe shokëve tuej atje me ndjenja që kam shtue
besimin tonë të përbashkët, që do të mundemi me dhanë
nji kontribut të konsiderueshëm në drejtim të shërbimit
ndaj atdheut tonë të pushtuem nga anmiku. Këtë radhë nuk
kam pas guximin me folë mbi nji plan, të cilin e din vetëm
nji miku im në New York, që asht i përgatitun si me mend
ashtu edhe me shkrim për nji veprim mjaft të guximshëm,
aq sa mund të keqinterpretohet nga ana e nji pjese të
bashkëpunëtorve tonë. Nuk ta kam shfaqë këtë mendim
mbasi ky mendim dhe plan kërkon që të rrafet me nji mik
dhe shok që mund të kupton randësinë e nji plani të tillë.
Me rastin e vitit të ri, ndoshta mund të bajë nji udhtim në
Kenosha për të diskutue personalisht me ty ketë plan. Ju
lutem ta mbani këtë letër vetëm për veten tuej, megjithëse
këtu nuk kam zbulue ndonji sekret, këtë e konsideroj si
iniciativën e parë që po e theksoj në këtë leter. Ky plan ka të
bajë ma shumë me "timing" dhe më duket që koha asht
pjekë per nji bisedë të tillë me ty në këtë fushë.
Të fala të përzemerta, Xhaferi 2/11/1968
Ky plan sekret i Devës, të cilin i zbulon më vonë
Hamdis, nuk gjendet në korrespondencë, por kishte të
bënte me perpjekjet e tij për studimin e personaliteteve
politike të Kosovës për të interesuar qarqet sekrete
amerikane e që të viheshin në kontakt me ta për të krijuar
njëfarë miqësie personale. Deva me kohë kishte zbuluar
"një gjë interesante" në Washington. Komunistët serbë dhe
kroatë, secili për interesat e veta kombëtare, kishin krijuar
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miqësi personale me persona të ndryshëm të inteligjencës
amerikane. Edhe Deva iu kishte propozuar miqëve të tij
Roger dhe Stiv ( R. Hollingshead dhe S. Mc. Gruder) që të
bënin çmos të rekrutoheshin shqiptarë të Kosovës në
shërbim të projekteve afatgjata për strategjinë politike
amerikane në Ballkan.
Ky plan i Devës zbërthehet nga një letër që ai i
dërgonte Rexhep Krasniqit me 3 korrik 1966, mbas një
vizite në Washington:
“Komunistet tonë në Tiranë dhe në Prishtinë, ose
janë me të vërtetë ma frigacakët e botës ose ma budallët e
saj. Serbët, kroatët dhe bullgarët, këtu kanë krijue rrjetat e
veta të miqësisë personale; këtë e mora vesh prej dy
miqëve të mij të besueshëm. Komunistët tonë janë verbue
sysh dhe nuk mendojnë fare se çka mund t'i ndodhë nesër
vendit tonë dhe vet atyne, po u ra nevoja për amerikanët.”
Korrespondenca e Xhafer Devës me Kalosh Hamdin
është miqësore, famiIjare dhe sekrete për kohën e vet. Në
letrat e tyre shihet se ata bënin plane të ndryshme për të
ardhmen e Lidhjes dhe mënyrën si duhej vepruar në
kushtet e reja politike të Kosovës dhe marrëdhëniet e saj
me Shqipërine. Ata bëjnë plane "për krijimin e një ure”
midis Lidhjes e Kosovës. Planet e tyre ndryshojnë nga
planet e të tjerëve që perpiqeshin të krijonin lidhje me
qeveritarët ose shtresën e ekspozuar intelektuale. Deva e
Hamdia mendonin se kontaktet e para duhej t' krijonin me
shtresën tregtare, dhe mundësisht me intelektualë të pa
komprometuar me UDB-ën. Duke njohur mirë karakterin,
seriozitetin, urtësinë, bujarine, mundsitë ekonomike, dhe
angazhimin e tij për ti shërbyer çështjes kombëtare, Deva
përgatiste me kujdes tërheqjen e vet nga skena politike dhe
vënjen e Kalosh Hamdis në krye të Lidhjes. Në katër-pesë
letra të Devës vihen re përsëritjet, "...Ti duhet të veprosh pa
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ngurrim, unë do të mbështes me të gjitha forcat e mia. Ti
mund ta mbajsh në harmoni ma mirë se askush Komitetin
Ekzekutiv të Lidhjes...", etj.
Ndërkaq, në letrat e Hamdis shquhet respekti i
veçantë për Devën. Ai shpesh vë në dukje, "fatin e madh të
kosovarëve të mërguem që të kanë ty në krye të
veprimtarisë së vetë politike”. Në asnjë letër të Hamdis nuk
shihet synimi i tij për të drejtuar Lidhjen. Përkundrazi, në
çdo letër, ai inkurajon Devën për vazhdimin e drejtimit të
organizatës, duke e siguruar atë se do të sakri konte çdo
gjë për t'a mbajtur Lidhjen në këmbë, derisa Deva të ishte
në krye të saj. Kalosh Hamdia vritet ne korrik te vitit 1973.
Vrasja e Kaloshit e tronditi rëndë Devën. Ai kalon dytri javë në Kenosha pranë të birit, Qefalis, vëllazërve e
familjes së tij. Xhafer Deva, personalisht u mor me hetimet
e vrasjes dhe qysh në llim e cilësoi si vrasje me motive
politike. Versioni i tij vërtetohet nga giykata dhe dënimi që
mori vrasësi.
Në të njejtën kohë ai e inkurajonte Qefalin të
vazhdonte punën në tregti dhe të ndjekte gjurmët e babait
të vet në fushën e veprimtarisë kombëtare.
FJALIMI I XHAFER DEVËS ME RASTIN E VARRIMIT
TE KALOSH HAMDIS
Sot jemi mbledhë këtu para burrit, babës, vëllaut
dhe mikut tonë të nderuem dhe të dashun, Kalosh Hamdis,
për ti dhanë lamtumirën e fundit. Nuk asht hera e parë që
ndahemi prej nji luftari, i cili ka kapërcye rreziqe të shumta
në malet tona tue mbrojtë lirinë për mbarë popullin
shqiptar. Tani ka ra viktimë e plumbit të nji të çemnduni që
asht ba vegla e noj tradhtie të pazbulueme ende për këtë
çast.
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Tepër të rallë janë njerzit e paisun me virtytet e këtij
trimi të dalluem që mbylli syt përgjithmone. Ke jo vetëm
babë, vëlla dhe mik shembullor, për çka ka pas si
admirimin dhe dashuninë e të a ërmvet të tij të ngushtë,
ashtu si edhe të atyne që kanë pas rastin t’a njo n, por
edhe njeri i urtë me nji përvojë tê gjanë e të gërshetueme
me nji parapamje ndërtuese për fatin e mbarë kombit.
Sado që kreshnik i dalluem në luftat e përgjakshme
në malet e thepisuna të Gostivarit, Tetovës, Kërçovës dhe
Dibrës, Kaloshi ka tregue në mënyrë të pabesueshme
zemërbutësinë e tij si kujdestar i familjes së tij të ngushtë; i
babës, nanës dhe i motravet të tij, e po ashtu edhe i
familjeve të shokve të tij në atdhe, të cilët, të ekspozuem
torturave, internimeve e pushkatimeve nga ana e anmikut
për të zbulue lëvizjet e Kaloshit, kanë pranue vdekjen por
nuk kanë tradhtue.
Besnik i traditave shqiptare edhe në mergim, Kaloshi
e ka pasë të rranjosun në shpirt dëshirën me ndihmue
shqiptarët në nevojë. Dera e shtëpisë së tij ka qenë e hapun
ditën e natën jo vetëm për miqtë, por edhe për çdo
shqiptar nevojtar pa dallim feje e krahine. Ndërhymjet e tij
pranë autoriteteve qeveritare, sigurimi i advokatëve dhe i
punës, si dhe ndihmat nanciare kanë qenë në rendin e
ditës së këtij shpirti bujar.
Nga natyra inteligient, plot energji e dinamizëm,
Kaloshi ka qenë gjithmonë gati me dhanë kontributin e tij
zik e material për çdo ndërmarrje ndërtuese të karakterit
social e politik. Koncepti i tij kryesor ka qenë: "Të gjithë ata
që kanë halle janë shokët e mij të vuejtjevet. Pesë vjet kam
jetue nëpër male. Më kanë dhanë strehim dhe kanë nda
bukën me mue. Tashi asht rendi im me shpërblye.”
Në këtë ditë të kobshme këtu po shohim fytyra të
hueja jo vetëm prej Kenoshes, por edhe prej Milwaukee e

vendeve të tjera. Të gjithë kanë lanë punën dhe me lotë
ndër sy, gra dhe burra me êmijë, janë bashkue me nda me
ne zinë që na ka qëllue. Janë nëpunësit e shtetit, drejtor
bankash, avoketën, doktora, etj. Prania tyne këtu pasqyron
vlerat e shumanëshme që ka pasë Kaloshi i shuem.
Aq e dhimbshme asht sot humbja e mikut dhe e
vëllait tonë sa nuk mund ta shprehi me alë në këtë
moment. Plumbi mizor që goditi këtë vëlla tonin ka goditë
mbarë nacionalizmin e shumëvuajtun shqiptarë. Tamam
ashtu si na mëson historia, vërtetohet edhe me këtë viktimë
se "Anmiku ma i madh i Shqiptarit asht vet Shqiptari."
Familja e tij humb baben dhe vëllain e pashoq,
ndërsa Lidhja e Prizrenit humb nji prijs dhe luftar të
pazëvendsueshëm.
Në emën të Lidhjes së Prizrenit, njikohësisht edhe në
emën te Kryetarit te Komitetit "Shqipëria e Lirë", dr.
Rexhep Krasniqit, paraqes familjes në atdhe, zonjës bujare
këtu, djalit Oefali dhe vëllazënve Rashid, Sakib, Xhavid dhe
Bahri ngushëllimet tona ma të thella.
* * *
Mbas vrasjes së Kaloshit, e deri një muaj para
vdekjes, Deva mbajti miqësi të ngushtë dhe këmbeu vizita e
letra me Oefali Hamdin. Letrat midis tyre, megjithëse të
natyrës familjare, qesin në dritë shumë gjëra dhe janë me
interes të veçantë mbi depërtimin e sipunazhit jugosllav në
radhët e mërgatës shqiptare, sidomos asaj të Kosovës.
Qefali Hamdia tregoi një kujdesje të veçantë edhe
për zonjën Oswalda pas vdekjes së Devës. Ai mbajti
kontakte të vazhdueshme me ëmijt e saj të martuar,
sidoemos me zonjën dhe zotin Logie.
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Kalosh Hamdia
Kalosh Hamdia lindi me 25 dhjetor 1925 në Reçan të
Gostivarit. Qe i pesti vëlla dhe kishte edhe katër motra.
Shkollën llore në gjuhën serbishte e mbaroi në Reçan.
Sado inteligjent dhe i talentuar nga natyra, ai nuk pati
mundësi nanciare për të vazhduar mësimet në gjuhën
serbe në Gjimnazin e Tetovës. Si më të madhit prej
vellazërve të tij, me një trup të fortë e të ngjeshur, qysh në
moshën dhjetvjeç i është dashur të bëhej krahu i djathtë i
babait bujk.
Me kapitullimin e Mbretërisë Jugosllave me 1941, i
brengosur se do t'i duhej të vazhdonte mësimet në gjuhën
serbe, Kaloshi në krye të disa moshatarëve prej Reçanit dhe
Gostivarit, organizoi shkollen llore të Reçanit në gjuhën
shqipe duke zëvendësuar mësuesit serbë me të rinj
shqiptarë, të cilët kishin mbaruar ose ishin në mbarim te
Gjimnazit të Tetovës. Nga entuziazimi prej suksesit të
shpejtë të kësaj vepre, ai vazhdoi me dhënë ndihmën e tij
për mëkabmjen e arsimit shqiptar në krahinën e tij të
Tetovës. Kështu ai pati rastin me njoftë parinë shqiptare të
atyre anëve, si Kadri Salihin, Xhem Gostivarin, dr. Xhaferin,
etj. Në takimet me ta dhe gjatë mbledhjeve sidomos në
Gostivar, Kaloshi tregoi vendosmëri për ti sherbyer vendit
të tij. Ai qe ngarkuar me detyra të shumta që kishin të bëjnë
me organizimin e vullnetarëve për çdo rast, sidomos pasi
lufta botërore po merrte drejtim në disfavor të vendit të tij.
Me kapitullimin e Italisë me 1943, dhe si pasojë e
dukjes së partizanëve bullgarë, serbë, maqedonas dhe
komunistesh shqiptarë prej Shqipërisë së 1913-tës, Kaloshi
bashkohet me fuqitë vullnetare shqiptare të komanduara
prej trimit legjendar Xhem Gostivari. Operacionet kundër
partizanëve llojnë dhe Kaloshi dallohet si një ndër
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luftetarët më të spikatur në luftat e përgjakshme në malet e
Izvorit, Karaosmanit, Zagorjes, etj., si dhe kundër brigadës
partizane të komanduar prej Sfetozar Vukmanoviq Tempos. Shpeshherë ai me shokë u erdhi në ndihëm edhe
forcave vullnetare të Kërçovës të komanduara nga Mefail
Zajazi. Pas pushtimit të krahinës së tij prej partizanëve,
Kaloshi së bashku me shokët e tij qëndron ndër male për
nje kohë për shkak të represaljeve nga ana e qeverisë
komuniste të Beogradit e sidomos tê gjakpirësve bullgarë,
të cilët i internuan familjen dhe bënë terror mbi fare sin
dhe miqtë e tij.
Në fund të vitit 1946, Kaloshi me shokët e vet i lenë
lamtumirën krahinës së tij dhe shtërngohet të kaloj në
Shqipëri. Në malet e Dibrës ai bashkohet me çetën e Dan
Kaloshit. Atje bjenë në ndeshje të shpeshta me forcat
komuniste shqiptare dhe plagoset. Duke pasur jetën në
rrezik dhe pakurrëfarë mjekimi, Kalosh Hamdia i dorëzohet
policisë shqiptare duke paraqitur një letërnjoftim të
falsi kuar me emrin Alush Shabani, nën pretekst se ishte
plagosur nga rojet jugosllave duke kaluar ku rin. Kështu, ai
dërgohet në Spitalin e Tiranës. Pas shërimit e dërgojnë në
kampe pune në Jug. Duke shfrytëzuar zbutjen e sjelljes së
policisë shqiptare ndaj kosovarëve dhe për shkak të
prishjes së marrëdhinieve në mes të Shqipërisë dhe
Jugosllavisë me 1948, Kaloshi arriti të sigurojë një leje për të
dalë nga kampi dhe kështu u vu përsëri në lidhje me shokët
e tij në malet e Dibrës. Më vonë ikë prej kampit dhe
bashkohet me ta. Menjëherë vendosin për të kaluar ku rin
në Greqi dhe arrijnë në Selanik prej ku transferohet në
Llavrion të Athinës. I vendosur për të dhënë kontributin e
vet çështjes së përbashkët shqiptare, bashkohet me një
grup shqiptarësh në stëvitje për operacione në Shqipëri, të
cilat drejtoheshin nga Komiteti Kombëtar "Shqipëria e
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Lirë”. Pas mbarimit të kurseve ngarkohet me detyra delikate dhe të rrezikshme, tê cilat i plotësoi me saktësi. Kështu
në ato operacione që zgjatën një vit dhe përfunduan pa
sukses, Kaloshi toi admirimin e shokëve dhe respektin e
superiorëvet.
I deshpruar në kulm, por si njeri aktiv dhe i punës,
përgatitë formalitetet dhe emigron në Shtetet e Bashkuara.
Me 1956 arrin në South Milwaukee, ku punon për dy vjet në
një fabrikë. Me anë të miqëve të tij sjell vllain Sakibin dhe së
bashku blejnë një restorant në Milwaukee, ku punojnë natë
e ditë deri në vitin 1967. Me shitjen e restorantit blen
Hotelin Dayton në Kenosha, Wisconsin. Gjatë kësaj kohe
bën disa udhëtime në Stamboll dhe rregullon sjelljen e
familjes së tij të ngushtë: zonjës, të birit Qefali dhe vajzës
Hyrije.
Për të parën herë, mbas shumë vuajtjesh, Kaloshi
vendoset mirë në Hotelin Dayton dhe llon për të shijuar
jetën e qetë. Me punë e djersë por me cilësi të
jashtzakonshme pozitive, blenë dy shtëpia. Më vonë blen
Hotelin Randolph dhe Klubin Saratoga po në Milwaukee.
Me zhvillimin e tregtisë ai sjell edhe vëllain tjetër Xhavidin.
Kaloshi pohonte me modesti se në radhët e Lidhjes
së Il-të të Prizrenit kishte hyrë si anëtar i thjeshtë qysh në
moshën 17 vjeç, ku iu ishte bashkuar forcave vullnetare në
atdheun e tij. Në mërgim ai ishte nje prej përkrahsve më të
shquar të Lidhjes. Më 1971 zgjidhet nënkryetar i saj.
* * *
Ketë përmbledhje të shkurtë biogra ke të tij ma ka dërguar
Xhafer Deva në formë shënimesh me rastin e vrasjes së
Kaloshit dhe është botuar në gazetën, "Lidhja e Prizrenit",
Janar - Korrik 1974.
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Hysen Terpeza
Në korrespondencën e Devës gjendet një dosje
letrash me Hysen Terpezën, luftëtar i njohur në Kosovê dhe
nënkryetar i Lidhjes së Prizrenit në Mërgim, mbas vitit
1962. Deva në letrat e tij me Terpezën është i rezervuar; ato
i perkasin vetëm karakterit zyrtar të kuptimit si nënkryetar
i L i d h j e s . A r s ye j a q ë D eva m b a n te re z e r vë n ë
korrepondencë me të shpjegohet në letra të ndryshme
dërguar miqëve të tij me të cilit nuk mbante rezervë në
letërkëmbim. Qysh në llim ai e konsideron Terpezën si
njeri i lëkundur në pikëpamje politike dhe njeri që përdorej
lehtë prej të tjerëve.
Hysen Terpeza i shkruan shpesh Xhafer Devës, por
shumë rrallë, krahasuar me udhëheqësit tjerë të Lidhjes,
merr letra prej tij. Një letre të tij, lidhur me kërkesën për
përjashtimin e Dem Ali Pozharit nga radhët e Lidhjes, Deva
i përgjigjet shkurt:
“Z. Hysen, kryetari i Lidhjes, si të gjithë kryetarët
tjerë të partive ose organizatave politike në mërgim, nuk ka
kompetenca me ngarkue, shkarkue ose perjashtue antarë të
organizatës që kryeson. Emnimet, shkarkimet dhe
perjashtimet bahen nga Komiteti Ekzekutiv dhe miratohen
nga Kryetari. Sa i përket Dem Ali Pozharit dhe kërkesës
tande për përjashtimin e tij të menjihershëm nga Lidhja,
unë kam këtë me thanë. Dem Alia e ka shkarkue veten nga
Lidhja dhe nuk ka nevojë për përjashtimin e tij nga ana e
jonë. Ai shkoi në Tirane pa u këshillue me ne, por prap se
prap, shkoi si burrat, ashtu si mund të shkonte Dem Alia.
Shkoi ditën për diell. Unë kam kuptim ma të mirë për nji
veprim të tillë, se për shumë të tjerë që shkojnë herë në
Bruksel, herë në Stamboll me takue familjarët e vet të
ardhun nga Kosova, të cilët janë të shoqnuem nga njerëz të
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UDB-es. Për mue, kapitulli me Demen mbyllet me këto alë.
Ju, po dashtët me e përjashtue, duhet të mblidhni
Komitetin Ekzekutiv, dhe natyrisht, vendimin e Komitetit
unë e miratoj." (Kjo letër e Devës dërguar Hysen Terpezës
nuk mban datë).
Ndërkaq, arkëtarit të Lidhjes, mikut të tij Hysen
Pllanës, Deva i shkruan lidhur me Terpezën:
“Hyseni asht luftar por ka pas fatkeqsi si shumica e
trimave të Kosovës, tue mos pas as shkollë as zanat. Në
pamundësi me mbajtë veten me ndonji punë që i jep
satisfaksion, ka mbet keq nga pikëpamja ekonomike. Emnin
e tij si luftar e kanë shfrytzue të tjerët. Prandaj ai lëviz
mendimet e tij herë me nji anë herë me nji tjetër. Këtë e ka
bâ qysh në kampet e Greqisë, herë me Legalitetin e herë
kundër tij. Hysenin duhet ta lam ashtu siç asht. Nuk asht
mirë për ne të merremi me problemet e tij personale, ose
t'u japim randësi veprimeve të tij gjoja politike. Si
nënkryetar të Lidhjes duhet t'a respektoimë derisa e kemi
zgjedh vet... "(Paragraf nga një letër e Devës dërguar
Hysen Planës, 7 gusht, 1969).
Hysen Terpeza, shpeshherë, me shtytjen dhe
ndihmën e te tjerëve, në shkrim, nxirrte letra të hapura
kundër Xhafer Devës, dr. Rexhep Krasniqit dhe Komitetit
"Shqipëria e Lirë". Duke u bazuar në heshtjen e personave
që ai i kritikonte, pak kush i mirrte serioz "polemikat" e tij.
Për qëndrimin e tij patriotik dhe luftarak gjatë Luftës së
Dytë Botërore, Hysen Terpeza gëzoi një respekt tê veçantë
në masat popullore të emigracionit politik shqiptar.
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Ismet Berisha
Ismet Berisha rrjedh nga një familje e njohur
patriotike e Rrafshit te Dukagjinit. Gjyshi i tij, Sadik Ramë
Gjurgjeviku, është një prej udhheqësve të shquar të
Kosovës, i cili përkrah Bajram Currit dhe prijsave të tjerë
kosovar, dha nje kontribut të shquar në përpjekje për
lirimin dhe bashkimin e Kosovës me Shqipërine. I biri, Ukë
Sadiku, babai i Ismetit, ishte një prej luftëtarëve të njohur
gjatë Luftës së Dytë Botërore, dhe besnik i patundur i
idealeve të Lidhjes së Prizrenit. Për qëndrimin e tij luftarak,
e pushkatuan komunistët në Prishtinë, në vitin 1947, së
bashku me patritotët, Ajet Gërgurin, Osman Bunjakun e
Gjon Serreqin.
Ismet Berisha lindi ne Shijak të Shqipërise, me 1933.
Emigroi në SHBA në vitin 1960 dhe menjeherë ra në
kontakt me kosovarë të tjerë, miq të babait dhe të gjyshit të
tij, si Mehmet Agë Rashkoci, etj. Vëllai i madh i Ismetit,
Skenderi, ishte denuar në Jugosllavi me 17 vjet burgim.
Gjatë viteve 1945, 1946, 1947, tërë familja e tij ishte e
burgosur.
Ismet Berisha është një prej organizatorëve të parë të
Lidhjes së Prizrenit në Mërgim. Qysh me 1962, ai kërkoi nga
Rexhep Krasniqi të ndërhynte pranë Devës për pranimin e
kryesisë së Lidhjes.
Në disa letra, Deva shprehë paknaqësi me qëndrimet
e Ismetit. Shikuar nga këndi objektiv, paknaqësia e Devës
është pak e tepruar. Deva banonte larg turmave politike
shqiptare në mërgim (larg New Yorkut), dhe larg
organizatës që kryesonte. Berisha ishte ne mesin e tyre, për
mos të thënë në vorbullin e tyre. Si i ri me energji të pashterrshme, ai kishte nevojën e të tjerëve, dhe shpesh binte
ndesh me vetveten, e lëre më me Xhafer Devën. Për të
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afruar sa më shumë njerëz rreth Lidhjes, Ismetit i duhej t'u
përshtatej zhvillimeve të kohës dhe njerëzve, që ndoshta as
atij nuk ia donin të mirën. Në Kongresin e Dytë, ai pranoi
përgjegjësinë për botimin e deklaratës në gazetën "Dielli"
dhe u tërhoq nga salla e Kongresit, duke e bërë të qartë se
do të mbetej anëtar besnik i Lidhjes. Berisha kishte
mbështetjen e plotë të Kalosh Hamdis dhe të shumë
anëtarve tê rinj të Lidhjes.
Megjithë ankimet e Devës, Ismeti nuk shkroi asnje
herë kundër tij. Përkundrazi, ai mbrojti me këmbëngulje
strategjinë e përgjithshme politike të Xhafer Devës, dhe u
perpoq të shuante mosmarreveshjet mbrenda organizatës.
U kthye përsëri në postin e mëparëshëm, me kërkesën e
Kalosh Hamdis dhe disa miqëve të tjerë. Ata e shikonin
Ismetin si të vetmin person energjik që mund të mbante
koordinimin e veprimtarisë së Lidhjes në New York.
Mbas vdekjes së Xhafer Devës, Lidhja bëri
ndryshime në Statut dhe shpesh u lëkund në qëndrimet e
veta politike, si rrjedhim i ndryshimeve dramatike të kohës
dhe zgjerimit të tepruar në bashkëpunim me të tjerët.
Me përpjekjet e tij personale, Ismet Berisha e mbajti
gjallë emrin dhe misionin e Lidhjes dhe zhvilloi veprimtari
të ndryshme në emër të kësaj organizate patriotike. Edhe
sot, mbas 40-të vjetësh, ai ka arritur të afrojë rreth Lidhjes
një element të ri intelektualësh, ardhë kohët e fundit nga
Kosova dhe Shqipëria. Prej vitit 1998, Lidhja ka hapur një
zyrë në Bronx, New York. Gjatë luftimeve të fundit në
Kosovë, kjo organizatë ka dhënë kontribut të çmuar në
mbledhjën e ndihmave materiale dhe në ngritjen e zërit të
vet politik.
Prej riorganizmit të Lidhjes së Prizrenit në Mërgim e
deri me vdekjen e Devës, me një përjashtim të shkurtë
mbas Kongresit të Dytë, Ismet Berisha ishte Sekretar i
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Përgjithshëm i kësaj organizate. Korrspondenca e Devës me
Berishën është e pasur.
Shemsedin Vendresha
Shemsedin Vendresha ishte një prej gazetarëve të
talentuar të kohës së tij dhe njohës i disa gjuhëve:
frengjisht, gjermanisht, italisht, dhe turqisht. I lindur dhe
rritur në Shkup, gjatë Luftës së Dytë Botërore angazhohet
në veprimtari të ndryshme, së pari si drejtor i “Radio
Kosova" me qendër në Prishtinë, dhe më vonëë anëtar i
Komitetit të Organizatës Ushtarake të Rinisë Nacionaliste të
Prishtinës për Mbrojtjen e Kosovës. Kjo organizatë u
themelua në vitin 1944 me shtytjen dhe përkrahjen e
Xhafer Devës, i cili, në atë kohë ishte Kryetar i Lidhjes së
Dytë të Prizrenit. Vendresha dha nje kontribut të shquar në
gazetari; për disa vjet botoi në Stamboll gazetën “Vardari”.
Ai ndihmoi në botimin e gazetës së Legalitetit, "Atdheu". Më
vonë, u emrua drejtor i shtypit të Lidhjes. Gazeta “Lidhja e
Prizrenit”, redaktuar prej tij dhe kontrolluar nga Xhafer
Deva, cilësohet si gazetë në lartësi profesioniste.
Korrespodenca e Devës me Vendreshën është e
ku zuar. Ai, dyshonte se Shemsedin Vendresha mbante
lidhje me zyrtarë të qeverisë së Tiranës në perëndim. Për
këte çështje, Deva i kërkon informata mikut të tij në
Stamboll, Tahir Kolgjinit, i cili i përgjigjet:
“Sa për Shemsedin Vendreshen, mundem me të
dhan vetëm disa njoftime, të cilat, mandej vlerësoj vet. 1.
Shemsedinin, me të cilin shumë vjet kam pas bashkëpunue
në çashtjet që i kam pas përfshi me qëllimet e mija kombëtare - asht ambicioz në pozita. Aj, kur i vjen radha,
mund të shkelë mbi kufomën e bashkëpuntorit të vet, për
me shti në dorë nji pozitë të lakmueshme. Me gjithë këte,
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bujaria nuk i mungon. Jo veç; por nuk e kursen vetveten,
kur asht ala për ndonji veprimtari kombëtare. Asht fakt.
Natyrisht si çdo kujt, edhe atij i pëlqen të përmendet. 2. Ma
para ka qenë vertetë antikomunist. Ma vonë, me vendin
këtu, hyni në marrëdhanje si thellë. Mandej, u takue me
disa nënpunsa shqiptarë të kuq dhe shkaktoi që ta
tronditëte besimin. Mbi këtë ra shumë poshtë në pikëmapje
ekonomike dhe lloi me vuejtun. Nji vajzë e vetja në
Shqipni, kishte perparue dhe ishte dallue si artiste - me
duket : soprano. -Aj, besoj, tue u mbështetun në vleften
artistike të vajzës së vet, nji ditë më thotë, mendon me
shkue në Shqipni, mbasi nuk mundëte me jetue këtu. Në
këtë mënyrë më pyeti mendimin. Unë, iu përgjigja: “Ti,
ende nuk e paske njoftë komunizmin. Ke ndihmue
antikomunistat në Kosovë. Ke folun kundër komunizmit në
radion e Prishtines, në radion e Shkupit dhe n'ate të Vjenës.
Ke botue gazeta antikomuniste, Vardarin në Stamboll. Jo që
vet ke shkrue kundër komunizmit; por, ke botue edhe
artikuj të mij e të tjerëve antikomunista. Pra, Tirana, të
gjitha këto i din. Ty, t'a nxjerr shpirtin me miligram.” U
pendue dhe nuk shkoj 3. Mbas shumë vuejtjesh, Legaliteti e
tërhoqi në New York, për me i dorëzue botimin e etores
Atdheu. Para se të nisej, e porosita, tue i thanë që të
shikonte punën dhe jetesën e vet; të mos nakatosej në
grindjen e tyne, që mund të ken me njani tjetrin. Mirëpo,
aj, lloi me lakmue nalt e ma nalt. Hyni në mes të dallgëve.
Dhe me vdekjen e Nuçi Kotës, Selim Damani me të vetët, i
ranë shkelm dhe e ër loi si nji top kambe. 4. Jetën në
Lidhjen e Prizrenit , nuk asht nevoja me e pershkrue. E din
vetë. 5. Sa për ata që janë ekzekutue n'Ankara, nuk dij nëse
ka pas ndonji bashkëpunim me ta. Nuk e besoj. Aj ka shum
vjet që ka shkue ne New York, tue e lan Stambollin. N'atë
kohë, nuk ka qenë shtrimë puna aq sa, ata të kishin nevojen
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e Shemsedinit. Tash, këto pika i kombinon vet. Asht njeri
që mund të përdoret, prandaj mund të bashkëpunohet me
të me dy kondita: a) tue ia mbajtun frenin fortë dhe b) tue
mos i dorzue sekrete me randësi". (Letër e Tahir Kolgjinit
dërguar Devës nga Stambolli, 29 /4/ 1975.
Shemsedin Vendresha ishte një prej penave të forta
antijugosllave. Pa marrë parasysh qëndrimin e tij ndaj
qeverisë së Tiranës, ai nuk bënte më të voglin kompromis
ndaj Beogradit.
* * *
Turqia gjatë luftës së ftohtë ka qenë vend i goditur
nga veprimet subversive të komunizmit ndërkombëtar.
Qeveria turke, her mbas here i ndëshkoi pa mëshirë lëvizjet
e mbrendëshme komuniste. Edhe regjimi komunist i
Tiranës zhvilloi njëfarë propagande në atë vend, duke
për tuar nga trajtimi i urtë politik që iu bënte qeveria turke
diplomatëve shqiptarë në vendin e vet. Mbas ekzekutimit të
një grupi prej pesë vetësh, nga mesi i vitit 1962, shtypi turk
përmend edhe ndërlikimin në te të qeverisë së Tiranës.
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Gjon Shtufaj
Gjon Shtufaj lindi në Gjakovë në maj të vitit 1932.
Giate Luftës së Dytë Botërore, familja Shtufaj mbajti anën e
nacionalizmit; axha i tij shërbeu si polic në Prizren dhe në
Vlorë. I ati ishte tregtar. Me ardhjen e komunizmit në
pushtet shpallet kulak. Të dy vëllezrit qëndrojnë disa vjet
në mal. Ata dorëzohen me shpalljen e një amnistie në të
cilën theksohej se nuk do të perkiteshin të arratisurit "që
nuk i kanë lyer duart me gjak". Në periudhën e pushtimit
italian, Gjoni ishte nxënës i Zef Nekajt, i cili banonte në
shtëpinë e babait të tij, Mark Shtufajt. Mbas luftës, Gjoni
mbaroj vetëm shkollën tetëvjeçare. Në moshen 22 vjeç,
bëhet anëtar i një grupi të fshehtë dhe zhvillon veprimtari
antijugosllave duke shpërndarë natën Flamuj Shqiptar dhe
parulla kundër regjimit shtypës të Beogradit. Arrestohet
me 17 qershor 1957 së bashkut me Adem Krasniqin dhe
denohet me 7 vjet burgim. Mbas pesë vjetësh për ton nga
një amnisti shtetërore e lirohet nga burgu. Në vitin 1968 i lë
lamtumirën vendlindjes dhe ende nuk është kthye në
atdhe. Per sjelljet e tij shembullore e patriotike gjatë
qëndrimit në burg, Deva njoftohet nga Shaban Dërguti. Në
këtë mënyrë angazhohet në radhet e Lidhjes së Prizrenit
dhe emrohet anëtar i Komitetit Ekzekutiv. Me vrasjen e
Kalosh Hamdis dhe dorëheqjen e Hysen Terpezës, Lidhja
mbetet pa nënkryetar. Me propozimin e Ismet Berishës dhe
mbështetjen e shokëve, emrohet nënkryetar i Lidhjes.
Gjoni qysh në llim toi besimin e plotë të Devës dhe
këmbejnë letra të formës më miqësore. Mbas vitit 1978,
tërhiqet gradualisht nga Lidhja, bën një jetë familjare pa u
angazhaur në veprimtari politike, por gjithnjë mbetet
besnik i frymës dhe idealeve klasike të Lidhjes se Prizrenit
dhe të Xhafer Devës.
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Mbas përfundimit të Kongresit të Dytë, Lidhja mbeti pa
editor të gazetës. Meqenëse Deva i jepte rëndësi të veçantë
shtypit, unë i thash se mund t'a përgatisja gazetën derisa të
gjendej editori, nëse z. Krasniqi dhe ai më ndihmonin me
artikuj anglisht. Kërkova gjithashtu që prof. Zef Nekaj të
mirrej me redaktimin gjuhësor. Në këtë mënyrë u zgjidh
edhe çështja e shtypit dhe u botuan disa numra të gazetës
"Lidhja e Prizrenit" e cila u vlerësua lart në saje të punës
redaktuese të prof. Nekajt.
Zef Nekaj
Zef Nekaj lindi me 14 mars 1919 në katundin
Domgjon të Mirditës në nje familje të var ër. Shkollën llore
e mbaroi ne Konviktin e Mirditës, në Orosh më 1930, e
shkollën Normale në Elbasan më 1939. Mbas pushtimit të
atdheut dhe bashkimit të Kosovës me Shqipërinë sherbeu si
mësues (1940 1944) në shkollat llore, në Gojan, në Mirditë,
ne Kërçisht, në Peshkopi, në Prizren, Isniq dhe në Gjakovë.
Në vitet 1944 45 ishte mësimdhënes dhe zv. drejtor i
Shkollës Normale në Gjakovë. Në vjetet 1945 49 u denua me
pesë vjet burgim për arsye se "mbolli mëni midis popujve
vëllazën të Jugosllavisë"; siç shkruante akuza. Në vitet
1950 51 shërben si përkthyes dhe redaktor i "Komisionit
Pedagogjik" në Prishtinë nën kryesinë e prof. Zekeria
Rexhës, i cili ndërhyri për punësimin e tij. Gjatë punës në
Komisionin Pedagogjik, Ze u mor kryesisht me përkthime
nga serbo-kroatishtja në shqip. Mbrenda dy vjetësh
(1950 51) përktheu: Gjeli i Artë i Pushkinit, poezi, me prof.
Esad Mekulin: Prrallat e Krillovit, poezi me Esad Mekulin:
Ditët Gazmore e M. Aleçkoviqit; M. Aleckoviqit; Kunora e
Maleve e P. Njegoshit, me Esad Mekulin; Antologjia e
Shkrimtarëve Shqiptare, bashkëpunim me kolegët e punës;
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Historia e Shkencave të Natyrës për shkollat e mesme,
bashkëpunim; Shoqnia e Pjeter Macallungës, me Sulejman
Drinin; Lendina e Lavrueme e Shollohovit, përkthyer nga
Vehap Shita, redaktuar nga Zef Nekaj, etj. Gjatë qëndrimit
në Kosovë bashkëpunoi me revistat Jeta e re dhe Buletini
pedagogjik, ku botoi shumë nga fusha e folklorit.
Mbas largimit nga Jugosllavia (1951) Zef Nekaj ishte
redaktor i seksionit të kulturës në gazetën L'Albanie Libre,
dhe bashkëpunëtor i gadi të gjitha revistave dhe gazetave
më të njohura të mërgatës shqiptare, si Shejzat e Koliqit,
Jeta Katolike Shqiptare e Monsinjor Oroshit, Buletini Katolik
Shqiptar i Gjon Sinishtës, që nga botimi i parë e deri me
vekjen e editorit. Këtu duhet theksuar se në asnjë revistë në
mërgim nuk është shkruar për Kosovën, shqiptarët në Mal
të Zi dhe në Maqedoni, nga autorë shqiptar apo të huaj, më
shumë se në këtë revistë. Mbi nëntedhjetë përqind e atyre
studimeve janë shkruar nga Zef Nekaj. Ai ka qenë
bashkëpunëtor i gazetave:
Shqipëria e KKSHL, “Vardari” i Shemsedin Vendreshës në
Stamboll, Shqiptari i Lirë, organ i Komitetit "Shqipëria e
Lirë" dhe bashkeditor i gazetës Lidhja e Prizrenit mbas
Kongresit të Dytë të Lidhjes. Zef Nekaj ka përkthyer shumë
punime, prozë e poezi, nga anglishtja në shqip, si vjershat
për Ilirinë prej Harry T. Fultz, pjesë e parë dhe Fustanela
pitoreske shqiptare e Faik Konicës, prozë, etj. Përveç punës
vullnetare si përkthyes, Ze bëri edhe punë të thjeshta për
të nxjerrë bukën e gojës. Me 1964 mori BA në gjuhë e
letërsinë ruse nga Instituti i Gjuhëve të Huaja në Monterey
të Kalifornisë. Me 1975 mori MA në edukatë e linguistikë
nga Univeristeti i Berkeley po në Kaliforni. Për vite me
radhë ishte instruktor dhe hartues i teksteve te gjuhës
shqipe në Institutin e Gjuhëve të Huaja të Ministrisë
Amerikane të Mbrojtjes në Monterey. Shkrimet e tij të
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fushave të ndryshme, të shperndara në revista dhe gazeta,
janë vëllimore. Ato janë nënshkruar shpesh me
pseudonime të ndryshme. Ze përdori pseudonimet për të
menjanuar persekutimet e njerëzve të tij në Shqipëri e në
Jugosllavi, por, megjithatë të afermit e tij i persekutuan.
Babai i tij, Vorf Nikoll Kola Nekaj arrestohet në Shqipëri në
vitin 1949 dhe bën pesë vjet burgim. Doli nga burgu i
verbuar dhe vdiq në vitin 1972.
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Xhafer Deva
dhe Mbledhja e Madridit

N

ë qershor të vitit 1972 Xhafer Deva merr një ftesë
nga Oborri Mbretëror Shqiptarë, atëherë me seli në
Madrid, të nënshkruar nga Mbreti Leka. Në ftesë,
Xhafer Devës i bëhej thirrje të mirrte pjesë në një tubim të
udhëheqësve politik, në përpjekje për realizimin e një
bashkëpunimi ndërpartiak. Mbas këshillimesh me dr.
Rexhep Krasniqin dhe Kalosh Hamdin, Xhafer Deva
menjëherë autorizon mbajtjen e një mbledhjeje të Komitetit
Ekzekutiv të Lidhjes së Prizrenit për shqyrtimin e ftesës.
Mbasi merr pëlqimin e Këshillit Ekzekutiv, Dvea vjen në
New York për pak ditë, dhe i shoqëruar nga Kalosh Hamdia
shkon në Madrid. Siç pritej, atje zgjidhet Kryetar i
Mbledhjes. Ai mbanë korrespondencë me Oborrin
Mbretëror gjatë viteve 1972 1975. Letrat që mirrte,
megjithëse mbanin nënshkrimin e Mbretit Leka, ose
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autorizimin e tij, janë të shkruara nga Kolonel Hysen
Selmani dhe më vonë nga Kolonel Xhemal Laci, ish
ministra të Oborrit Mbretëror. Letrat nuk përmbajnë
ndonjë rëndësi të veçantë për studim. Të dy palët bëjnë
plane për afrimin e partive politike të mërgatës. Simbas
letrave, as Mbreti Leka as Xhafer Deva nuk kanë ndonjë
plan për veprim konkret. Hendeku midis grupeve politike
ishte i madh sa nuk mund të dilte asgjë më shumë se kjo akt
marrëveshje e thatë:
Akt Marrëveshje
Mbas ftesës se Madhërisë së Tij Leka i Parë, partitë
dhe grupet shqiptare të mërgatës u mblodhên në Hotel
Cuzco, në Madrid, me 2 dhe 3 Korrik 1972, dhe mbasi
shqyrtuan gjendjen shqiptare dhe ndërkombëtare,
Vendosën:
1. Të bashkërendohen fuqitë kombëtare për
sigurimin e Shqipërisë etnike, për rrëzimin e regjimit
antipopullor që sundon sot në Shqipëri dhe për mbrojtjen e
tërësisë tokësore të vendit nga çdo kërcnim i huaj.
2. Të zhvillohet një veprimtari e gjithanëshme në
fushën politike, kulturore dhe shoqërore.
3. Të krijohet një shtyp i përbashkët i cili të shprehi
besnikrisht vendimet që janë marrë nga Kuvendi i sotëm.
4. Për zbatimin dhe vënien në veprim të
marrëveshjes së arritur krijohen: A. Organi Ekzekutiv që ka
për t'u përbërë prej 9 antarëve. Antarët do të zgjedhin
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Kryetarin, N/Kryetarin, Sekretarin dhe Arkëtarin. B. Organi
Këshillues do të përbëhet prej aq antarësh që partitë dhe
grupet politike do të vendosin në Statutin e ardhshëm. Për
zgjedhjen e kryetarit, të nënkryetarit dhe të sekretarit do të
ndiqet e njëjta procedurë që parashifet në shkronjën A të
nenit 4.
5. Të gjitha partitë dhe grupet politike që nuk morën
pjesë në këtë kuvend si dhe përsonalitete të botës shqiptare
të njohura për veprimtarinë e tyre kombëtare do të ftohen
të marrin pjesë si pas marrëveshtjes që u arrit sot.
6. Organi i Përbashkët do të mbahet me kontributin e
palëve nënshkruese si pas mundësive të tyre.
7. Kompetencat e organeve të kësaj marrëveshje do
të caktohen me një regullore të veçantë.
8. Me aprovimin e Statutit, veprimtaria e partive dhe
grupeve politike duhet të zhvillohet në pajtim me frymën
dhe shkronjën e kësaj marrëveshje.
9. Si të jetë marrë pëlqimi nga komitetet qendrore të
palëve nënshkruese të kësaj marrëveshtje, ka për t’u
përpilue Statuti i cili ll mbas nënshkrimit do të marrë
formën de nitive për të gjitha efektet ligjore.
10. Gjer në aprovimin e nënshkrimit të Statutit, që
nuk duhet të kalojë gjashtë muaj, krijohet Këshilli Drejtues i
përkohshëm i cili do të drejtojë veprimtarinë e
gjithanëshme të Organit të Përbashkët.
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11. Për të përballuar nevojat llestare të Këshillit
Drejtues të përkohshëm, Kuvendi ven në dispozicion të atij
Këshilli shumën prej 1.600 dollarësh (njëmij e gjashtqind).
12. Kuvendi njeh që aktiviteti i zhvilluar deri sot nga
Komiteti "Shqipëria e Lirë", në të njëjtat kondita, ti
vazhdojë punimet edhe në të ardhmen.
13. Shoqatës Pan Shqiptare "Vatra" t'i jepet përkrahje
morale dhe materiale e nevojshme, me qëllim që të zhvillojë veprimtarinë e saj si në të kaluarën.
14. Të bashkëpunojë rregullisht me Lidhjen e
Prizrenit gjer në arritjen e qëllimeve të saj.
15. Komiteti "Shqipëria e Lirë", "Lidhja e Prizrenit"
dhe "Vatra", për shkak të karakterit të tyre të veçantë, nuk i
nënshtrohen dispozitave të kësaj marrëveshje.
16. Me rastin e aprovimit të Statutit do të caktohet
prej palëve nënshkruese emri i Organit të Perbashkët si dhe
personat që do të bëjnë pjesë në Këshillin Ekzekutiv dhe
Këshillin Konsultativ.
17. Kjo marrëveshje do të qëndrojë në fuqi deri në
ditën e çlirimit të Shqipërisë, dhe
18. Këshilli Drejtues i përkohshëm do të përbëhet
prej të nënshkruarëvet: Zotërive: Dr. Halim Begeja, prof.
Theodor Papalilo (Partia Agrare Balli Kombëtar, Grupi H.
Dostit), dr. Fuat Myftia dhe Hysen Mulosmani (O. K. L.
Legalitetit), Isa E. Ndreu (Partia Katundare), Nue Pjeter
Gjomarkaj (Heroizma Shqiptare), Ymer Bardhi (Bashkimi
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* * *
Mbas Kuvendit te Madridit, Xhafer Deva përpiqet të vej në
veprim vendimet që morën partitë, por më kot. Vazhdon
korrespondencën me personalitete të ndryshme politike të
mërgatës dhe me Sekretarin e Mbledhjes, Lec Shllakun, të
cilët ishin ngrakuar të vazhdonin bisedimet ndërpartiake.
Për të pasur nje pasqyrë sa më reale të kësaj mbledhje
duhet sh etuar korrespondenca e Devës dhe e Shllakut.
Arsyeja që sollëm këtë kapitull të shkurter në vete
është se shtypi i emigracionit politik shqiptar i asaj kohe
bëri shumë alë për këtë mbledhje. Grupet e interesuara
për propagandë i bëjnë jehonë, kurse në realitet, Xhafer
Deva shkriu të gjitha energjitë e veta të viteve të tij të fundit
pa arritur asnjë sukses. Në letrat e Devës mësojmë dy gjëra
për angazhimin e tij. Ai u jepte rëndësi kontakteve politike
të Mbretit Leka me qarqe politike perëndimore dhe
ëndrronte një shtyp të përbashkët, një gazetë të vetme mbi
nivelet partiake:
"Në qoftë se del gja nga kjo mbledhje, nxjerrja e nji
gazete të vetme, mbi nivelet partiake ka randësi të madhe.
Nji gazetë e vetme, në emën të t’gjitha rrymave politike, nji
gazetë mbi kuptimin parti, mund të dalin vetëm nga
Komiteti "Shqipëria e Lirë”. Rexhepi asht i vetmi që mund
ta ruej balancen dhe t’i sigurojnë gazetës seriozitetin e
duhun. Unë do të baj çmos t'i bindi Rexhepin dhe Idrizin, ta
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Shqiptar). Më poshtë vazhdojnë nënshkrimet e personave
të sipërshenuar ku gjindet edhe nënshkrimi i Devës dhe
Kalosh Hamdis në emër të "Lidhjes së Prizrenit". Mungon
rma e përfaqsuesit të Komitetit "Shqipëria e Lirë" dhe
rma e Bllokut Kombëtar Indipendent i cili përfaqsohej nga
dr. Gjon Buçaj në pozitën e vëzhguesit. Si vëzhgues ishte
edhe z. Hajdar Tonuzi, në emër të Federatës "Vatra".
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marrin përsipër këtë detyrë të vështirë…“, i shkruan
Shllakut, me 21 prill, 1973.

Porosia e fundit e Xhafer Devës Mbani gjallë Lidhjen e Prizrenit -

M

egjithë zhgënjimin e madh dhe shterrjen e
energjivet në përpjekje për të bashkuar forcat
politike shqiptare në mërgim simbas
Marrëveshjes së Madridit, Deva vazhdon veprimtarinë në
shërbim të Lidhjes. Ai, që herë mbas here ankohej tek z.
Rexhep Krasniqi, unë, apo të tjerë: "nuk mbahet ma, duhet
dhanë fund, nuk kemi intelektualë, nuk kemi mundësi
nanciare, nuk punohet me intriga", tanimë ka ndryshuar
nga ai Deva që nuk bënte lëshimin më të vogël ndaj atyre
që lëkundeshin në qendrimet e veta politike. Ai bën plane
për të ardhmen e Lidhjes mbas largimit të tij nga kjo jetë;
rehabiliton Vendreshen, zbutë qëndrimin ndaj Ismet
Berishës, këshillon miqtë më të ngushtë të tregohen
zemërgjerë ndaj tyre dhe ti ndihmojnë ata, në raste të
papritura. Ky qëndrim i Devës, tingëllon si një testament i
prekshëm: "Mbani gjallë Lidhjen e Prizrenit!”
200

Tre muaj para vdekjes shkruan në një letër të përbashkët:
Të dashun Rexhep dhe Idriz,
Ju mund të thoni se jam matufosë. Mund të pyetni se
çka janë të gjitha këto lëshime nga ana ime? Kam ardhë në
perfundim se Lidhja duhet mbajtë gjallë edhe mbas meje,
edhe mbas jush, edhe mbas të tjerëve, si unë e si ju. Kur pat
ardhë Shemsedini për vizitë, e prita pa zemrim, i thash se
nuk ka randësi a mund ta nxjerrin Lidhja gazetën apo jo. Të
gjithëve u kam thanë në telefon dhe me letra, mbani gjallë
Lidhjen e Prizrenit. Kjo ka randësi. I kam këshillue të
konsultohen me ju për gjana tê paprituna. Shemsedinit i
pata thanë se disa prei tyne nuk janë sjell mirë me ju, as me
mue. Ardhja e Shemsedinit dhe telefonatat me Ismetin e
me Gjonin, etj., më kanë lehtsue shumë. Nëse
përmirësohem nga shëndeti, kam mundësi me u tërhjekë
ngadalë e pa zhurmë nga Lidhja. Atyne u kam premtue se
do ti mbeshteti gjithmonë në punën e tyne për Lidhjen,
dhe vazhdon me nostalgji: "Ju bani burrni me ardh me më
pa , mos t'isha i smund isha ardhë unë, nuk e kam harrue
rendin. Prej Rai t nuk kam asnji lajm. Jam ba merak. Me
shkrueni ose me telefononi mbasi të merrni informata si
asht me shëndet”. Të fala, Xhaferi (21, fruer, 1978).
Xhafer Deva, edhe në muajt e fundit të jetës së tij,
ishte i këthjellt në gjykim, mik ndaj miqëve, dhe i
pakompromis ndaj idealeve të Lidhjes së Prizrenit,
bashkimit të trojeve shqiptare në një shtet demokratik. Ai
vdiq me 25 maj të vitit 1978, në prak të 100 Vjetorit të
Lidhjes Historike të Prizrenit. Me vdekjen e tij, Lidhja e
Prizrenit humbi Kryetarin e vet të hekurt. Shqiptarët
humbën luftarin klasik të pushkës dhe të penës, njeriun që
nuk la gurë pa lëvizë kundër pushtuesit serbë, njeriun që
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urrejti për vdekje çdo lloj bashkëpunimi me serbët, në
kurriz te Shqipërisë etnike.
Eshtrat e Xhafer Devës pushojnë sot në një varr të
vetmuar në varrezat e gjelbërta të Palo Altos në Kaliforrni.
Eshtrat e tij duhen kthyer në Kosovë dhe rivarrosur në
qytetin e tij të lindjes, në Mitrovicën e Isa Boletinit të
famëshëm, në atë qytet, të cilin sot e kërcnojnë serbët për
vdekje. Varri i tij në vendlindje, do të ishte një piramidë
ku ri, e cila do ti bënte roje atdheut më shumë se një
ushtar i mbërthyer në armë. Është emri dhe veprimtaria e
tij që e frikëson armikun tonë shekullor. Është emri, Xhafer
Deva, për të cilin një kryeministër serb ka thënë: "Deva nuk
blehet me pare, se është i pasur, Deva është armiku ynë i
përbetuar, Deva duhet vrarë”. Është detyrë morale e
kosovarëve, sot në Kosovën e lirë prej pushtuesit serb, ta
kthejnë Xhafer Devën në Kosovë.
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SHKRIME TË XHAFER DEVËS

N

SFONDI I DEPËRTIMIT TË SUKSESHËM TË
BASHKIMIT SOVJETIK NË LINDJEN E MESME

uk kishte ndodhur ndonjeherë më parë që forcat
ushtarake detare të Shteteve të Bashkuara të
vendosura në Mesdhe, të merrnin urdhëra për të
bërë demonstrim force dhe për të parandaluar çdo lloj
agresioni në këtë rajon, me alë të tjera ky ishte një hap që
shkonte përtej protestave të zakonshme me alë, sa herë që
interesat e një Fuqie tê Madhe në rajone të largta viheshin
në pikëpyetje. Qeveria sovjetike reagoi ndaj këtij hapi
vendimtar duke vënë në lëvizje disa luftanije në drejtim të
Mesdheut, me preteksin se do të vizitonin aleatin e vetëm
të vogël të Rusisë në Adriatik, Shqipërinë, vendlindjen
time. Një hap i tillë meriton vëmendjen më të madhe, edhe
përsa u përket pasojave të mundshme, dmth., Luftës se
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Tretë Botërore. Si Moska edhe Washingtoni janë të
vetëdijshëm përsa i përket rëndësisë së Lindjes së Mesme
në rast të një kon ikti të armatosur aq të tmerrshëm midis
Lindjes dhe Perëndimit. Por për shkak të puseve të naftës
dhe të naftësjellësve që përshkojne vende të ndryshme të
Lindjes së Mesme dhe për shkak të një rrethimi të
mundshëm të aleates së Shteteve të Bashkuara, Turqisë, një
hap i tillë, sigurisht, nuk është thjesht një çështje prestigji
dhe ndërlikimet në këtë rajon mund të bëhen me lehtësi
shumë të rrezikshme.
Si u bë e mundur qê sovjetikët të vendosën në
Lindjen e Mesme?
Që nga koha e Pjetrit tê Madh, Katerinës dhe
Romanovëve, qëllimi i regjimeve perandorake ruse ka qenë
të siguronin dalje në ujërat e ngrohta, si në Veri, ashtu edhe
në Jug, dmth., të bëheshin zotër të Atlantikut dhe të
Mesdheut. Ata thuajse ia arritën objektivit të tyre jugor me
1877, kur kreu i Ushtrisë Perandorake Ruse, mbërriti në
portat e Konstantinopolit (Stambollit të sotëm), ku u ndal
nga manovrat diplomatike të fuqive të mëdha të kohës.
Rusia e dobësuar nuk mund të ndërmerrte një kon ikt të
armatosur me fuqit e Mëdha te Evropës, që ishin të
interesuara për ngushticat e që mbaheshin nga otomanët e
pafuqishëm në mënyrë të veçantë Britania e Madhe.
Rrjedhimisht Rusia u detyrua të pranojë vendimet e Fuqive
të Mëdha të mbledhura në Konferencën e Berlinit me 1878.
Rusisë iu desh të kënaqet me disa lëshime tokësore në
juglindje të Rusisê, ndërsa rumunëve, bullgarëve, serbëve
dhe grekëve, për mbrojtjen e të cilave Rusia gjoja i kishte
shpallur luftë perandorisë Otomane, iu dha pavarësi e
plotë. Rusia toi të drejtën e kalimit nëpërmjet ujërave nën
sovranitetin e Perandorisë Otomane (Dardanelet), në bazë
të Konventes së rati kuar nga të gjitha fuqitë e interesuara
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për këto ujëra. Megjithatë plani rus për t'u bërë zot i
ngushticave përfundoi me deshtim të plotë.
Asgjë nuk ka ndryshuar nga synimet politike të
Rusisë që nga ajo kohë. Por pasi pat siguruar një dalje në
Oqeanin Atlantik, dukenvënë nën kontroll shtetet Baltike,
Bashkimi Sovjetik, si vend tues i Luftës së Dytë Botërore,
nuk u kënaq me këte tore të madhe. Tani ky vend
aspironte të mbizotëronte Mesdheun. Dhe për t'ia arritë
kësaj, do të gjëndej fare pranë objektivit të tij kryesor,
Revolucionit Botëror.
Depertimi rus në Lindjen e Mesme është vetëm një
hallkë në zinxhirin e sundimit botëror, që është doktrina
komuniste e predikuar nga Lenini, Stalini e të tjerë. Sado
fantastike që mund të na duket një ambicje e tillë, le të mos
e mohojmë, siç bëjmë shpesh, për ato që kanë ndodhur.
Mund të sjellim shumë prova që tregojnë se ne shpeshherë i
nënvlerësojmë sukseset ruse. Sa herë ndodhemi përballë
proceseve të spastrimit në Rusinë Sovjetike, ne jemi të
prirur të mendoimë se regjimi komunist do të shembet, ose
të paktën që paknaqësia e brendshme do ta detyrojë
politikën ruse të hyjë në rrugën e bashkë-ekzistencës
paqësore me të ashtuquajturën botën tonë kapitaliste. Dhe
çdo herë ngjarjet që kanë pasuar, kanë treguar që ne ishim
gabuar në optimizmin tonë plot shpresa, nga mirëbesimi
ynë dhe dëshira për të jetuar në paqe.
Ne duhet të mos harrojmë që duke qenë thjesht
antikomunistë, ne nuk perbëjmë ndonjë pengesë të
fuqishme që mund t’i presë rrugën depertimit të
rrezikshëm të Rusisë. Nuk është mjaftueshme të jemi të
vetëdijshëm për ndikimin shkatrrimtarë të komunizmit mbi
shoqërinë, kulturën, fenë, qytetërimin, që arrin kulmin me
asgjësimin e plotë të lirisë individuale dhe të çdo gjëje që
është thelbësore për ne. Ne duhet të jemi gjithashtu të
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vetëdijshëm për të gjitha mjetet dhe taktikat që ia bëjnë të
mundur depërtimin armikut tonë. Ne duhet ta kemi të
qartë se është e pakuptimët të biem në grackën e
provokimeve, në kohën, vendin dhe mënyrën që rusët
duan të na shtyjnë për të ndërmarrë veprime policore.
Ndryshe ne vet do të rrihnim ujë në havan.
Mjeshtrit moskovitë dinë fare mirë si të shfrytëzojnë
rastin dhe të zgjedhin kohën e vendin për të lluar
veprimet e tyre shkatërrimtare. Terreni më i përshtatshëm
për ta janë vendet me nivelin më të ultë të jetesës, në të
cilat mbretëron mjerimi. Atje ata mund të veprojnë me
lehtësi dhe pa i penguar njeri, për shkak të hendekut që
ndan klasën sunduese nga masat e popullit. Ata
shfrytëzojnë urinë. Ata kanë agjentë të stërvitur shumë
mirë të rekrutuar nga radhët e intelektualëve gjysmakë por
idealistë, që urrejnë klasat sunduese dhe që janë
komplotistë nga natyra. Këta agjentë udhëzohen të krijojnë
celula ndërmjet të rinjve dhe ta ku zojnë propagandën e
tyre në përpjekjet për ta zmadhuar mjerimin ekzistues.
Agjitacioni përqendrohet në jetën luksoze që bëjnë klasat
sunduese dhe në faktin që mjerimi i popullit shkaktohet
n g a sh p ë rd o r i m e t e k l a s ë s su n d u e s e . Mate r i a l i
propagandistik, që është përgatitur në Moskë nga ekspertë
të posaçëm për vendet përkatëse dhe në gjuhët përkatëse,
përpunohet me kujdes dhe shoqërohet me ilustrime nga
jeta në Rusi, ku klasat reaksionare janë zhdukur tërësisht.
Vemendje e posaçme u kushtohet shkollave llore, ku
komunistët kanë si mësues agjentët e tyre të përgatitur.
Këta mësues zgjedhin ndërmjet nxënësve të tyre ata
elemente që mund t’u shërbejnë komunistëve. Ata
ndërtojnë celula që veprojnë në qetësi. Në fazën e parë, feja
nuk sulmohet drejtëpërdrejtë, por itet shumë për
dashurinë e lirë dhe për pengesat që ngre feja lidhur me
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martesën, etj. Meqenëse në vendet e nxehta zakonisht
djemt e arrijnë pjekurinë seksuale nga mosha 10 deri në 12
vjeç, kurse vajzat nga 8 deri në 10 vjeç, tema e dashurisë së
lirë është nga më tërheqëset dhe një llim drejtë ateizmit.
Mungesa e një kulture familjare në Lindje, në kuptimin
amerikan dhe evropian të kësaj ale, i le të gjitha dyert të
hapura për depërtimin e një propagande të tillë
shkatrrimtare drejtpërdrejtë në jetën e djemve dhe vajzave.
Pasi bëhet anëtar i një celule, vajza apo djali llon te gëzojë
jetën dhe përpiqet të provojë ose vërë në jetë gjëra që feja e
tij ose e saj i ndalon. Këtu ata bien ndesh me fenë dhe
llojnë ta urrejnë atë. Udhëheqsit e celulave kujdesen për
edukimin e tyre të mëtejshëm në kuptimin e mirë lltë
komunist të alës dhe në mënyrë të ndërgjegjshme ose jo,
ata të gjithë bëhen vegla të verbëta të kësaj ideologjie.
Udhëheqësit e celulave atëherë llojnë ta angazhojnë
secilin anëtar të celulës në një mision individual. Mësimet e
para i kushtohen përgjimit në shkollë, në shtëpi e gjetkë.
Pasi janë kthyer në spiunë të shokëve të shkollës, prindërve
dhe miqëve të tyre, ata janë komprometuar aq shumë, sa
që nuk kanë si të dalin nga celula. Kjo shtytje sistematike
drejtë kriminalitetit është një nga mjetet me të efektshme
që përdorin komunistët për t’i kthyer në pasues të verbër
disa nga njerëzit më të mirë e më të ndershëm. Pastaj ata i
kanë të rinjët e të rejat plotësisht në duart e tyre.
Gradualisht nga shkollat llore veprimtaria e tyre
kalon në shkollat e mesme dhe në universitete dhe ç’është
më e keqja në akademitë ushtarake. Spiunët e rinj të dalë
nga shkollat llore tani kanë marrë rrugën për t’i dhënë
formë jetës shoqërore në vendin e tyre. Celulat në
institucionet më të larta janë krejt ndryshe nga ato të
llimit. Spiunët ëmijë tani janë bërë intelektual që njohin
gjuhën dhe teorinë e marksizmit. Për më tepër, përderisa të
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gjithë studentëve u duhet të mendojnë për të ardhmen e
tyre dhe llimi më i mirë do të ishte një punë qeverie,
udhëheqësit e celulave i shfrytëzojnë së tepërmi lidhjet që
kanë me zyrtarë të lart të qeverisë, për t’u gjetur atyre
punë me të ardhura të larta dhe një karrierë premtuese.
Çmimi që ata duhet të paguajnë për një karrierë të tillë
është gjithmonë po ai: të mbeten një vegël e mirë dhe e
besueshme e kryemjeshtrave në Moskë. Në ndonjë rast
gjuha që ata tani dëgjojnë nga krerët e celulave është krejt e
ndryshme. Dhe cilido që lëkundet do të dëgjojë një notë
tmerri.
Meqë po asim për metodat e tmerrit që përdorin
krerët e celulave ndaj anëtarëve të lëkundshëm, do të ishte
me mjaft interes të përmendim këtu praktikën e një terrori
të tillë në vende që nuk janë nën sundimin komunist. Të
gjithë anëtarët e celulave e dinë fare mirë se ata i përgjojnë
dhe se nuk ka asgjë që udhëheqësi i celulës të mos dijë
rreth tyre, bile edhe për sa iu përket ndjenjave të tyre më
intime. Prandaj është detyrë e çdo anëtari t’i raportojë
udhëheqësit të celulës dhe t’i rrëfehet lidhur me dyshimet
që mund të ketë pasur në ndonjë rast, etj. Në gjuhën
komuniste një rrë m i tillë quhet autokritikë. Udhëheqësi i
celulës atëherë bënë një mbledhje me të gjithë anëtarët e
celulës, ku personi i lëkundët përsërit rrë min e tij.
Zakonisht udhëheqësi i celulës përmend shembuj të
ngjashëm nga letërsia sekrete komuniste për t’i dhënë
zemër anëtarit të shkurajuar. Këta shembuj përpunohen
nga ekspertë komunistë të rangjeve të larta, zakonisht në
vende nën regjimin komunist, por shembujt i përkasin
periudhës kur komunizmi në këto vende ishte ilegal. Pastaj
llojnë diskutimet dhe çdo anëtar shpreh mendimin e tij.
Ndonjëherë diskutime të tilla marrin forma shumë të
vrazhda dhe të gjitha të palarat e anëtarit të lëkundur dalin

në shesh. Duke e vënë veten në rolin e arbitrit, udhëheqësi
i celulës i jep pastaj një rast tjetër anëtarit të akuzuar të
celulës, për shkak të autokritikës së tij, duke vënë në pah
karakterin e tij të shkëlqyer dhe detyrat që ka kryer në të
kaluarën. Ai i premton pastaj që nuk do ti vihet ndonjë
shënim në biogra për sjelljen e tij, e kështu me radhë.
Pastaj vazhdon diskutimi.
Diskutimi bëhet për të përcaktuar besueshmërinë e
anëtarit. Megjithë deklaratat e tij për besnikëri dhe se është
qind për qind një komunist i bindur, i takon udhëheqësit të
celulës të japë g jykimin përfundimtar lidhur me
besnikërinë e tij. Për të kon rmuar këtë besnikëri,
udhëheqësi i celulës mund të kërkojë nga anëtari kryerjen e
misioneve të jashtëzakonshme. Këto misione mund të
shkojnë deri në vrasjen e një armiku të komunizmit, ose në
kryerjen e një akti sabotazhi. Rehabilitimi përfundimtar
vjen pas kryerjes me sukses të misionit. Kjo është
procedura që ndiqet me komunistët e lëkundshëm.
Udhëheqësit e celulave qëndrojnë në prapaskenë
dhe nuk ekspozohen kurrë. Në këtë mënyrë ata mund të
kontrollojnë më mirë veprimtarinë e anëtarëve. Pasi zënë
një punë në qeveri apo diku gjetkë, një anëtar i celulës
bëhet një anëtar i rregullt i Partisë ilegale të qarkut të tij
dhe kjo do të thotë se ai është ngritur një gradë më lartë,
gjë që është nderi dhe shërbimi më i lartë që i bëhet një
personi që i ka shërbyer me besnikëri kauzës së partisë. Si
anëtar të partisë ata llojnë të njihen me shokë të tjerë në
qarkun e tyre. Ata marrin pjesë në mbledhjet e rregullta ku
u jepet rasti të mësojnë më shumë rreth vetë partisë. Këtu
ata marrin udhëzimet dhe janë në mënyrë të përherëshme
në misione në sferën e punës së tyre. Ata vazhdojnë të
transmetojnë informacion, nga vlerësimi i të cilit
përcaktohet shkalla e inteligjencës së tyre. Është një nga
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parimet e sistemit komunist t’i mbajë njerëzit e vet të
angazhuar në misione.
Tani që kemi arritur në këtë pikë nuk duhet të
habitemi kur dëgjojmë për revolucione të papritura,
përmbysje regjimesh brenda disa orësh nga disa o cerë në
vende të tilla të Lindjes së Mesme, si Egjipti e pastaj Siria, e
për të përfunduar kushedi se ku dhe kur. Rusët punuan në
këto vende për disa dhjetëvjeçarë, siç bënë edhe në vendet
e Evropës lindore dhe juglindore. Lufta e Dytë Botërore
vuri në duart e t yre Vendet Baltike, Poloninë,
Çekosllovakinë, Hungarinë, Bullgarinë, Jugosllavinë,
Shqipërinë, etj. Në këto vende para luftës mbretëronte uria
dhe mjerimi. Në mjaft nga këto vende Partia Komuniste
ishte themeluar që në vitin 1920, por pa mundur t’i
përmbysë regjimet ekzistuese dhe t’i zëvendësojë brenda
natës me regjime komuniste. Kjo nuk i shkurajonte rusët
dhe ata vazhdonin punën e tyre njëlloj jo vetëm në këto
vende, por edhe në të gjithë botën. Ata janë të vetëdijshëm
se një luftë e tretë do të thotë të njëjtën gjë për të gjithë:
shkatërrimin total. Prandaj ata vazhdojnë veprën e tyre
shkatërrimtare në emër të paqes dhe arrijnë rezultate kudo
ku munden. Gjatë pushtimit të Egjiptit nga britanikët dhe të
disa vendeve të Lindjes së Mesme nga francezët, rusët
kishin punuar në këto vende në mënyrën e përshkruar më
sipër. Të ashtuquajturit zotërit e Egjiptit të sotëm, që në të
vërtetë u shërbejnë interesave të Moskës atje, Naserët,
Taw kët, Salahët, etj. janë produkt i kësaj veprimtarie
këmbëngulëse të rusëve atje.
Vetëm 5 vjet më parë ne ishim dëshmitarë të një
revolucioni pa gjakderdhje në Egjipt, i cili përfundoi me
ekstradimin e mbretit Faruk dhe me vendosjen e republikës
popullore në këtë vend. Ky revolucion drejtohej nga një
grup o cerësh të rinj, të cilët kishin marrë udhëzime nga
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padronët e tyre rusë që të përmbysnin regjiniin ekzistues,
nën udhëheqjen e një gjenerali të quajtur Mohamed
Naguid, një personalitet me të vërtetë i nderuar i Egjiptit.
Naguid e donte me të vërtetë vendin e tij dhe gëzonte
popullaritet të madh ndërmjet egjiptianëve. Ata mundën ta
tërheqin atë në planet e tyre për shkak të patriotizmit të tij
dhe për shkak të sjelljes së padurueshme të mbretit Faruk.
Ai bashkëpunoi me mirëbesim me klikën e atyre o cerëve
të rinj për të mirën e vendit dhe të popullit të tij, por i
pavetëdijshëm që ishte bërë një vegël në duart e Moskës, që
ishte duke bashkëpunuar me spiunët e Moskës. Pa kaluar
shumë kohë dhe vetëm tre vjet pas ardhjes në pushtet,
klika e o cerëve të rinj mori urdhëra për ta burgosur
Naguibin që i kishte ndihmuar të vinin në pushtet. Ai u hoq
nga pushteti dhe u burgos. Pa kaluar shumë kohë pas kësaj
ngjarjeje, Naseri, me cilësinë e presidentit të Egjiptit,
shpalli shtetëzimin e Kanalit të Suezit. Moska kishte kapur
momentin dhe rrethanat e përshtatshme politike në
Mesdhe dhe Afrikën e Veriut, Marok e Algjeri. Tamam
kohën kur britanikët po merreshin me problemet e Qipros
dhe francezët me Algjerinë. Ndërhyrja e britanikëve dhe e
francezëve nxori në dritë që nuk ishin Naseri dhe klika e tij
që kishin shpallur shtetizmin e Kanalit. Ndërhyrja e
armatosur britanike dhe franceze në Kanal, u prit me një
deklaratë nga ana e Moskës e cila thoshte se do të vinte në
veprim raketat e saj kudo që të ishte e nevojshme, në rast
se britanikët dhe francezët nuk tërhiqeshin menjëherë nga
ajo zonë. E vetmja e mirë që pati bota perëndimore nga kjo
ishte se zbuloi se kush i drejtonte të gjitha këto. Shtetizimi i
Kanalit u bë kështu një fakt i kryer. Bota kuptoi se në Egjipt
nuk ishte Naseri, por Shepilovi, Hrushovi, Zhukovi e të
tjerë, që isnin në emër të të shtypurëve egjiptianë.
Menjëherë pas së ashtuquajturës krizë e Kanalit, erdhi kriza
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e Sirisë, ku pushteti kaloi në duarët e një klike ushtarakësh.
Ashtu sikurse në Egjipt, edhe në këtë vend të vogël, me 4
milionë banorë, ka një president të quajtur Shukri
Couvetly, një njeri i pasur dhe rrjedhimisht antikomunist.
Edhe ky njeri, si Naguibi, i siguron të gjithë se Siria nuk
është satelite e Rusisë dhe se Naseri është patriot,
megjithëse e di fare mirë fatin dhe arsyet e burgosjes së
Naguibit. Edhe pse antikomunist, ky njeri et në emër të
një klike o cerësh të ushtrisë, që kanë kaluar nëpër të
njëjtat shkolla, si Naseri me shokë. Heret a vonë fati i këtij
njeriu do të jetë të paktën i ngjashëm me atë të Naguibit.
Unë mendoj se Egjipti është bazë e Rusisë, Siria do të
bëhet një bazë e tillë dhe se na takon neve te gjykojmë se sa
kohë do të duhet që vendet e e tjera të Lindjes së Mesme të
bien në duarët e Moskës. Siç thamë, të gjitha këto ngjarje,
ndodhin në suazën e përpjekjeve për zotërimin e
Mesdheut, rrjedhimisht ato janë një hap drejtë
mbizotërimit në Evropë.
* * *
Këtë analizë politike Xhafer Deva e lexoi në Akademinë
Ushtarake Amerikane në West Point. Ligjërata e tij botohet
këtu për herë të parë në përkthim të lirë nga anglishtja.
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RELACION
Ku jtë e shtetit të ri shqiptar, vendosur me 1913, lanë
jashtë atdheut më tepër se gjysmën e Shqipërisë. Serbët
dhe Malazezët rrembyen territoret më pjellore për
bujqësinë dhe shumë të pasur me miniera. Shqiptarët e
mbetun nën robërinë sllave u keqtrajtuan, u përsekutuan e
madje u përzun nga vatrat stërgjyshore. Mbi ta u perdorën
metodat më çnjerëzore. Por sllavët e jugut nuk lanë në
qetësi as pjesën e pavarur të Shqipërisë, por i shkaktuan
asaj ngatrresa brenda përbrenda. Kështu, me 1924 për
shqiptarët u imponua një regjim i papërshtatshëm.
Gjatë Luftës së Dytë Botërore, në gjirin e lëvizjes
kombëtare për çlirim, mjaftë organizatorë të përgatitur e të
kauli kuar (nën maskën e komunizmit) arritën të
mashtrojnë edhe një pjesë nacionalistësh shqiptarë të cilët i
hodhën në luftë kundër njëri-tjetrit. Pas një propagande të
madhe, në nëntor të vitit 1944, klika e komunistëve
shqiptarë e frymëzuar dhe ndihmuar nga sllavët si dhe
duke për tuar nga humbja e Boshtit, arriti të imponoj
vullnetin e saj me dhunë, për të vendosur në Shqipëri
diktaturën komuniste. Synimi nal i jugosllavëve për të
mbajtur gjithmonë nën kontrollë Partinë Komuniste
Shqiptare, del qartë në librin më dokumentar që u botua
me 1948 nga Vladimir Dedier nën titullin: Marrëdhëniet
Jugosllavo - Shqiptare nga viti 1939 deri në vitin 1944, libër
që në përkthimin italisht titullohet "Gjaku i tradhëtuar”.
Mbas Luftës së Dytë Botërore, jugosllavët pra patën dorë të
lirë për të realizuar me lehtësi ëndrrên e tyre në lidhje me
Adriatikun sepse nga viti 1944 deri me 1948, Shqipëria
mbeti vetëm formalisht jashtë kuadrit të Republikës
Federative të Jugosllavisë.
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Prishja e përkohëshme dhe e shtirur e Titos me
Moskën bëri që jugosllavët të dalin nga Shqipëria por kjo
nuk zhduki objektivin pansllavist. Shqiptarët dhe Shqipëria,
për shkak të politikës anësore të Moskës (përfaqësuar nga
Beogradi) u hodhën verbtazi në prehrin e Kremlinit. Terrori
dhe uria e shkaktuar dhe bazuar gjithmonë në direktivat e
paracaktuara nga politika sllave dhe nga propaganda e
shfrenuar e komunistëve besnikë ndaj Moskës (të cilët
thoshin se Jugosllavia ka kaluar nën in uencen kapitaliste
perëndimore) bëri që shumë bujqë e blegëtorë nacionalistë
shqiptarë të lënë vendin e tyre e të hidhen në Jugosllavi me
shpresë për të marrë atje frymë më lirisht. Besnike e
marksizëm-leninizmit dhe fanatike e pansllavizmit,
"Jugosllavia e re”, e sigurtë se refugjatët shqiptarë ishin
pothuajse të gjithë nacionalistë, i arrestoi ata, i futi në
kampe përqëndrimi dhe madje shumë prej tyre i vrau siç
bëri me kapiten Gjon Destanishën nga Shkodra, apo me
1948 me Halit Osmanin nga Arni i Peshkopisë tok me 18
luftarë nga Dibra e Mirdita. Ky terror zgjati deri në llim të
vitit 1951, kur u ndrrua taktika mbasi u pa se metoda e
vjetër nuk shërbente më.
Në maj të vitit 1951 u krijua në Jugosllavi Organizata e
Refugjatëve Politik Shqiptarë mbasi fshiu më parë nga
mendja e tyre çdo ëndërr e çdo krenari kombëtare.
Këtu vihet në dukje funksionimi teknik i organizatës
si dhe njê pjesë e përsonelit të saj përkatës.
A. Qendra e organizatës në llim ishte Prizreni, tani
është Prishtina me seli të përhershme në rrugën "Crvena
Armija nr.2, Kryetar (ishte prof. Apostol Tane ) tani është
Hajrullah Ishmi, Nënkryetar, Nik Sokoli, Sekretar i
Përgjithshem (ishte Lut Spahia) tani është Ramadan
Spahia. Këshilli i ngushtë përbëhet nga katër anëtarë që
janë: Apostol Tane , Arif Starova, Qazim Lusha, Martin
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Camaj (i cili është nën shikim të rreptë të Udbës). Shtatë
persona formojnë ekzekutivin e organizatës që quhet nga
disa edhe Komiteti. Ky gjithashtu është edhe Komisioni
disiplinor, konsultativi apo si e quajnë këta, Këshilli i
Zgjeruar perbëhet nga 40 veta ndër të cilët më të
rëndësishmit janë: Caf Smajli, Nue Pjeter Gjomarkaj, Can
Tahiri, Mark Ujka, Tajar Hatipi, Mark Gjeçaj, Sefedin Koleci,
Xhevat Bekteshi, Tahir Repishti, Ugrin Shegani, Prenk Nue
Dushi, Galip Sejdia, Shpend Sheri , Nue Vojvoda, Lut
Spahia, etj. Nga këta del Këshilli i Kontrollit që nuk ka seli të
përhershme por kontrollon të gjithë refugjatët që
provizorisht ndodhen aty. Ky këshill kontrolli përbëhet nga
Kryetar: Apostol Tane , N/Kryetar dhe Sekretar Tahir
Repishti, anëtarë Xhevat Bekteshi, etj. etj.
Duhet patur parasysh që si të lartëpërmendurit
ashtu edhe anëtarët e tjerë të Këshillit të zgjeruar, janë
përfaqësuesit më në zë të krahinave prej nga vijnë.
Refugjatët janë sistemuar në tri republikat e federatës, Mal
te Zi, Serbi (në rajonin e Kosovës) dhe në Maqedoni, ku
kanë klubet dhe lialet e organizatës ose nënkomitetet të
cilat funksionojnë me tê njejtën mënyrë si Komiteti i
Qendrës. Kështu për republiken e Malit të Zi, Komiteti me
seli të përhershme në Titograd, "Novaka Milosava”,
"Albanski Politiçki Klub”. Organi i Komitetit është "Flamuri i
Lirisë" që del në qarkullim çdo muaj në gjashtë deri tetë
faqe në Prishtinë por redaktohet në Beograd. Përsoneli i
gazetës perbëhet nga Tajar Hatipi, Gani Sejdia, Mark Gjeçaj,
Enver Zhudi, Loro Prano, etj.
Mbrapa Komitetit dhe perfaqësisë së tij qendron
ekzekutivi i vërtetë ushtarak dhe policia e përbërë nga
o cert madhorë dhe këta janë:
Gjeneral Dushan Mugosha, anëtar i Komitetit
Ekzekutiv të Partisë Komuniste të Jugosllavisë, ish komisar i
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plotfuqishëm i Enver Hoxhës. Kolonel Çedo Mijoviqi,
autoritet i rëndësishëm i emruar personalisht nga Mugosha
për çështjen e refugjatëve shqiptari në atë vend, major
Vlado Popoviq, i caktuar për refugjatët që banojnë në
territorin e Kosovës, major Pero Burzani, i caktuar për
refugjatët në Malin e Zi, kolonel Zhivko Sarkiq, major V.
Kapllan, inspektor i përgjithëshëm, major Vido Tomanoviq
me qendër në Titograd, major Vido Jovanoviq për Ulqin e
Tivar, kapiten Nikolla Boshkoviq për Plavë e Guci, kolonel
Sfetan Vuçiq në ministrinë e Brendshme të Serbisë, ky pret
të gjithë refugjatët dhe interesohet për studentët refugjatë
në Beograd, e sa e sa o cerë të tjerë të ushtrisë dhe Udbës
(Uprava Drzhavne Bezbednosti), gati të gjithë këta o cerë e
njohin shumë mirë gjuhën shqipe.
Për të përgatitur kuadro o cerësh për një pushtim të
mundshëm të Shqipërisë, kanë qenë hapur që me 1951
kurse dhe shkolla për o cerë jugosllavë, kryesisht serbë e
malazezë. Kështu në Prishtinë, prof. Idriz Ajeti ishte
detyruar të linte tri herë në javë mësimin e gjuhës shqipe
në Gjimnazin e Prishtinës për të shkuar në Pejë ku ishte
hapur kursi special për o cerë. Më vonë, u krijua një i tillë
edhe në Prishtinë. Sot kurset janë të shumtë. Më i
rëndësishmi është ai që funksionon në Ministrinë e
Mbrendëshme të Serbisë ku japin mësim ministri i Serbisë,
Mehmet Hoxha, që është një shqiptar Titist. Në kursin e
Prishtinës japin mësim prof. Idriz Ajeti dhe Ali Rexha.
Mësimi zhvillohet në sallat e UDB-ës qëndrore të Kosovës.
Ing. Tom Berisha jep mësim në Titograd. Shkolla të tjera
për o cerë janë hapur edhe në Gjakovë, Shkup, Dibër,
Lublanë, etj., ku profesorët paguhen mirë dhe janë të
detyruar të ruajnë në mënyrën më rigoroze sekretin e
shtetit. Ky kuadër haptazi përgatitet për të ndryshuar klikën
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e Enver Hoxhës me qëllim që në Shqipëri të kthehet situata
e viteve 1944 1948-të.
Me qellim që të plotësojmë përshkrimin e detajuar të
organizatës, përmendim se përveç organizatave politike
ekzistojnë edhe sektore të tjerë të destinuar për operacione
në Shqipëri. Të tillë janë: Sektori i propagandës, i asistencës
sociale, i shendetit, ai i gjimnastikës dhe kulturës, etj. Në
qendra më të vogla ku janë grumbulluar emigrantët
ekziston i njejti model i Komitetit të qendrës e që kanë të
gjithë sektorët e përmendur më lartë me celulën bazë. Të
tilla veprime zhvillohen në Klubet e emigrantëve në
Prizren, Gjakovë, Gjyrakovc, Podujevë, Ferizaj, Gilan, Viti,
Hogosh (në Kosovë), në Nikshiq, Titograd, Ulqin, Tivar,
Guci, Andrevic (Mal të Zi) dhe në Strugë, Tetovë, Gostivar,
Shkup (Maqedoni) e të tjerë.
Organizata ka një kujdes të veçantë për studentët e
rinj që futen nëpër shkolla të caktuara nga UDB-a, ata
marrin edhe njëfarë rroge të caktuar.
Këtu duhet të vemë në dukje faktin se kur një
student arratiset në perëndim, që janë vetëm disa shembuj
deri tani, Komiteti i qendrës bënë demaskimin dhe pastaj
përpiqet për ti shtuar kuotën e studentëve.
Të gjithë funksionarët e Klubeve ose të Komiteteve
marrin rroga simbas detyrave që kryejnë, kush më shumë
kush më pak. Ata përgjithësisht nuk ankohen. Këshilli i
Kontrollit, që kryesisht përbëhet nga serbë dhe malazezë i
mbajnë të hollat nëpër valixhe. Përsa i përket formës së
jashtme është me interes të vihet në dukje se organizimi i
Komitetit të Prishtinës është shumë i ngjashëm me atë të
Komitetit Kombëtar "Shqipëria e Lirë”, që funksionon në
perëndim. Qëllimet kr ye sore për mbajtjen dhe
subvensionimin e kësaj organizate të perkryer janë: a) Të
ndrrohet (si u tha më lartë) klika e Enver Hoxhes dhe
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Mehmet Shehut, por të ruhet regjimi komunist si pararojë e
pansllavizmit; b) Për të ulur vlerën dhe moralin e Lidhjes së
Parë të Prizrenit, kryesuar nga patriotët e Rilindjes tonë
kombëtare si dhe për të bërë që të zhduket emri i Lidhjes së
Dytë të Prizrenit, përtritur me 1943, që akoma mbahet
gjallë në zemrat e shqiptarëve të devotëshëm për
bashkimin tonë kombëtar. Pikërisht për të mbajtur atë
emër, të Lidhjes së Prizrenit, organizata e refugjatëve së
parit mori emrin Lidhja e Prizrenit, por shpejt serbët
kuptuan se ai emër nxiste ndjenja të rrezikshme për ta dhe
dhanë urdhër të ndryshohej emri dhe të quhej Organizata
Politiko-Luftarake e Refugjatëve Shqiptarë në Jugosllavi; c)
Për të krijuar një psikozë të vazhdueshme turbulluese dhe
shqetësimi në mendjen e shqiptarëve me qëllim që ata të
preokupohen vetëm me çështje politike të klikave dhe
ideve të huaja dhe të harrojnë kauzën e tyre kombëtare dhe
etnike; d) Për të ngjallur ndjenja antiperëndimore, në
veçanti anti-italiane dhe amerikane; e) Për të shkëputur
shqiptarët nga mënyra dhe nga problemet e tyre poltike
dhe për të krijuar besimin te ta se vetëm jugosllavët janë
mbrojtësit më të besuar dhe më të mirë të shqiptarëve
fatkeq të Shqipërisë së përgjysmuar nga vet sllavët.
Veprimet jugosllave në ,Shqipëri lluan menjëherë
mbas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore dhe ato veprime
renditen kronologjikisht këtu më poshtë: a) Tregtia dhe
ndërmarrjet tekstile, ato ushqimore dhe çdo pasuri e
tundëshme shqiptare u transportuan në Jugosllavi me
preteksin se ishin frut i të pasuruarit të reaksionarëve
fashistë gjatë luftës e për rrjedhojë, ato pasuri së parit të
shpërndaheshin frymëzuesve dhe kontribuesve të luftës
për çlirim, dmth., tu jepeshin vëllazërve jugosllavë; b) Të
gjitha shtëpitë botuese, librat e kon skuar dhe simbolet
kombëtare të shtypur gjatë dhe para luftës, të ndaloheshin
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dhe të digjeshin, publikisht. Çdo program mësimor të vinte
në përputhje me programet mësimore të Serbisë.; c) U
ndalua të mësuarit e gjuhëve të huaja, me përjashtim të
serbishtes e rusishtes prej të cilave e para qe e detyrueshme
në shkolla për të gjithë nëpunësit; d) U përzunë e u vranë
shumica e intelektualëve patriot të cilët shfaqën më të
voglën përbuzje ndaj jugosllavëve; e) U përzunë të huajt,
teknikët italianë, nuk mbeti asnjë teknik në Shqipëri, por
edhe ata pak teknikë shqiptarë u shëndrruan në skllevër të
teknikëve sllavë; n) U shkul me rrënjë i gjithë institucioni i
Kishës Katolike në Shqipëri, duke pretenduar se Kisha qe
në shërbim të imperializmit italian. Por, të gjithë shqiptarët
e dinë mirë se Kisha Katolike në Shqipëri e sidomos Fretërit
Françeskan përherë kanë qenë vetëm vatër e patriotizmit
shqiptar dhe kanë qenë vlerësuar lart dhe janë dashur e
respektuar prej të gjithë shqiptarëve pa përjashtim feje e
krahine. Ndërkaq, një pjesë e mirë e klerit të dy besimeve
të tjera, mysliman e ortodoks, që nuk iu bindën urdhërave
të Beogradit u arrestuen, burgosën e shumë prej tyre u
zhdukën fare; g) U dënuan me vdekje të gjithë ata që e zinin
në gojë ose kujtonin Kosovën dhe kosovarët. Nga kjo
përfytyrohet se ç'fat i priste vëllazrit e mbetur jashtë ku nit
nën regjimin Titist; h) Bëheshin përditë mbledhje të
detyrueshme në qendrat më të vogla e në fshatrat më të
largta për të ngjallur dashuri ndaj jugosllavëve dhe urrejtje
për botën perëndimore, sidomos për Amerikën dhe Italinë,
e cila simbas tyre e mbante të pushtuar Triesten;
Shfrytëzuan dhe grabitën të gjitha mineralet duke i
transportuan në Jugosllavi; Këmbyen dhe zhvlerësuan
monedhën shqiptare nga 1 lek me 3 dinarë, e bënë 1 dinar
tre lek; k) sabotuan dhe nxorën themelit gjithë ekonominë
e vendit për të gjetur preteks që të akuzonin drejtuesit
shqiptar e për ti zavendësuar ata me jugosllavë gjë që u bë
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e qartë gjatë proceseve gjyqësore zhvilluar mbas shkëputjes
me Jugosllavinë në vitin 1948.
Mbas rezolucionit të Informbyros, drejtuesit e shtetit
shqiptar mbetën komunistë besnik të Moskës e prandaj
Jugosllavia organizoi grupe të ndryshme diversantësh për
në Shqipëri, numër që erdhi duke u shtuar për çdo muaj.
Nga Jugosllavia depërtuan në Shqipëri qindra diversantë
me materiale dhe broshura propagandistike si dhe duke
marrë e duke dorzuar postë klandestine, shumë herë pa e
ditur fare e pa kuptuar përmbajtjen e tyre nga persona të
pa përgatitur për misione të tilla, njerëz të thjeshtë të cilët
jane detyruar t'u nënshtrohen urdhërave te Udbës ndoshta
edhe vetëm nga kërcnimi dhe frika se çdo të bëhej me ta po
nuk vepruan sipas direktivave të vendit ku ndodheshin.
Aktiviteti i kësaj organizate shkon gjithnje duke u
shtuar dhe trondit thellë mbarë nacionalizmin shqiptar
kudo që është, mbasi fatkeqësisht nuk ekziston tjetër
organizatë për ta kundërshtuar atë dhe për ta nxjerrë jashtë
lojës politike Jugosllavinë. Kushtet politike dhe ekonomike
të shqiptarëve nën Jugosllavi, numri i të cilëve simbas
burimeve të registrimit, Prill 1953 - arrin në më shumë se
një milion banorë, janë jashtzakonisht të vështira. Vërshimi
i vazhdueshëm në Itali i refugjatëve mes të cilëve ka edhe
shqiptarë, e vërteton këtë. Beogradi u ka premtuar
shqiptarëve liri me në statutin e formuluar bukur, por ky
statut mbetet vetëm dokument për arkivin e Beogradit.
Kosovës, të cilës i është shtrembruar edhe emri i vet në Kos
- Met, cilësohet vetëm me emër si Obllast i cili nuk e ka as
kapacitetin e një autonomie të vërtetë. Gjuha shqipe nuk
përdoret në asnjë punë zyrtare shtetërore. Shkollat shqipe
janë vetëm nje kopertur e jashtme e të drejtave të
shqiptarëve, se në ato shkolla nuk mësohet asgjë me
përmbajtje të vërtetë shqiptare. Shqiptarët nën Jugosllavi
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janë te detyruar të mendojnë e të veprojnë si të ishin
thjesht serbë ose malazez. Në të gjithë treven shqiptare nuk
gjendet një familje që të mos ketë pasur persekutim e mos
të ketë humbur bijtë apo dike tjetër. Shifra më e reduktuar
qysh nga viti 1944 e gjer më sot, i kalon 40.000 vet. Në
burgjet e ndryshme të tri republikave ndodhen çdo vit
rreth 20.000 shqiptarë. Përmendim këtu me ironi se
Jugosllavia është pjestare e Kombeve të Bashkuara, si
anëtare e përhershme e mbrojtjes së të drejtave të njeriut.
Ajo me bujë ngre zërin e mbron vietnamezët, koreanët,
zezakët, etj., por me paturpësinë më të madhe nuk do të
dijë për shtypjen e popujve që cilësohen si pakica
kombëtare në Jugosllavi, mes të cilëve janë edhe shqiptarët,
të cilët nuk kanë askend t'i mbështetë ose mbrojë apo të
presin ndonjë ndihmesë.
Zakonisht situata ekonomike në Jugosllavi është e
keqe si në çdo vend komunist, por me një ndryshim këtu
për shkak të ndihmës anglo-amerikane. Mjerisht gjendja e
shqiptarëve është e vajtueshme, mbasi jo vetëm që u është
sekuestruar gjithçka patën në fund të Luftës së Dytë
Botërore, por, tokat, shtëpitë dhe pasuritë e tyre u janë
shpërndarë serbo-malazezve dhe maqedonëve. Taksat per
shqiptarët rriten vazhdimisht. Bujqësia mbas ndarjes së
tokave është kthyer në kooperativë të sistemit të ri
marksist. Është për tu vënë në dukje se ndërsa sistemi
kooperativist është braktisur në pjesën më të madhe të
vendit për shkak të rendimentit të paktë, mos të themi të
dështuar plotësisht, përkundrazi kanë qenë të detyruar të
mos e leshojnë në asnjë mënyrë atë sistem të dështuar,
sepse shqiptarët vetëm duhet të paguajnë, ndërsa sllavët jo.
Përmendim, gjithashtu se politikisht, ekonomikisht dhe
administrativisht, shqiptarët në republikën e Malit të Zi nuk
mund të ndihmohen nga shqiptarët e Kosovës, nga i
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ashtuquajturi Obllast i Kosovës ose nga ata të Maqedonisë
për arsye se gjoja janë të ndarë në republika të ndryshme.
Shqiptarët nuk munden pra të kenë kontakte midis tyre,
kontakte administrative e kulturore e për pasojë asnjë
kontakt politik përveç atyre kontakteve që ndodhen në
Beograd.
Çkombtarizimi i shqiptarëve me mjete ligjore dhe
antiligjore është synimi kryesor i malazezëve të cilët
dominojnë politikën jugosllave. Këtë objektiv ata e arrijnë:
1). Me programe shkollore dhe sllavizimin e gjithë
rinisë shqiptare;
2). Me terror dhe persekutim, dhe me anën e
preteksit si gjoja turq, për ti shpërngulur myslimant
kosovarë në Turqi. Kjo masë që ishte më e rrezikshmja
midis dy Luftrave Botërore tani po llon rishtazi mbas
përmirësimit të marrëdhënieve diplomatike midis
Beogradit dhe Ankaras.
Tokat pjellore të zbrazura prej shqiptarëve,
pushtohen nga serbët, malazezët dhe maqedonasit (bëhet
alë për maqedonasit e ardhur nga Gevgelie -Gjevgjelia ardhur nga Greqia). Kësaj duhet shtuar edhe detyrimi nga
prindët e tyre që asin turqisht por janë shqiptarë, prindër
të tyre të cilët nga presionet drastike të regjimit detyrohen
t'i detyrojnë ëmijet e tyre te shkojnë në shkolla turke të
hapura zyrtarisht me 8 Mars 1951 në rajonin e Kosovës.
Gjer tani kanë qenë transportuar në Turqi 860
familje me rreth më shumë se 5000 veta. Këtë vitë janë në
plan të nisen edhe 600 familje të tjera, bujqë, blegtorë e
zejtarë. Funksionarët e Udbës janë vendosur kryesisht në
zonën shqiptare të Jugosllavisë. Ata mbikëqyrin dhe
terrorizojnë vendasit që thjeshtë janë kthyer në skllevër në
shtëpitë e veta. Në Kosovë janë përqëndruar edhe aksione

të ndryshme të Udbës për mobilizim në drejtim të territorit
të shtetit politik shqiptar.
Nga viti 1948 gjer me sot, në veprime të tilla të ndermarra nga Udba janë dërguar në Shqipëri si diversantë më
shumë se 300 veta, midis tyre edhe kosovarë. Kjo është
bërë shkak të shtohet edhe terrori nga ana e qeverisë
komuniste të Tiranës kundrejtë zonave ku tare të
Shqipërisë.
Këtu përmendim disa nga të rënët: Zek Smajli nga
Lohe e Shkodrës; Nikoll Zef Alija nga Hoti; Frano Gjetja nga
Kastrati; Mark Nikoll Sokoli nga Dukagjini; Marash Mirashi
nga Lezha; Preng Lulashi nga Lezha; Pjeter Bajraktari me
tre të tjerë nga Fandi i Mirditës, Dan Kola nga Luma me
katër veta të tjerë; Kol Gjergji nga Lohe e Shkodrës; Nue
Gjon Deda nga Kelmendi; Ndoc Vata nga Plani; Maksut
Selimi nga Pogradeci, etj. etj.
Organet qendrore të partisë komuniste dhe shtetit
jugosllav kanë arritur të krijojnë kanale sekrete me
funksionarë të lartë të partisë komuniste të Shqipërisë për
të futur në kurth nacionalistët shqiptar në të dy anët e
ku nit. Kjo vertetohet me faktin se Komiteti që u krijua në
Prizren, tani me seli në Prishtinë, i përbërë kryesisht nga
nacionalistë drejtohet nga pakica, nja 20 përqind e
komunistëve, të cilët në Shqipëri pasi kanë terrorizuar
popullin dhe njeri-tjetrin, tani veprojnë lirisht në Jugosllavi,
përdorin fare sin e të persektuarëve për qëllimet e tyre,
duke u fshehur në Jugosllavi. Emigrantët nacionalist nuk
pyetën për asgjë dhe ata miratojnë urdhnat e UDB-es vetëm
nga frika dhe e keqja që mund t'u vij në çdo moment; ata
janë të detyruar të marrin pjesë në këtë organizatë politike
tipike jugosllave. Eshtë e natyrshme që trajtimi antishqiptar
i ka mërzitur të gjithë por s'kanë se ç’farë bëjnë. Ata nuk
gjejnë asnjë lloj mbështetjeje askund. e as nuk kanë një
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mjet shpetimi, Sikur ti lejonte Jugosllavia, të gjithë do të
emigronin me të shpejtë në perëndim. Për të ilustruar këtu
po japim një shembull për një emigrant nacionalist i cili
refuzoj autoritetet jugosllave të shkoj me mision në
Shqipëri. Në qershor të vitit 1953, Nikoll Ze nga Dukagjini
u dërgua me forcë në territorin shqiptar dhe nga ana tjetër
ai u lajmërua nga pala jugosllave tek Sigurimi i shtetit në
Shqipëri. Personi i dërguar u rrethua menjëherë nga forca
të mëdha të Sigurimit e mbas nje luftimi të dëshpruar, ai ra
tok me pesë veta të tjerë në vendin e quajtur Vau i
Valbonës. Emigrantëve shqiptarë në Mal të Zi në një
konferencë të mbajtur nga UDB-a u është deklaruar hapur:
"E shikoni se si dijmë t'i dënojmë ata që nuk na binden, ata
që janë tradhtarë të vijës tonë politike". Një tjetër person,
Mark Mhilli, mbasi dëgjoi ato alë e duke mos dashur të
shkojë me sherbim në Shqipëri deklaroi se preferonte të
hynte në burg dhe në fakt ai sot gjindet në burg me tetë
veta të tjerë. Shembuj si këta jane të shumtë nëpër kampet
e përqendrimit apo në burgje ku janë të detyruar të
punojnë pa pagesë. Ndër ta po përmendim ketu kampin e
Nikshiqit në Mal të Zi, ate të Rashkes në Serbi, Gerovo në
Kroaci. Kampi i Plevles në Mal të Zi dhe ai i Goleshit në
Kosovë janë gjithashtu tê tmerrshëm për emigrantët
shqiptarë. Në burgun famëkeq të Idrizovës, në afersi të
Shkupit, ka shumë emigrantë politik shqiptarë. Me 12 korrik
1953, një grup emigrantësh nacionalist me Nue Bajraktarin,
Vesel Tahirin dhe Kol Bajraktarin e disa të tjerë, u
përgatitën për t'u arratisur në Greqi. Një spiun zbuloi
tentativen e tyre dhe për pasojë u arrestuan dhe u denuan
14 veta, të cilët u denuan prej 16 deri në 4 vjet burgim.
Vetëm Kol Bajraktari, mbas përpjekjes të rrezikshme mundi
të kapërcej ku nin dhe sot ndodhet në Greqi. Letrat e tyre
që nisen nga Jugosllavia për tek vëllazrit e tyre në perëndim
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cenzurohen si dhe ato që nisen nga perëndimi për në
Jugosllavi. Të gjitha letrat e rëndësishme apo për ato që
kanë dyshim, fotografohen. Kështu vet gjeneral Dushan
Mugosha përzuni Shehat Tonuzin nga Dibra që ishte anëtar
i një Klubi emigrantësh, duke i nxjerr atij letrën që i kishte
dërguar një personaliteti emigrant nga perëndimi
megjithëse z. Tonuzi atë person e kishte fare s.
Si shqiptarët vendas ashtu edhe emigrantët të cilët
gjinden në Jugosllavi janë shumë të dëshpruar për grindjet
midis partive politike shqiptare në perëndim, për arsye se
mbarë populli shqiptar në të dy anët e ku nit etnik pret
bashkrenditien e forcave nacionaliste shqiptare në
perëndim për çlirimin e Shqipërisë etnike nga sundimi
komunist dhe pushtimi jugosllav.
Pasiviteti politik i Komitetit Kombëtar "Shqipëria e
Lirë” dhe ku zimi i veprimtarisë së tij si dhe propaganda e
zbehtë për çështjen e çlirimit të Shqipërisë etnike, si
përfaqësues i vetëm i kauzës së nacionalizmit shqiptar dhe
mosmarrja pjesë në ç’fardo lloj forme e Lidhjes së Dytë të
Prizrenit në këtë Komitet ka shkaktuar demoralizim dhe
dyshim të thellë në misionin e tij sa i përket çështjes së
Shqipërisë etnike.
Ështe detyra ime të mbylli këtë relacion duke vënë
në dukje se si përherë gjatë epokave historike, nuk mendoj
se është gabim sikurse burrat e mëdhenj të shtetit italian
dhe atij amerikan të shqyrtojnë në thelb përmbajtjen e
shkurtër që u paraqitë këtu për të mundur të përcaktojnë
qëllimin e vërtetë të Moskës tek politika e saj me
Jugosllavinë, si pararojë e saj për shtrirjen e pansllavizmit
në Ballkan. Prandaj ç'do lloj agjitacioni nga pala e aleatëve
për çlirimin e Shqipërisë me anë të jugosllavëve e vë përsëri
vendin tonë nën diktaturën e Beogradit si nga viti 1944 1948, e ky do të kishte qenë gabimi më trashanik dhe
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tragjedia më e madhe kombëtare për popullin dhe shtetin
shqiptar. Këto dy vende aleate të shqiptarëve, Italia dhe
Shtetet e Bashkuara, duhet të përkrahin pa rezervë
realizimin e nje Shqipërie të lirë etnike. Daljen e Kremlinit
në Mesdhe nëpërmes Adriatikut, këto dy vende aleate të
shqiptarëve, mund ta bllokojnë vetëm me realizimin dhe
fuqizimin e nië shteti të vërtetë etnik shqiptar.
* * *
Xhafer Deva iu dërgoi këtë relacion ministrive të Jashtme
italiane dhe amerikane, nga fundi i vitit 1953.
Teksti origjinal italisht u përkthye nga z. Uran Kostreci.

Fjalimi i Xhafer Devës me rastin e
25 vjetorit të themelimit të
Bllokut Kombëtar Indipendent
Zotni Kryetar, Zotni të ndershëm,
Si z. Ndreu, z. Gjomarkaj, z. Verlaci e ma vonë
zotnijtë e tjerë që folën nuk më lanë shumë vend për arsye
se i prekën të gjitha çeshtjet. Kështu dhe z. Vasil Germenji e
z. Rexhep Krasniqi prandej po qindroj vetëm në pikën
mbase kam punue edhe un me ta, e due me urue gjithë
blokistat për festimin e inagurimin e 25 vjetorit të qenies së
Blokut Kombtar Indipendent, të qindrojë në bashkim
përmbi të cilin folësi i fundit foli.
Përpjekjet e emigracionit shqiptar kanë qenë
gjithmonë në këtë drejtim. Këte e tham mbasi dhe unë kam
pas rastin me shty pak, si kosovar që jam, që shqiptarët të
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bashkohen, që talentet shqiptarë në mërgim të bashkohen
për me kontribue në çashtjen shqiptare.
Na kosovarët si në të kaluemen e si tani nuk kemi
ndryshue. Shpresat tona janë në Shqipnin' e lirueme. Na,
pa nji Shqipni të lirueme nuk kemi shka me ba! Nuk
mundemi me ba asgja! Për këte arsye nëse dikush me të
vërtetë edhe me sinqeritet dëshiron me pa nji bashkim të
shqiptarëvet besoj se na jemi të parët.
Due me shkue tash në vjetin 1949. Atëherë asht ba nji
tentativë nga ana e përfaqësuesvet të partive të ndryshme
në Aleksandri, të partive politike shqiptare, ku dhe unë
kam pas nderin me marrë pjesë. Atëherë u krijue njifarë
"Beslidhje" siç e dijnë shumica e juej. Në kartë u shkrue e u
nënshkrue por nuk u ba asgja. Na prej këtij akordi duhet të
marrim mësim: duhet t'i thomi gabimet qi kemi ba deri më
tash. Të mësojmë prej gabimeve të kalueme, mos të shajmë
shoqi shoqin, mos të përdorim alë si kriminel se unë i pari
jam krimineli numër 1 për komunistët dhe nuk turpnohem
aspak qi ata mue më quejnë kriminel nga pikëpamja e tyne.
Problemi i Kosovës siç e dini asht ma i koklavitun se ai i
Shqipnisë. Ma i koklavitun për arsye se vërtet kemi të
bajmë me nji armik të fortë. Sot paraqitet rasti që
shqiptarët me mend e me urti të përpiqen të bisedojnë, të
rrahin mendimet e tyre, të kontribuojnë sa të munden për
çlirimin e Shqipnisë. Të kontribuojmë secili me punë
konkrete por jo me parime ideologjike. Ideologjinë ta lamë
për në Shqipninë e lirueme, për në Shqipninë e lirë me nji
sistem demokratik. Atje ndoshta kemi me pas 25 a 30
partina me dy e milion e gjysem njerëz.
Mërgimi nuk asht vendi me propogandue sendet që
nuk i ndihmojnë çashtjes. Të gjykojmë siç duhet, mos të
merremi me të kaluemen: kush ka ba e kush jo, kush asht
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spiun e kush nuk asht, kush asht atdhetar e kush jo.
Atdhetarë jemi të gjithë por secili në mënyrën e vet.
Përsa na përket ne kosovarëve, na nuk mund të
bashkohemi me ju këtu në mërgim sepse ne ju dëmtojmë ju
e ju na dëmtoni ne. Duhet të jemi realistë. Politika që ne
shprehim asht shprehë në Kongresin që kemi mbajtë para
pesë viteve e që asht: vetvendosje. Kjo vijë politike tregon
gjithçka. Na s'kemi ideologjina, kemi një qëllim të vetëm:
me lirue Atdheun dhe ato vendet tona të robnueme.
Pa nji Shqipni të lirë nuk mund të ketë nji Kosovë të
bashkueme me Shqipninë. Këtë e kemi tregue edhe në të
kaluemen, 26 vjet ma parë. Kosova i ka dhanë kontributin
Shqipnisë dhe asht mundue me fuqizue nacionalizmin
shqiptar. Kjo ka qenë e mbetet gjithmonë rruga jon. Tashti
dëshiroj me dijtë, çfarë ndihme kërkoni prej nesh e ne çka
mund të bajmë për me ju ndihmue. Shpresat tona janë të
gjalla e nji ditë unë e di se ne do të lirohemi.
Ju falemnderës që m'dhatë rastin me ju përshndet
përzemërsisht dhe iu uroj punë të mbarë e suksese.
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