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Prof. Dr. Shaban Sinani

PAK DRITË
KUNDËR “MAKINËS SË PËRBALTJES”
Bedri Islami, autori i librit “I vërteti”, që i kushtohet veprimtarit
të ilegales së vjetër shqiptare në ish-Jugosllavi Ali Ahmeti, ka vite
që shkruan: publicistikë, letërsi, libra jetëshkrimorë, monografi
kushtuar protagonistëve të luftës së fundme çlirimtare shqiptare;
të asaj lufte që i mundësoi popullit të mos i skuqet fytyra duke pritur jubileun e 100-vjetorin e njohjes së shtetit të tij të parë.
Libri i Bedri Islamit është shkruajtur me përgjegjësinë e
një dëshmitari, që ka drojë se historia mund t’u ikë duarsh njerëzve, të kthehet në rrëfenjë, të përqeshet, të kryqëzohet, të
zhvleftësohet, të përbaltet.
Qëkurse filozofi bashkëkohës Francis Fukuyama shkroi librin “The End of History” - “Fundi i historisë”, jo vetëm ndër
shqiptarët, por edhe në botën e madhe rretheqark dyshimi se
njerëzimi nuk është më në gjendje të shkruajë faqe të reja të
jetëshkrimit të vet u përhap në mënyrë epidemike, gati-gati si
një hakmarrje ndaj së shkuarës, që kishte prodhuar aq shumë
luftëra, revolucione, epope, heroizëm.
Nuk është hera e parë që bota rrotullohet në të njëjtin cikël:
prej heroikës në dramatikën dhe prej dramatikës në humor, për-7-

qeshje, karikaturë. Por njerëzimit, për t’i alternuar këto faza, i janë
dashur shekuj ndërmjet. Ndërsa shqiptarëve me sa duket nuk u
mjaftojnë as dekadat për të filluar varrosjen për së gjalli të historisë.
Kjo ndodhi me një shpejtësi marramendëse ndër shqiptarët e
dalë prej ish-Jugosllavisë së tretë: pikërisht në kohën kur pritej monumentalizimi i së shkuarës, ndodhi demonizimi i saj, sikurse u
dëshmua dhe me përbaltjen e pamëshirshme të Ali Ahmetit dhe
bashkëluftëtarëve të tij; përbaltje që u ndërtua me të njëjtën makineri që shqiptarët shumë shpesh kanë njollosur më me zell njëritjetrin se kundështarin.
Duke e pasë njohur Ali Ahmetin qysh në fillimin e viteve 1990,
në kohën kur lufta çlirimtare ishte më shumë një vullnet i mirë se
një mundësi, nisa ta lexoj librin e Bedri Islamit me një bindje se
më shumë do të përfitoja prej leximit si tekst letrar se prej leximit
si letërsi dëshmuese. Por vetëm pak faqe më mjaftuan për të kuptuar se ajo që dija unë për Abazin ishte shumë pak krahasimisht
me pjesën e nëntëshme të ngjarjeve.
Jashtë çdo dyshimi, vlera e këtij libri qendron para së gjithash në atë dritë që autori hedh kundrejt “makinës së përbaltjes”, duke rindërtuar situatat e jetuara nga ai vetë, duke hapur
disa dritare të rëndësishme prej burimeve arkivore të organizimit ilegal të shqiptarëve në ish-Jugosllavi e në Perëndim, në
radhë të parë të Lëvizjes Popullore të Kosovës dhe të organizmave që dolën një pas një prej saj.
Me këtë rast bëhet e qartë se mungesa e një historie stabilizuese
të kësaj organizate; për më tepër, mungesa e një historie të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës dhe të UÇK-së tjetër, përbën një përgjegjësi
të pakryer të dijetarëve dhe të protagonistëve të veprimeve të saj.
-8-

Bedri Islami, me librat e tij, është duke e shlyer më së miri përgjegjësinë e vet, si krijues, por edhe si njeriu që drejtoi në periudhën
më të ndërlikuar Lëvizjen Popullore të Kosovës: në periudhën kur
ajo duhej të luante aktin përfundimtar dhe më serioz të saj, si frymëzuesje politike e lëvizjes së qendresës; dhe njëherësh të përballonte dhe sfidat e brendshme, rrezikun e çintegrimit, për shkak të
ambicieve krejt të natyrshme që lindin kur vjen koha për kthimin
e veprimit për shtet në veprim për pushtet.
Duke e lexuar librin e Bedri Islamit, si një prej atyre njerëzve që nuk u kanë besuar aspak efekteve të “makinerisë së
përbaltjes”, më lindën shumë pyetje, që kanë të bëjnë, më
shumë se me tekstin vetë, me kontekstin historik. Janë të gjitha
pyetje që, duke mbetur ende pa përgjigje; për më tepër, duke
mos qenë ende angazhim i askujt; shumë shpejt, nën misterin
e së fshehtës, mund të inkurajojnë përfytyrime gjithfarëshe,
mund të kthejnë historinë vetë në “urban legend”, “urban
tale”, apo “contemporary legend”, si forma moderne të folklorit, që, të krijuara në shekullin e 21-të, i mbitheksojnë një populli kujtesën gojore dhe ahistorizmin. Sidomos kur pikërisht
në kohën kur historia duhet të nderohet, i bëhen antentate.
Me sa duket, kjo ka të bëjë me diçka më të thellë se ngatërresat
ndërshqiptare të dy dekadave të fundme: ka të bëjë me psikozat
etnike dhe komplekset historike, që i mundojnë popujt kë më
shumë e kë më pak me lëngime shumëfarëshe, që albanologu i mirënjohur Milan pl. Šufflay i quante “duševne bolesni”. Përbaltja
ndëshqiptare gjithnjë e më shumë po e errëson atë nder që i bënë
historisë kombëtare brezat e qendresës vullnetare në dekadën e
fundme të shekullit të kaluar, ata breza që i shpëtuan fytyrën popullit shqiptar, duke i mundësuar marrjen e fatit të vet në dorë dhe
-9-

garantimin e këtij fati prej aleatësh strategjikë, që jo njëherë kanë
qenë përkrah tij.
Ali Ahmeti dhe pasuesit e tij bënë që shqiptarët: autori i këtyre radhëve, Bedri Islami vetë, njeriu që ishte rritur me “Lahutën
e Malcis” dhe e kishte mallkuar Europën me të njëjtën mospërmbajtje si Fishta vetë, të ndalej pak në vargjet e idhëta të poetit të
epopesë historike të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, sepse Europa
e sotme nuk ishte më ajo “... e motit”, por qortuesja e padrejtësisë, rivendosësja e rendit të ri gjeopolitik në Ballkan. Kjo do të
thotë se ata ndryshuan njëqind vjet fat historik. E ndryshuan ata,
se po të ishte për bisedime e “dogovor-e”, po e shohim edhe sot
se sa vlejnë.
“Makina e përbaltjes” do të vazhdojë të prodhojë armiq midis
shqiptarëve dhe prej shqiptarëve, sepse kjo për fat të keq, është
mënyrë jetese ndër mjediset tona. Vetëdija në përgjithësi paraurbane që sundon ende edhe në qendrat metropolitane; nacionalizmi
negativ (unë jam më i mirë sepse ky tjetri ka qenë spiun); djallëzimi
i kundërshtarit, në përgjithësi të jetuarit me “hate speech”, të jetuarit
me mëritë mesjetare të historisë dhe me urrejtjen tipike të historisë
së luftës së ftohtë; përbëjnë gjinikuesit e përbaltjes, njëherësh dhe
të robërisë intelektuale tipike ballkanike kundrejt mendësisë europiane të ndërtuar mbi konceptin më të ri të sociologjisë politike,
mbi konceptin e empatisë. Do të dëshiroja ta besoja vërtetësisht
pohimin e Arbën Xhaferrit, një prej intelektualëve të matur ndër
shqiptarët në Maqedoni, se ‘zenitizmi antieuropeist” i fillimshekullit
të 20-të shqiptarët nuk i preku, përkundër fqinjëve veriorë, që me
kulturën e tyre fshatare deshën të sfidojnë “le siecle europèene des
lumière”. Por është keq për teoritë kur realiteti provon përditë mbi- 10 -

jetesën e politikave etnografike, ku nuk mungojnë kryemëvetësia,
bajraktarizmi, vetëdija postosmane e vilajetit.
Dëshmia e Bedri Islamit është e rëndësishme jo për Ali
Ahmetin, Fazli Veliun, Musa Xhaferrin dhe të tjerë veprimtarë
parësorë të ilegales shqiptare. Dëshmia e tij e fiton vlerën nëse
do të trondisë sadopak vetëdijen shqiptare, duke i ftuar lexuesit
të mendojnë me kryet e tyre, t’u besojnë fakteve para predikimeve; të mbrojnë historinë e tyre para historisë së botës; të
ndërtojnë fat të përbashkët me njëri-tjetrin para se të rreshtohen politikisht ku të gjejnë mandate.
Unë besoj se ky libër do të nxisë historianët të hartojnë projekte kërkimore-shkencore për të mos mbetur për një kohë të gjatë
vetëm me “Kosova - një histori e shkurtër” të Noel Malcolm (së
paku, shqiptarët e Kosovës një referencë ngushëlluese e kanë). Brezit që bëri luftën i takon ta shkruajë në mënyrën e vet këtë histori.
Studiues e protagonistë sa nuk është vonë mund të bashkëpunojnë
për të fotografuar kohën dhe për të memorizuar të vërtetën. Kjo
është një detyrë nga më të vështirat, jo vetëm sepse burimet dokumentare të ilegales shqiptare - ajo pjesë që ka shpëtuar - janë të
shpërndara duar-duar (ndër të tjera një pjesë e arkivit të LPK-së
gjendet në ruajtje në arkivat e Shqipërisë shtetërore); por mbi të
gjitha sepse ka prej atyre dokumenteve që edhe sot mund të implikonin individë e palë për marrje përgjegjësie historike në mënyrë
jopublike; siç ka dhe shumë burime që janë zhdukur për shkak të
rrezikut që bartnin, për shkak të pësimeve të luftëtarëve dhe për
shkaqe të tjera. Jam i sigurt, bie fjala, se sot për sot nuk do të mund
të shërbeheshin, për shkak të pengesave ligjore, verbalet e bisedimeve të përfaqësisë së parë të LPRK-së me ish-presidentin R. Alia
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(1991); sikurse nuk do të shërbeheshin as burimet arkivore për
marrëveshjet e propozuara në po atë vit e në të njëjtën zyrë nga
prof. Ali Aliu, bisedime prej të cilave dolën disa nisma të rëndësishme, të cilat, në kohën e duhur, do të bëjnë të ditur se, ashtu si
ilegalja ka ditur të mendojë dhe për paqen, sikurse shkruan B. Islami; ashtu dhe krahu tjetër bënte përgatitjet e veta për një çast kur
mund të duheshin armët e ushtria dhe të ndryshohej edhe vija. Si
dëshmitar i këtyre ngjarjeve për shkak të detyrës, ashtu si Bedri Islami në momente kyçe të ilegales, në kohën e përshtatshme do të
mundohem të bëj të njëjtën gjë si Bedri Islami në librin e tij “I vërteti”. Vetë autori i këtij libri, duke folur për misionin ndërmjetësues
të njërit prej bashkëluftëtarit të tij, na bën të ditur se në kohë lufte,
pavarësisht polemikave dhe mospajtimeve në vijë, palët më se një
herë kanë jo aq larg marrëveshjes. Por nuk është rasti këtu për
vështrime të tilla prapavajtëse.
Në përfundim vlen të mbitheksohet se në krahun që bëri luftën qendron jo vetëm e drejta historike, por edhe e drejta morale.
Fitorja e tyre trimëroi popullin, por trimëroi dhe përfituesit prej fitoreve - kjo është më e mira dhe më e rrezikshmja e të qeverisurit
me votë - por kjo trimëri të kujton parodizimin që F. Konitza provoi t’ua propozonte shqiptarëve si himn kombëtar: “Ne jemi trima
/ Dhe dalim nga vrima / Zëri i atdheut / kur na thërret”. Trima
të tillë, që nuk e kanë parë kurrë rrezikun e jetës me sy, që i urrejnë
armët në emër të Zotit dhe të Europës, makinën e përbaltjes, megjithatë, dinë ta përdorin për mrekulli.
Tiranë, mars 2011
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Në vend të parafjalës
Ishte hera e parë që kaloja kufirin e Kosovës në drejtim të
viseve shqiptare në Maqedoni. Krahas një ndjenje të veçantë
lehtësimi, ishte vërtet e trishtueshme, ndërsa mendoja se, në dy
anët e atij trari që ngrihej e ulej vazhdimisht flitej e njëjta gjuhë
dhe ishin njerëz të një gjaku, kur asgjë nuk ndryshonte, ku gjithçka përreth nuk ishte në të vërtetë, asgjë tjetër, veçse vazhdimi
i asaj që porsa kishe lënë pas. Kodrat, rrafshinat njëra pas tjetrës,
pyjet që kishin filluar të rizgjoheshin, ose, si i thoshin në qytetin
tim të lindjes, “moti kishte filluar të kthehej për së mbari”, sepse
ishte fillimi i pranverës; shpatet e maleve ku ende dukeshin gjurmët e dëbornave, dhe në fund të fundit, nuk ishte ndryshe as
përshëndetja “ju qoftë rruga e mbarë”. Kishte folur një polic
shqiptar i pikës së kalimit të kufirit, ndërsa pak më tej, krejt i
heshtur, qëndronte një polic tjetër, si dukej, maqedonas. Ai na
vështroi çuditshëm, gjithë pezm, pastaj papritmas na ktheu shpinën. Mendova befas se të gjithë të ikurit fillimisht tregojnë shpinën e tyre.
Kishte filluar të binte mëngjesi i asaj dite mesprilli, anët e
brishta të kullotave kishin ende brymën e bardhë që nuk kishte
arritur të shkrihej, nëpër trungjet e lisave shkisnin ende pikëzat
e ujit, dhe, megjithëse dukej të ishte një ditë e mrekullueshme,
njëra nga ato ditët të cilët i ke pritur prej shumë kohe, kisha mbetur i heshtur duke parë gjithçka që ishte rreth e rrotull. Lufta
ende kishte lënë shenjat e saj në peizazhin që po shndërrohej
me shpejtësi; njëra pas tjetrës kishin filluar të dukeshin kullat
dhe shtëpitë e djegura, anëve të rrugëve dukeshin ende gjurmët
- 13 -

e asaj që kishte shkuar.
Në të vërtetë kisha ëndërruar gjithnjë për një ditë të tillë udhëtimi mes për mes viseve shqiptare, bri bjeshkëve të Sharrit
apo rrafshinës së Pollogut. Nuk e di pse ishte mbledhur tek unë
aq shumë mall për një vend që nuk e kisha parë kurrë drejtpërsëdrejti, por gjithnjë përmes syve të miqve të mi; nuk e dija se
nga ishte Kumanova, por kisha në kujtesën time portretin e
Ismet Jasharit, si e kisha parë herën e fundit, para se të kthehej
në Kosovë. Nuk kisha shkelur asnjëherë në Dibër, mirëpo kisha
në vete “nandë malet e Dibrës”; dhe kur, miku im, më tha se pas
kthesës së fundit të rrugës do të mund të dukej fillesa e Tetovës,
në vete ndjeva diçka të veçantë.
Ishte njëra nga ëndrrat që po bëhej realitet. E dija se në
këtë qytet të madh, i cili krejt befas e ndjeu veten si kryeqendër të shqiptarëve të këtushëm, nuk do të gjeja dy nga
miqtë e mi të vjetër, Bardhyl Mahmutin dhe Bilall Sherifin.
Ata i kisha lënë në Prishtinë, mirëpo edhe qëllimi im i udhëtimit ishte krejt tjetër. Udhëtoja për ta ndjerë veten si në
shtëpinë time edhe përmes këtij peizazhi, më dukej sikur
hap pas hapi, pas çdo kthese që do më shfaqej, do të kishte
diçka të njohur që më parë dhe që kishte qëndruar gjatë në
kujtesën time, për t’u shfaqur tani befasisht.
E kam pasur gjithnjë të vështirë të besoj se do të vinte një
ditë kur do të ndjehesha i tillë në afërsi të Tetovës. Mund të kisha
udhëtuar edhe më parë, si shtetas i Shqipërisë, mund të kisha
bërë të mundur të shkelja nëpër këto rrugë e vise, mirëpo, vetë
ndjenja e pushtimit, egërsia që pritej se do të shfaqej nëpër çdo
qoshe, orët policore dhe dhuna, që rëndonte mbi shqiptarët, do
e kishin bërë një udhëtim ferri dhe nuk e doja të tillë.
Ishim duke iu afruar Tetovës, kur ende disa dhjetëra metra
- 14 -

larg saj, në një kodër përballë, pashë disa njerëz të zakonshëm,
të cilët sapo kishin ngritur një lapidar, i cili ndryshe nga të tjerët,
kishte në qendrën e vet një stemë të njohur për mua. I thashë
mikut tim të ndalonte paksa dhe u ulëm. Rruga ishte ende e stërpikur nga bryma e natës, dukej një hapësirë e bardhë që kishte
filluar të gjelbëronte, sepse, pas saj, dukeshin fijezat e barit që
kishte filluar të ridilte.
Ishte një lapidar për të rënët e luftës. Stema e njohur e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, vendosur në bardhësinë e gjithçkaje
rreth e rrotull, do të ishte fjalëkalimi më i mirë dhe më i vyer
për të hyrë për herë të parë në qytetin e Tetovës.
Pas asaj që kishte ndodhur, nuk do të doja kurrë një fjalëkalim më të vyer.
Nuk e kisha harruar se falë saj po udhëtoja tani si në shtëpinë
time përmes gjithë këtij peizazhi. Megjithatë, mjaftoi ai
trishkronjësh, shfaqur befasisht në hyrjen e një qyteti, për të ribërë edhe një herë çdo gjë.
Ishte ende pragu i pasluftës. Nëpër mure kishte ende nga ky
trishkronjësh, ai të shfaqej befasisht pas çdo kthese, nëpër cepat
e dyqaneve, në fillimet e rrugëve, në lartësi, në godinat e
ndryshme, ishte i pranishëm si çdo gjë e domosdoshme.
Isha i befasuar dyfish, nga qyteti, zhurmërimi i tij, lëvizjet
e jashtëzakonshme, dhe, nga fakti se, në të vërtetë, më dukej i
njohur, sikur të kisha ardhur edhe më herët, dikur, në këto rrugë.
Kur isha si i humbur në gjithë këtë vorbull lëvizjesh,
germash që më shfaqeshin kudo, njerëzish që ecnin, si duke
ngarendur, thirrjeve në gjuhën shqipe, me një theks ndryshe
nga veriu i Shqipërisë dhe që ngjante shumë me Toskërinë,
gjithsesi i dashur për mua, kur ende nuk e dija se ku doja të
shkoja më parë, pra, isha si i pangopur me gjithçka të qytetit,
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miku im më pyeti lehtas:
- Ta lajmëroj Abazin se kemi ardhë?
Nëse miku im do më kishte thënë: “Ta lajmëroj Ali Ahmetin
se kemi ardhë”, me siguri se kjo do më kishte tingëlluar e çuditshme dhe, ndoshta për një çast do të kisha mbetur i habitur.
Unë isha nisur për tek miku im i vjetër, Abaz Xhuka, e gjithë
ajo që më kishte shoqëruar, që nga kalimi i kufirit dhe deri tek
rrugët e Tetovës, kishte lidhje me Abazin: ajo që do të vinte më
vonë do të kishte lidhje me Ali Ahmetin. Mes njërit dhe tjetrit,
sado që ishin i njëjti, kishte qenë ngritja e trarit të kufirit, udhëtimi me ndjenjën e lirisë drejt peizazhit shqiptar të bjeshkëve të
Sharrit, pastaj drejt Tetovës, lapidari që ishte ngritur në nderim
te të rënëve, trigermat e njohura për të gjithë tashmë, UÇK, njerëzit që ndjeheshin të qetë dhe rrugët që zhurmonin.
Kishte disa kohë që nuk ishim parë. Muajt e vitet kishin
shkuar befasisht shpejt, ngjarjet kishin qenë të rëndësishme.
Disa i kishin bartur ato dhe disa i kishin lënë në mes të rrugës, herë pas here kisha qenë pjesë e shqetësime të tij të luftës, mirëpo ndjehesha i qetë, në fund të fundit, isha në
shtëpinë time, në Tetovë.
Si një njeri që ishte për herë të parë mes këtij rrugëtimi, në
një shesh të Tetovës, dhe që nuk mund të orientohej mes katër
horizonteve, pyeta se nga i bie Kërçova dhe Zajazi.
Njeriu që do të takoja ishte nisur pikërisht prej këtu, nga Zajazi. Ende aty ishin njerëzit e tij, mbi të gjitha Nëna e tij, Huma
quhej. Ne kishim folur shpesh për këtë fshat të stërmadh, më të
njohurin në ato vise, dhe kishim menduar se ndoshta një ditë,
do të mund të takoheshim në Tetovë. Zajazin deri asaj dite e
kisha parë vetëm në fotografitë që mbante në shtëpinë e tij
Abazi. Shtëpitë e bardha, të shpërndara nëpër kodrat e buta, krejt
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çrregullisht, të cilat, nga ana e tyre, kishin mbështetur shpatullat
në rrafshnaltat që vinin menjëherë pas tyre, të dukeshin të njohura dhe si një nyje lidhëse në mes të qytetit të lashtë të Kërçovës dhe qytetit të Tetovës. Tani unë isha në mes të këtij qyteti të
ringritur. Nga miku im nuk më ndanin ndoshta as pesë minuta,
mirëpo nuk i ngihesha gjithë kësaj zhurmërime të pas luftës.
Më erdhi befas një mendim, krejt i natyrshëm për mua. I thashë
vetes: Ai diti të bëjë luftën, a do të dijë të bëjë edhe paqen?!
Paqja, shpesh herë, është më e vështirë se sa lufta.
Në qoftë se duam të kuptojmë se çfarë kishte ndodhur, le të
parafytyrojmë këtë antagonizëm: nga njëra anë nacionalizmin
e armatosur shtetëror maqedonas, i cili nuk e pranon se fqinjët
e tyre janë njerëz të njëjtë me ta, ndaj duheshin përgjakur, përzënë, i duhej ndaluar gjuha dhe shuar memoria kombëtare, duheshin shtypur, mashtruar; dhe nga ana tjetër, njeriun e
zakonshëm shqiptar, shpesh herë me mendësinë e tij për jetën
brenda familjes, i cili, pasi ka duruar deri ku nuk mban më, është
i gatshëm të shpërthejë.
Malësori në këto anë, përgjithësisht malësori kryengritës,
ka dy pika mbështetje: tokën që e mban me bukë dhe nga e cila
nuk dëshiron të shkëputet dhe pyllin, që e fsheh, bjeshkën që e
strehon, nëse ai ka vendosur të luftojë. I duhet një njeri për të
bërë të mundur një organizim.
Nga ana tjetër, nacionalisti maqedonas, i cili është në
pushtet, pavarësisht nga ngjyrat e partisë për të cilën çirret, është
i bindur se thika e tij po shkon drejt kockës së fqinjit, por nuk
ndalon, nuk e di se është drejt shpërthimit, por, edhe nëse e di,
mendon se thika duhet të shkojë më tej.
Dhe mes këtyre dy antagonizmave, që lehtësisht mund të
përplasen deri në fund, është ky njeri, me flokët që kanë filluar
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t’i bëhen të hirtë, me të folurën e ngadaltë, që dëshiron të rrijë
ende rreth sofrës me miqtë dhe të këndojë, që megjithëse nuk i
ka shkelur me këmbë, dallon çdo fshat të krahinës nga mënyra
e të folurit dhe të peizazhit të tij, që zakonisht nuk përdor gjë
tjetër veç ujit dhe çajit për të pirë, që ka mall për arën bri shtëpisë, qetë që lënë pas tyre brazdat e tokës, ky njeri që i falet altarit të besimit të njerëzve të mirë, por që deri këtu ka bërë një
rrugë të gjatë, shumë të gjatë.
Në mesin e rrugës së tij, ndoshta në pjesën më të rëndësishme, unë kam qenë bashkudhëtar me të, e njoh historinë e tij,
e njoh edhe fillin e legjendës që po krijohet. Historia ka të vërtetën e saj, legjenda ka edhe ajo të sajën. E vërteta historike është
ende e prekshme, qoftë edhe në formën e trigermashit të njohur,
por edhe të një murane që pret të bëhet një lapidar. E vërteta e
legjendës vjen nga dy dekada e më shumë jetë e fshehur pas një
emri, Abaz Xhuka. Tani është koha që “Abazi” t’i lërë vendin
Ali Ahmetit. Është koha që e vërteta e legjendës të kthehet në të
vërtetë historike.
Në fundin e shekullit të kaluar, luftërat e shqiptarëve në Jugosllavi, nuk mund të shpjegohen pa të vërtetën historike dhe
pa të vërtetën e legjendës.
Duhet historia për të vërtetën historike, dhe, duhet legjenda
për hollësitë e historisë.
Viti i parë i pas luftës në Maqedoni kishte ende enigmat e
veta, të cilat, me kalimin e viteve, për njerëzit e zakonshëm, por
të ndershëm, zgjidhen e bëhen dritë; ndërsa për të pandershmit
bëhen errësirë, dhunë e barbari.
A do të ndodhte kështu edhe në këtë vend që ishte ende i
lodhur nga lufta, që ende këmbët i merreshin nëpër skutat ku e
kishin hedhur?
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Donin apo nuk donin liderët e atëhershëm politikë, shpresa
e madhe e këtyre njerëzve lidhej me një emër, ose më saktë me
shndërrimin e Abaz Xhukës drejt Ali Ahmetit. Nëse deri asaj
kohe shpresa e tyre kishte qenë e lidhur me “Abazin”, tani do të
ishte e lidhur me Ali Ahmetin.
A kishte ardhur ai në kohën e duhur... Koha do e tregonte.
Isha ende në njërin nga sheshet kryesore të Tetovës; isha për
herë të parë, ishte një ditë e bukur dhe, ndryshe nga baladat e
lashta, ku “fort po shndrit ai diell e pak po xên”, kishim përpara
vetes një ditë të bukur, të ngrohtë. Ishte njëzet prill 2002. Tetëmbëdhjetë muaj më parë, në fillimin e nëntorit të vitit 2000,
kisha pasur si mik në shtëpinë time Ali Ahmetin, së bashku me
Beqir Beqen dhe Gafur Elshanin. Ai kishte lënë pas vetes një
fjalë mirësie dhe, ndërsa e dija se po nisej drejt luftës, isha i bindur se do të ritakoheshim. Edhe ai e kishte këtë bindje, por edhe
nëse do të kishte pasur në vete çfarëdo mëdyshje, ai do të kishte
ditur ta fshihte. Më tha vetëm se do më priste, në një ditë të
ardhshme, në Zajazin e tij, dhe se për të shkuar tek ai, mund të
kaloja ose përmes Tetovës, ose përmes Kërçovës. Unë kisha
zgjedhur rrugën veriore, vija nga Kosova: si duket, “dita e
ardhshme”, për të cilën kishim folur, kishte ardhur.
Qyteti i Tetovës më dukej çuditërisht shumë i njohur, herë
pas here më dukej sikur ishte shkëputur një pjesë e Shkodrës,
vendlindjes sime, për të zënë vend në këtë rrafshinë.
Ishte një kohë mrekullisht e bukur.
Ishte edhe momenti, kur për herë të parë mendova se do të
vinte ndoshta një ditë dhe unë do të shkruaja një rrëfim për jetën
e Ali Ahmetit, ashtu si e kisha njohur unë. Nuk kisha folur me
të dhe as që e kisha bërë ndër mend të flisja.
Në të vërtetë, edhe sot e kësaj dite, megjithëse mund të
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duket e çuditshme dhe e pabesueshme, unë ende nuk kam folur
me të. As nuk e kam pyetur, e në fund të fundit, as nuk kam pse
e pyes. Ky është rrëfimi im për të, si e kam njohur unë, për hollësitë e tjera apo kundërshtitë, le të shkruajnë të tjerët.
Ky është rrëfimi im...
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Zanafilla e tregimit
Në ditët kur u bë e njohur se drejtuesi kryesor politik dhe
ushtarak i Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare do të ishte Ali Ahmeti,
kjo nuk kishte asgjë për t’u çuditur. Ishte, si të thuash, dëshmia
e një kronike të paralajmëruar. Ishte fillimi i vitit 2001 dhe njeriu, i cili, sapo po përgatitej të qëndronte në krye të një lëvizje
të fuqishme luftarake kryengritëse, kishte tashmë më shumë se
20 vite që ishte përgatitur për këtë ditë. Ishte nisur krejt i ri nga
fshati i tij i lindjes, Zajaz, nga shtëpia e tij e gurtë, mbështetur
me shpatullat pas kodrës, për të ardhur deri në këtë ditë, kur gjërat do të fillonin të frymonin ndryshe. Ndoshta nuk e kishte menduar se rruga e tij e klandestinitetit do të kishte qenë kaq e gjatë,
e shtrirë në dy dekada, ndoshta gjithnjë kishte shpresuar se pranvera e vitit 1981 do të kishte pasur “të korra” të mbara më të
hershme, por, sidoqoftë, në të gjithë këtë rrugëtim, jo rrallë të
rënduar, e vetmja gjë që kishte ngelur e njëjtë, kishte qenë moskthimi pas.
Në lëvizjen klandestine ndodh si me artin: e fillojnë shumë, e
vazhdojnë jo të gjithë dhe i shkojnë deri në fund më të paktët. Këto
janë edhe më idealistët, më të vendosurit, njerëz ndaj të cilëve, në
një mënyrë ose në një tjetër, jemi borxhli. Rrugës atyre u bashkohen
dhe u ndahen me dhjetëra, në fakt kjo është një lëvizje që shtohet
gjithnjë, mirëpo, ndërsa dallgët janë ata që vijnë në fund, ata të paktët,
mbetën burimet që nuk u shterën. Ali Ahmeti u përket njërit prej këtyre burimeve, që kishte fatin të shihte rrugën e tij drejt përmbylljes
së gjërave, ndoshta jo si i kishte ëndërruar, por sidoqoftë, shumë më
të vyera se sa mund të kishin menduar të tjerët.
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Ishte nisur djalë i ri nga fshati i lindjes, student. Tani, në
vitin 2001, kur gjërat duheshin përmbyllur, po rivinte me enigmën e drejtuesit të luftës. Ata që i kishin ditur gjërat, më saktë,
bashkëluftëtarët e tij, e kishin ditur se kjo do të ishte e vetmja
rrugë, se, nëse do të kishte ndonjëherë luftë në Maqedoni, ajo
patjetër do të mbështetej mbi shpatullat e disa prej liderëve të
saj klandestinë, të cilët tashmë, ashtu pakuptueshëm, kishin
filluar të bënin emrin e tyre. Domosdo, mes një grupi emrash
të njerëzve të përkushtuar, si Fazli Veliut, Xhevat Ademit,
Bardhyl Mahmutit, Bilall Sherifit, Tahir Hanit, Fadil Bajramit,
Musa Xhaferrit, do të ishte edhe ai i Ali Ahmetit. Jo rastësisht,
ai do të ishte më i spikaturi.
Thashë se nuk ishte asnjë lajm për t’u habitur, edhe nga
fakti se asnjë tjetër, në të gjithë trevat ku jetonin shqiptarët
nën Maqedoni, nuk do të mund të merrte përsipër misionin
e madh të luftës. Ai, që sot është përballë Ali Ahmetit,
drejtuesi i një partie rivale, Thaçi quhet dhe nuk duhet ngatërruar me Hashim Thaçin, i kishte të gjithë këmbët dhe
duart në qeverinë e shtetit nacionalist maqedonas, ishte jo
një pjesë mospërfillëse e saj, por njëra nga levat më të rëndësishme. Ai jo vetëm që nuk kishte as shtatin dhe as rrugëtimin për të bërë një luftë, por thellë brenda vetes do të ishte
njëri që do të lëvizte të gjithë passkenat për të penguar një
luftë të tillë. Ende nuk dihen pasfijet pse ndodhi një gjë të
tillë, por ajo që dihet, ka lidhje me pasurimin, bizneset, pokerin politik dhe ekonomik, fshehtësinë e nëntokës korruptive, dhe të gjitha këto nuk mund të kishin rrugëtim drejt
luftës, por drejt zvetënimit të vlerave. Nëse oktapodi politik
do të kishte përmasat e dikujt, ai me siguri do të shfaqej në
këto treva, nën konfiguracionin e njeriut të mësipërm.
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Do të kishte një ndryshim thelbësor mes tij dhe Ali Ahmetit.
Ndërsa ai, Thaçi, do të merrte mbi vete skajoren e emrit dhe të
personifikimit të “Vojvodës”, pra, do të ishte rikthimi i Vojvodës
në politikën shqiptare, Ali Ahmeti do të merrte mbi vete emërtimin e Prijësit dhe do të shndërrohej në të tillë. Ky përdallim
themelor, i cili u ravijëzua që në fillim në përmasa të pacaktuara,
është në fakt edhe sot, shkaku kryesor i ngjarjeve që kanë lindur,
i qëndrimeve që mbahen. Prej këtu rrjedhin të gjitha ravijëzimet
e politikës dhe të ndryshimeve, kundërshtitë, sajesat dhe urtësia,
spekulimi me emrin e popullit dhe mbështetja tek ai, prej këtij
përdallimi mund të priten edhe në të ardhmen ngjarje të pabesueshme. Perceptimi i politikës, nga njëri si Vojvodë, dhe nga
tjetri si Prijës, është në fakt ndryshimi themelor mes tyre.
Unë i takoja një grupi të njerëzve që e kishin të qartë shumë
kohë më përpara se drejtuesi i ushtrisë së ardhshme të shqiptarëve në Maqedoni nuk do të mund të ishte askush tjetër veç Ali
Ahmetit. Ashtu si e kisha të qartë se në krah të tij do të ishin patjetër edhe dy nga figurat më të spikatura të lëvizjes klandestine
çlirimtare: Fazli Veliu dhe Musa Xhaferri. Të dy këta, ashtu si
edhe Ali Ahmeti, ishin miq të vjetër të mi, kishim disa vite që
njiheshim, kishim bërë punë të vyera në organizatën që i takonim, në Lëvizjen Popullore të Kosovës. Doja apo nuk doja unë,
dhe në të vërtetë unë e doja këtë, Veliu dhe Xhaferri, ose “Daja
i Madh“ dhe “Ramizi“, si njiheshin në lëvizjen klandestine çlirimtare, ishin ndër figurat më të spikatura, por edhe më të domosdoshmet në atë trevë. Pra, nuk do të ishte asgjë e papritur,
ujërat kishin vite që rridhnin në atë hulli dhe natyrisht do të
kishte një përfundim të tillë.
Pra, nuk u çudita. Për mua, ashtu si për të gjitha ata që ishin
në rrjedhën e ngjarjeve, ajo që ndodhi, drejtimi i luftës në Ma- 23 -

qedoni nga Ali Ahmeti, ishte rrjedhë logjike e ngjarjeve, e kundërta do të ishte anormale, e pazakontë, jashtë logjikës.
Mirëpo u çudita nga diçka tjetër. Pak ditë pasi ishte bërë i
njohur fakti se kush do drejtonte luftën e shqiptarëve në Maqedoni, unë kisha një telefonatë të papritur. Dy drejtues të rëndësishëm të strukturave politike në një vend europian, me të cilët
kishim pasur lidhje gjatë luftës në Kosovë, papritur kërkuan të
rilidheshin me mua. Ata telefonuan nga Belgjika dhe kërkuan
të takoheshim. Pasi kishte përfunduar lufta në Kosovë ne ishim
ndarë me njëri-tjetrin, unë i isha falënderuar për ndihmesën e
tyre, sidomos gjatë pikut të operacioneve të NATO-s në Kosovë,
dhe ata kishin falënderuar organizatën tonë që, me gjithë tmerret
që po ndodhnin në Kosovë, nuk kishte pasur asnjë ngjarje të
jashtëzakonshme në Perëndim, njerëzit ishin futur brenda dhimbjes së tyre, nuk kishin bërë asgjë që mund të prishte imazhin e
një populli, që edhe në luftë është i dëshiruar për paqen.
Qëllimi i kërkesës së tyre ishte figura politike e Ali Ahmetit.
Kishin kohë që kishin dëgjuar për të, e dinin se në organizatën
Lëvizja Popullore e Kosovës, që kisha pasur fatin të drejtoja
gjatë Luftës, ai kishte qenë anëtar i Kryesisë së saj dhe, pa asnjë
dyshim, njëri ndër figurat themelore. Pakkush kishte pasur autoritetin dhe karizmin e tij, mënyrën e veçantë për të qenë pjesë
e dhimbjes dhe e mendimit të njerëzve, atë mënyrën e veçantë
për të komunikuar butësisht me të tjerët, edhe kur ata ishin kundërshtarët e tij politikë. Mes nesh, ai ishte ndoshta njeriu që më
shumë se askush tjetër, linte gjithnjë një urë të hapur, që nuk i
mbyllte kurrë dyert e tij, që ishte i gatshëm për një bisedë, qoftë
edhe krejt të zakonshme.
Të dy njerëzit, që kishin ardhur nga larg, ishin të bindur se
pas figurës së Ali Ahmetit është njeriu i ekstremit, pra, ekstre- 24 -

misti, për të mos thënë se ai fshihte pas petkut të njeriut të urtë,
mantelin e terroristit. Megjithëse i kisha njohur në rrethana të
tjera, kur realisht, megjithëse të vonuar, kishin qenë dashamirës
të luftës në Kosovë, por edhe të drejtuesve të saj politikë apo
ushtarakë, ndonëse kishte pasur raste kur i kishte ardhur shpirti
në majë të hundës, përsëri kishte një ngërç mes nesh. Ishte një
bisedë, fillimisht e tensionuar, që dalëngadalë filloi të qetësohej,
të hynte në rrjedhat e natyrshme të një bisede mes njerëzve që
kanë ide të kundërta, por që mund të mirëkuptohen. E kishin të
vështirë të besonin se pas figurës së kryengritësit, gjë që ishte e
vërtetë, ishte edhe njeriu që ishte i gatshëm të ngrinte urat e
paqes, që pas uniformës ushtarake, ishte edhe njeriu që ishte rritur mes brazdave të tokave të buta të Zajazit dhe ende kishte
mall për netët e qeta në truallin ku kishte lindur; që pas njeriut
që kishte armën në duart e tij, ishte edhe mirësia e dikujt tjetër,
që ishte dytësimi i tij në kohë lufte. Më pas do të ndodhte
ndryshe, në ditët e paqes, njeriu me armë do të bëhej dytëzimi i
mirësisë, por në vitin 2001, në fillesën e një lufte të re, ishte përzier në një: enigma e njeriut të luftës, e figurës klandestine, e
butësisë dhe e përcaktimit për të ardhmen.
U përpoqa të bëj të njohur mendimin tim për figurën politike
të Ali Ahmetit kundrejt dy personaliteteve të Brukselit, të cilët
më pas do të kishin kontakt me të, dhe do të kishin mendim edhe
më të avancuar se unë. Mirëpo, ndërsa flisja, së bashku me atë
që po ndodhte, ishte edhe ideja, e cila herë pas here rizgjohej
tek unë: deri sa nuk dihet e vërteta historike për shumë nga
ngjarjet dhe njerëzit, që në një mënyrë ose në një tjetër, në kohëra të ndryshme, u bënë pjesë e historisë së kombit, apo shkuan
edhe më tej se kaq, shkruan pjesë historie? Përse, edhe pas një
gjëje kaq të natyrshme dhe të dëlirët, si ishte lufta çlirimtare,
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fshihen enigma, të cilat, sa më shumë që lihen në harresën e viteve, aq më shumë mbështjellin pas vetes petkun e misterit, deri
sa bëhen misterioze?
Kjo dëshirë e hershme e imja kishte raste që zgjohej e bëhej
më e prekshme, herë të tjera largohej, ndoshta ngaqë e kishin
pasur radhën libra të tjerë.
Mirëpo, ndërsa kur shkruaja librin për Zahir Pajazitin apo Fehmi
Lladrovcin, doja apo nuk doja unë, emri i Ali Ahmetit ishte i pranishëm, ishte pjesë e tyre, sepse jeta kishte rrjedhur ashtu. Do të ishte e
pamundur, nëse do të shkruaja një libër për Fehmi dhe Xheva Lladrovcin, “Përjetësia e dyfishtë”, dhe të mos ishte edhe Ali Ahmeti
aty, pasi mes tyre ishin 18 vite miqësi, e një gjë e tillë do më ndodhte
edhe në librin e Zahirit, Edmondit e Hakifit, “Enigma e një vrasje të
trefishtë”, e po e njëjta gjë më ndodh edhe tani, kur po shkruaj pjesë
nga libri për Adem Jasharin.
Aliu do të ishte i kudondodhur, hapësira e veprimit të tij befasisht do më dilte edhe aty ku nuk e kisha menduar se do të
mund të ishte, rishfaqja e saj do të bëhej krejt natyrshëm, herë
pas here do të kishte ngjarje të cilat do të ishte e vështirë të mendoheshin edhe pa praninë e tij, në ndodhi të tjera ai do të ishte
prologu dhe epilogu i domosdoshëm, ashtu si do të kishte raste
kur ai do të ishte diku në periferinë e asaj që po ndodhte, por
përsëri do të ishte. Ai do më shfaqej si student i zakonshëm, i
cili është pjesë e lëvizjes studentore të vitit 1981, pastaj, krejt
befasisht, do të jetë studenti klandestin, i fshehur pas një emri të
dytë, por që lëviz nëpër pikëtakimet e lëvizjes çlirimtare; kur
mendoja se ai nuk do të ishte, se ngjarjet nuk e kanë edhe atë të
pranishëm, ai do të jetë rishtas njeriu tjetër, nganjëherë i domosdoshëm e nganjëherë jo, që i rikthyer nga mërgimi, përsëri klandestin, do të vërë në lëvizje njerëzit drejt bashkimit. Më pas, kur
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do të gjeja veten jo rastësisht, mes këtyre ngjarjeve, do të ishte
e paktë, për të mos thënë e pamundur, të gjeja një periudhë, kur
njeriu i fshehur pas Abaz Xhukës të kishte heshtur. Jeta e tij
kishte rrjedhë përmes këtyre ngjarjeve. Në fakt, ata do të ishin
edhe dosja e tij, ajo e vërteta, e cila, më parë se të shkruhej, ishte
përjetuar dhe që pambarimisht kishte ecur përmes njëmijë e një
rreziqeve. Në të vërtetë, jeta e tij mund të ndahej thjesht në dy
kapituj të mëdhenj, në të parin do të mund të shkruhej vetëm
fjala “klandestin”, ndërsa në tjetrën, do të mund të shkruhej “njeriu i politikës”. Ndërsa kapitulli i parë i kësaj “dosjeje” është mbyllur
tashmë, tjetri, i njeriut të politikës, është ende në shfletimet e tij. Ajo
që i bashkon të dy kapitujt, qëndron në ndershmërinë.
Është edhe diçka tjetër: ndoshta kjo qëndron në bindjen e
tij se “ai që shkel në shkallinën e parë të shkallëve, domosdo do
të ngjitet deri në shkallinën më të sipërme”.
Më pas, do të ndalesha gjatë në disa nga ngjarjet madhore
që kishin ndodhur para fillimit të luftës në Kosovë, në gjithë atë
mori ndodhish, disa nga të cilat do të ishin tejet të suksesshme,
por ku do të kishte edhe raste të hidhura, do të kisha në duar dokumente të arkivit të organizatës në vite të ndryshme, mbledhje
sekrete që ishin mbajtur në vise të ndryshme ku flitet gjuha
shqipe, herë në Drenas, pastaj diku në afërsi të Kërçovës, në një
bazë klandestine, banesa e Fatmir Brajshorit, në mesin e Prishtinës, në një shtëpi në Tiranë (zakonisht ajo do të ishte shtëpia e
profesor Shaban Sinanit), në një banesë të zakonshme në Zvicër,
diku larg, mes një fshehtësie të pazakontë në një hotel në Gjermani, përsëri në Tiranë dhe në Drenicë, në banesën e Fehmi Lladrovcit në qytetin jetëplot të Mynihut, pastaj një takim tjetër i
fshehtë në qytetin e Prizrenit, dhe ajo që do të ishte e pranishme,
qëndronte në figurën e Aliut. Ai ishte pjesë e tyre, do të bëhej
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gjithnjë një pjesë e domosdoshme, saqë do të vinte një moment,
kur në njërin nga takimet e fshehta në Tiranë, Hashim Thaçi do
të thoshte: “Nuk është e drejtë që nga të gjithë drejtuesit e Lëvizjes jashtë vendit, i vetmi që futet gjithnjë në Kosovë, duke
rrezikuar, të jetë Ali Ahmeti”.
Sidoqoftë, dy njerëzit e politikës që kishin ardhur nga larg
për të ditur diçka më shumë rreth vizionit politik të Ali Ahmetit,
kishin kohë që kishin shkuar. Unë isha rikthyer të gjeja diçka
në arkivin e organizatës, dhe duke gërmuar mes letrave të
shumta, raporteve, diskutimeve, procesverbaleve; duke dëgjuar
kasetat e magnetofonit, ku ishin regjistruar shumë gjëra, që nga
kumtet politike e ushtarake të Adem Jasharit e deri tek mbledhja
e fundit ku kisha qenë i pranishëm, duke parë gjithë atë që kishte
rrjedhur dhe njerëzit që i kishin bartur mbi supet e tyre, jo për
një ditë, jo për një javë a një vit, jo për një dekadë, por për më
shumë se 20 vite, më lindi mendimi:
“Pse duhet heshtur, pse nuk duhet thënë e vërteta se cilët
ishin ata që morën përsipër të bënin jetë ëndrrën e madhe të
shqiptarëve?”.
Historia e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës apo e Ushtrisë
Çlirimtare Kombëtare është e vërtetë se nuk mund të shkruhet
në asnjë rresht të saj pa figurën madhore të Adem Jasharit dhe
të Fisit të Jasharëve. Ato janë themeli i themeleve, por, po kaq
e vërtetë është se nuk do të mund të shkruhet edhe pa shumë të
tjerë, të cilët, çuditërisht të duruar deri në dhimbje, morën përsipër njërën nga barrët më fisnike që kishte pasur kombi ynë në
të gjithë motet e tij.
Përcaktimi i tyre për të bërë luftë me Serbinë apo nacionalistët e çartur maqedonas edhe sot duket si një nga gjërat që
mund të jetë jashtë përcaktimit të mendjes së zakonshme, por
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fakti është se ata e bënë një gjë të tillë. Edhe sot, kur i shikon në
vendet ku janë, kudo qofshin, kur bisedon me to, qoftë edhe për
halle të zakonshme, apo për një rrugëtim, e ke të vështirë të përfytyrosh se pas këtyre njerëzve, tashmë krejtësisht të zakonshëm, pavarësisht posteve që mund të kenë ose jo, pavarësisht
nëse iu kanë qëndruar besnikërisht idealeve që kanë pasur apo
janë tjetërsuar çuditërisht shpejt, ka qëndruar njëra nga fisnikëritë më të mëdha të kombit. Sepse të bësh luftë me Serbinë, apo
me strukturat nacionaliste pushtet-mbajtëse maqedonase, në
radhë të parë, është fisnikëri; sepse nuk ka gjë më fisnike se të
marrësh përsipër të bësh të lirë bashkëkombësit e tu, sepse nuk
ka gjë më fisnike se sa të dish se jeta jote mund të jetë tejet e
shkurtër në këtë rrugëtim, e megjithatë, përsëri bën më tej.
Në epistolarin e atyre që bënë fisnikëri, njëri ndër më të merituarit do të jetë edhe Ali Ahmeti.
*

*

*

U bënë vite me mendimin tim për të thënë diçka për shokët
e mi të lëvizjes klandestine çlirimtare, diçka të veçantë për ta,
për të gjithë së bashku e për shumë prej tyre në veçanti, mirëpo
kisha bindjen se duke shkruar për të rënët, në një mënyrë ose
në një tjetër, kisha shkruar edhe për ta. Nga ana tjetër, edhe kur
e kisha provuar të bisedoja diçka më gjatë, si mes miqve, kisha
ndeshur në heshtjen e tyre, në një mosdashje të bukur për të bërë
veten pjesë të publicistikës. Jo rrallë u jam drejtuar miqve të mi,
shpesh herë ish-të burgosur politikë, që të lënë mënjanë heshtjen,
sepse heshtja e sotme mund të jetë një harresë e nesërme: le të
dëshmojnë për jetën e tyre, ashtu si e kanë jetuar ata, me vuajtjet,
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dhimbjet, rrugëtimet, burgimet, luftën, ndarjet me shokët që u
vranë, gëzimin e pikëllimin, ndjenjën e qëndresës dhe të humbjes, sepse jeta e tyre nuk është më vetëm e tyre, sepse ajo që
përjetuan ata nuk është thjesht përjetimi i tyre. E kam pasur të
vështirë të isha përcaktues, ngurrimi i tyre kishte të bënte me
ndjenjën fisnike se nuk ishin nisur për të bërë një histori, por për
të bërë një luftë, e cila do të ishte caku final i jetës klandestine
dhe i përvuajtjeve.
Nganjëherë edhe jam mundur nga heshtja e miqve të mi.
Një natë, pas luftës, në rrethinat e qytetit të Ludwigsburgut, kur
po rrija me Xhavit Halitin, njëri nga veprimtarët e lëvizjes çlirimtare, i emëruar nga Lëvizja Popullore e Kosovës si drejtues
i “Sektorit të veçantë”, që ishte fillesa e Shtabit të Përgjithshëm
të UÇK-së, i thashë mendimin tim për një libër në dy zëra, se si
kishte rrjedhur jeta, e mes saj se si kishin filluar të ngarendnin
gjërat e luftës, megjithëse ishim të dy të bindur se ideja ishte e
vyer, përsëri do të kishte heshtje.
Nuk mund të them se thyerja e ”heshtjes” sime nuk e ka një
shkak, megjithëse është gjë anësore. Ndoshta do të ishte krejt e
papërfillshme, nëse nuk do të bashkohej edhe me mendimin tim
të kahershëm, se nuk duhet heshtur gjithnjë. Nëse kisha shumë
që kisha mbledhur rreth vetes për atë që doja të thosha, shkaku
anësor u bë shtysë për të çelur shtegun nga rrjedhin këto rreshta.
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“Dosjet” e netëve të errëta
Cila është ngjarja?
Ditët e fundit, nga “oborri” i një profesori, emrin e të cilit
as që dua ta përmend, dolën në hapësirë disa të ashtuquajtura
dosje, të cilat, një natë, nuk dihet në ishte natë me hënë apo pa
hënë, “dikush” i kishte hedhur aty. Kam dëgjuar dhjetëra histori
dosjesh, të fshehta apo të hapura, kam dëgjuar debate pa fund,
të hapen apo të mos hapen dosjet, kisha dëgjuar për njerëz me
dosje dhe njerëz pa dosje, për dosje të grisura apo të deklasifikuara, për dosje që digjen apo të montuara, por nuk kisha dëgjuar kurrë për “dosje që hidhen”.
Do më kishte ardhur turp nëse dikush do të hidhte dosje të
zeza në oborrin tim. Gjëja e parë që do më shkonte në mendje
do të ishte: “Përse tek unë, çfarë mendojnë ata se jam unë?”. Do
të isha skuqur nga turpi dhe gjaku ndoshta nuk do të kishte pasur
rrugën e zakonshme. Thjesht, do të kisha menduar se si ishte e
mundur vallë që njerëz të lidhur me shërbime të fshehta, që kanë
në duart e tyre këto “dosje”, apo që i kanë gjetur prej tyre, vijnë
tinëzisht, natën, pa emër, pa thirrjen e njohur: “o i zoti i shtëpisë”, dhe më tundojnë cakun ku kam vendin tim. Përse tek unë,
përse?
Jo të gjithë njerëzit mendojnë njëlloj, jo të gjithë ndjehen të
nëpërkëmbur kur bëhen urëza të kalimit të krimit apo të ngarendjes së turpërimit. Sidoqoftë kjo është diçka tjetër, secili
mban mbi vete atë që mundet të mbajë, dhe secilit i vënë mbi
kurriz atë që e dinë se mund të bartë.
Ngjarja e “hedhjes së dosjeve”, ashtu si e kishin menduar
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dhe përgatitur, doli nga oborri i shtëpisë së një profesori. Ajo, jo
rastësisht, filloi të bëhej e njohur nëpër mediat publicistike, u
përfshinë në të gazetarë dhe analistë, njerëz të politikës dhe të
fjalës së shkruar, të zakonshëm dhe militantë, shqiptarë, serbë
dhe maqedonas, nga të cilët, më të zhurmshmit do të ishin shqiptaro-maqedono-serbët e konvertuar në njerëz të politikës. Si në
vërshimet e lumenjve, ku fillimisht fillojnë e fryhen lumenjtë
malorë, tehu u drejtua së pari ndaj Fazli Veliut dhe Musa Xhaferrit, duke shuar aty-këtu një emër të tretë, i cili, si në inskenime
mesjetare, do të bëhej i njohur më vonë, megjithëse do të ishte,
as më pak e as më shumë, diçka krejt e njohur që më parë.
“Dosjet” po hidheshin fillimisht mbi Fazli Veliun dhe Musa
Xhaferrin, dosje që nga larg dukeshin se ishin të servirura nxitimthi, për të hapur shtegun për të goditur më pas Ali Ahmetin.
Gjithçka dukej fare qartë që përtejmi, të vetmit që ende nuk e
kuptonin se ishin rikthyer kështu në origjinën e politikës së tyre,
në shërbimin ndaj shërbimit të fshehtë serb, do të ishin krijuesit
e dosjeve.
Edhe disa kohë më parë kishte pasur një sulm të tillë “dosjesh” ndaj Ali Ahmetit. Mirëpo atëherë kishin ndodhur dy gjëra
krejt të ndryshme me “dosjet” e sotme. Asokohe ishte sulmuar
fillimisht Ali Ahmeti, e pastaj, prej tij, ishin ulur drejt Fazli Veliut. Tani kishin menduar të bënin një “rrethim” më të plotë. Si
duket kishin menduar se nuk kishte qenë e mjaftueshme për të
kthyer në “spiunë” të Serbisë vetëm Ali Ahmetin dhe Fazli Veliun, për dreq afër tyre ishte gjetur Musa Xhaferri dhe ishte e
natyrshëm që ai do të ishte caku i krijimit të dosjeve të tjera. Ky
ishte ndryshimi i parë.
Ndryshimi i dytë kishte ndodhur me reagimet politike të
njerëzve që e bënë luftën dhe me reagimet politike të atyre që
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jo vetëm nuk bënë luftë, por ishin antivlera e saj.
Aso kohe, kur Ali Ahmeti u sulmua nga Menduh Thaçi (e
nga kush tjetër?), kishte pasur fillimisht një heshtje nga strukturat e luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Si ish-kryetar i
Lëvizjes Popullore të Kosovës dhe drejtues i Komisionit të posaçëm për verifikimin e disa ngjarjeve të luftës, e ndjeva se duhej
të dëshmoja të vërtetën, ashtu si kishte qenë ajo, dhe kur reagimi
im u botua në disa organe të shtypit, jo vetëm në Kosovë dhe
në Tetovë, por edhe në Tiranë, kisha menduar se tashmë gjithçka
është e qartë. Heshtja e njerëzve të luftës në atë kohë, më shumë
se gjithçka tjetër, përveç përllogaritjeve të gabuara të ndonjërit
prej tyre, kishte lidhje me faktin se ishte kohë zgjedhjesh në Maqedoni, se ajo që po ndodhte u dukej e largët, dhe për shumë të
tjerë gjërat ishin aq të qarta, saqë menduan se nuk ia vlente të
merreshe me një deklarim horrash politikë.
Tani është ndryshe. Si duket u bë e qartë se horrllëkut politik
i duhej dhënë një përgjigje. Drejtuesit kryesorë të luftës, njëri
pas tjetrit, tashmë tejet të angazhuar, sollën dëshminë e tyre se
ajo që po hidhej në tregun mediatik dhe njerëzor, krijimi i legjendës së dosjeve, ishte thjesht një mashtrim, i cili, jo vetëm që
ishte i turpshëm, por edhe synonte të sillte një luftë mes shqiptarëve në Maqedoni.
Si duket Menduh Thaçi nuk e kishte pritur një reagim të
tillë. Atë e kishte mbajtur shpresa se ndonjë mërzi e kohës së
luftës do të shndërrohej në heshtje, se do të kishte pasur edhe
një herë një riciklim të belbëzimit, por kur ndodhi e papritura,
atëherë ai iu përvesh edhe kundër tyre. I mbetur se i mbetur
vetëm, ai nuk kishte se çfarë të humbiste më.
Pastaj, si në ripërsëritjen e gjërave, jo befasisht, por çuditërisht përdhunshëm, erdhi edhe deklarimi tjetër i tij, i ngjashëm
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si pikat e ujit me deklarime të tjera UBA-ashe, se “Ushtrinë Çlirimtare Kombëtare e kanë krijuar shërbimet e fshehta serbe apo
maqedonase”. Në durimin që kishin pasur njerëzit e luftës për
përçartjet e tij politike, kjo kishte qenë pika e fundit që ujët të
derdhet, mirëpo ai as nuk ishte skuqur dhe as nuk i kishte ardhur
mërzi nga deklarata e tij. Pas tyre, ai po rishihte dallgëzimet e
punëve që kishte lënë përgjysmë kur kishte qenë në pushtet, dhe
nëse nga që gjithë ai vrer që po hidhte ai, do të arrinin të besoheshin qoftë edhe disa stërpika, përsëri do të ishte i fituar.
Pasi kishte qëndruar si pasiv në ditët e para të “tregtimit të
dosjeve”, kur e ndjeu se gjërat po rrokulliseshin në të kundërtën
e asaj që kishte dashur të mbjellë, ai nuk mund të heshtte më,
foli, më shumë nga sa do të kishte dashur, dhe kur desh të qetësohej, befas e kuptoi se gjërat ishin zbuluar. Edhe nëse ndonjëri
e kishte pasur dyshimin më të vogël se kush kishte qenë njeriu
që “kishte hedhur” dosjet në oborrin e një profesori, tashmë u
bë e qartë. Ai që po fliste në emër të dosjeve, po deklaronte gjëra
që ende nuk ishin publikuar, ai po bënte publike gjërat që do të
ishin në dosjet e ardhshme.
“Dosjet”, në të vërtetë krijimi i tyre, ishte shtysa e fundit për
të shkruar.
Mirëpo, kur miku im i vyer, Ibrahim Kelmendi, më kërkoi
të shkruaja mendimin tim për dosjet, nuk isha i një mendje.
Çfarë duhej të thosha?
Që Ali Ahmeti nuk ka asnjë lidhje me atë që është hedhur
në dosjet e krijuara - kjo është diçka që dihet, këtë e ka të qartë
kushdo.
Duhet të jesh tepër naiv, të kesh mendimin se, pas figurës
karizmatike të një njeriu të luftës, e cila është po ashtu edhe tepër
njerëzore, të qëndrojnë hijet e fshehta të punëve të fëlliqta. Sikur
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një mijë e një dosje të hidhen në tregun e politikës, asnjëra prej
tyre nuk mund të zhvendosë rendin e gjërave, të nëpërkëmbë të
vërtetën dhe t’i ndryshojë rrjedhën ngjarjeve që kanë ndodhur.
Më kërkohej, si njëri ndër të njohurit e Ali Ahmetit, të qartësoja se cila kishte qenë figura e tij, si e kisha njohur, pse besoja
se ai nuk kishte qenë kurrë, në asnjë rast e rrethanë, pjesë e shërbimit të fshehtë serb apo jugosllav. Por kjo ishte e qartë si në
dritën e diellit, edhe përmes mjegullës që po përpiqeshin të hapnin “dossier-ët” e politikës së shpellave mesjetare. Të dëshmoja
për një gjë të tillë, ashtu thjesht e shkurt, si në një deklaratë politike, jo vetëm që do të ishte e mangët, por njëkohësisht, edhe
e panevojshme, sepse do të duhej të deklaroja gjëra të ditura, të
saktësuara dhe të qarta.
Në të vërtetë, në qëndrimin ndaj “dosjeve” duhet të jesh patjetër palë. Ose me njërën, ose me tjetrën. Sepse kjo nuk është
një gjë, e cila, edhe përmes një kompromisi, mund të zgjidhet.
Është diçka që nuk të lë një rrugë të mesme, ashtu si edhe nuk
të lë në vegjetimin dhe vetminë tënde. Duhet të jesh palë, sepse
nuk është fjala për një gjë të ngushtë, meskine, e cila nuk të turbullon dhe nuk të trazon asgjë në ditët që vijnë. Në të kundërtën,
prej saj, domethënë prej qartësisë së saj, janë të lidhura mjaft
nga ngjarjet që kanë shkuar e që mund të vijnë, bile, këto të fundit, të ardhshmet, janë edhe më të rëndësishmet. Duke qenë absurde të mendosh se figura dhe jeta politike e Ali Ahmetit është
e përlyer sado pak, nuk është absurde të dish pse hidhen në tregun e politikës, por jo vetëm aty, sajesa të tilla të përbindshme.
Mund të mendosh se, duke perifrazuar një shprehje të vjetër, “pema
plot kokrra gjuhet me gurë”, kjo ndodh thjesht e vetëm se dikush
kërkon të përfitojë nga “mollët” që bien. Nuk është vetëm kjo, në
pamjen e parë kjo duket më e qartë se të tjerat, por pas vizionit të
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parë, që duke mos qenë i plotë, nuk është as i rremë, fshihen skajore
shumë më të mëdha dhe më të egërsuara.
A duhet t’i përgjigjesh një sajese të tillë, edhe pse ajo është
e neveritshme? Sigurisht, po! Një gjë të tillë e kërkojnë shumë
gjëra. Në radhë të parë, e vërteta. Sado që ajo dihet dhe është e
qartë. E kërkojnë të gjithë ata njerëz, që në vite dhe dekada të
ndryshme, kanë qenë pjesë e strukturave të njëjta, ku ishte edhe
Ali Ahmeti, dhe të cilët, ndershmërisht, kurrë nuk kanë dyshuar
tek figura e tij mbresëlënëse dhe plotësisht e besueshme. E kërkojnë ata, që ndershmërisht çlodhen në tokën e butë dhe të
ngrohtë të vendlindjes, pasi e bënë detyrën e tyre dhe tashmë
janë pjesë e truallit tonë. E kërkojnë edhe ata që kanë mbështetur
besimin e tyre tek e ardhmja dhe, në një mënyrë ose në një tjetër,
idetë që barti me vete Njeriu i Shpresës së tyre, u bënë edhe idetë
e jetës së tyre.
Të mendosh se ngritja e “legjendës së dosjeve” u bë për hir
të patriotizmit është tepër naive. Ky është, ndoshta, ndër rastet
më të saktë, kur fjalëzimi se “patriotizmi është streha e fundit e
maskarenjve” qëndron plotësisht. Pra, është e paperceptueshme.
Ajo që fshihet pas saj, ashtu mjegullisht, herë pas here, merr formën e asaj që sajuesit kanë humbur vojvodizmin, dhe pas tij,
anët e errëta të një jete të errët.
Kështu që, kur miku im, Ibrahim Kelmendi, më bëri ftesën
e natyrshme për të shkruar diçka, gjëja e parë që më shkoi ndër
mend, vetëtimthi mund të them, qëndronte në të vërtetën se “ata
që e panë luftën një herë, do e shohin përherë atë”. Kështu do të
ndodhte edhe me Aliun. Mendova se në luftë gjërat janë shumë
më të qarta. Nganjëherë edhe më të lehta. Burrat luftojnë me
burrat. Po në paqe, me cilët luftojnë burrat? E vështirë ta dish.
Pastaj m’u kujtua se jo rrallë ndodh një fenomen i çudits- 36 -

hëm, i pabesueshëm për të tjerët, por gati-gati normal tek një
lloj njerëzish. Zakonisht kultura perëndimore motivon se njeriu
është i lumtur kur tjetrin e bën të lumtur. Kultura lindore motivon se njeriu është i lumtur kur ka arritur disa synime. Po ky
soj-sorollop i veçantë në politikën shqiptare? Janë të lumtur kur
mendojnë se e kanë shkatërruar tjetrin, e bashkë me të, edhe vlerat që janë krijuar. E duan terrin dhe e thërrasin atë.
Çdo burrë bart gjurmët e lindjes së tij: qeliza e origjinës së
tij, e ndërthurur me virtytet ose veset, pra me të mirën ose të
keqen, e shoqëron deri në fund të jetës. Disa kanë forcën e kurajën për të bërë diçka më të mirë e më shumë se paraardhësit e
tyre. Qëndrojnë në këmbë, nuk janë kurrizthyer dhe u ngjajnë
lisave. Disa të tjerë nuk bëhen kurrë qenie njerëzore, megjithëse
shesheve e rrugëve bubullijnë si burrat e vetëm mbi këtë truall.
Ata qëndrojnë në thellësinë e tyre në formën e bretkut, të hardhucës apo të vemjeve. Kundërshtarët në paqe nuk janë burrat,
por ky soj, gjysmë-njerëz e gjysmë-bretk, gjysmëfolës e gjysmëpëshpëritës.
Në thelb ajo që ndodh sot nuk është gjë tjetër, vecse përplasja mes lisave dhe bretkut. Të parët qëndrojnë, të dytët të
pështirosen.
Në të vërtetë, ky ishte mendimi i parë. Më pas, kur lexova
“dosjen” për Aliun, tepër e neveritshme për t’u pranuar si e tillë,
më shkuan në mend gjëra të tjera, për të cilat kishte ardhur koha
për të dalë nga arkivat ose memoria e disa ngjarjeve.
Pastaj mendova se duhej të bëja diçka tjetër, e cila, duke
pasur në thelbin e vet jetën dhe mendimin tim për figurën e Ali
Ahmetit, do të ishte njëkohësisht, përmes jetës së tij, edhe
dëshmia ime. E kisha bërë një herë një gjë të tillë, si duket ajo
nuk kishte qenë e mjaftueshme.
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Fillesa e pyetjes së parë
Në përshkrimin tim unë do të sjell mjaft dëshmi të tjera, të
cilat kanë qenë të njohura, jo vetëm për mua në disa raste, dhe
në raste të tjera nga mbresat e vëzhgimet e mia. Në kontaktet që
kam pasur në vite me Ali Ahmetin është ndërthurur e përbashkëta dhe e veçanta; ajo që kemi pasur të përbashkët edhe
me të tjerët, por edhe ajo që kemi ndarë si miq, në një rreth më
të ngushtë bashkëpunëtorësh. Ali Ahmetin unë e kam njohur fillimisht nga larg, si një njeri që ka të bëjë fare pak me të, pastaj
rrjedha e ngjarjeve na ka drejtuar tek njëri-tjetri. Fakti se kemi
qenë pjesë e së njëjtës strukturë drejtuese klandestine çlirimtare
ka qenë një mundësi më shumë, por kjo nuk ka qenë e gjitha.
Nëse, qoftë edhe për një ditë të vetme, ose më saktë, për një
pjesëz të papërfillshme të kësaj dite, Ali Ahmeti do të kishte
qenë pjesë e strukturave të shërbimeve të fshehta serbe apo jugosllave, me sigurinë më të madhe, asnjë nga ata që përmbajnë
fletushkat e “dosjes” së tij, nuk do të ishte aty, sepse, duke qenë
pjesë e drejtimit të luftës në Kosovë, ai ka ditur shumë më tepër
nga sa janë në dijeni dosje-falsifikuesit dhe porositësit e tyre.
Në fillimin e këtij përshkrimi unë do të doja të sillja në vëmendjen e njerëzve vetëm një ngjarje, e cila, deri më tash, është
e njohur vetëm për disa njerëz, që ishin pjesë e atij takimi, dhe,
që për arsye të ndryshme, edhe tashti, do të bëhet e njohur vetëm
ajo që ka lidhje me Ali Ahmetin.
Në korrik të vitit 1998 kryesia e Lëvizjes Popullore të Kosovës, së bashku me disa anëtarë të Shtabit të Përgjithshëm të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe përfaqësues politikë të saj,
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ishin në Tiranë. Në të vërtetë, thirrja për të qenë aty ishte bërë
nga strukturat e larta të shtetit shqiptar. Lufta kishte nisur në të
gjitha viset e Kosovës; në Perëndim përfaqësuesit e UÇK-së
sapo kishin përfunduar një takim të rëndësishëm me diplomatë
të lartë amerikanë dhe ishte bërë kështu “de facto” njohja politike e saj. Në Shqipëri kishte ende hezitime nga drejtuesit e shtetit. Por edhe nga strukturat e luftës të vendosura aty kishte
probleme, të cilat mund të rriteshin. Si në çdo fillesë të ngjarjeve
madhore që bëjnë histori, kishte mosmarrëveshje, vërshimi në
radhët e UÇK-së ishte shumë më i lartë se sa ishte mundësia e
strukturimit të tyre, mjetet mungonin, kishte të tjerë që kishin
mjete pa fund, por që kishin ngritur që asaj kohe strategjinë e
pasluftës dhe të pasurimit. Kishte ardhur befasisht një ditë, në
të cilën kushdo kishte filluar të thirrej në emër të UÇK-së, edhe
nëse nuk kishte asnjë lloj lidhje me të.
Në gjithë këtë hapësirë të ngjarjeve, shteti shqiptar, pasi
kishte ngurruar të takohej në marsin e atij viti, tre muaj më pas,
ishte bërë gati të dëgjonte fillimisht, e pastaj të merrte përsipër
atë që duhej të bënte. Çdokush që do të mund të mendonte se
lufta në Kosovë do të mund të zhvillohej jashtë pranisë dhe tej
mbështetjes së strukturave të shtetit shqiptar, do të ishte jo vetëm
e gabuar, por edhe e pamundur.
Për herë të parë praninë time në strukturat drejtuese të LPKsë shteti shqiptar e kishte marrë vesh në ditën e fundit të shkurtit
1998, disa muaj më parë takimit, kur së bashku me Fehmi Lladrovcin dhe Rexhë Ibërdemajn, si përfaqësues të Lëvizjes dhe
të UÇK-së, ishin takuar në Mynih me shefin e diplomacisë
shqiptare Paskal Milo. Ky do të ishte takimi i parë, gjysmë i
hapur. Kisha disa vite që isha pjesë e këtyre strukturave, ishin
të pakët ata që e dinin këtë, dhe kjo nuk kishte asnjë lidhje me
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faktin se kush qeveriste në Shqipëri, megjithëse dihej, po ashtu,
se unë nuk isha dashamirës i mënyrës se si po qeverisej.
Atë ditë, kur më telefonuan nga Tirana dhe kërkuan që të
takoheshim sa më parë, sepse kështu kishin rrjedhur ngjarjet,
unë u telefonova shokëve të mi, anëtarë të Kryesisë së Organizatës, dhe mes tyre edhe Abazit, pra, Ali Ahmetit. Ai kishte mendimin se nuk duhej të shpejtonim, të shkonim në takimet e
përcaktuara, sepse janë të rëndësishme, por jo me ngut, jo sa për
t’u takuar me njëri-tjetrin dhe pastaj, jemi parë apo nuk jemi
parë gjëkundi. Duhej të kishim një program të përcaktuar, deri
në detaje, çfarë qëndrimi duhej mbajtur, çfarë duhej kërkuar dhe
përse duhej ngulmuar. Ai më tregoi pastaj se disa lëvizje të shtetit shqiptar, deri asaj kohe, nuk ishin të mira, se po ndaleshin në
rrugët e Veriut shqiptar edhe makinat me mjetet tona të logjistikës. I pangulur, si përherë, ai kishte filluar të mendonte se sa
bukë duhej gatuar nga këto takime. I tregova se kisha kërkuar
që takimet të mos ishin publike, ata të ishin të brendshme, larg
zhurmës. Abazi shtoi diçka që edhe asaj dite më bëri shumë
përshtypje. Ai kishte merakun se mos e gjithë ajo që po ndërtohej me ngut nga shteti shqiptar ishte vetëm një obligim i sipërfaqshëm, dhe se pas kësaj, në një mënyrë ose në një tjetër, do të
vinte heshtja.
Të kthehem tek ngjarja. Pasi ishim takuar në selinë e Presidencës me Presidentin e Republikës Rexhep Mejdani, në darkë
ishim në takimin që kishte organizuar kryeministri i asaj kohe
Fatos Nano. Nga takimet e deriatëhershme kishte filluar të na
zbehej shpresa e madhe që kishim pasur. Kishte dëshirë nga
shteti shqiptar, por kishte edhe tërheqje. Më pas në këtë tregim
se si e njoha unë Ali Ahmetin, do rikthehem në ngjarjet e Tiranës, por tash është koha e një momenti.
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Zyra e Kryeministrit të Shqipërisë ishte e gjatë, dritaret e saj
binin nga rruga qendrore e bulevardit kryesor, në mesin e hapësirës ishte vendosur një tavolinë e gjatë, rreth së cilës ishin vendosur karriget. Nuk kishte asgjë që të mund të bënte përshtypje
të veçantë, por, edhe nëse do të kishte, askush nga ne nuk e
kishte mendjen tek ajo që mund të ishte rreth e rrotull.
Ishte një pritje disi ngurruese, sepse ende nuk e dinim se
çfarë do të vinte pas saj... dhe nëse edhe pas këtij takimi do të
kishte heshtje, atëherë shumë gjëra duheshin rishikuar.
Pasi kishim debatuar për disa orë me radhë, ndoshta për t’u
lehtësuar nga vërshimi i asaj që kërkonim, zoti Fatos Nano për
një moment na u drejtua, duke thënë:
“Do të ishte e vlefshme që ne të kishim nga ana juaj programin tuaj politik të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe strategjinë ushtarake që mendoni të zgjidhni, pastaj, mbi këtë bazë,
ne mund të diskutojmë më konkretisht”.
E kisha bindjen se ne e kishim bërë këtë, por, duke mos e
ditur se si kishin rrjedhur gjërat në muajin mars, heshta.
Ndërkohë kërkoi për të folur Ali Ahmeti, i cili, si anëtar
i kryesisë dhe anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së,
ishte pjesë e takimit. Aliu kishte zënë vend në njërën anë të
tavolinës së gjatë dhe deri asokohe nuk kishte folur. Vetëm
se kishte shkruar diçka në një bllok që e mbante përpara dhe,
herë pas here, sipas saj që bisedohej, ose tundte kokën duke
pohuar, ose e lëvizte atë lehtë në shenjë tërheqje. Në gjithë
atë ditë, ai dhe Bardhyl Mahmuti, së bashku, duhej ta kishin
pasur më të vështirë se askush tjetër, pasi, në të gjitha takimet e zhvilluara, njëra nga kryefjalët, si të thuash më e
drejtpërdrejta, ishte kërkesa e shtetarëve të Shqipërisë për
të hequr dorë nga luftimet në Maqedoni.
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Aliu heshti pak para se të fliste, shikoi nga Xhavit Haliti, që
ishte njëkohësisht edhe përfaqësuesi politik i LPK-së në Tiranë,
dhe foli qetësisht, pa u ngutur, si të donte të ngulitej ajo që kishte
bërë në mend të fliste.
- Zoti Kryeministër, - filloi të fliste ai, - më vjen keq të Ju
ndërpres, por ndoshta Ju nuk jeni në dijeni sa e si duhet, ose nuk
Ju kanë informuar. Programin politik të UÇK-së dhe strategjinë
e luftës, ne ua kemi dorëzuar prej shumë kohësh, ua kemi dhënë të
caktuarve Tuaj për lidhjet me ne. Unë e kam dorëzuar vetë, personalisht, dhe Ju duhet ta keni atë, në mos, atëherë dikush duhet të
përgjigjet. Ne e dimë se e keni të vështirë, shumë gjëra do i
zgjidhim vetë, për të tjerat do kemi ndihmën tuaj, por, me falni
që e përsëris, programin dhe strategjinë, ua kemi dorëzuar”.
Le të ndalemi këtu, për të vazhduar më tej me ngjarjet në Tiranë.
Mendimi i parë dhe pyetja e parë që të vjen ndër mend, kur
dëgjon “legjendën e dosjeve”, është: Si është e mundur që ky
“superagjent” i ka dorëzuar shërbimit të fshehtë serb apo jugosllav gjithfarë informacionesh, plot budallallëqe, dhe nuk ia ka
dorëzuar alfën e luftës, programin dhe strategjinë e saj? Si është
e mundur që në vorbullën e gjithfarë sajesash dhe “informacionesh” nuk gjendet pikërisht ajo që do i duhej më shumë se gjithçka tjetër shërbimit të fshehtë serb apo maqedonas?
Të mendosh se ngrehina e pushtetit serb nuk do të synonte të
kishte një informacion të tillë, aq më tepër kur mendohej se e dinte
se cili ishte roli dhe pozicioni i Ali Ahmetit në strukturën e Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës, apo se një lloj i tij informacioni nuk ka qenë
i një rëndësie të veçantë për të, do të thotë, më së paku të bësh naivin
në politikë dhe më e tejshmja të jesh pjesë e tij. Nuk mendoj se ata
që hodhën “dosjet” në oborrin e një njeriu të kenë qenë naivë, ashtu
si nuk e di se si mund të jetë pjesa vazhduese e saj.
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Dikush mund të thotë se ky është mendimi i një miku, i cili,
për hir të miqësisë, edhe mund të kapërcejë ngjarjet.
Në takimin që citova më sipër ishin pjesë Bardhyl Mahmuti,
nënkryetar i Organizatës dhe përfaqësues politik i UÇK-së; Jashar Salihu, nënkryetar i organizatës dhe drejtues i Fondit “Vendlindja thërret”; Xhavit Haliti, anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të
UÇK-së dhe përfaqësues politik i saj; Agush Buja, anëtar i kryesisë;
Sejdi Gega, anëtar i kryesisë; dhe unë, kryetar i Organizatës. Nga
strukturat drejtuese mungonte vetëm Ibrahim Kelmendi, i cili ishte
me detyrë në një mision tjetër jashtë Shqipërisë.
Nga shteti shqiptar ishin pjesë e takimit Fatos Nano, Kastriot
Islami, asaj kohe zëvendëskryeministër; Perikli Teta, ministër i
brendshëm; Fatos Klosi, shefi i SHIK-ut (Shërbimit Informativ
Kombëtar), dhe ndihmës të Kryeministrit. Takimi është transkriptuar pas incizimit që i është bërë.
Edhe një herë: A mund të mendohet se sa i vlefshëm do të
kishte qenë për strukturat e fshehta serbe një informacion i tillë,
që kishte programin politik dhe strategjinë e UÇK-së, për të mos
thënë për përvijimet e takimeve të zhvilluara, të cilat, po ashtu
kanë bartur pjesë të rëndësishme të zhvillimit të luftës, dhe që
“çuditërisht” nuk janë në “legjendën e dosjeve”.
Asaj pasmesnate, kur po uleshim nga shkallët e Kryeministrisë së shtetit shqiptar nuk na kishte shkuar kurrë në mendje se
një ditë, hollësi të rëndësishme të atij takimi, do të kishin vlerë
për të dëshmuar një të vërtetë historike si kjo.
Rrugët e Tiranës ishin të zbrazëta asaj nate, dëgjoheshin vetëm
hapat tanë, dhe pas nesh, të njerëzve që shteti kishte vënë për të pasur
kujdesin për ne. U ndamë para banesës së Shaban Sinanit, për t’u
takuar herët në mëngjes: unë do të nisesha për në Shkodër, ndërsa ai
do të shkonte më tej, në Veriun e Shqipërisë.
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E kisha merakun e tij, më pas meraku për të do të kishte një
formë konkrete, por kjo ndodhi pas 22 shtatorit të vitit 1998.
Nuk e kisha menduar kurrë se ai njeri, i cili dukej sikur po kërrusej nga halli i luftës dhe që shtatohej më shumë kur i venin
punët mirë, do të tentohej të përbaltej. Ky hall nuk më kishte
shkuar kurrë në mendje.
Tek ndaheshim, ai më tha edhe një herë “natën e mirë, bacalok”, të tjerët morën udhën drejt një banesë tjetër të vogël që
kishim zënë me qira. Ishte fillimi i korrikut, por nuk do të ishte
fundi i poshtërsive. Ata do të rishfaqeshin më vonë.
Do të merrnin fillimisht trajtën e çuditshme të goditjes ndaj
një njeriu, që në jetën e tij mund të kishte menduar shumë gjëra,
nga më të zakonshmet e deri tek më të rëndat, por kurrë nuk
kishte menduar se do të goditej tinëzisht, në një mënyrë të tillë,
dhe për më shumë, kurrë nuk do të kishte menduar se mund të
synohej të përbaltohej e gjithë jeta e tij.
Edhe ky do të ishte një njeri i njohur, tepër i njohur do
të thoja...
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Fazli Veliu apo “Daja i madh”
Është larg mendsh që Fazli Veliu të ketë qenë qoftë edhe
një ditë, një orë, një minutë, në shërbimin e fshehtë serb apo jugosllav. Këtë e dinë të gjithë. “Daja i madh”, ashtu fisnik i jashtëzakonshëm siç është, ka qenë gjithnjë në mendimin tim si një
nga rilindësit e fundit, pasi kishte shpirtin e tillë. Natyra e tij e
mrekullueshme ishte përherë e rrethuar nga mirëdashja dhe butësia, kishte gjithnjë në veten e tij një tërheqje të lehtë, ndoshta
nga që kishte më shumë heshtje se sa fjalë të shumta. Me tërheqjen e tij, që ishte njëra ndër vlerat e shfaqura në modestinë e
njeriut, unë kam qenë gjithnjë i habitur, herë pas here edhe i
mrekulluar, ndonëse jo përherë e kam miratuar.
Në Mbledhjen e Gjashtë të Përgjithshme rastisi që unë u
zgjodha në vendin e tij si kryetar i Lëvizjes. Para se të fillonte
ajo, së bashku me profesor Hasan Ukëhaxhën dhe Fazliun, ne
kishim zënë vend diku në mesin e sallës ku do të bëhej Mbledhja
e Përgjithshme, dhe kur ajo u hap nga Adnan Asllani, dhe raportin mes dy mbledhjeve të përgjithshme e mbajti dikush tjetër,
unë e shikova i habitur njeriun që kishte qenë deri atëherë pranë
meje. Mirëpo ai ishte i qetë, foli më pas atë që duhej të thoshte,
ishte disi i lodhur, pasi punët kishin ardhur furishëm, mirëpo
nuk ishte i tërhequr. Ndërkohë, unë isha zgjedhur në drejtimin e Mbledhjes, rastësisht afër meje ishte Musa Xhaferri,
ndërsa në anën tjetër Bardhyl Mahmuti, mirëpo nuk e kisha
përfytyruar që drejtuesi kryesor i Organizatës, të paktën deri
asaj dite, normalisht kishte zënë vend në mesin e radhës së
dytë, ishte përqendruar në atë po ndodhte, dhe megjithëse
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ishte një ditë e pazakontë, ashtu si do të ishte edhe e nesërmja, ai ndjehej si zakonisht.
E kam takuar profesor Veliun disa javë pasi e kishin sulmuar
herën e parë, dhe në të vërtetë, e gjithë ajo që kishte ndodhur,
kishte qenë befasia më e madhe për mua. Në organizatë ishte diskutuar me dhjetëra herë, ndoshta me ditë-net të zgjatura për shumë
nga ngjarjet që kishin ndodhur, ishin intervistuar dhjetëra e dhjetëra njerëz, që nga anëtarë të Shtabit të Përgjithshëm dhe deri tek
drejtues të luftës në zonat operative, ishte shfletuar një arkiv i tërë,
ishin analizuar ditë pas dite e orë pas ore gjithçka që kishte ndodhur, nganjëherë ishin ngritur pikëpyetje për njerëz të veçantë, pjesë
ose jo të organizatës, mirëpo kurrë, në asnjë rast, askujt, as nuk i
kishte shkuar as fillesa e mendjes tek emri i Fazli Veliut.
Ishte logjike të ndodhte kjo, pasi, në shumë vite ai kishte
qenë drejtues i organizatës, në kryesinë e së cilës ishin marrë
vendime jetike për zhvillimin e luftës në Kosovë, përmes tij kishin kaluar dokumente të një rëndësie të veçantë, të cilat as që
kishin kurrfarë krahasimi me ato që u servirën në “legjendën e
dosjeve”, ai kishte qenë njëri ndër njerëzit më të informuar për
shumë gjëra që do të zhvilloheshin pas vitit 1993, dhe të gjitha
i kishte mbajtur të mbyllura brenda vetes.
Në të vërtetë, kur kam lexuar për herë të parë krijesën mjerane të abuzimit me një emër të nderuar, jam ndjerë i revoltuar,
jo vetëm nga fakti se ai ishte një mik i vyer për mua - kjo ishte
më pak e rëndësishme - por, sepse përmes tij, pa asnjë mëdyshje,
përbaltohej historia e fillesës së luftës. Ndaj reagova, duke menduar se pas saj, edhe më keqdashësit apo edhe ata më të spikaturit në krijesa famëkeqe, do të kishin heshtur.
Në ndarjen e kohës, mes krijesës së parë mjerane ndaj figurës
së tij dhe të tashmes, kur “legjenda” është rritur, unë isha në Tetovë
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dhe në Shkup. U takova edhe me profesorin: kishim shumë vite
që nuk ishim parë, pas nesh kishte mbetur Kuvendi i Prizrenit i
LPK-së i vitit 1999 dhe shndërrimi i saj në parti politike. Ngjarjet
kishin rrjedhë furishëm shpejt, dhe tani, ishte një kohë tjetër. Ai
kishte pasur edhe një fatkeqësi, kishte humbur bijën e tij.
Desha ta ngushëlloja. Ai më shikoi butësisht dhe, ashtu si
duke folur me vete, më tha se më shumë ishte tronditur kur e
kishin sulmuar egërsisht, kishte ndjerë më shumë dhimbje, se
në ato ditë fatkeqësie. E shikova dhe e besova menjëherë. E besova, pasi jam krejt i bindur në natyrën e tij të butë, fisnike, idealiste deri në skajin e flijimit.
Ishte një kohë kur anëtarët e rinj të Organizatës e kishin të
vështirë të flitnin drejtpërsëdrejti në telefon me profesorin. Kjo
më kishte ndodhur edhe mua, pavarësisht se ishim miq. Lidhja
me të kryhej përmes Ali Ahmetit, i cili, ishte, si të thuash, njeriu
i ndërmjetëm mes Veliut dhe të tjerëve. Kishte pasur gjithnjë një
lidhje mes tyre, ajo njerëzore kishte pasur gjithnjë më pak peshë
se ajo tjetra, klandestinja. Tashti kishte ardhur një kohë ndryshe,
për të shkuar tek Ali Ahmeti, sa më besueshëm që të ishte e mundur, duhej kaluar përmes Fazli Veliut, duhej goditur ai, për të hapur
një shteg sado të vogël besueshmërie, duhej filluar të rrëzohej miti
i një njeriu krejtësisht të besueshëm, për të bërë më tej, drejt atij
që u kishte zënë udhën horrave dhe horrllëqeve të tyre.
Kur dëgjova për hedhjen në tregun mediatik të “legjendës
së dosjeve” për Fazli Veliun, e para gjë që më shkoi në mendje
ishte: “I ngrati “Dajë”, duhet të bëhet ai i pari kurban, për t’u
justifikuar kurbani i ardhshëm”. Pastaj e kuptova se ai ishte nga
ata njerëz, besueshmëria e të cilëve ishte jashtë çdo përfytyrimi,
më saktë, ai ishte njëri ndër simbolet e besueshmërisë.
Ndërlidhja e emrit të Fasli Veliut me shërbimin e fshehtë
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serb apo jugosllav është njëra ndër gjërat më absurde që
mund të mendosh. Ka shumë shkaqe që të çojnë drejt një
përfundimi të tillë, jo vetëm për ata që e kanë njohur nga
afër, por edhe për ata që e kanë ditur rolin dhe pozicionin e
tij në lëvizjen klandestine çlirimtare.
Për ata që e kanë njohur nga afër, që në një mënyrë ose në
një tjetër, janë miq të tij, Fazli Veliu ishte gjithnjë figura e njeriut,
i cili, krejt normalisht të krijon bindjen se po qëndron me atë të
cilit mund të i besosh deri në fund, dhe që e di se, natyrshëm,
hallet e tua janë përgjysmuar. Ai është natyra e njeriut të qetë,
jo rastësisht në jetën e tij nuk ka pasur asnjë rrahje gjoksi apo
mburrje, është i qetë si njeriu që e ka bërë detyrën e tij, dhe, pa
merakun se në rrugën që ka bërë, ka lënë pas vetes dëshmi të
cilat mund të i rëndojnë në vetëdijen e tij.
Ata që e njohin dhe që kanë punuar me të, në periudha të
ndryshme kohore, e dinë se përmes këtij njeriu, si ish-drejtues i
Lëvizjes Popullore të Kosovës, kanë lëvizur shumë gjëra, se ai
ka qenë në dijeni të shumë vendimeve të rëndësishme që lidhen
me lëvizjen klandestine çlirimtare në Kosovë dhe viset e saj, por
edhe në Perëndim. Nëse nëpër faqet e “legjendës së dosjeve” do
të ishin gjetur kopje të këtyre vendimeve apo informacione që
kishin lidhje me kohën, njerëzit dhe ngjarjet kur janë zhvilluar,
atëherë do të mund të ngrihej hija e dyshimit, por, jam i bindur,
se askush nuk e fillonte të ngrinte këtë hije mbi figurën e tij.
Ata, që nuk e njohin, pra që nuk kanë qenë pjesë e lëvizjes klandestine çlirimtare, nëse e pranojnë faktin se përmes Organizatës që profesor Veliu ka drejtuar, janë ngritur
strukturat e luftës, dhe këto kanë qenë të suksesshme, kanë
të drejtën për të bërë pyetjen e logjikshme: Përse në “dosjet”
nuk janë pikërisht gjërat themelore të kohës, të cilat janë
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thelbësisht më të rëndësishme sesa “informacionet” e servirura disa vite, shume vite më vonë?
Unë vazhdoj të kem mendimin se pas njeriut fshihet
shpirti i ndjeshëm i atdhetarit, se pas heshtjes së tij fisnike
qëndron bindja se sakrifica që i është dashur të bëjë ka qenë
e vyer për popullin e tij, se pas butësisë që shfaq tërë qenia
e tij fisnike është edhe përdallimi mes tij dhe egërsisë që
shfaqin “dossier-ët” e shpellave.
Ndryshimi themelor mes profesor Veliut dhe, ta zëmë, Menduh Thaçit, është se i pari sheh në të dytin kundërshtarin e rastësishëm politik, ndërsa i dyti sheh në të parin armikun që duhet
eliminuar me çdo kusht, me të gjitha mjetet, për të hapur rrugën
drejt eliminimit tjetër.
Ky është një ndryshim thelbësor dhe ka një shkas. I pari, profesor Veliu, e ka parë dhe e ka gjetur armikun tek pushtuesi, tek
vrasësi, tek përdhunuesi, dhe kjo ka qenë motoja e jetës së tij. Ai
nuk ka rendur kurrë për të gjetur armikun mes popullit të tij. I
dyti, Menduh Thaçi, nuk ka rendur kaq larg për të gjetur armikun,
disa kohë ai ishte pjesë e nacionalizmit shtetëror maqedonas, dhe
nuk ishte rastësisht në kohën kur do të shfaqej Ushtria Çlirimtare
Kombëtare. Menduh Thaçi është përpjekur ta zhvendosë armikun nga Beogradi ose Shkupi drejt Tetovës, ose më saktë drejt
Zajasit. Për të, kjo mbetet edhe sot themelore.
Jam krejt i bindur se edhe vetë Thaçi (Menduh), dhe njerëzit e dosjeve, do të kenë qeshur, kur zbatuesi i porosisë
për krijimin e dosjeve, ka vënë “shumat që ka përfituar” profesor Veliu nga “zanati” i spiunit. Duke qenë drejtues i një
Organizate të fuqishme, nëse profesor Veliu do të ishte i
gatshëm të shiste shpirtin për një grusht dinarësh, ai mund
të përfitonte shumë më tepër, qoftë edhe në fondin e luftës,
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sepse gëzonte besimin e gjithkujt dhe askush nuk mund të
dyshonte tek ai.
Periudha në të cilën profesor Veliu mori përsipër të drejtonte
një organizatë klandestine çlirimtare, si Lëvizja Popullore e Kosovës, është nga më të vështirat dhe më të rëndat në jetën e saj:
është periudha kur vihet në pikëpyetje ekzistenca e saj, kur prej
saj fillojnë e të largohen disa nga drejtuesit e njohur, të cilët ose
kalojnë në heshtje, ose bëhen pjesë e ingranazhit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe çuditërisht, më të ashpër se askush
tjetër, ndaj shokëve të tyre të djeshëm. Kjo është periudha kur
Lëvizja Popullore e Kosovës, jo vetëm që nuk do të ishte më e
vetmja organizatë politike shqiptare në Perëndim, por do të kthehej për disa kohë në një forcë relative, për të mos thënë minore,
dhe ringritja e saj, aq sa dukej e pamundshme, aq ishte edhe
jashtëzakonisht e vështirë. E dërrmuar nga goditjet e pushtuesit
serb përmes arrestimeve, e nëpërkëmbur nga politika legale, e
cila shihte tek ajo rrezikun kryesor për turbullimin e qetësisë, e
goditur si forcë marksiste dhe enveriste, duke lënë qëllimisht
pas dorës thelbin e saj, si organizatë thellësisht kombëtare e në
disa shfaqje të saj, edhe nacionaliste. Ringritja e saj, e cila ishte
mrekullisht e dëshmuar si jetike për Kosovën dhe viset e saj,
forcimi i Lëvizjes Popullore të Kosovës, jashtë zhurmës dhe pavarësisht goditjeve, realizimi prej saj i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, kanë edhe vlerat e
vetitë drejtuese të profesor Fazli Veliut.
Të mendosh tani, kaq vite më pas, se përmes këtij njeriu ka
rrjedhë informacioni që u është dashur shërbimeve të fshehta
serbe, në radhë të parë duhet të pyesësh: cila është gjendja juaj
mendore. Dhe nëse psikiatri thotë se gjendja juaj mendore është
normale, atëherë duhet bërë pyetja tjetër: “Kujt i shërben”. Py- 52 -

etje të tretë nuk mund të ketë.
Në jetën e tij të gjatë prej klandestini jam i bindur se profesor
Veliu ka pasur jo pak vështirësi, ai ka kaluar përmes kërcënimeve, burgosjeve, nganjëherë edhe jashtë Kosovës, presionit
për të ndërruar përcaktimin e tij politik, është ndeshur me qëndrime, të cilat kanë qenë ndesh me qëndrimet e tij, është përballur me konsekuenca, ka pasur netët e tij të vështira, i është
dashur të përballojë shumë gjëra, të cilat kanë qenë asokohe të
papërfytyrueshme për njerëzit jashtë lëvizjes klandestine çlirimtare, e, megjithatë, mrekullisht, nuk ka ndërruar asgjë në shpirtin
e tij, në besimin që ka pasur dhe në perceptimin për jetën.
Kjo që ndodhi me sajesën e dosjeve ishte edhe një përpjekje
më shumë në atë kalvar të cilin e ka kaluar. Është më mjerane
se të tjerat, por më lehtë e kalueshme, pasi, me gjithë dëshirën
e mbrapshtë, mund të thuash të përgjakshme, për të ndezur një
luftë brenda shqiptarëve, jam krejt i bindur se ishte vetëm
shfaqja e një stuhie në gotë. E cila, po të lejohej të dilte jashtë
saj, mund të shndërrohej në një vorbull, ku mund të ishin të përziera bashkë, gjaku, lakmia, meskiniteti, përdallimi, diferencimi,
mjerimi i vlerave.
Fazli Veliu ka qenë gjithnjë një njeri i orientuar drejt së
mirës, personifikim i figurës modeste të liderit, i njeriut që bart
hallet me vete, edhe kur ata nuk janë hallet e tij. Sinqerisht i përkushtuar, ai ishte figura që e kishin më për zemër studentët e
Prishtinës, të cilët kishin lidhje me strukturat e luftës. Në ditët
kur unë u zgjodha drejtues i Organizatës, përmes Lulëzim Etemajt, i cili kishte lidhje të shkëlqyera me studentët, mora edhe
mesazhin e ftohjes fillimisht të tyre ndaj këtij ndryshimi, pasi,
për to, figura e profesor Veliut do të ishte kurdoherë një pikëmbështetje. Ishte, si të thuash, njeriu i besimit te strukturat.
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Por ishte edhe më i përkushtuari ndaj vetë strukturave.
Desha të kujtoj vetëm një rast. Ndodhi kur u vra Beqir Limani, një idealist i përmasave të mëdha, i cili kishte lidhje të
shumëfishta me profesor Veliun, por edhe me Ali Ahmetin. Ishte
fundi i luftës në Kosovë dhe fillesa e asaj që po përgatitej në
Maqedoni. Papritur nga Tirana, ku ishin të dy, më telefonuan
profesor Fazli Veliu dhe Ali Ahmeti. Më treguan për ngjarjen,
më treguan shkurtimisht se kush ishte Beqir Limani dhe, po
ashtu, më kërkuan që të bënin një telegram ngushëllimi e kuraje,
në emër të Lëvizjes Popullore të Kosovës.
Secili prej tyre e kishte këtë të drejtë. Ata ishin drejtues të
Organizatës, për më tepër Aliu ishte i caktuar nga Kryesia e saj,
pikërisht për atë që do të ndodhte më pas. Mirëpo, strikt ndaj
strukturave, si gjithnjë, ata kërkuan edhe mendimin, mund të
them, miratimin e drejtuesit të kohës, që për mua ishte krejt e
parëndësishme. Pak minuta më vonë, në faksin tim erdhi deklarata që kishin përgatitur. Ishte e fuqishme, por kishte edhe
dhimbje në të.
U përpoqa njëherë ta mendoj Fazli Veliun, strukur në një
qoshe të dhomës së tij të punës, tinëzisht nga të afërmit, duke
shkruar raportet që i dërgoheshin shërbimit të fshehtë serb. U
përpoqa ta mendoj atë çast, kur, pasi ka përfunduar informacionin, do të shikonte familjen e tij, dhe të nesërmen ose disa ditë
më pas, do të takonte shokët e tij. E kisha të pamundur ta mendoja të tillë, ishte jashtë përfytyrimit tim, e njëkohësisht, jam i
bindur, është edhe jashtë përfytyrimit të shokëve të tij.
E mendoj tani profesor Veliun, njeriun e mirë, të sulmuar
nga keqbërës. I janë sulur për t’i marrë njërën nga pjesët më të
vyera të jetës së tij. I janë sulur egërsisht, dhe kur bie nata, të
çartur, jam i bindur, mendojnë se cilën pjesë kanë mundur të t’i
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shkulin. Sepse profesor Veliut nuk mund t’i marrësh pjesë të
jetës. Mund të përpiqesh t’ia shkulësh, egërsisht, por nuk mund
t’ia marrësh. Por edhe t’ia shkulësh është e pamundur. Sepse,
më parë, i duhen shkulur vitet që kanë shkuar, dhe ata janë të
pamundura t’i shkulësh: duhet t’i heqësh pjesë të vetvetes, dhe
kjo është e pamundur: duhet t’ia shkulësh zemrën nga vendi,
sepse ai gjithçka e ka bërë me zemër.
Me 27 qershor 1997 Fazli Veliu do të jetë pjesë e një interviste dhënë për gazetën “Zëri i Kosovës”. Në të vërtetë,
ai do të jetë njëri nga zërat e parë në mbështetjen publike e
politike të UÇK-së. Në pyetjen “Në opinionin shqiptar dhe
ndërkombëtar flitet se LPK qëndron pas ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës, a është kjo e vërtetë dhe si e vlerësoni UÇKnë”, profesor Veliu, do të përgjigjet se:
“Nuk është qenësore se cila forcë shqiptare po i kryen këto
veprime, megjithëse edhe kjo dilemë është hequr nga koka kur
Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka marrë përsipër përgjegjësinë për
to. Qenësore janë pyetjet: veprimet e armatosura që u bënë nga
atdhetarët shqiptarë në Kosovë, i shërbejnë çlirimit të vendit apo
janë kundër tij? Janë këto veprime atdhetare apo ”tradhtare”?
Janë këto akte të çlirimit të vendit apo “akte terroriste”? Janë në
përputhje me normat ndërkombëtare apo jo? Ka të drejtë kombi
ynë të bëjë luftë çlirimtare apo jo? Kjo ka rëndësi....”
Si mund ta mendonte profesor Veliu në qershorin e vitit
1997, se do të sulmohej një dekadë më vonë, pikërisht nga e
njëjta skotë që asaj kohe veprimet e armatosura çlirimtare i quanin si terroriste apo si duar të zgjatura të shërbimeve sekrete
serbe? Si mund ta mendonte...
Në një njoftim zyrtar të qeverisë zvicerane do bëhej e
ditur se me 15 janar 2001, “për shkak të krizës në Maqedoni,
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qeveria e Zvicrës, shqiptarit nga Maqedonia dhe përfaqësuesit politik të UÇK-së, Fazli Veliu, i ka ndaluar çdo lloj
aktiviteti politik në Zvicër. Veliut i është ndaluar, mes të tjerave, që Organizatave të involvuara në konflikt, t’i ndihmojë
me propagandë, me anë financiare ose materiale. Në rast të
kundërt do dëbohet nga Zvicra”.
Shtypi zviceran, pas disa ditëve do të njoftonte se: “Departamenti i Drejtësisë dhe i Policisë (EJPD) bëri të ditur, se qeveria
maqedonase ka lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar kundër
11 rebelëve me origjinë shqiptare, të cilët i takojnë Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare. Në mes të 11 të kërkuarve gjendet edhe Fazli
Veliu, i cili jeton në Zvicër, ku UÇK-ja është shumë aktive”.
Në të vërtetë, një urdhër i tillë do të ishte disi “i vonuar”.
Fazliu nuk do të gjendej më në asnjë nga kantonet zvicerane. Ai
tashmë ishte rikthyer në vendlindje; pas shumë vitesh jete në
mërgim, ai po përmbyllte fazën e fundit të përpjekjeve të tij. Do
të ishte njëra nga fazat më të rëndësishme, por që nuk kishte
ardhur rastësisht. Mjerimi i sotëm i sajesës së dosjeve, duke synuar të jetë një pasgoditje në jetën e tij, është, si të thuash, vazhdë
e kërkesës së dikurshme të qeverisë nacionaliste maqedonase,
izolimi dhe përçmimi i tij, dëbimi nga vlerat që ka krijuar dhe,
që sigurisht, shumë gjatë, do të jenë të pranishme.
E kam respektuar gjithnjë profesor Fazli Veliun. Më pas,
kur ngjarjet sollën tek unë pjesë të arkivit të Lëvizjes Popullore
të Kosovës, pashë se shumë nga gjërat që kishin rrjedhë përmes
tij, kishin qenë jo vetëm të dobishme, por edhe të domosdoshme.
Secila prej tyre përbënte në atë kohë një të fshehtë të madhe, e
cila duhej mbajtur në vete.
Le të themi vetëm njërën prej tyre: krijimin e “Sektorit të
veçantë”, ose, më saktë, sektorit ushtarak të Lëvizjes Popullore
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të Kosovës. Ky sektor, i cili nuk ishte as më shumë e as më pak
veçse bërthama e Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, do të krijohet me një vendim të posaçëm, tepër të brendshëm, të Kryesisë
së Lëvizjes Popullore të Kosovës, dhe vetëm ajo, pra vetëm
Kryesia, kishte të drejtën të dinte për punën dhe aktivitetin e
këtij grupi. Përmes sektorit të veçantë janë organizuar, deri në
detaje, struktura të veçanta të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,
është bërë lëvizja e mjeteve dhe e njerëzve, janë ngritur rrjetet
e logjistikës, është marrë kontakt me njerëzit, është bërë shumëçka, që asaj kohe kishte rëndësi jetike.
Xhavit Haliti, drejtues i “Sektorit të rëndësisë se veçantë”
(ushtarake), do të saktësojë:
“Në mbledhjen e Kryesisë së LPK-së, në emigracion, në
Zvicër, më 1993, kam propozuar se për të dalë nga kriza duhej
krijuar një mekanizëm i veçantë ushtarak... Në mbledhjen e Zvicrës, të mbajtur në banesën e një shoku nga Kosova, kam propozuar se çka dhe si mund të veprohej, si duhej të riorganizohej
LPK-ja, përfshirë këtu edhe strukturën ushtarake dhe mënyrën
e funksionimit të saj... Propozimi im i parë ka qenë që të krijohej
sektori ushtarak, ose sektori që do të merrej me çështjet ushtarake në kuadër të LPK-së, gjegjësisht në kuadër të Kryesisë së
LPK-së, i cili do t’i jepte llogari vetëm Kryesisë dhe askujt tjetër
dhe, në këtë rast, të gjitha përparësitë e trajtimit të mjeteve materiale dhe të vendimmarrjes për gjithçka ishin në kompetencë
të Sektorit të rëndësisë se veçantë... Në këtë Sektor në fillim kemi
qenë unë dhe Ali Ahmeti, pastaj është kooptuar Jashar Salihu dhe
pas ardhjes së Azem Sylës nga Kosova, u kooptua edhe ai...”
Kjo është dëshmia e drejtuesit të “Sektorit të veçantë”, më
saktë, sektorit ushtarak të LPK-së, të cilët, bashkë me strukturat
në Kosovë, morën përsipër të bëjnë UÇK-në.
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Kryetar i Organizatës dhe i Kryesisë së saj ishte Fazli
Veliu. Është tepër logjike që ai e ka ditur se kush bën pjesë
në këtë Sektor të veçantë, cilat janë detyrat e tij. Është e vërtetë se nuk ka ditur për lidhjet në Kosovë, njerëzit që kanë
vepruar atje, por ka ditur se cilët janë anëtarët e “Sektorit të
veçantë”, kush është drejtuesi i tyre, cili ishte roli i Ali Ahmetit apo i Jashar Salihut, pasi ishin pjesë e strukturës, ku
ai kishte qenë pjesë e rëndësishme në ngritjen e saj. Ai ka
qenë pjesë e ngritjes së kësaj strukture ushtarake, të përcaktimit të detyrave dhe të funksionimit të saj.
“Agjenti” i madh Fazli Veliu, çuditërisht, në asnjë rast,
kurrë, nuk ka informuar askënd për krijimin e këtij Sektori, nuk
ka asnjë të dhënë prej tij në shërbimet e fshehta serbe, nuk ka
asnjë detaj, asnjë hollësi, sado e vogël dhe e pjesshme qoftë ajo.
Vallë, nuk i ka interesuar shërbimit të fshehtë serb të dijë se është
krijuar kështu njëra nga strukturat drejtuese të UÇK-së dhe se cilët
janë në përbërje të saj, cilat janë detyrat dhe se ku veprojnë?
Do të ishte larg mendsh po të mendohej se shërbimi i fshehtë
serb ishte më i interesuar për disa hollësi të palogjikshme, se sa
për thelbin e asaj që do të përbënte qëllimin në vitet e më pasme
të lëvizjes klandestine çlirimtare.
Përse nuk është kjo në “legjendën e dosjeve”? Nuk është vetëm
për një shkak: sajuesit e dosjeve nuk e kanë ditur krijimin e këtij Sektori. Edhe kur e kanë marrë vesh, disa vite më vonë, pas luftës, nuk
kanë mundur të sajojnë asnjë lloj dokumenti, sepse ende edhe sot
nuk e dinë datën, vendin, vendimin mbi bazën e të cilit është krijuar.
Dhe nëse do të kishin sajuar një dokument të tillë, pa u mbështetur
mbi një të vërtetë të njohur, qoftë edhe vite më vonë, ajo do të mund
të përgënjeshtrohej shumë lehtë, mbi bazën e vendimeve që edhe
sot ekzistojnë në një arkiv të dobishëm.
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Befasisht dhe egërsisht, profesor Veliu u sulmua edhe disa
kohë më parë, në prillin e vitit 2008. Kjo, si të thuash, është goditja e dytë ndaj tij, dhe, si valët e një tsunam-i përmbysës, ka
synuar të përmbysë gjithë godinën atdhetare që ka ndërtuar me
jetën e tij Fazli Veliu.
Më është dukur krejt absurde të heshtja asaj kohe, dhe, gjë që
është kurdoherë në përputhje me mentalitetin tim, kam reaguar.
Reagimi im është botuar menjëherë në gazetën më me autoritet në gjuhën shqipe që botohet në Tiranë, “Shqip”, dhe asaj
i ka paraprirë një letërkëmbim, mes meje dhe njërit ndër miqtë
e mi, i cili punonte në gazetë.
Unë po i risjell të plota, të dy materialet, ashtu siç janë shkruar
dhe ashtu siç janë botuar, edhe pse mes tyre dhe radhëve që shkrova
më sipër, mund të ketë ngjashmëri. Kjo, në fund të fundit, do të thotë,
se pavarësisht nga koha dhe egërsia e “tsunam-it” të shpifjeve, mendimi im dhe bindja ime nuk kanë ndryshuar.
Ja edhe qëndrimet e atëhershme:
Botuar në gazetën “Shqip“, Tiranë, 22 prill 2008
Reagim ndaj tendencës për denigrimin
e figurës atdhetare të Fazli Veliut
(Shkruan: Bedri ISLAMI / 22 prill 2008)
Ditë më parë, me 17 prill 2008, gazeta e njohur “Shqip“, pa
dyshim njëra ndër më autoritaret e shtypit të shkruar në Shqipëri,
përmes një shkrimi, të një autori të panjohur, saktësisht të paemër, mjerisht, në kundërshti me vlerat e saj, botoi një shkrim
denigrues ndaj profesor Fazli Veliut, deputet në Kuvendin e Ma- 59 -

qedonisë. Sipas “dokumenteve sekretë” që i janë afruar gazetës
“rezulton” se një deputet shqiptar në parlamentin e Maqedonisë,
Fazli Veliu, ka qenë bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete jugosllave deri në vitin 1996.
Për të bërë sa më të “dëshmuar” këtë pohim, gazeta e sipërme
boton edhe dy faksimile, që i janë afruar asaj, sipas të cilave “vërtetohet“ saktësia e dokumenteve që janë sjellë në dëshminë e tyre.
Nuk e di burimin i cili i është afruar gazetës për t’i servirur këto
“dokumente”. Sipas një verifikimi të bërë këto ditë, ky material, i
ardhur nga një parti shqiptare në Maqedoni, PDSH, u është afruar
edhe disa organeve të tjera të shtypit në Tiranë e ndoshta edhe në
Kosovë. Fakti, që është botuar si i paemër në gazetën “Shqip“,
ndryshe nga sa është tashmë traditë në këtë gazetë serioze dhe me
tepër prestigj, na bën të mendojmë se, në mos tjetër, botuesi është
viktimë e dokumenteve të servirura si origjinale dhe të sakta, e po
ashtu, edhe të shkallës së paktë të njohjes së aktivitetit të gjatë, tepër
serioz dhe në struktura shumë të rëndësishme, në ngritjen e Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës të profesor Fazli Veliut.
Të nesërmen e botimit të këtij shkrimi unë iu drejtova një
mikut tim, i cili është gazetar i respektuar në këtë gazetë, për të
i qartësuar se në rastin e figurës së cituar është bërë një gabim i
ndjeshëm, lajm i cili, megjithëse është i pabesueshëm për shqiptarët që e njohin nga afër apo nga larg Fazli Veliun, sjell një
ndjenjë jo të mirë ndaj gazetës së mirënjohur “Shqip“.
Nuk e di nga janë nisur botuesit e këtij materiali, i cili, në
mos tjetër, për nga vetë rëndësia dhe pesha që bart, duhej të saktësohej, pasi, në ditët e sotme, kur gjithçka është e mundur, fare
lehtë, mund të konvertohen dokument të tillë, sidomos nga ata
që kanë pasur lidhje të vërteta me shërbimet e fshehta të sigurimit jugosllav, e njohur si UDB, apo të shërbimit të zbulimit serb.
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Fazli Veliu nuk është i ri në politikën shqiptare. Në të kundërtën ai është një emër shumë i njohur, jo vetëm si figurë atdhetare, por edhe njerëzore. Për shumë vite me radhë ai ka qenë një
ndër figurat më të spikatura të lëvizjeve klandestine në Kosovë
dhe jashtë saj, madje, për disa vite edhe drejtuesi i lëvizjes klandestine Lëvizja Popullore e Kosovës, e cila është themeluese
dhe drejtuese e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Fazli Veliu ka
pasur meritën që të jetë njëri ndër themeluesit dhe emërtuesit e
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për vetë pozicionin që ai ka
pasur, ka qenë në lidhje me strukturat drejtuese të këtij formacioni të madhërishëm që në momentet e para dhe deri në përfundimin e luftës; ka marrë pjesë direkte në hartimin e
strategjive dhe ngritjen e strukturave politike e ushtarake të saj,
gjithnjë përmes një Sektori të veçantë, i cili drejtohej nga Xhavit
Haliti “Zeka“ dhe ku bënin pjesë edhe Ali Ahmeti “Abaz Xhuka“,
Jashar Salihu, e më pas edhe Azem Syla „Daja i vogël“ ose „Antoni“.
Pra, ai ka qenë në që fillimet e ngritjes së strukturave klandestine të
luftës në Kosovë, dhe nëse, qoftë edhe për një moment, do të ishte i
saktë materiali i paraqitur si i tillë, dëmet dhe pasojat në radhët e
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës do të kishin qenë të pallogaritshme.
Fazli Veliu, i njohur edhe si “Daja i madh“ ose edhe shkurt
“Daja“, ishte njëri ndër autoritetet politike të lëvizjes klandestine, LPK, që kishte lidhje të fuqishme me studentët në Prishtinë,
gëzonte respektin e tyre dhe i dëgjohej fjala, ndoshta më fort se
shumë të tjerëve. Disi i butë në shpirt, romantik për nga natyra,
poet dhe gazetar, njeri që beson shpejt dhe që mbahet fort pas
fjalës së dhënë, në rrugëtimin e tij të gjatë politik, si gjithë të tjerët, ai mund të ketë bërë edhe gabime ose lëshime, mirëpo, askush, e theksoj, askush, për asnjë çast, edhe kur ka pasur goditjet
më të ndjeshme në radhët e organizatës dhe të strukturave të luf- 61 -

tës, nuk ka hamendësuar se pas tyre mund të ishte një figurë si
Fazli Veliu. Për më tepër, pas goditjeve që kanë ndodhur, sidomos në dhjetor dhe në maj 1997, një komision i posaçëm, ka
verifikuar punën e të gjithë shokëve dhe strukturave të lidhura
ma ndodhitë e luftës, por askush, në asnjë rast dhe asnjëherë, as
që ka ngritur dyshimin më të vogël për figurën e Fazli Veliut.
Pasi ka qenë tepër e qartë figura e tij, dhe në të njëjtën kohë,
pasi njohuritë e tij kanë qenë tepër të gjëra që mund të kishin
sjellë pasoja tepër të mëdha.
Atëherë, pse është synuar të përbaltohet figura e Fazli
Veliut dhe të përfitohet nga faqet e hapura të gazetës autoritative “Shqip“?
Si e thashë, një material, pak a shumë i tillë, ka ardhur nga
një parti politike në Maqedoni dhe koha që është zgjedhur, ashtu
si edhe objekti i përcaktuar, ngjan si dy pika uji me ato që kanë
ndodhur edhe para fushatës së fundit të zgjedhjeve parlamentare
në Maqedoni. Aso kohe, Menduh Thaçi, pat hedhur dhe lancuar
tezën se pas arrestimeve të ndodhura në lëvizjet klandestine dhe
ngjarjeve të dhimbshme që lidhen me zhvillimin e saj, qëndron
Ali Ahmeti, lideri politik i BDI. Ai citoi edhe dokumente, që
nuk ekzistonin, të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës. Edhe tani, mendoj se jo rastësisht, në lajmin e dhënë
se një deputet shqiptar rezulton të ketë qenë bashkëpunëtor i
shërbimeve sekrete jugosllave, është dhënë dy herë fakti se Fazli
Veliu është daja i Ali Ahmetit, drejtuesit të BDI-së. Në të vërtetë
ky është synimi edhe i gjithë kësaj loje politike. Zakonisht, në
traditën e hershme, është nisur nga nipi për të shkuar tek daja,
tani, ndodh e kundërta, po nisen nga daja për të shkuar tek nipi.
Jam i bindur se njeriu, i cili ka përgatitur dhe servirur këtë
material si të saktë dhe origjinal, ka pasur lidhje të hershme pi- 62 -

kërisht me strukturat në të cilat mbulohet tashmë, roli i të cilit
ka qenë pikërisht ai që po luan sot, përçarjen dhe denigrimin e
mendimit të përbashkët politik të shqiptarëve që jetojnë në trojet
e tyre në Maqedoni.
Ndërsa, sa i përket “faktit” se Fazli Veliu është “shpërblyer”
për punën e tij me 8.621 marka gjermane, do të ishte e tepërt të
ndaleshim. Për pozicionin që ka pasur dhe detyrat që ka ushtruar,
ai, nëse do të ishte dikush tjetër, do të kishte përfituar dhjetëra e
ndoshta qindra herë më shumë, gjë që mrekullisht nuk ka asgjë
të përbashkët me figurën e tij dhe gjithë jetën e tij.
Fazli Veliu është njëri ndër figurat më të nderuara dhe të respektuara të lëvizjeve klandestine çlirimtare në Kosovë dhe viset
e tjera shqiptare në ish-Jugosllavi. Ishte një kohë që atë e akuzonin për lidhjet e ngushta që kishte me Familjen Jashari dhe
familjet e tjera të luftës, tani, ndoshta të njëjtët, përmes shpërdorimit të besimit të një gazete prestigjioze, e akuzojnë për të
kundërtën e asaj që i është përkushtuar.
Në të gjithë këtë histori, ajo që edhe për një kohë do të mbetet, është ndjenja jo e mirë përse një gazetë kaq e besueshme u
ngut me një çështje krejtësisht të pabesueshme.
Autori i këtij reagimi është: ish-kryetar i Lëvizjes Popullore
të Kosovës dhe Kryetar i Komisionit të veçantë për Verifikimin
e Ngjarjeve të Luftës në Kosovë.
(Materiali i dërguar me 18 prill 2008 në adresën
e gazetës “Shqip“)
Mik i dashur,
sapo lexova në gazetën Tuaj, të datës 17 prill, artikullin “Një
deputet shqiptar, spiun i serbëve“.
Me vjen keq që një material i tillë, ndërtuar mbi bazën e dy
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dokumenteve, të cilat, jam i bindur, kanë dalë nga kuzhina e
Menduh Thaçit, të ketë gjetur vend në gazetën Tuaj, e cila, pa
dyshim, është më e dëgjuara në të gjithë territoret ku flitet shqip
dhe, po ashtu, përmes internetit, ku lexohet shqip.
Të them të vërtetën, kur lexova lajmin e shkurtër në “Digitalb”, mendova se do të jetë diçka tejet serioze, sepse, në gazetën
tuaj gjen vend gjithnjë serioziteti. Fatkeqësisht që u zhgënjeva.
Njeriu për të cilin flitet është njeri ndër militantët më të sprovuar dhe sikur të kishte qenë denonciator, për vetë pozicionin
që ka pasur, si njeri nder themeluesit e Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, e me pas të Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, dëmet do
të kishin qenë katastrofike, sepse ai ka qenë në dijeni të shumë
e shumë gjërave.
Ndërsa për shpërblimin, prej tetëmijë e ca markash, kushdo
që do të mund të lexojë, do të gjejë një çudi tjetër, pasi, në detyrën e tij, ai ka pasur të bëjë, je me disa mijëra, por me qindra
mijëra marka.
Unë jam i bindur se Menduh Thaçi e filloi fushatën, mjerisht
përmes një organi, të cilit, njerëzit i besojnë.
T’i thashë të gjitha këto si mik i afërt, pasi jam në dijeni se
kohët e fundit, njerëzit e Thaçit, në Maqedoni, kanë filluar të nxjerrin lista ose “fakte“ për figura të ndryshme të luftës. Të njëjtën gjë
e kanë bërë edhe në fillimin e fushatës së fundit... Do të kisha dashur me gjithë shpirt që të mos bini viktimë e “dosjeve“ të tilla, të
cilat, edhe pse hartohen tani, mund të duken të besueshme.
Fazli Veliu, jam i bindur, është një njeri jashtëzakonisht
atdhetar.
Miku juaj,
Bedri Islami
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Musa Xhaferri ose “Ramizi”
I dyti që do të duhej të bëhej kurban i vogël, si pararendje
për kurbanin e madh, do e kishte emrin Musa Xhaferri. E para
gjë që më erdhi në mendje ishte pyetja: “Po ty ku të gjetën, o
Musa”. Pastaj i thirra mendjes, ai ishte pjesë e rrethimit që do i
bëhej figurës së Ali Ahmetit, dhe si një pjesë e tillë, do i duhej
edhe atij të mbante peshën e tij.
Në të vërtetë, Musa Xhaferrin e kam njohur më vonë se
Ali Ahmetin apo Fazli Veliun. Them e kam njohur nga afër,
sepse, në të vërtetë, ka qenë një njohje e dyanshme, disi më
e largët, pasi bënim pjesë në struktura të ndryshme të së
njëjtës Organizatë.
Musa Xhaferri është personazhi tipik i njeriut fisnik në një
dramë të madhe që po kalonte një pjesë e madhe e kombit, në
trevat e tij dhe nën pushtetin e huaj nacionalist. Kishte pasur një
jetë të vështirë, me plot halle, që nga më të voglat e deri tek më
të rëndat, mirëpo ata nuk e kishin ndërruar karakterin e tij, dëshirën për të qenë i rrethuar me miq e shokë, për të besuar tek
ato dhe për t’i bërë vend në jetën e tij. Në pamjen e parë ishte e
vështirë të dalloje tek Musa Xhaferri klandestinin, ashtu si është
ai në përfytyrimin tonë. I veshur kurdoherë me kujdes, i rregullt
në pamjen e jashtme, deri në detaje, i qetë në të folurën e tij, disi
me zë të ulët, përherë i kujdesshëm për të thënë fjalën e duhur,
i pabujshëm, politikisht i vetëdijshëm për qëllimin e tij, ai të
bënte të përfytyroje një segment të inteligjencies, që, duke qenë
pjesë e lëvizjes klandestine çlirimtare, kishte ruajtur qetësinë për
të qenë pjesë e përmbysjes së madhe.
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Herën e parë, kur jemi takuar së bashku, unë isha me Ramiz
Lladrovcin. Dëgjova se e thirri “Ramiz”, dhe mendova se po
njihja edhe një njeri tjetër me të njëjtin emër. Kishte qenë pseudonimi i tij.
Në Mbledhjen e Gjashtë të Përgjithshme të Lëvizjes Popullore të Kosovës, së bashku, ne u zgjodhëm në Komisionin për
drejtimin e saj. Rastësisht, të zgjedhurit për të drejtuar, ishin nga
të gjitha trojet. Adnan Asllani vinte nga Kosova Lindore, Musa
Xhaferri nga Kërçova, Mehmet Bislimi ishte nga Drenica, Bardhyl Mahmuti ishte nga Tetova, por Prishtina kishte qenë fushëveprimi i jetës së tij politike, dhe unë nga Shkodra. Musai ishte
ulur afër meje, ishte serioz, ai ishte në dijeni të shumë gjërave,
dhe priste i tendosur të kishte përplasje. Nuk e kuptoja tensionin
e tij, mirëpo e shihja se ai mund të përballonte gjithçka qetësisht,
pavarësisht se, herë pas here, vërehej dhe kishte një ngulmim
për të qartësuar gjërat. Do të ishte një ditë me plot të papritura,
të cilat mund të ktheheshin edhe në shqetësuese.
Shpesh herë, kur gjërat filluan të qartësohen mrekullisht
shpejt, kam menduar për ankthin që barte mbi vete Musa Xhaferri. Natyrisht, ai njihej si një njeri që kishte lidhje të afërta me
Ali Ahmetin, dhe kjo lidhje, e cila fillimisht kishte qenë shoqërore, tashti kishte filluar të ngjasonte edhe në perceptimin e gjërave, në mentalitet, në krijimin e nje mjedisi të qetë, saktësisht
të bindur se përmes tij mund të fitohej më shumë se përmes acarimit. Nga Aliu, ose e kishte të vetvetishme, ai kishte marrë bindjen për të lënë kurdoherë një portë të hapur, për të mos mbyllur
të gjitha shtigjet, si dhe perceptimin e qartë se, në këtë luftë, të
gjithë mund të kishin pjesën e tyre të përballimit.
Më telefonoi një ditë dhe kishte mendimin për të krijuar një
këshill të përbashkët, edhe me struktura të tjera politike, në
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mbështetje të luftës në Kosovë, dhe kështu, sinqerisht kishte
bindjen, se njerëzit mund të ishin më të afruar. Natyrisht që isha
i një mendje, por i pasionuar pas Organizatës, i dhashë mendimin se, në gjithë këtë lidhje, roli primar i Organizatës nuk duhej
të humbiste. Musai ishte më i gjerë, si duket edhe vuajtjet e tij
kishin qenë më të mëdha.
Shpesh herë jemi takuar me njëri-tjetrin, unë kam parë
gjithnjë pas figurës së tij të rregullt e të qetë njeriun e duhur për
të bërë punë të rëndësishme. E kam takuar, edhe kur pas luftës
në Kosovë, ai ishte klandestin ose gjysmë klandestin, e përsëri
kam ndjerë se ai nuk e kishte humbur qetësinë e tij.
Musa Xhaferri ka zakonin e mirë që kur flet me të ai të shikon në sy, është i vëmendshëm ndaj fjalëve dhe i respekton ato.
Zakonisht ai nuk ngutet kur flet, ka të folurën e qetë të njeriut
që e di se çka thotë, përse dhe për çfarë është fjala, ai futet në
plejadën e klandestinëve intelektualë të organizuar në strukturat
çlirimtare, dhe ndonëse herë-herë nuk është shfaqur, ai ka pasur
karizmin për të qenë i pranishëm, jo vëzhgues, por pjesë e lëvizjeve të mëdha të kohës.
Tek shqiptarët nga Maqedonia, sidomos tek pjesa të cilën e
kam njohur më nga afër, është përherë e vazhdueshme dëshira
për të qenë i pranishëm, pa u dukur. Është një veti e rrallë kjo,
si duket kjo ka të bëjë edhe me vetitë që kanë mëtuar si trevë,
apo edhe thjesht nga fakti se jeta u ka mësuar një gjë të tillë.
Kam njohur mjaft djem të tillë, shumë nga të cilët do të spikasnin në lëvizjen çlirimtare. Secili prej tyre kishte diçka të veçantë
dhe të gjithë së bashku kishin virtytin e thjeshtësisë. Bardhyl
Mahmuti ishte më impulsiv dhe më i drejtpërdrejtë, Bilall Sherifi ishte më i qetë dhe si përherë i mbushur me ide të vyera,
Fadil Bajrami më i shtruar, Tahir Hani ishte përvuajtja e kthyer
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në shembull qëndrese, Isuf Sherifi ishte romantiku idealist i pandreqshëm, Musa Demiri - alias “Haxhi Baba” -ishte njeriu i lëvizshëm, që nuk mund të qetësohej; Ismet Jashari - alias
komandan ‘Kumanova’ - kishte në vete ndjenjën e bukur se Kumanova mund të ishte kudo ku ishte ndershmëria... Kam njohur
shumë, me vlera dhe tipare të ndryshme, por edhe me të përbashkëtën e thjeshtësisë.
Musë Xhaferri i kishte të vetat sinqeritetin dhe seriozitetin,
respektin për fjalën, dhe nuk e di pse, sa herë që ndahesha prej
tij, kisha bindjen se tashmë për të do të ketë më shumë jetë se
deri asaj kohe. Sepse e njihja gjithnjë e më mirë dhe i besoja
përherë e më shumë. Kjo nuk ka ndryshuar as tani.
Nuk e di pse hartuesve të dosjeve të rreme iu mbush mendja
të përfshijnë edhe emrin e tij. Por jam i bindur se edhe ai vetë
nuk do të ndihej i qetë nëse do të ishte lënë krejt anash sulmeve
të gjithë farë lloji. Normalisht, më të sulmuarit janë njerëzit që
kanë veti dhe vlera, nga ky rregull nuk përjashtohet edhe Musa
Xhaferri, i cili, dhjetëra vite njohje, bashkëveprimtari dhe miqësi
me Ali Ahmetin, nuk mund t’i kalonte kaq lehtë.
Nga bashkëpunimi me Aliun ai ka qenë disa herë nën vëmendjen e strukturave të ndryshme, sidomos pas fillimit të hapur
të luftës në Maqedoni. Shumë shpejt ai u bë njeriu që kërkohej,
që donin të dinin më shumë për të, që filloi të ndiqej veprimtaria
e rrugëtimi tij, që filloi të ketë pengesa të ndryshme, që menjëherë ndjeu vështirësinë e realizimit të asaj që duhej të bënte. Në
të vërtetë, ai ka pritur edhe më shumë se kaq. Disa herë, në vite
të ndryshme e vende të ndryshme, ai ka qenë i rrezikuar, jo rrallë
i është dashur të bënte momentin e madh për të qenë jashtë rrethit të asgjësimit ose të burgosjes, ka provuar shumë gjëra, të
cilat, të rënda si kanë qenë, kanë synuar ta përulin.
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Shumë njerëz e dinë jetën e tij, sepse kanë pasur veprimtari
të përbashkët klandestine. Shumë të tjerë kanë dëgjuar.
Jam i bindur se kjo që ndodh sot, me sajesën e dosjeve, pas
të cilave është synuar të njolloset një jetë, nuk do e ketë forcën
e duhur. Është një tallaz që vjen nga i njëjti drejtim, nga kanë
ardhur edhe tallazet e tjerë, por, megjithëse i furishëm dhe i çartur mendërisht, përsëri është i përballueshëm.
Siç thashë, nga miqësia me Ali Ahmetin, ai ka pas herë pas
here mundësinë e pasojave të rënda. Edhe kjo është e njëjta gjë,
është vazhdë e atyre që kanë ndodhur në vite, dhe, si duket, do
të ndodhin edhe për një farë kohe.
Pas luftës në Maqedoni, e kam takuar rrallëherë Musa Xhaferrin. Do të kisha dashur të kishim biseduar më gjatë për gjëra
krejt të tjera, që nuk kanë asnjë lloj lidhje me “legjendën e dosjeve”. Mirëpo, siç thonë në qytetin tim të lindjes, “horri të bën
horr”. Dhe një horr që hyn në mesin e një tregimi, se si e njoha
unë Ali Ahmetin, nuk të lë të qëndrosh i qetë, e herë pas here,
dashje pa dashje, të ndryshon kahun e një bisede.
Nuk e kam lexuar deklaratën reaguese të Musa Xhaferrit
ndaj shpifjeve. As që nuk kam nevojë ta lexoj. Nuk më duhet.
As nuk ia lejoj vetes të dyshoj tek ai. Në fund të fundit, nëse ai
do të kishte qenë një informator i shërbimeve të fshehta, jeta e
shumë shokëve do të kishte qenë më e vështirë, dhe mes tyre,
edhe jeta ime.
Jam krejt i bindur se për Musa Xhaferrin ka pasur një dosje
në Beograd dhe në Shkup, ashtu siç jam i bindur se ai nuk ka
qenë kurrë burim i krijimit të një dosje.
Pas ngjarjeve të rënda që kanë ndodhur në Organizatë, janë
bërë takime, mbledhje të veçanta, analiza, janë ngritur grupe të
veçanta dhe Komisione të posaçme. Një gjë e tillë ka qenë e do- 69 -

mosdoshme të bëhet, sepse, nëse lëvizja klandestine në Kosovë
dhe viset e saj, ishte e hershme, përgatitja e Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës, ishte një gjë e re.
Në dy raste, në vitin 1993 dhe në vitin 1998, Organizata ka
analizuar hollësisht shkaqet që kanë çuar në arrestimet e njohura
të vitit 1993 dhe në vrasjet e janarit 1997: prita e organizuar ndaj
grupit të Fehmi Lladrovcit dhe Rramush Haradinajt, si dhe
ndodhi të ndryshme.
Në të dy materialet unë do të kthehem më pas, në kohën e duhur,
por, në asnjë material, në asnjë analizë, në asnjë rast, qoftë edhe përkitazi, nuk është diskutuar apo trajtuar rreth rolit, emrit dhe punës së
Musa Xhaferrit. Në disa raste, në analizat që janë bërë, janë studiuar
jo vetëm shkaqet që kanë çuar në arrestimet e shokëve, por edhe informatorët që kanë pasur lidhje me shërbimin e fshehtë serb, të cilët,
në një mënyrë ose në një tjetër kishin depërtuar në organizatë, mirëpo
emri dhe figura e Musa Xhaferrit nuk ka kurrë farë lidhje dhe nuk
ka pasur kurrfarë mëdyshje ndaj tij.
Në qershorin e vitit 1998 u ngrit Komisioni i veçantë për
analizimin e disa ngjarjeve të rënda dhe dyshimeve që u ngritën
për shokë të ndryshëm. Nga Organizata jam zgjedhur drejtues i
Komisionit. Ndaj, duke qenë më tepër se i brendshëm në punët
e Komisionit, jam dëshmues se në asnjë rast nuk është ngritur
pikëpyetja më e vogël rreth emrit të Musa Xhaferrit.
Nëse tani ai sulmohet nga jashtë Organizatës, mendoj
se kjo i bën nder atij. Në fund të fundit dëshmon se ka qenë
kurdoherë mbështetës i veprimtarisë së Ali Ahmetit, dhe kjo
që po ndodh, është më e vogla nga ata që mund të presësh
nga mbetjet UBA-ashe.
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Fillesa e njohjes
Për herë të parë Ali Ahmetin e kam takuar në një mbrëmje
mesjanari të vitit 1994. Natyrisht që kisha dëgjuar më herët për
“Abazin”, ashtu siç mendoj se edhe ai kishte dëgjuar për mua,
në mos tjetër, nga shkrimet që kisha filluar të botoja në “Zërin
e Kosovës”. Kishte qenë një njohje nga larg, përmes të tjerëve,
dhe po ashtu, edhe takimi ynë do të ishte përmes të tjerëve. Ibrahim Kelmendi më telefonoi në shtëpi në mbrëmje vonë, diku
pas orës 21.00, dhe më tha se ishin nisur të vinin tek unë Fazli
Veliu, Abazi dhe Emrush Xhemajli. Emrushin e kisha takuar
edhe më parë, në Shtutgart. Nuk e dija pse mbante pas vetes një
çantë të meshintë, si komisarët në filmat e dikurshëm të luftës,
mirëpo, kur e njoha më pas, jo vetëm atë, por edhe disa nga pjesëtarët e familjes së tij, mësova shumë më tepër dhe e respektoja
përherë e më shumë.
Ata erdhën në mbrëmje vonë. Në mos qofsha i gabuar, së
bashku me ta ishte edhe Shukri Buja, i cili që në atë kohë njihej
edhe me emërin e dytë, “Gazetari”. Kërkuan ndjesë se kishin ardhur kaq vonë. Nuk e dija tamam shkakun e ardhjes së tyre. Fillimisht mendova se kishte qenë një ndalesë e zakonshme, ndoshta
për të bërë një pushim nga një rrugëtim i gjatë. Megjithëse nuk i
pyeta se nga vinin dhe se ku do të shkonin. E dija se të gjithë banonin në Zvicër. Banesa ime nga kufiri ishte diku një orë e gjysmë
larg, dhe nuk ishte mirë të udhëtonin nëpër një natë mesjanari.
Profesor Fazliu kishte gjithnjë drojën se kishin ardhur në
një orë aq të vonët. Aliu qëndronte i heshtur. Emrushi më tha
diçka për shokët e organizuar në Këshillin Popullor të Shtutg- 71 -

artit, ku bëja pjesë edhe unë, pastaj biseda nuk po ecte. Abazi e
kishte zakon që kur fliste, lëvizte ngadalë me duar, përgjithësisht
të mbajtura pranë vetes, por në një mënyrë si të donte të përcaktonte edhe ashtu atë që kishte thënë, të folurën e kishte të ngadaltë, gishtërinjtë i kishte të zverdhur nga duhani që pinte, kur
donte të nënvizonte diçka lëvizte kokën me një të anuar të lehtë
nga ana e majtë. Ndalesa, nga një fjali në tjetrën, ishte më e gjatë
se zakonisht, si një njeri që vramendet për veten apo për ndonjë
gjë tjetër. Më pas kam menduar se, në pamjen e parë, të dukej
sikur ishte i prirë drejt dy gjërave, që ishin vërtet të fisme, sidomos në prag lufte, mërisë së furishme dhe miqësisë. Më vonë,
pasi u njohëm më tej, mendimi im u përgjithësua dhe u bë më i
qartë: Mërinë nuk e kishte edhe aq të furishme, ndërsa miqësinë
e kishte të thellë. Meqenëse herë pas here nuk ishte vetëm një
njeri i vetëm, por përmblidhte disa syresh bashkë, ai kuptonte
çdo lloj gjendje dhe përshtatej në mënyrën më të zhdërvjelltë.
Asaj nate, ata kishin ardhur me mendimin që të më ftonin
të bëhesha pjesë aktive e Organizatës së tyre, Lëvizjes Popullore
të Kosovës, e njëkohësisht të bëhesha edhe njëri ndër hallkat e
strukturave drejtuese. Tashmë e dija programin e Organizatës.
Në rrethin tim miqësor ishin disa nga emrat e njohur të Lëvizjes,
si: Hasan Ukhaxhaj, Ibrahim Kelmendi, Fehmi Lladrovci, Begzat Gashi, Sabri Kiçmari, Ramiz Lladrovci, Selim Krasniqi,
Xhemail Fetahu. Më pas do të njihja të tjerë, mes të cilëve përjetësisht nuk do të mund të harroj Iliaz Kodrën. Ishin një plejadë
e shkëlqyer, ftesa e të cilëve për të punuar së bashku, domosdo
që do të kishte mbështetje.
Me Aliun ne biseduam më gjatë. Pas darkës ata deshën të
largoheshin, por i ndala. Ishin të lodhur. Ishte një kohë kur po
ngriheshin shumë themele njëkohësisht dhe po prisheshin
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shumë tabu. Emrushi ishte më i rrëmbyeshëm, Abazi më i qetë,
“Daja i Madh” kishte rënë të pushonte.
Jam takuar më vonë, në rrethana të tjera, me dhjetëra herë,
me Abazin dhe të tjerët. I kam pasur miq në shtëpinë time dhe
kam bujtur tek ata. Nganjëherë njohja e parë ka rëndësinë e vet
të pashmangshme, ajo bëhet përcaktuese për shumë gjëra në të
ardhmen, mbi atë njohje mund të ndërtohet një miqësi e mirë
ose të ketë një heshtje asnjanëse.
Me Abazin është e pamundur të mos ndërtosh miqësi të
mirë, rrethanat të krijohen të tilla, saqë edhe kur ke përplasje me
të, edhe kur ndeshja e mendimit është e domosdoshme, përsëri
e sheh se ai nuk i ka hedhur në erë të gjitha urat, se ai po e ruan
një shteg ku mund të takoheni përsëri. Në të vërtetë, në njohjen
tonë të gjatë, nuk kemi pasur kurrë nevojën e ruajtjes së një ure
apo të një shtegu, i kemi pasur të gjitha rrugët e hapura dhe nuk
kemi menduar se pas kësaj ndodhie mund të ketë një shembje.
Kanë rrjedhur 17 vite që atëherë, shumë ngjarje janë bërë
të së shkuarës, disa edhe janë harruar, pasi harrimi është një vlerë
njerëzore, megjithatë, edhe ata që kanë mbetur, janë të shumta.
Unë e kam parë atë fillimisht si njeri dhe si militant, më pas si
shok dhe si mik, pastaj si bashkëdrejtues të një Organizate klandestine çlirimtare dhe, në fund, si liderin e një kryengritje. Mund
të them bindshëm, se nga njëra fazë e njohjes tek tjetra, ka pasur
fare pak ndryshim, çdo gjë ka qenë natyrshëm, megjithëse koha
ka lëvizur, kjo miqësi i ka qëndruar kohës. Përgjithësisht Aliu i
sotëm dhe Abazi i djeshëm përpiqet të mos i humbë miqtë,
asnjëherë nuk kam gjetur dikë që, duke qenë për një kohë relativisht të gjatë, mik i tij, pas disa kohësh është rikthyer në të kundërtën e miqësisë. Mund të kenë probleme mes tyre, ndoshta
janë edhe të kundërt në qëndrime, sidomos sot, kur gjërat lëvizin
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ndryshe nga sa më parë, por është e pamundur të jesh armik me
të. Si duket, ai qysh herët, e ndau mendjen nga do të ketë trajektoren e miqve të tij, dhe nga do të ketë ata me të cilët nuk do
të mund të bëjë kurrë miqësi.
Abazi ishte një njeri që mbikëqyrej, por që nuk mbikëqyrte
njeri. Fillimisht ishte mbikëqyrur nga organet e shërbimit të
fshehtë serb në Kosovë, ishte arrestuar, u kishte shpëtuar arrestimeve të tjera, kishte qëndruar klandestin, kishte lëvizur me
emra të rremë, ishte strehuar në shtëpi të panjohura, kishte kapërcyer kufijtë; herë pas here kishte qenë nën vëmendjen e
strukturave të specializuara në vendin ku iu desh të jetonte në
mërgim, këto kishin qenë më të padukshme dhe njëkohësisht jo
të rrezikshme; pastaj është mbikëqyrur gjatë luftës në Kosovë,
edhe pse shumicën e kohës ishte në Shqipëri, u bë qendër e vëmendjes në pragun e luftës dhe gjatë saj në Maqedoni, e këtu, e
di fare mirë, sidomos në fillimet e saj, do të jetë i përgjuari i
madh; ... e nganjëherë iu desh të ndjente edhe mbishkrimin e
strukturave që i takonte.
Tani ka shumë njerëz, edhe në hierarkinë e shtetit shqiptar,
që mburren pafundësisht për ndihmën që kanë dhënë në luftën
e shqiptarëve në Maqedoni. E vërteta nuk është gjithnjë kështu.
Këshilltarë të rëndësishëm të kohës së atëhershme apo ministra,
kërkuan me forcë, me arrogancën që të jep pushteti, që të ndalohej lufta, të ktheheshin luftëtarët nga kishin ardhur; bënë presion të kahdoshëm, vendosën nën mbikëqyrje çdo lëvizje që po
bëhej, herë pas here përpiqeshin edhe të ndalnin në mesin e rrugës atë që kishte filluar e që nuk mund të ndalej. Kjo ka qenë
një periudhë e vështirë për të dhe për strukturat pranë tij. Ajo që
kishte filluar në viset shqiptare nën Maqedoni ishin e treta
përpjekje e madhe e shqiptarëve në fare pak kohë, mirëpo,
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ndërsa në të parën kishte qenë e ndërthurur heroikja dhe
tragjikja me një përfundim sido-kudo të mirë, në të dytën,
në Kosovën Lindore, kishte mbizotëruar tragjikja, duke
pasur një fund të dhimbshëm, ndërsa tani, kishte filluar dhe
nuk dihej se çfarë do të ndodhte...
Jo gjithmonë gjërat do të ishin kaq të qarta, herë pas here, si
një rikthim i makthit dhe i enigmës, do të shfaqeshin ngjarje, të
cilat, do të mund të kishin pasur pasoja të jashtëzakonshme. Unë
do të tregoj njërën prej tyre:
Në shtatorin e vitit 1998, saktësisht me 26 shtator, vetëm
katër ditë pasi ishte vrarë Fehmi dhe Xheva Lladrovci, pa dyshim dy nga miqtë e tij më të afërt, Abazi do të ishte cak i një synimi, që mund të ishte fatal. Disa vite më vonë, më ka rënë rasti
ta kem njohur ngjarjen, ndoshta më hollësisht nga sa mund të
shkruhet, ndalesën e tij në rrugën drejt Durrësit nga njerëz të
panjohur, ndonjëri edhe i uniformuar, të cilët, ndoshta do të kishin bërë më tej, nëse nuk do të ishin ndaluar në momentin e fundit, jo për dëshirën e tyre. Në shtatorin e vitit 1998 ende nuk
kishte filluar lufta në Maqedoni, pak vetë e dinin se ishte gjithçka në përgatitje dhe se nuk ishte hequr dorë nga e drejta për të
zgjidhur vetë një çështje të mohuar dhe të nëpërkëmbur, dhe
njerëzit që donin të ndalin këtë, nuk ishin të paktë. Megjithatë,
asnjëherë publikisht çështja nuk u zgjidh deri në fund dhe nuk
u bë e qartë se kush qëndronte pas njerëzve, ndonjëri i uniformuar, që e ndalën në rrugë, që filluan ta shantazhojnë dhe ta kidnapojnë, dhe do të kishin shkuar më tej, nëse nuk do të ishin
ndërprerë befasisht. Katër muaj më parë, në një pritë të tillë, por
natën, ishte vrarë Ilir Konushevci, komandanti i strukturave të
logjistikës në Shqipëri dhe prej vitesh ai kishte qenë bashkëveprimtar me Ali Ahmetit. Të ishte kjo një tentativë për të përsë- 75 -

ritur ngjarjen... tashmë kjo nuk mund të dihet, ajo që qëndron
ende, është në faktin që ndalesa ndodhi befasisht, krejt e
dhunshme dhe mund të kishte një fund tragjik. Ka edhe një fakt
tjetër domethënës, të cilin e thashë jo rastësisht në fillimin e këtij
paragrafi: ngjarja do të ndodhte vetëm 4 ditë pasi ishte vrarë në
betejë miku i tij i ngushtë, dhe në një farë mënyre vetja e tij e
dytë, Fehmi Lladrovci, dhe kjo e bënte më të lehtë mungesën e
shpagimit ndaj humbjes së tij.
Herë pas here i jam rikthyer kësaj ngjarjeje, jam krejt i bindur se e gjithë ajo që mund të ndodhte, ishte jashtë strukturave
të Organizatës, dhe më shumë se çdo gjë tjetër kishte lidhje me
strukturat UDB-ashe, të cilat, dashur pa dashur, ishin të qëndrueshme në Tiranë, edhe në pikun e luftës. Në shtatorin e vitit
1998, Abazi, krahas të tjerave, kishte marrë përsipër mbikëqyrjen e strukturave të logjistikës për zonën operative të Dukagjinit,
dhe ishte e mundshme që njerëz të lidhur me strukturat e FARKut, pas dështimit të puçit të shtatorit 1998 në Tiranë, kërkuan një
peng, ku mund të shfrynin dufin e tyre. Ky është mendimi im,
mund të jetë i gabuar, por të gjitha shenjat të çojnë drejt saj. Më
vonë, unë e diskutova këtë me një njeri, i cili, ndërsa ishte në
lidhje me ne, qëndronte në strukturat e FARK-ut, dhe mëdyshja
e tij e forcoi bindjen time.
Kam pasur gjithnjë mendimin, më pas bindjen, se Abazi
ishte një shpirt i drejtë dhe plot përbuzje ndaj intrigave, që megjithatë, duke bashkuar në një, dozën emocionale, romantike do
të thosha, me misterin e njeriut të lëvizjes klandestine, do të përbënte edhe thelbin e qëndrimeve të tij ndaj ngjarjeve. Në të vërtetë, edhe në çaste shumë të rënda, kur do të ishte tejet e natyrshme
që të shpërthente, unë nuk e kam parë kurrë nervoz ose të paqetë,
herë-herë më dukej i ftohtë si akulli, mirëpo të detyronte ta res- 76 -

pektoje. Unë edhe sot mendoj se ai ishte një njeri i panjollë, por
që nuk gabonte duke menduar se nuk ishte i pagabueshëm.
Nuk ka rrugë tjetër për një veprimtar i lëvizjes klandestine, i
cili i ka hyrë rrugës së përmbysjes së një pushteti ende pa u bërë
student. Një njeri i tillë, që ende e kishte përfytyrimin e tij në qetësinë që mund të falte fshati i lindjes apo gjërat e zakonshme të
një jetë të zakonshme, nuk mund t’i hynte rrugës së luftës veçse
për arsyet më të larta. Ali Ahmeti, në fillesën e rrugëtimit të tij politik, e më pas, në vazhdën e lëvizjes klandestine të luftës, do të
kishte rrugë të përpjeta thikë, shpesh herë do të ndodhej në një
rreth plot gremina e hone, ashtu si mjaft nga shokët dhe miqtë e
tij, megjithatë, mrekullisht, do të kishte forcën për të bërë më tej.
Kur ishte student, djalë i ri, ai kishte paraqitjen e një njeriu
të zakonshëm, i dobët, i hequr në fytyrë, tipike për një njeri në
lëvizje, i ardhur nga fshati, dhe që ende është në kërkimin e asaj
që ka ëndërruar. Në vitet e ardhshme, tiparet e tij do të formësoheshin relativisht shpejt, do të bjerë mbi to hija e mendimit, koha
do të lerë shumë shpejt gjurmët e saj, shumë gjëra tek ai do të
ndryshojnë, por dy prej tyre do të mbeteshin të njëllojta: Së pari,
mënyra e tij e të folurit, e cila ndryshonte nga mjedisi, në rreth të
ngushtë do të ishte qetësisht e vendosur, me lëvizjen e ngadaltë
të duarve, animin e kokës pak nga e majta; ndërsa në tubimet e
mëdha, mënyra e tij e të folurit do të ishte më e drejtpërdrejtë,
solemne; zëri do të ishte më i prerë, theksi më i vendosur, kontaktin me njerëzit do e vendoste mrekullisht shpejt; dhe së dyti,
qetësia, përmbajtja e vetes në të gjitha situatat.
Unë kam qenë me të thuajse që nga tubimet e para në përkrahje të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ka qenë e vështirë asokohe të përmbaheshe nga vrundullimi i sajesave, denigrimi i
fakteve, krijimi i mjegullës që po hidhej; aq sa ka qenë e vështirë
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që të mbaje në vete atë që dije më shumë, dhe që nuk mund të
thuhej. Në organizatë ishin disa njerëz që dinin më shumë, edhe
se ne të tjerët. Disa dinin për shkak të lidhjeve të dikurshme te
të afërmve të tyre, rrethit ku bënin pjesë, mjedisit nga kishin ardhur; disa të tjerë dinin më shumë sepse kishin lënë pas vetes pasuesit e tyre, ashtu si kishte edhe nga ata që dinin thuajse
gjithçka, por këto ishin më të paktët dhe mund të përmblidheshin
në gishtat e njërës dorë. Në këta të fundit ishte edhe Ali Ahmeti.
Të shtunën e dytë të shtatorit 1996 Lëvizja Popullore e Kosovës në Zvicër kishte ftuar njerëzit në një nga tubimet e zakonshme që bëheshin atëherë. Në Kosovë javët e mëparshme kishin
qenë plot ngjarje të pazakonta: më 28 gusht, rreth orës tre të
mëngjesit, UÇK-ja sulmoi me bomba dore ndërtesën e policisë
serbe në fshatin Qollopek të komunës së Pejës. Po atë ditë, rreth
orës 15.00, në mes të fshatit Lupç, pjesëtarët e UÇK-së ndërmorën atentatin kundër inspektorit të lartë në Prishtinë, kolaboracionistit Ejup Bajgora. Tri ditë më vonë, më 31 gusht, do të
sulmohej stacioni i policisë në fshatin Kliçinë, komuna e Pejës.
Të nesërmen, më 1 shtator 1996, zoti Rugova do të nënshkruajë Dogovorin (Marrëveshjen) me presidentin serb Millosheviç, për “përmirësimin” e kushteve të arsimit në Kosovë.
Ndërsa fliste për aksionet që kishin ndodhur, sidomos ndaj
një kolaboracionisti, Aliu tregoi se kjo ishte hera e parë që njësitë
e UÇK-së ndërmarrin aksione gjatë ditës, në ndryshim nga aksionet e tjera që janë bërë gjatë natës. Ai tregoi se dy nga pjesëmarrësit në këtë aksion e pritën kolaboracionistin deri sa ai po
dilte nga autobusi, dhe nga një afërsi prej dy metrave, nxorën
automatikët dhe e kryen aksionin. Ishte një hollësi që mund të
vinte nga një njeri që ishte mirë në dijeni të ngjarjes.
Megjithatë njerëzit ishin dyshues, pyetjet e atëhershme sot
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mund të duken naive dhe të pakuptimta, mirëpo kishin ende forcën
të ndikonin tek të tjerët. Mund të trazoheshe nga një mori pyetjesh
pa anë, mirëpo duhet të kishte edhe durimin. Pra, duhet të lije një
shteg të hapur, jo për të ikur, por për të ardhur të tjerët tek ti.
Disa kohë më vonë, po në Cyrih, në të njëjtën ndërtesë, do
të bëhej një tubim tjetër. Kryetar i Nëndegës së Lëvizjes në Zvicër në atë kohë ishte Ramadan Avdiu. Pas referateve do të bëhej,
si zakonisht, bashkëbisedimi me njerëzit, të cilët donin të dinin
edhe përtej asaj që ishte thënë në fjalët përkatëse. Për të biseduar
me njerëzit ne ishim tre vetë: Ramadani, prishtinali, nga më të
vyerit në organizatë; Ali Ahmeti, zajazas, që dinte më shumë;
dhe unë, nga Shkodra, nuk kishte veç pak kohë që isha zgjedhur
si kryetar i Organizatës.
Ishte kohë tjetër tashmë, gjërat ishin qartësuar, ishin më të
njohura, lufta ishte në ashkun e saj. Shumëkush nga ata që ishin
në sallë kishin të afërmit në luftë. Lëvizja ishte bërë, pa asnjë
dyshim, faktori kryesor i promovimit politik; ishin hequr mjaft
enigma, por kishte ende mjaft pikëpyetje. Sidoqoftë, tani ishte
më lehtë, mund të merrje frymë më lirisht. Fakti që të tre ishim
nga tri krahina të ndryshme, na bënte më të qetë. Nga salla folën
mjaft njerëz, mes tyre edhe një burrë, disi i moshuar, të cilin e
kisha parë edhe herë të tjera. Mbaj mend se ai e përkrahu luftën
dhe fondin “Vendlindja thërret”. Kur mbaruam dhe po pinim
një kafe së bashku, tek Aliu u afrua dikush dhe i tha: “Pikërisht
keni meritë që e bindët atë burrin e moshuar, se dikur ishte kundër, se kishte folur ca si shumë...”
Aliu e dëgjoi dhe i tha butësisht se njerëzit duhen kuptuar
dhe se, në fund të fundit, a mos do të ishte më mirë që ai edhe
sot të ishte kundër, apo që është bërë i të njëjtit mendim me të
tjerët. Pastaj u kthye nga unë dhe më tha: “Njerëzit tanë ngan- 79 -

jëherë nguten, Bacalok, nuk po i hapin dyert për të tjerët, nëse ke
qenë një herë kundër, e mbajnë mend, të shohin edhe sot, si të kanë
parë dikur, nuk e mendojnë se ndoshta rrethanat, rrethi miqësor, fjala
me peshë e dikujt tjetër, ka ndikuar më fort se fjala jonë...”
A ka pasur ndonjë rast kur ne nuk kishim të njëjtin mendim?
Sigurisht që po. Kishte qëndrime të ndryshme për ngjarje të
vogla, kishte edhe për ngjarje të rëndësishme.

- 80 -

Kjo është historia e një vendimi
Në të vërtetë, fragmente nga ky vendim, bëhen të njohura
për herë të parë. Ai ka një parathënie të ngjarjeve.
Disa kohë më parë, mbi bazën e një vendimi të Këshillit të
Përgjithshëm të LPK-së, dy nga figurat më të njohura dhe më
me autoritet të saj, Ramiz Lladrovci dhe Halil Selimi, ishin caktuar si përfaqësues të Organizatës dhe të Fondit “Vendlindja
thërret” në Shqipëri. Paraprakisht kisha diskutuar për Xhavit
Halitin, si përfaqësuesi kryesor i Organizatës dhe i Shtabit të
Përgjithshëm të UÇK-së në Tiranë, si dhe me drejtues të shtetit
shqiptar, për forcimin e këtij sektori, i cili, me ngjarjet që po rriteshin, nuk mund të përballohej më nga një njeri i vetëm. Mirëpo, ndërsa në parim kishim rënë dakord, në praktikë fillimisht
kishin lindur pengesa të natyrshme, por që, nëse rriteshin, do të
kishin mundësi të sillnin edhe pasoja.
Problemi thelbësor sillej rreth kompetencave që duhej të
kishin njerëzit, mënyrës së organizimit. Dhe pikërisht në ditët
kur tensioni mund të rritej, unë bisedova me Azem Sylën dhe
ramë në një mendje se unë duhej të shkoja edhe një herë në Tiranë dhe ta diskutonim së bashku. Ndërkohë i dërgova pjesë nga
procesverbali i Mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm, më 13
shtator 1998, si dhe Vendimin përkatës.
Për hir të saktësisë, po sjell disa fragmente nga procesverbali i kësaj mbledhjeje, më shumë për të saktësuar se
brenda Organizatës ka pasur kurdoherë një mendim të përbashkët. Atë ditë, më 13 shtator, ishte bërë analiza e Fondit
“Vendlindja thërret” dhe ishte zgjedhur kryesia e re e saj.
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Drejtues i Fondit u rizgjodh Jashar Salihu, ndërsa zëvendës i
tij Xhemail Fetahu.
Shënime nga procesverbali:
Bedriu (Islami): - Për përfaqësues të Lëvizjes dhe të Fondit
në Shqipëri, krahas Zekës, i cili mbetet figura kryesore, unë propozoj Halil Selimin. Unë nuk e njoh nga afër, por më kanë folur
shokët, është biseduar paraprakisht me të, nëse e merr këtë detyrë apo jo, dhe ai është përgjigjur pozitivisht. Nga materialet
që kam lexuar në arkivin e Lëvizjes, mendoj se është shok i pjekur, serioz. Adnan Asllani dhe Abazi (Ali Ahmeti) e njohin.
Ramizi (Lladrovci): - E njohim të gjithë.
Bedriu: - Të bisedojmë për këtë alternativë dhe shokët le
të japin edhe mendime të tjera. Duhet të kenë parasysh se është
një detyrë shumë e vështirë, me shumë përgjegjësi, dhe mund
të them, edhe shumë e rrezikshme. Duhet të kemi parasysh edhe
problemet e tjera që lidhen me specifikën e punës së tyre. Ky
propozim që i bëhet sot Këshillit të Përgjithshëm, është diskutuar në Kryesi, të gjithë jemi dakord, por krahas tij, duhet të caktojmë edhe një shok tjetër, i cili të jetë njëlloj i rëndësishëm, të
punojnë si një trupë, të cilët, do t’i vënë, si të thuash “nën
hyqëm”, të gjithë ata që veprojnë në Shqipëri. Pra, të jetë një
trupë ku do të bëhet paraqitja e Organizatës, ku do të bëhet përqendrimi më i duhur i mjeteve dhe shpërndarja e tyre.
Violeta (Demiri): - Kjo trupë do të shkojë në ndihmë të
atyre të treve që janë aty, pra Zekës, Azemit dhe Raifit, apo
do të jetë në vete...
Bedriu: - Ky është një sektor i ri që po krijojmë në Tiranë
dhe që del nga vendimi që porsa morën për mbarëvajtjen e më- 82 -

tejshme të Fondit “Vendlindja thërret”, por edhe nga vendimi
që kemi marrë për centralizimin e fondit në Shqipëri. Ky sektor,
nuk i bie ndesh sektorit të veçantë, por bashkëpunojnë me njëritjetrin. Për krijimin e këtij sektori është biseduar paraprakisht
edhe me Zekën (Xhavit Haliti), është biseduar edhe me të tjerë,
të gjithë janë dakord që të bëhet centralizimi i fondit.
Ibrahimi (Kelmendi): - Kam drojën se nuk do e kenë të
lehtë. Po nuk i mbështetëm fort, më mirë të mos i nisim.
Jashari (Salihu): - Askush nuk ka menduar të hiqet njëri e
të vendoset tjetri. Nuk hiqet as Zeka, as Raifi, as Daja, askush.
Ata, Zeka e Daja, vazhdojnë të jenë përfaqësues të Organizatës,
kryesia e ka të qartë këtë dhe kështu kemi vendosur. Ibrahimi
nuk ka qenë në atë mbledhje të Kryesisë, por edhe ai është dakord. Ata e bien listën e përafërt, se kaq mjete kemi ble, shuma
e parave është kaq, urdhëro e të vazhdojmë.
Naseri (Idrizi): - Duhet edhe të kontrollohen blerjet, janë
ble apo nuk janë ble, duhet të flitet me njëri-tjetrin, ku është më
mirë, më afër, pa rrezik.
Propozohet edhe Ramiz Lladrovci.
Jashari: - Ai që emërohet duhet të rrijë në Shqipëri.
Mehmeti (Bislimi): - Përgjegjësi kryesor i këtij grupi duhet
të jetë anëtar i Këshillit të Përgjithshëm, duhet të dimë se ku
duhet të kërkojmë llogari e kush duhet të përgjigjet. Halili nuk
mund të vijë këtu vetëm të raportojë.
Propozohet që përgjegjës të jetë Ramizi.
Ramizi: - Unë nuk pranoj të jem përgjegjës para Halil Selimit. Unë pranoj me kënaqësi të punoj me Selimin, kam siguri
tek ai, kemi qenë bashkë edhe në burg.
- 83 -

Abazi (Ali Ahmeti): - Selimi i çon raportet këtu, ai e di se
ku duhet t’i drejtojë raportet. Por kryesisht të përqendrohemi
për kompetencat që ua jep Këshilli i Përgjithshëm. Sepse po i
caktojmë, por nuk e di se a do të mund t’i dalim zot kur t’i caktojmë. Ne duhet t’i japim grupit kontrollin mbi mjetet dhe jo
vetëm t’i mbajnë mjetet, por të kenë kontroll të plotë...
Kjo e fundit, parashikimi i Abazit se a do të ishim të zotë t’i
përmbajmë kur t’i caktojmë, do të ishte edhe më i vërteti. A do
të ishim në gjendje t’i përmbanim?
Kaloi disa kohë. Të dy shokët kishin filluar nga realizimi i
detyrës së caktuar dhe kishin filluar me seriozitet dhe sukses.
Ishin ditët e fundit të muajit nëntor 1998 dhe ne e kishim lënë
mbledhjen e radhës së Kryesisë së LPK-së, në qytetin e Singenit,
në banesën e Shaban Vishës.
Sapo kishim filluar, dhe kisha menduar të informoja për bisedën me Azem Sylën dhe udhëtimin që do të bëja për në Tiranë,
kur Bardhyl Mahmuti, si nënkryetar i Organizatës, më dha një
letër të Shtabit të Përgjithshëm.
Fragmente nga kjo letër, që është në arkivin e LPK-së, po
sjell për herë të parë në vëmendjen e lexuesve.
Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së
Për Kryesinë dhe Këshillin e Përgjithshëm të LPK-së.
Përmasat e luftës dhe rrethanat e reja të krijuara pas ofensivës së fundit nxorën domosdoshmërinë që lufta jonë dhe strukturat e UÇK-së të profesionalizohen duke krijuar kushte për të
integruar në gjirin e vet tërë potencialin intelektual dhe moral
të popullit shqiptar nën okupim.
Andaj, në vazhdën e strukturimit dhe ristrukturimit të
UÇK-së, që kanë për qëllim finalizimin e mëtejmë të luftës
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sonë çlirimtare duke ngritur shkallën e profesionalizmit në
të gjitha sferat e jetës politike, shoqërore dhe ushtarake,
Shtabi i Përgjithshëm bëri ndryshime cilësore, si në strukturat e veta, ashtu edhe në mënyrën e funksionimit.
Meqenëse ky proces i ristrukturimit ka të bëjë edhe me
strukturat e ngritura në shtetet perëndimore, e shohim të udhës
të njoftojmë Këshillin e Përgjithshëm të LPK-së, me sa vijon:
Administrimi i fondit “Vendlindja thërret” kalon në kompetencë të Drejtorisë Financiare të Shtabit të Përgjithshëm. Ky
vendim nuk cenon aspak kontributin e madh që kanë dhënë e
janë duke dhënë anëtarët e LPK-së.
Për formën e re të strukturimit të Fondit do të lëshohet një
komunikatë për opinionin e gjerë. Përmes kësaj do të bëhen publike edhe emërtimet e reja në kuadër të fondit. Në këto ndryshime vend të merituar u mbetet anëtarëve të LPK-së, Dega
jashtë Vendit.
Deri në publikimin e kësaj komunikate obligohen të gjithë
përgjegjësit e kontove në nivele shtetesh që tërësinë e të hyrave
financiare t’ia dorëzojnë përgjegjësit financiar të Fondit, z. Jashar Salihu, i cili i raporton vetëm Drejtorisë Financiare. Çdo
veprim që shkon në kundërshtim me vendimin e Shtabit të Përgjithshëm do të denoncohet publikisht.
Prishtinë, 14 nëntor 1998.
Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
Duke hequr ndonjë paragraf, ose fjali të parëndësishme,
ky do të ishte thelbi i letrës së 14 nëntorit 1998 të Shtabit të
Përgjithshëm.
Në të vërtetë, më dukej paradoksale ardhja e një letre të tillë.
Deri asaj dite, çdo gjë, ose thuajse çdo gjë, ishte zgjidhur si
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brenda të njëjtës strukturë dhe ishim e njëjta strukturë; nuk kishin ndodhur gjëra shqetësuese, mbështetja kishte qenë më se e
plotë, pavarësisht nga problemet që shoqërojnë rritjen e gjithçkaje; për më tepër, letra nuk ishte firmosur nga askush, nuk kishte
asnjë lloj vule apo detajimi. Këto të fundit, vula, nënshkrimi, etj., më
dukeshin vogëlsira, mirëpo, krejt befas, gjendja u bë tensionuese
edhe në Kryesinë e Organizatës. Ajo që më trazonte më shumë
se gjithçka tjetër ishte në paragrafin që përgjegjësi i Fondit, i
zgjedhur nga Këshilli i Përgjithshëm i LPK-së, njëkohësisht
edhe nënkryetar i Organizatës, i raporton vetëm Drejtorisë Financiare
dhe kështu, mundësia e kontrollit të Fondit, do të ishte e barabartë
me zero. Kjo do të thoshte se një grup njerëzish, sado të aftë dhe të
ditur të ishin ato, tashmë do të qëndronin jashtë çdo lloj kontrolli, jo
vetëm të përdorimit, por edhe të shpërndarjes së drejtë, lidhur me
efikasitetin dhe nevojat që kishin Zonat e ndryshme Operative. Edhe
më përpara kishte pasur probleme të tilla, ata po shkonin drejt shuarjes, tashti mund të rizgjoheshin. Nga ana tjetër, askush më mirë se
Shtabi i Përgjithshëm nuk e dinte se ku i pikonte çatia. Por do
të kishte një shkëputje në mes të strukturave dhe të njerëzve që
deri atëherë i kishin ngritur dhe bartur këto struktura. Nga ana
tjetër, ishte i ndjeshëm edhe mentaliteti i atyre njerëzve, që duke
sakrifikuar për shumë vite, tani që gjithçka po arrihej, do e ndjenin veten të panevojshëm, si të lënë jashtë strukturave.
Parimisht isha i një mendje me idenë e Shtabit të Përgjithshëm. Kishte disa kohë që po kërkohej përqendrimi më i
madh i Fondit. Ecuria e tij ishte marrë pak më parë në analizë
dhe ishin bërë zgjedhjet e reja për strukturën drejtuese. Ishin
ushtruar disa kontrolle për përdorimin e tij. Tani ishte një kohë
krejt tjetër, kur ai po fuqizohej përherë e më tepër, dhe po arrinte
të përballonte kërkesat e rezistencës në Kosovë dhe të gjendjes
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së jashtëzakonshme që ishte atje. Mirëpo, nuk e di pse më dukej
se në fakt letra nuk ishte asgjë tjetër, veçse një kundërvënie ndaj
asaj që kishte vendosur disa javë më parë Këshilli i Përgjithshëm. Po ashtu, më dukej sikur dikush, papritmas, kishte
pasur drojën se kompetencat e tij po rrëshqisnin në drejtime të
tjera, gjë që as nuk ishte menduar kurrë, asnjë moment, as nga
unë, por as nga të tjerët.
Ndërkohë Ibrahim Kelmendi ishte i acaruar. Ai edhe më
parë kishte pasur probleme me kërkesat e zonave operative, të
cilat, duke pasur lidhje të drejtpërdrejta me të, disa herë ankoheshin se nuk kishin mbështetjen e duhur logjistike. Abazi ishte
më i qetë, por nga ndryshimet që bëheshin në portretin e tij, e
dija se kishte një brengë të madhe. Mbi bazën e një lutje që më
kishte drejtuar Ramush Haradinaj që në muajin qershor të atij
viti, Abazi kishte marrë përsipër përkujdesjen e strukturave logjistike që mbështetnin luftimet në Zonën Operative të Dukagjinit. Por, nga ana tjetër, sipas një marrëveshje të heshtur, ai, në
fondin e përcaktuar, kishte gjithnjë “hisen” që i takonte asaj që
po përgatitej. Tani, duke ditur rrethanat që ishin krijuar, kjo rrugë
e mundësi mund të ndrydhej ose të hiqej fare.
Lëvizja Popullore e Kosovës kishte qenë krijuese e Fondit
“Vendlindja thërret”, që në dhjetorin e vitit e 1993 dhe Drejtor
i parë i tij ishte zgjedhur Musa Xhaferri. Disa nga anëtarët e
Kryesisë: Aliu, Jashari, Ibrahimi, Bardhyli, Agushi, kishin qenë
në fillesën e tij si nismëtarë dhe drejtues. Jashar Salihun e kishte
kooptuar “Sektori i rendësisë së veçantë” në vitin 1996, duke e
bërë si drejtues të Fondit. Ai qe bërë njëra ndër figurat më emblematike të kësaj strukture. Askush tjetër, më shumë se sa ai,
nuk kishte bartur mbi vete trazimet e ecurisë së këtij fondi, e po
ashtu, edhe më vonë, askush tjetër, nuk do të kishte mbi vete
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ngarkesat emocionale që kishte ai. Aliu, nga ana tjetër, kishte
një ndikim të jashtëzakonshëm, pesha e tij shtrihej deri tek
shqiptarët në Çikago, të cilët kishin një lidhje të fuqishme me
të. Agushi ishte simbioza e Jasharit, si të thuash, vetja e tij e dytë,
punëtor i palodhur, pa pasur asnjë lloj droje që të merrte përsipër
detyrime të gjithfarëllojshme, pa merakun se mund të ulej figura
e tij. Vazhdoj të mendoj se ai ishte njeriu që plugonte gjithnjë,
pa u lodhur, në arën e së mirës dhe frytet e punës së tij ishin kurdoherë të dobishme. Në Gjermani, ku tani ishte shumica e shqiptarëve të Kosovës, njeriu kryesor rreth të cilit mblidheshin të
tjerët, ishte Ibrahim Kelmendi. Ai kishte gëzuar deri në maksimum besimin e Fehmi Lladrovcit, dhe duke shtuar këtu edhe
besimin që kishte ndaj tij profesor Hasan Ukhaxhaj, e bënte edhe
më të qëndrueshme figurën e tij. Ndërkohë, me mundim, kishte
arritur të çahej korracata mbuluese e Fondit, ai kishte marrë tash
përmasa të reja, nuk ishte më, si të thuash, vetëm derivat i Lëvizjes, pasi në të ishin përfshirë figura të respektuara që, ose nuk
bënin pjesë në Lëvizje, ose edhe ishin në mendime jo shumë
dashamirëse ndaj saj.
Por nuk ishin më vetëm ata: po të ishte fjala për disa anëtarë
të Organizatës, qoftë edhe drejtues të saj, nuk do të kishte asnjë
fije meraku. Problemi ishte në qindra e qindra të tillë, të cilët
prej shumë viteve, ishin rropatur, kishin punuar me përkushtim,
jo rrallë edhe të nëpërkëmbur, kishin shkuar të bisedonin me
njerëzit, dhe mbi të gjitha, deri në fillimin e luftës, kishin mbajtur
ato vetë gjithçka mbi supet e tyre.
Aliu i përmendi këto, ai kishte mendimin që fillimisht
çështja të shtrohej nëpër këshillat popullorë, si quheshin asokohe
strukturat bazë të Organizatës; më pas, kur të merrej mendimi i
tyre, të shtrohej në Këshillin e Përgjithshëm. Ajo që kërkonte
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Aliu do të ishte një si lloj referendumi brenda organizatës, por
nuk kishte edhe aq shumë kohë. Aliu solli si shembull kur
brenda Organizatës ishte bërë një formë e tillë referendumi për
të ardhmen e gazetës “Zëri i Kosovës”. Isha i bindur në dy gjëra:
Nëse shtrohej në të gjithë Organizatën, çështja e një referendumi, si e kërkonte Aliu, projekti i ofruar disi me ngut nga Shtabi
i Përgjithshëm, nuk do të kishte kaluar, pasi ai i njihte mirë të
gjitha strukturat, dhe së dyti, përmes një nisme të tillë, gjërat do
të zgjateshin tej së lejueshmes, dhe do të kishte pasur kohë për
të ndrequr gjërat edhe në formën e re që do të ravijëzohej.
Vendosëm të mblidhej Këshilli i Përgjithshëm. Si zakonisht,
në Würzburg, një qytet thuajse në Gjermaninë qendrore.
Më bëri përshtypje që dy nga miqtë e mi, të njohur si të tillë
edhe në Organizatë, anëtarë të Kryesisë, Aliu dhe Ibrahimi, nuk
bënë asnjë telefonatë gjatë tërë javës, të paktën të thoshin mendimin e tyre, megjithëse e dija paraprakisht.
Një natë para Mbledhjes, në një qytet në jug të Gjermanisë,
u takova me Hashim Thaçin. Vazhdoja të mendoja se përqendrimi i Fondit dhe administrimi i tij nga Shtabi i Përgjithshëm,
ishte një mendim i drejtë, i cili duhej shndërruar në vendim, por,
duke mos prekur asnjë nga premisat dhe përparësitë e Organizatës, sidomos thelbin e asaj që kërkonim, përqendrimin dhe
kontrollin. Nuk mund t’u thuaje njerëzve, pas gjashtë viteve
punë e përpjekje; “Ju faleminderit, por shkoni tani, vetëm disa
do të rrinë”. Ashtu si nuk mund t’u thuaje se “tashti dikush tjetër
do të marrë përsipër kontrollin, ju jeni thjesht e vetëm një servis
financiar”. Me Hashim Thaçin ne ramë në një mendje për procedurat që duheshin ndjekur, strukturat që duheshin krijuar, por
edhe për disa nga njerëzit që duheshin vendosur në ato struktura.
Prej tyre, disa ishin të domosdoshëm, si: Jashari, Xhemajl Fe- 89 -

tahu, Ramiz Lladrovci dhe Halil Selimi në Tiranë, Xhevat Bislimi në Francë dhe Ibrahim Kelmendi në Gjermani. Ishim të një
mendimi se Fondi duhej hapur, që në strukturat e tij të mos jenë
më vetëm anëtarë të Organizatës, për ndryshime në mënyrën se
si do të bëhej kontrolli i administrimit të Fondit, por edhe për
“rrjedhën” që duhej të kishte në strukturat ku ishte Ali Ahmeti.
Mbledhja e Këshillit të Përgjithshëm nuk ishte edhe aq e
lehtë. Ali Ahmeti kishte zënë vend afër meje, dhe herë pas here,
megjithëse nuk jam një duhanpirës, pija nga paketa e tij. Ai ishte
i mërzitur, faktikisht ai dinte shumë më tepër se unë, e po ashtu,
edhe Organizatën, mentalitetin dhe psikologjinë e njerëzve të
saj, e njihte më shumë se sa unë.
Këshilli i Përgjithshëm, pasi i tregova për takimin me Hashim
Thaçin, ra i një mendje. Tre vetë votuan kundër: Aliu, Ibrahim Kelmendi dhe Naser Idrizi. Ishte hera e parë që nuk ishim të një mendimi. Ai më tha dy a tre herë lehtë se po gaboja, se parimisht mund
të kisha të drejtë, por problemet në terren, në luftë, janë pak ndryshe,
dhe roli i organizatës është t’i mënjanojë këto probleme.
Pak kohë më pas, Këshilli i Përgjithshëm e tërhoqi vendimin
e tij, dhe së bashku me Shtabin e Përgjithshëm, u krijua një
strukturë e përbashkët.
Praktikisht, Aliu, Ibrahimi dhe Naseri kishin të drejtë.
Disa ditë më vonë isha mik në shtëpinë e Aliut. Ne qëndruam deri vonë. Natyrisht, tema e përditshme e bisedës ishte
lufta. Vendimi sapo ishte bërë i njohur. Kishte pasur disa reagime
jo të favorshme, sidomos në Zvicër, por nuk e përmendëm atë.
Vura re se ai ishte i qetë, por ndërkohë e dija se kishte filluar të
vinte gjithçka në lëvizje, për të pasur sa më pak dëme dhe për të
qenë në të mbarën gjithçka që ishte e mundur.
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NJERIU I LUFTËS
Në të vërtetë, e gjithë kjo mund të përmblidhet fare shkurt;
ai punoi gjithë jetën e tij për të ndërtuar luftën, dhe kur e gjeti
atë, zgjodhi paqen.
Abazi jetonte për luftën çlirimtare. Ajo ishte bërë pjesë organike e jetës së tij, një domosdoshmëri, që shtrihej në të gjitha
hapësirën, dhe që e kishte zanafillën prej shumë viteve. Ai do të
përfshihet në strukturat e luftës që në fillimet e mendimit për
ngritjen e tyre, edhe kur punët do të jenë serioze, si janë punët e
luftës, por edhe kur ata janë ende kalimtare, e më pastaj, nuk do
të jenë aq të frytshme sa i kishin pritur. Si duket, i mësuar të jetë
portëhapur, ai nuk lë të kalojë mbi të asnjë shans që mund ta
afrojë drejt luftës, fillesës së saj, aksioneve të para, i kërkon vetes
të jetë pjesë e tyre; qetësisht, por me siguri e shtrin praninë e tij
kudo që është e nevojshme. Për të nuk ka rëndësi viti në të cilin
ndodh një fillesë lufte, mosha që ka ai, vendi nga do ia nisë; e
rëndësishme për të janë tri gjëra, të cilat shkurt mund të përmblidhen tek qëllimi, njerëzit që i bartin idetë dhe përkushtimi.
Në fillesën e afirmimit të tij si militant, pra, kur ende nuk
është bërë plotësisht një figurë e gjithëpranuar si e domosdoshme, ai do të ketë fatin të jetë pjesë e organizimit dhe e strukturave të Rexhep Malës dhe të Nuhi Berishës. Në këtë mjedis
bëhet fjalë për Partinë e Luftës, ide, e cila, herë shfaqet si e Rexhep Malës dhe herë e Kadri Osmanit, dhe megjithëse nuk është
dakord me gjërat anësore të saj, si titujt e gradat, e përkrah idenë
si të tillë, aq më tepër se aty do të jetë edhe njëri nga miqtë e tij
të përhershëm, Fehmi Lladrovci.
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Nëse në fillim me këtë ide do të vijë edhe bjerrja e parë, kjo
nuk do të thotë se është hequr dorë nga qëllimi. Ndoshta kishte
qenë një ide e parakohshme, ndoshta mjegullisht e nxituar, ndonëse me një dëshirë të mirë. Nuk do të kalojnë vetëm fare pak
vite, dhe në mesin e vitit 1985, ai përsëri do të jetë pjesë e ngritjes së strukturave të luftës. Në fillimin e vitit 1985, në Kosovë,
nga bashkimi i grupeve, do të krijohet Komiteti Organizativ, si
organ politik drejtues i Organizatës. Pak më vonë, do të merret
vendimi që të formohej Byroja Organizative, e cila, në një mënyrë, do të luante rolin e një farë qeverie ose organi ekzekutiv,
me gjithë funksionet që mund të kishte një qeveri në klandestinitet. Për herë të parë, në Lëvizjen Popullore të Kosovës, si e
vetmja organizatë klandestine çlirimtare që ishte në Kosovë dhe
në vise, në strukturat drejtuese të saj, do të emërohet një sekretar
për çështjet e luftës, e po ashtu, për herë të parë, do të ngarkohet
një njeri, në “paraqeverinë e Kosovës”, për ngritjen e tyre. Sekretari për çështjet e luftës do të jetë Fehmi Lladrovci.
Me gjithë dëshirën e madhe për të krijuar këtë lëvizje guerrile dhe për ta zgjeruar atë në planin politik në të gjitha trojet
shqiptare, burgosjet e vitit 1985, ndikuan, në një farë mënyre,
që të pushojë së funksionuari Komiteti Organizativ dhe Byroja
Organizative, por kjo do të ishte një kohë e shkurtër, shumë e
shkurtër. Fakti ishte se Organizata ishte goditur në qendrën
drejtuese, por baza kishte mbetur e paprekur. Kjo bëri që, më
shpejt se sa pritej, të kooptohen anëtarë të rinj, të cilët u lidhën
me pjesën tjetër që kishte mbetur.
Ku do të jetë Ali Ahmeti në këtë periudhë? Do të jetë aty,
promotor i ngjarjeve dhe krijues i mundësive për të bërë bashkimin e grupimeve që ishin në Kosovë.
Si kishin rrjedhur ngjarjet?
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Në fillimet e vitit 1982, menjëherë pas përgjakjes së rinisë shqiptare me tanket dhe ushtrinë serbe, arrestimeve dhe
në kulmin e procesit famëkeq të diferencimit, do të dalë në
skenën politike një brez i mrekullueshëm klandestinësh dhe
do të krijohen struktura të rëndësishme të lëvizjes klandestine çlirimtare. Ali Ahmeti priret drejt njerëzve që kishin të
njëjtin mendim me të dhe bëhet pjesë. Është momenti kur
në devizën e tij, krahas fjalës qëndresë, do të shtohet edhe
mendimi se duhej luftuar. Kjo e çon drejt Rexhep Malës,
Nuhi Berishës, Shaban Shalës, Kadri Osmanit, Fehmi Lladrovcit, Xhavit Hazirit, Ahmet Haxhisë. Del kështu në dritë,
pas përgjakjeve të pranverës 1981, një brez i ri klandestinësh
dhe drejtuesish, Ali Ahmeti do të jetë njëri prej tyre.
Ky brez, të cilit i takon denjësisht Ali Ahmeti, pati një fillesë të
jashtëzakonshme, ngjarjet e vitit 1981. U bë pastaj vetë një ecje e
shkëlqyer, e cila, në vërshimin e saj, mori në vete disa nga ngjarjet
më të vrullshme, që u bënë pjesë e kujtesës kolektive të Kosovës
dhe viseve, që jashtëzakonisht ndikuan edhe në vitet e ardhshme.
Kjo kishte edhe një veçori që kishte munguar më parë;
përfshirjen në lëvizjen klandestine nga të gjitha trevat, personifikim i të cilave do të ishin disa nga figurat e njohura klandestine
Bardhyl Mahmuti, Tahir Hani, Pashko Maksuti, Fadil Bajrami,
Bilall Sherifi, të cilët, në një periudhë ose në një tjetër, ishin
pjesë e rëndësishme e saj. Ali Ahmeti, i cili vinte nga viset, si
thuhej atëherë, do të ishte njëri prej tyre, por ai do të kishte edhe
fatin të ishte, mes këtyre periudhave, si një nyjë lidhëse, sepse
do të jetë i pranishëm në të gjitha.
Nëse deri atëherë kishte qenë një lloj shkëputje, jo vetëm e
trevave që ishin copëzuar në republika të ndryshme jugosllave,
por edhe vetë brenda Kosovës, tani, në përmasat e reja të fituara
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dhe në konfigurimin e lëvizjes çlirimtare, pati zgjerim të jashtëzakonshëm. Për herë të parë, si një njësi e vetme, lëvizja klandestine çlirimtare ka frymëmarrjen e saj jo vetëm në viset që u
njohën si Krahina e Kosovës, por në viset shqiptare në Tetovë,
Kumanovë, Strugë, Dibër, Preshevë, Ulqin, Tivar, në Perëndim,
për të shkuar edhe përtej zonave shqipfolëse.
Kjo është periudha kur merr formë ideja e bashkimit të të
gjithë shqiptarëve në Jugosllavi brenda një shteti të vetëm, si
formë e parë, mjaft e gjetur, për të shkuar më pas drejt bashkimit
kombëtar. Njëkohësisht, kjo është edhe periudha kur mendimi
politik i lëvizjeve klandestine çlirimtare pëson një shndërrim të
rëndësishëm; futet ideja e luftës. Kjo gjen pikëtakimin e parë në
idenë e krijimit të Partisë së Luftës, ku do të spikasin disa promotorë. Më të shquarit ishin Rexhep Mala dhe Nuhi Berisha,
që ishin edhe drejtuesit kryesorë të Lëvizjes, pranë tyre ishte
edhe Ali Ahmeti, njëri ndër më të përkushtuarit. Kjo është periudha kur fillon rritja e tij si njeri i lëvizjes klandestine, kur dalëngadalë, por gjithnjë e më furishëm, ai kthehet nga klandestini
i zakonshëm në drejtuesin klandestin; nga njeriu i paqes dhe
idealist, në njeriun përherë në lëvizje dhe gjithë pasion. E vetmja
gjë që nuk ndryshon tek ai, mbetet njeriu idealist, do të thosha
me nuanca të theksuara të revolucionarit romantik. Kjo është
faza e parë e tij, fazë në të cilën ai shkëputet dalëngadalë nga
vendlindja e tij, pa i humbur rrënjët, por duke e ndjerë atë në të
gjitha cepat e Kosovës. Ai fillon ta kërkojë dhe ta gjejë Zajasin,
edhe aty ku nuk është, mirëpo ai krijon në memorien e tij gjithçka çka i duhej për të bartur me vete atë që i kishte mësuar vendi
ku kishte lindur, dhe këtë, pa dashje, ai e bën krejt natyrshëm,
duke u kthyer kështu, nga një njeri lindur në Zajaz, në një qytetar
i Kosovës në përgjithësi, pa vendlindje të përcaktuar, pa një
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adresë të përhershme dhe duke bartur dy emra, Ali Ahmeti dhe
Abaz Xhuka. Të parin emër do e ketë si një mburojë të jashtme,
do e harrojë herë pas here, do të kujtohet për të vetëm kur do i
duhet për çështje administrative, më shumë në dheun e huaj.
Emrin e dytë do e bartë për shumë vite me vete, si një domosdoshmëri, mund të themi si një vete e dytë dhe do të mbesë, me
dashjen ose pa dashjen e tij, me këtë emër. Jo për një ditë a dy,
jo për një vit a dy, por për më shumë se dy dekada.
Momenti kur ai do të rikthehet në shtëpinë ku kishte lindur,
fill pas përfundimit të luftës në Maqedoni, do të jetë edhe momenti kur do të ribëhet shndërrimi i dytë i tij, me të njëjtat iniciale, por tashmë në kah të kundërt. Do të jetë shndërrimi i
Abazit në Ali Ahmeti, dhe përsëri ky moment ka një çast të saktësuar krejt mirë.
Cili është ky çast? Do të doja të kisha edhe një herë vëmendjen në rikthimin e Abazit në fshatin e tij të lindjes, në Zajaz.
Kanë dal një grup i madh njerëzish për ta pritur, dhe mes tyre,
më e lumtura, do të jetë nëna e tij. Ajo ka atë ecjen e ngutshme
të nënave drejt bijve që nuk i kanë parë prej vitesh e për më
shumë, drejt bijve që prej shumë viteve kanë qenë të rrezikuar.
Ajo ecën ngutshëm dhe kërkon të mbahet pas krahëve që i ka
hapur i biri, dhe ky është momenti kur Abazi i thotë:
“A të kam thënë se do të vij prapë?”.
Një moment i tillë është i fiksuar në një regjistrim amator. Por edhe është fakti i rikthimit të tij, nga Abaz Xhuka
në Ali Ahmeti, është momenti kur ai ka hequr tashmë mantelin e klandestinit, të luftëtarit, të luftës, dhe dëshiron të rikthehet, ashtu si kishte premtuar, por edhe diçka më shumë
se kaq, në njeriun e paqes, por mbi strukturën e një bote të
re për shqiptarët në Maqedoni.
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Të duket e çuditshme se si një njeri, përgjithësisht i brishtë
në trup, i qetë dhe disi i ngadaltë, që nuk dëshiron të nxehet dhe
të acarohet, e bëri një gjë të tillë. Fakti është që e bëri.
Mirëpo, në mes dy shndërrimeve, të parit të detyrueshëm dhe,
të dytit, të ëndërruar, janë shumë vite dhe shumë mund e përpjekje.
Fillimisht lëvizja e tij është përmes një katërkëndëshi,
do të thosha. Në cepet e secilit kënd do të jenë katër emra të
njohur, Rexhep Mala, Nuhi Berisha, Fehmi Lladrovci dhe
Shaban Shala i Drenicës.
Do të ngrihen njëra pas tjetrës disa celula, të cilat, pas vitit
1981, do të kenë marrë përsipër ringritjen e lëvizjes çlirimtare.
Herë pas here kjo barrë bëhet edhe më e rëndë, sidomos pas vrasjeve të Rexhep Malës e Nuhi Berishës, mirëpo është një barrë që
duhet çuar deri në fund. Do të ketë debate të shumta, si dhe kur
duhet bërë, si duhen ngritur strukturat e luftës dhe kush do i prijë
atyre, cila do të jetë udhëheqja politike dhe kush do i bartë ato.
“Debatet më të mëdha janë bërë sidomos për çështjen e partisë së luftës, që tek ne erdhi si një ide e Kadri Osmanit, i cili
kishte besim të jashtëzakonshëm tek Fehmi Lladrovci. Ne e
shtruam idenë në Këshillin organizativ, aty kemi pas dilema, nëse
duhet pranuar apo jo, këto dilemë i kishte pasur edhe Këshilli
Organizativ dhe, që të mos bëhej një përçarje mes gjithë këtyre
strukturave, u la të punohej për një Kongres dhe atje të definohej
se si do të quhej, parti apo lëvizje” - do të kujtonte disa vite më
vonë, në një bashkëbisedim me mua, Ali Ahmeti.
Megjithatë, kjo nuk ishte themelore. Në Kosovë vepronin
njëkohësisht disa grupe klandestine, shpesh herë ata kishin dalë
nga e njëjta bërthamë, por, pas goditjeve që kishin ndodhur në
vitin 1981 dhe dy vite më pas, kishin pas shpërndarje, krijime
rrjetesh të tjera, grupe klandestinësh ishin grumbulluar me njëri- 96 -

tjetrin, duke pritur vazhdimin në njësi më të bashkuara.
Njëri ndër personalitetet më të rëndësishme të kohës, që
merr përsipër bashkimin e grupeve dhe të njerëzve, thuajse në
të gjitha periudhat dhe pas çdo goditje, do të jetë Ali Ahmeti. Pa
dyshim, më i domosdoshmi në disa rrethana të tilla dhe njeriu
me lidhje me të shumta me grupet që kishin vendosur të ndërtonin strukturat e luftës. Ai do të jetë atje, përherë në gjendjen e
një klandestini, që ka kaluar disa kufij për të ardhur deri në Kosovë, dhe që në këtë gjendje, pambarimisht, do të lëvizë nga
njëri cep në tjetrin, jo vetëm të Kosovës administrative, por te
të gjithë viseve shqiptare. Ndikimi i tij nuk është më vetëm nga
zona ku ka ardhur, Kërçova, nuk është më vetëm në zonën ku e
kanë bërë si djalin e tyre, Drenica, ai fillon e shtrihet në të gjithë
hapësirën e lëvizjes çlirimtare.
Është periudha kur ai fillon e kthehet në figurën e njohur, i
cili reflekton besim, edhe tek ata që vetëm kishin dëgjuar për të,
është periudha kur ai bëhet tashmë njëri ndër drejtuesit e domosdoshëm të kohës.
Procesi i bashkimit dhe i shkrirjes, gjetjes dhe vendosjes së
lidhjeve të shkëputura, grupeve që kishin mbetur apo që tentonin
të ngriheshin mbi zjarrin që kishte mbetur pas goditjeve, organizatave të sapokrijuara, organizatave të dëmtuara, krijimi i besimit dhe i lidhjeve të reja, të gjitha këto duheshin bërë, shpesh
herë, në të njëjtën kohë. Organizatat gjithnjë ishin goditur, por
asnjëherë nuk ishin shkatërruar plotësisht, gjithmonë kishte
mbet diçka, një celulë këtu, një bërthamë atje dhe janë bërë përpjekjet për t’u riorganizuar.
Me të drejtë, njëri nga figurat e njohura të Lëvizjes klandestine çlirimtare dhe i njohur i vjetër i Ali Ahmetit, me lidhje të
hershme, Ramiz Lladrovci, në një bisedë të tij do të nënvizonte
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se gjithherë, kur kanë ndodhur goditje në grupet klandestine në
Kosovë, pas vitit 1981, Ali Ahmeti do të jetë njeriu, i cili do të
vinte klandestinisht në Kosovë dhe do të bëjë rilidhjen e tyre,
ringritjen e grupeve dhe rifillimin e aktivitetit çlirimtar.
Nuk e di se kur i lindi për herë të parë ideja e kombinimit të
luftës së madhe me luftën e vogël. Në përcaktimin e Lëvizjes
çlirimtare nuk do të pranohej as “një masë konfuze njerëzish”,
ashtu si mund të ishin njësitet e vogla të shpërndara anë e mbanë
Kosovës dhe viseve, as njësitë, që mund të bënin punë të suksesshme, por edhe mund të shtypeshin e të shpërndaheshin fare
lehtë, por në të njëjtën kohë nuk do të ishin të mjaftueshëm as
njësitet, të cilat, të grumbulluara në çastet e aksioneve, do të
ishin të aftë për të goditur armikun, por të pafuqishëm, për ta
mposhtur atë. Lufta guerrile nuk jep gjithnjë rezultatet përfundimtare. Ajo, në rastet më ideale, është një mesore e suksesshme,
e cila, e fillon punën mirë, duke sulmuar një shtet pushtues, por
nuk mund ta përfundojë atë dhe kthehet, në rastet më të
skajshme, në të kundërtën e asaj që ka synuar. Ali Ahmeti, si
njëri ndër përbërësit kryesorë të ngritjes së strukturave të luftës
në Kosovë, dhe prijësi i tyre në Maqedoni, kërkonte njësitet për
strategjinë dhe brigadat për rezultatin përfundimtar. Ai do i
quante të shkëlqyera njësitet e para që do të ngrihen në Kosovë,
do të jetë frymëzuesi i shumë prej tyre dhe njëkohësisht ndërlidhësi, herë i dukshëm dhe herë i padukshëm i tyre. Ai e di se
sa efikase janë këto njësite që mblidhen sakaq, qofshin në Linjën
e Llapit, në Dukagjin, në Grupin e Drenicës, qofshin në
Prishtinë, por që edhe sakaq shpërndahen, sapo kanë përfunduar
një punë të duhur. Mirëpo ai e ndjente se ato janë tepër të
ujshme, të lëvizshme, të domosdoshme për momentin e parë,
por të pamjaftueshme për kohët që do të vijnë, ndaj është njëri
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nga ata, që brenda lëvizjes, përcaktohet për kalimin nga lufta
guerrile në luftën e përgjithshme të armatosur. Ali Ahmeti, si
shumë nga shokët e tij, në Kosovë dhe jashtë saj, e donin këtë
strukturë elite, mund të thosha, e njësive guerrile, të paqëndrueshme dhe të përhapur njëkohësisht, por donin, që atyre t’i shtonin më shumë se kaq, ata kërkonin që njësive të para t’i jepnin
edhe ushtrinë e rregullt, që më pas, po nga këto njerëz drejtues,
Kryesia e LPK-së do e pagëzonte me emrin e njohur tashmë:
Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Mbledhje e kemi mbajtur në
Aarau të Zvicrës në vitin 1996, sepse aksionet guerrile në Kosovë po shpeshtoheshin dhe duhej që t’u dilnim zot, për të mos
lejuar të përhapnin huti dezinformatorë të lëvizjes “legaliste”.
Po ku ta gjeje një trup të tillë të rregullt? do të pyesja. Njësitet guerrile ishte gjëja më e lehtë t’i krijoje në Kosovë dhe në
vise, megjithëse nuk ishte përherë punë e lehtë t’i drejtoje
bashkarish ata, sidomos në fazën e parë të krijimit të tyre. Të
mendoje se “strukturat paralele” që ishin në Prishtinë, të vendosura disa metra larg njësive serbe të shërbimit të fshehtë dhe
të policisë, mund të bënin këtë, jo vetëm që ishte e paarsyeshme,
por edhe jashtë logjikës. Në konferencat e ditëve të premte po
shkohej në sensin e kundërt të luftës, drejt paqësimit përfundimtar të Kosovës dhe shpërnguljes masive të saj. Nëse nuk e gjeje
dot të gatshme, dhe nuk kishe as se ku ta gjeje këtë ushtri, atëherë ajo duhej ngritur. Krejtësisht dhe nga e para. Nëse në këtë
periudhë do të kishte në një mendim të përbashkët, e pastaj gjithçka do të përmblidhej në një veprim të përbashkët, Lëvizja klandestine çlirimtare dhe strukturat paqësore nën okupim, Kosova
do të kishte qenë e pathyeshme. Mirëpo, nëse ndonjëherë ka
qenë e vërtetë ajo thënia e vjetër se “nuk lëviz guri nga vendi
me mendime”, në këtë rast ajo do të ishte më shumë se e vërteta
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e thjeshtë. Me logjet e ditëve të premte as nuk mund të mendoje
se mund të krijoje një ushtri të rregullt dhe të gatshme. Ajo duhej
ngritur nga e para. Punë titanësh.
Në mesin e tyre, me shtatin e imët dhe fytyrën e hequr, do
të jetë edhe njeriu i njohur gjatë luftës si Abaz Xhuka.
Në fakt, ndoshta edhe nga një naivitet i përkohshëm, në disa
struktura është ideja e ngritjes së diçkaje të ngjashme edhe me
struktura të tjera, të njohura, edhe jashtë Kosovës, si mund të
ishte IRA (Ushtria Republikane Irlandeze), ashtu si ka edhe
kundërshtarë të rreptë të saj. Atyre që janë të prirur më shumë
drejt aksionit ushtarak, u duket më e lehtë të perceptojnë një
luftë guerrile, deri sa bota perëndimore të lodhet dhe të futë në
rendin e ditës së saj, dashje pa dashje, çështjen e Kosovës. Disa
të tjerë, më shumë njerëz që mendojnë thjesht për politikën, e
kanë më të lehtë të përfytyrojnë veten ose Organizatën në rolin
e udhëheqjes politike dhe kjo, dashur pa dashur, rishfaqet në takimet e vitit 1993 dhe, më pas, në vitin 1994, në Tiranë. Ka
një mendim, disi të nxituar, lumturisht jo nga të gjithë, se
“ata që janë brenda, janë për të tërhequr gishtin, ndërsa ata
që janë jashtë, do të drejtojnë politikisht”. Është ende fillimi
i ngjarjeve dhe, mrekullisht do të thosha, shfaqet edhe një
rrymë tjetër, e cila është përditë edhe më e fuqishme, deri
sa bëhet dominante në lëvizjen çlirimtare, për të ndërtuar
një ushtri të të gjithëve, e cila merr përsipër misione fisnike,
por që nuk është as si IRA, as diçka e ngjashme me të, por
kthimi i lëvizjes guerrile në një kryengritje, si caku final i një
perspektive. Në këtë grup, ku bëjnë pjesë disa nga anëtarët e
Kryesisë së LPK-së, brenda e jashtë vendit, do të jetë edhe Ali
Ahmeti, njëri ndër më të përkushtuarit në këtë ide, dhe të cilën,
e filloi në Kosovë dhe e përfundoi në vendlindjen e tij.
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Po sjell një pjesë nga diskutimi i Ali Ahmetit në Mbledhjen
e VI të Përgjithshëm të LPK-së, pikërisht për këtë ide.
“(Abazi:) - Në kryesinë tonë, fillimisht janë ndeshur dy
mendime, përsa i përket intensitetit dhe rritjes së luftës në Kosovë. Një mendim ka qenë që të zgjerohet lufta në Kosovë, sepse
tash janë kushtet dhe lufta të marrë përmasa më të mëdha, sidomos në vitet pasues. Ka qenë edhe një mendim tjetër, që lufta të
vazhdojë me intensitetin e mëparshëm, si ai para vitit 1997, me
aksione guerrile. Kjo ka ardhur pas debateve të ashpra që janë
bërë se si do e zhvillojmë këtë luftë, guerrile, pak kaçakçe, apo
drejt luftës popullore. Koha provoi se mendimi se ekzistojnë
kushtet dhe mundësitë për zgjerimin e luftës, rritjes së intensitetit, ka qenë i drejtë, ndoshta i vonuar.
E dyta, në kryesi, disa herë kemi qenë të ndarë sa i përket
formës së luftës. Do të jetë masive, e ngushtë e të specializuar,
apo e kombinuar.
Koha provoi se format e kombinuara të luftës së specializuar
dhe asaj popullore, i shkonin më mirë kushteve të Kosovës.
(Nga diskutimi i Ali Ahmetit në vazhdimin e Mbledhjes së 6-të
Përgjithshme, 9 maj 1998. Kaseta 2-b)

Ne qëndronim një mbrëmje në shtëpinë e Fehmi Lladrovcit,
në qytetin e Mynihut. Kishte hyrë viti 1996 dhe Kosova kishte
filluar të lëvizte me ritme më të larta se zakonisht. Ishte koha
kur kthesa e madhe dukej se do të vinte, por shumë vetë ende
nuk e kishin të qartë se si do të mund të vinte. Unë isha njëri
prej tyre. E kisha të qartë se duhej luftuar, por nuk e dija se si do
të mund të bëhej ajo punë titanësh, për të cilën shkrova më lart.
Të tjerët, dhe nuk ishim shumë vetë në atë dhomë të vogël, rrethuar me shilte si në dhomat e dikurshme të Drenicës, kishin
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heshtur. Sapo kishte përfunduar Mbledhja e zakonshme e kryesisë së Degës së LPK-së në Gjermani, dhe më shumë se gjithçka
tjetër, duke dashur të kishim një moment të qetësisë, po rrinim në
heshtje. Nuk mbaj mend se kush, por më duket se Ibrahim Kelmendi
i tha diçka Abazit për një lajm që i kishte ardhur nga Grupi i Drenicës.
Edhe sot nuk e di se për çfarë ishte fjala, vetëm vura re se Abazi e
kishte të njohur problemin, sepse ia miratoi lehtë me kokë. Ai ishte
rastësisht në takimin tonë, megjithëse ishte anëtar i Kryesisë së LPKsë. Pastaj fjala erdhi natyrshëm tek UÇK-ja dhe unë thashë mendimin se, për të ngritur këtë ushtri duhen ndërgjegjësuar njerëzit,
populli kryengritës. Ishte diçka shkollareske, më vjen keq ta pranoj, por kështu ishte. Fehmiu më tha lehtësisht se kësaj radhe
do të jetë ndryshe, lufta do të fillojë dhe populli do e kuptojë
luftën e tyre. Abazi, më qetë se herët e tjera, tha se duhen bërë
të dyja, përmes luftës të bëhet ndërgjegjësimi.
Nuk e di pse m’u kujtua tani një rast i tillë. Mirëpo, thënë të
drejtën, më pas, kur u përfshiva më gjerë në lëvizjen e gjërave,
kuptova se kishte qenë tepër herët për të dhënë mendimin tim,
sidomos në dy njerëz, të cilët, ndoshta edhe pa dashur, e perceptonin tani luftën si pjesë të jetës së tyre.
Fakti është se Abazi do të ishte njëri nga njerëzit themelorë të ngritjes së strukturave të UÇK-së, dhe përmes tij, do
të vendosen edhe lidhje të tjera, të cilat më pas do i qëndrojnë kohës mrekullisht. Njëra prej tyre është lidhja e grupit të njohur si Linja e Llapit me strukturat drejtuese të luftës
në Prishtinë, konkretisht lidhja e Zahir Pajazitit me Nait Hasanin. Takimi i organizuar mes tyre do të ketë si shenjë
njohje emrin e Abazit, dhe pikërisht me këtë emër, do të paraqitet në takim Nait Hasani. Do i shërbejë si fakt i njohjes,
por edhe i sinjalit se përmes të cilit kishte ardhur, si njëri,
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ashtu edhe tjetri, në këtë takim, që do të bëhej shumë shpejt,
njëra nga linjat kryesore të luftës.
Nëse në pjesën e parë të luftës në Kosovë Abazi do të jetë
njëri ndër emrat më të njohur dhe njëkohësisht njëri ndër anëtarët e parë të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së; në pjesën e
dytë të saj, nëse mund ta quaja kështu, ai në dukje do të jetë disi
më i tërhequr, por do të gjejë veten në tre vende njëkohësisht;
do të jetë rishtas anëtar i Kryesisë së Lëvizjes Popullore të Kosovës, do të jetë njeriu kryesor që përkujdeset për Zonën Operative të Dukagjinit dhe anëtar i “Sektorit të rëndësisë se
veçantë” (Shtabi të Përgjithshëm). Ndërkohë, krejtësisht pa bujë,
do të thosha në një heshtje të jashtëzakonshme, përgatit atë që
do të vinte më pas, luftën në Maqedoni. Kjo është edhe periudha
kur ne kemi qenë më afër se asnjëherë tjetër, në një strukturë të
përbashkët, kur fjalët tashmë nuk kishin asnjë lloj rëndësie, dhe
kur koha nuk matej dot me orët e zakonshme. Ai do të ketë edhe
një fat tjetër do të thosha, në një detyrë të rëndësishme ishin caktuar Halil Selimi dhe Ramiz Lladrovci, dy nga miqtë e tij më të
hershëm, dhe përmes tyre ai do të kishte mundësinë që rrugët
për përgatiten e luftës të jenë më të gjëra. Është koha kur lidhjet
janë më shpeshta, dhe jo rrallë herë është dashur të vendoset në
fare pak kohë për lëvizje të rëndësishme në afrimin e ditës së
luftës, që natyrshëm do të vinte edhe në trojet shqiptare në Maqedoni. Nganjëherë, kur kërkesa e Abazit ishte më e madhe se
zakonisht, unë merrja një telefonatë të shkurtër nga Ramiz Lladrovci, i cili ndërsa kërkonte mendimin tim si do të veprohej, e
dija se ose e kishte kryer atë punë, të paktën në shpirtin e tij, ose
ishte krejt i gatshëm që ta kryente. Edhe të tjerë, që ishin rreth
nesh, disa më shumë e disa më të tërhequr, ndonëse herë pas
here e dinin se diçka po lëviz, ose heshtnin, ose bëheshin pjesë
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e asaj që do të ndodhte më pas. Dashje pa dashje, mirëpo
krejtësisht me bindje të plotë, ngjarjet e Kosovës po hapnin
njëkohësisht siparin edhe të përjetimit që do të ndodhte më
pas, dhe, më duhet ta cilësoj se, është në nderin e shumë
djemve të Kosovës, që fillimisht ishin pjesë e përgatitjes se
ngjarjeve që do të vinin, e më pas edhe u bënë të njohur në
luftimet në Maqedoni. Disa prej tyre, si Halim Krasniqi, nga
familja e njohur e Krasniqëve, bijë e së cilës do të ishte
Xheva Krasniqi-Lladrovci, kishin vënë shumë vite jete, mes
të cilave edhe vite burgu, për të afruar një ditë lufte, dhe
ndërsa ishin pjesë aktive e luftës në Kosovë, do të ishin po
ashtu edhe si pjesë e rëndësishme e luftës në Maqedoni.
Në këtë të fundit, Ali Ahmeti, duke qenë prijësi i saj politik e ushtarak, ai do të ketë mundësinë të jetësojë të gjithë
atë që ka dashur në vite, të bëjë të vërtetë deri në fund mendimin e tij politik dhe të shfaqë aftësinë për të drejtuar njerëzit në momentet më të vështira të tyre.
Gjatë gjithë kësaj periudhe, as edhe një herë nuk është
shtruar pyetja se cila është data e themelimit të Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, mbi bazën e të cilit vendim është ngritur
ajo, kush e bëri caktimin e Abazit në këtë detyrë të rëndësishme dhe a kishte rrugëzgjidhje tjetër, si u përcaktua stema
e saj dhe deviza e saj politike.
Tashmë këto, megjithëse të pathëna deri në fund, nuk
përbëjnë më asnjë lloj sekreti. Data e themelimit të Ushtrisë
Çlirimtare Kombëtare është e njëjtë me atë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Është ruajtur i njëjti trishkronjësh, UÇK,
për të dëshmuar vazhdimësinë e një vendimi të përcaktuar
që më parë; është ruajtur e njëjta stemë, e dizajnuar nga
Adnan Asllani, sipas idesë se Gafurr Elshanit. Vendimi për
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themelimin e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare është përcaktuar nga Lëvizja Popullore e Kosovës (ajo pjesë e saj që
vazhdoi organizimin, pas qershorit 1999, kur u mbajt Kuvendi në Prizren...), dhe po ashtu emërimi i Abazit në këtë
detyrë të jashtëzakonshme. Është zgjedhur, si edhe më parë,
mënyra e përfaqësimit përmes drejtorisë politike dhe jo përmes një organizmi politik, në shërbim të krijimit të një fronti
të përbashkët. Natyrshëm ka ardhur emërimi i Abazit në
drejtuesin politik të saj, sepse, edhe po të gjykohej ndryshe,
nuk do të kishte kurrsesi një figurë tjetër më të njohur politike dhe më me autoritet në ato treva. Dy të tjerët, të cilët
kishin potenciale të mëdha dhe përvojë të ndjeshme politike,
Bardhyl Mahmuti dhe Bilall Sherifi, ishin asaj kohe të angazhuar në Kosovë, dhe megjithatë, edhe asaj kohe, por
edhe më vonë, do të kishin gjithnjë një udhë të hapur për të
shkuar drejt saj.
Lufta në Maqedoni do të ketë të përbashkëtat dhe të veçantat nga lufta në Kosovë. Ajo do të vinte pas një përvoje
të fituar, jo vetëm nga lëvizjet guerrile, por edhe nga lufta
frontale, në të do të përfshiheshin nga të gjitha trevat, do të
kthehej në një përcaktim kombëtar, dhe do të merrte më
tepër atribute nga sa ishte pritur.
Por për të gjitha këto do të shkruaj në një kapitull tjetër.
Në të vërtetë, gjatë luftës ai ka pasur raste edhe kur ka
gabuar, por kjo ndodh me të gjithë, aq më tepër në kushtet
e klandestinitetit gabimi është shumë më i mundshëm. Nëse
do të shtonim këtu edhe fshehtësinë e domosdoshme për
vetë natyrën e punës së “Sektorit të veçantë”, atëherë është
lehtësisht e kuptueshme se gabimi është i pranishëm dhe
njerëzor. Por, si në rastet e të tjerëve, ata kanë qenë gabime
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të rritjes së tij si figurë politike dhe klandestine, kanë qenë
gjëra që nuk kanë kushtuar dhe nuk kanë pasur pasoja, por
prej tyre është mësuar.
Këtë lloj mësimi, nganjëherë të domosdoshëm, ai e mori
në kohën e duhur. Si të thuash, në luftën e fundit, ai hyri me
mësimin e përvetësuar.
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Një provë miqësie
Njeriut i duhet një provë për të mësuar nëse miqësia me
një njeri ka pasur bazën e saj të qëndrueshme, apo është e
lëkundshme nga erërat e jetës. Nganjëherë kjo provë nuk
është e nevojshme, mirëpo kur ndodh, është një fakt më
shumë në ngrehinën e miqësisë.
Nëse nuk do të ishte lufta në Kosovë dhe Lëvizja Popullore
e Kosovës, është shumë e mundshme që ne të mos njiheshim
fare, ose, në rastin më të mirë, të dëgjonim për njëri-tjetrin, njëri
si njeri i politikës dhe tjetri si njeri i letrave.
Mirëpo ne ishim pjesë e së njëjtës Organizatë, për më tepër
në vitet e luftës në Kosovë, ne ishim së bashku në Kryesinë e
Organizatës, së bashku me Bardhyl Mahmutin, Jashar Salihun,
Ibrahim Kelmendin, Agush Bunjën dhe Sejdi Gegën.
Në mos tjetër, do të ishin mbledhjet e Kryesisë ato që do të
na bashkonin më shpesh, debatet që zhvilloheshin dhe rrugëdaljet që gjendeshin. Zakonisht ato ishin mbledhje të rregullta,
por nuk ishin edhe aq të qeta. Pavarësisht se kishim bindje të
njëjta dhe qëllim të njëjtë, përsëri debati për rrugët që duheshin
ndjekur, ishin të shpeshta, e tani, pas kaq viteve, mund të them
se ishin edhe të frytshme.
Në këtë periudhë, menjëherë pas zgjedhjes sime si kryetar i Organizatës, ne, padashur as njëri e as tjetri, kishim para
vetes një provë.
Në majin e vitit 1998, si e citova edhe më sipër, me vendim
të Këshillit të Përgjithshëm të LPK-së, u ngrit një Komision i
Posaçëm për të verifikuar disa nga ngjarjet e luftës dhe dyshimet
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që ishin hedhur në Mbledhjen e Gjashtë të Përgjithshme. Edhe
më vonë do i rikthehem historisë së Komisionit, por këtu po cek
atë që ka lidhje me provën tonë.
Njëri ndër njerëzit, në mes të më shumë se dyzet të tjerëve, i cili do të pyetej nga Komisioni i Posaçëm, do të ishte
edhe Abazi. Ne: unë, si drejtues i Komisionit, Naser Idrizi
dhe Sejdi Gega, shkuam në mbrëmje vonë tek ai. Nuk ishte
hera e parë, më kishin bërë gjithnjë përshtypje librat e shumtë,
të vendosur në dy rafte të mëdhenj, dhe sa herë që i kisha
shfletuar, sidomos librat politikë dhe të luftës, mes faqeve,
do të gjeja rreshta të nënvizuar nga Aliu.
Besoj se ishte një mbrëmje e vështirë, jo vetëm për të. Për
ne, si njerëz, ai ishte një figurë e sprovuar. Ndërsa për ne, si anëtarë të Komisionit, ai duhej pyetur, ashtu si edhe të tjerët, për
ndodhi, ngjarje e njerëz, me të cilët ai kishte lidhje.
Nata po shkonte shumë shpejt dhe meqenëse ishte fillim
qershori, po ndjenim agun e ditës. Ramë të pushonim pak, në
katin e sipërm të banesës së tij ishin dy dhoma, në njërën nga të
cilat unë pushoja zakonisht kur isha mik tek ai, mirëpo nuk më
shqitej nga mendja pyetja që doja t’i bëja.
Deri atëherë ne kishim folur për ngjarje, njerëz, duke pasur
një fillesë të hershme, kishim në duar materiale të ndryshme,
disa nga të cilat mbeten edhe më pas në arkiv, shënime nga takime të ndryshme, mbledhje, procesverbale. Për ne, themelore
ishte enigma e vrasjes së Zahirit, Edmondit dhe Hakifit, si dhe
rënia në pritë e grupit të Fehmi Lladrovcit, në maj të vitit 1997.
Ndërsa e para ishte drejt sqarimit, edhe nga bisedat me shokët e tjerë, më duhej të bëja edhe një pyetje për çështjen e dytë,
megjithëse ajo mund të trajtohej si jo dashamirëse.
Unë e kisha besuar gjithnjë Abazin, e besoja edhe tani. Në
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mëngjes, kur ne rifilluam bisedën, e pyeta përse grupi ishte
dërguar pikërisht në majin e vitit 1997, kur Shqipëria ishte
në rrëmujën e jashtëzakonshme, për më tepër përse ata ishin
dërguar disi haptas. Dhe për më tepër, përse ata nuk ishin
takuar me Xhavit Halitin, duke iu përmbajtur vendimit të
kryesisë së Organizatës.
Abazi nuk u ngut të më përgjigjej. Unë e dija se pyetja
ime, e cila ishte ndërtuar më fort se kjo që shtroj sot, fshihte
në vete edhe mendimin se ende nuk isha i bindur për rrjedhën e ngjarjeve, mirëpo ishte një pyetje që duhej bërë. Ashtu
si bëra edhe një pyetje tjetër.
Në vitin 1997, në majin e këtij viti, më tha Abazi, në Shqipëri një njeri i armatosur ishte një fenomen i përditshëm, e kundërta, një grup burrash të paarmatosur do të ishte një çudi. Aq
më tepër kjo në veriun e Shqipërisë, të cilin e njihnim krejt mirë.
Luan Haradinaj ishte i njohur me të gjitha vendet, Ramushi, po
ashtu. Ne u nisëm nga mendimi që nga porti i Durrësit të largoheshim sa më parë drejt kufirit, në mënyrë që të lëviznim sa më
shpejt dhe meqenëse disa nga pjesëtarët e grupit ishin të njohur
si personalitete politike, si Fehmiu, të mos qëndronim në qytete
të mëdha, si në Tiranë apo në Durrës, ku ishim të bindur se
UDB-ja kishte njerëzit e saj. Në portin e Durrësit ne na priti Ramushi me Luanin. Xhaviti nuk ishte aty. Menduam se çdo pritje
do të ishte kohë jo vetëm e humbur, por edhe e rrezikshme. Qëllimi ynë ishte i mirë, por bëmë një gabim: atë natë, kur mbërritëm në qytetin e Kukësit, u strehuam në hotel. Dhe në hotelet
pranë zonave kufitare, shërbimi i fshehtë serb mund të ketë
gjithnjë njerëzit e tij.
Ai vazhdoi të më shpjegonte arsyet përse e kishin marrë një
vendim të tillë, informacionet që kishte pasur për rastet e kalimit
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të kufirit, pikërisht në ato ditë, për rrugën që kishin bërë, mundësitë
e dekonspirimit të grupit, përse e kishte marrë me vete Emrush Xhemajlin, megjithëse ai nuk përfshihej në vendim, si i kishte pritur në
shtëpinë e tij një natë më përpara se të niseshin për në Shqipëri disa
nga shokët që do të futeshin në Kosovë, rrugën që kishin bërë, së
bashku me Bilall Sherifin dhe Shaban Mujën, të cilët i kishin
përcjellë deri në portin e Barit, kalimin e detit dhe pastaj, ecjen drejt
kufirit. Më tha se deri në fund kishte pasur presion, që grupi, kundër
vendimit të Kryesisë, të mos nisej drejt Kosovës, dhe ai nuk e kishte
kuptuar ende përse nuk duhej.
Ishte një bisedë e gjatë, e cila rridhte përmes emrash, të cilët
më pas, po ashtu, do të kishin dëshminë e tyre, por krejtësisht e
sinqertë dhe në kohën e duhur. Nganjëherë të krijohej përshtypja
se diçka nuk po shkonte në bisedën tonë, këtë e ndjej edhe sot
kur shikoj edhe një herë shënimet që janë mbajtur nga ai takim,
mirëpo kurrë nuk më kishte shkuar mendja se do e risillja atë
bisedë për të dhënë dëshminë time, përmes këtij tregimi, se,
sikur vetëm të fshehtat e asaj nate, me lëvizjet që do të bëheshin,
me njerëzit që do të përfshiheshin apo ishin të përfshirë edhe
më parë, me vendimet që ishin marrë dikur e do të merreshin
më vonë, të bëheshin të njohura për shërbimin e fshehtë serb,
çka do të ishte logjike që një njeri i “kalibrit të spiunit të dosjeve”, t’i përcillte sa më urgjent drejt qendrës së tij të shërbimit.
Mendoj se ishte një çast prove për miqësinë mes dy njerëzve, edhe nga
fakti se konkluzionet e Komisionit të Veçantë, do të kishin të bënin me konfiguracionin politik të shumë gjërave.
Ali Ahmeti, si njeri, ka vetinë e të qenit i butë. Abaz Xhukaj, si
njeri i klandestinitetit, ka vetinë e punëve të pabujshme.
Sa kanë ndikuar këto cilësi në formimin e personalitetit të tij? Mendoj se
ata kanë qenë themelore, në mos përcaktuese, për të pasur djeAbaz Xhukën
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që kishim; dhe sot, këtëAliAhmet.
Unë e kam respektuar gjithnjë Abaz Xhukën për punën e tij, dhe
e kam dashur si njeri Ali Ahmetin.
Ndaj më duket krejt e papërfytyrueshme se pas pamjes së tij të qetë dhe
punëve të fisme, të fshihet njeriu i punëve të errëta.
Një mbrëmje, fund maji i vitit 1998, unë u lidha, për çështjet e
Komisionit të veçantë, me Fehmi Lladrovcin, që ishte në Drenicë.
Folëm shkurt, unë e pyeta për atë që ishte e rëndësishme dhe ai më
tha themeloren: Unë i besoj deri në vdekje Ali Ahmetit.
Kjo ishte e vërteta, por duke qenë e vërtetë për mua, nuk është
e mjaftueshme për të tjerët. Ndaj po shkruaj këtë tregim, për të qenë
më se e mjaftueshme edhe për më skeptikët dhe mosdashësit.
Sidoqoftë, pas këtij pohimi të Fehmi Lladrovcit, pohim i njohur
jo vetëm për mua dhe që nuk bëhet i njohur tash për herë të parë,
unë e kam të drejtën të bëj pyetjen e dytë, e cila, si edhe më parë,
merr shkas nga “legjenda e dosjeve”.
Fehmi Lladrovci ishte një njeri serioz, i cili të gjitha punët i
merrte shumë seriozisht. Edhe punët e luftës, edhe të lëvizjes klandestine, edhe të Organizatës, edhe të miqësisë, edhe të fjalës së saktë
dhe pa asnjë ekuivok. Në jetën e tij të gjatë prej luftëtari, ai do të ketë
raste të afrimit të miqësive të reja dhe largimit prej atyre që ishin
thyer ose ku kishte pasur dyshimin më të paktë. Në fakt, përcaktimi
i profesor Rexhep Qosjes për figurën e tij, si idealisti më idealist, i
përmban të gjitha të tjerat që mund të them unë.
Ky njeri, i cili nuk falte asgjë që mund të kishte as hijen më të
vogël dhe që fliste shkurt e prerë se u duhej besuar atyre që kanë
besë, për 18 vite me radhë, ishte miku më i afërt i Ali Ahmetit. Së
bashku filluan në lëvizjen studentore, ngritën grupe klandestine, i
quajtën ato komitete apo këshilla, udhëtuan së bashku nga njëri cep
i Kosovës në tjetrin, e përtej saj, ruajtën në vete sekrete të ndjeshme,
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rreth të cilave ishte e lidhur një lëvizje e fuqishme klandestine çlirimtare, në fund të fundit i besuan jetën njëri-tjetrit. Ky njeri, i përmasave të tilla dhe me shqisën e jashtëzakonshme për të dalluar se
nga mund të vinte e keqja dhe i prerë ndaj saj, në asnjë moment, që
nga dita e parë dhe deri në ditën e fundit, nuk kishte asnjë dyshim në
figurën e Ali Ahmetit. Ata e kishin provuar njëri-tjetrin përmes dy
dekadave, një rrëshqitje sado e vogël do të ishte ndjerë, e jo më një
“tradhti” e madhe. Askush tjetër nuk do të kishte më shumë vend se
sa Abazi në shtëpinë e Lladrocve, e për këtë, që të jem i sinqertë,
nganjëherë më vjen keq, sepse do e doja unë.
Vërtet besojnë “dossier-ët” se 18 vite jete të përbashkët, e cila
ka kaluar edhe përmes luftës, nuk do të kishte lënë të paktën një
gjurmë të vogël dyshimi, nëse do të kishte pasur një të tillë? Vërtet
mund të mendohet se aq shumë prova të kaluara së bashku, prova
të cilat shpesh herë mund të ishin të përgjakura, nuk janë shumë më
tepër, mijëra herë më tepër se sa një sajesë mjegullore e dosjeve?
Kur, në vazhdimin e Mbledhjes së Gjashtë të Përgjithshme, me
9 maj 1998, u mor Vendimi për krijimin e Komisionit të posaçëm
për verifikimin e disa ngjarjeve të luftës dhe akuzave të ngritura, dhe
u emërova si drejtues i Komisionit, fillimisht kam qenë i mërzitur,
pasi ishte diçka e vështirë dhe më dukej e pamundur. Tani, kur
shkruaj këtë rrëfim, ndjehem i lumtur, pasi rrethanat e sollën të njihem më mirë me ngjarjet dhe njerëzit që i bartën këto ngjarje e njëkohësisht të kem të drejtën të dëshmoj jo vetëm atë që kam menduar
e besuar, por edhe atë që kanë menduar e besuar disa nga ata që nuk
janë më mes nesh.
Kjo ishte pyetja ime e dytë për sajuesit e dosjeve.
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A doli nga hija Ali Ahmeti?
Në ditët e para të shkurtit 2001, kur sapo kishte filluar
lufta në viset shqiptare nën Maqedoni, njëra nga revistat politike më të njohura gjermane, “Der Spiegel”, do të shkruante se “Udhëheqësi politik i organizatës rebele shqiptare
“Ushtria Çlirimtare Kombëtare”, Ali Ahmeti, ishte për një
kohë të gjatë një “njeri i panjohur”.
Në zhargonin publicistik, do të thoshte se ishte një njeri, i
cili befasisht doli nga e panjohura dhe u bë një person real, të
cilit tani i dihet jo vetëm ditëlindja, jo vetëm vendlindja, por
edhe ku ka studiuar (në Universitetin e Prishtinës), kur është
burgosur (pas vitit 1981), lidhjet e tij me Ushtrinë Çlirimtare të
Kosovës, që nga parathënia e saj, ku ka jetuar vitet e fundit (në
të vërtetë ai do të ishte një njeri pa adresë të caktuar), dhe çfarë
bënte në shtabin e tij.
Jo një herë, fillimisht gjithnjë e më shpesh, mund të ndeshje
një mendim të tillë: ai vinte nga e panjohura dhe ishte befasia e
një kryengritje. Çuditërisht e gjen atë edhe në njoftimet e para
të shtypit amerikan, në vendet europiane, por, ajo që të çudit më
shumë, e gjen edhe në njoftimet e shtypit tejet larg rajonit të luftimeve. Që në të vërtetë nuk kishin asnjë lloj lidhje me gjithë
atë çka po ndodhte disa mijëra kilometra larg vendit të tyre.
A ishte vërtet i panjohur Ali Ahmeti, një njeri që doli nga
fshehtësia për të qenë njëkohësisht prijës politik dhe ushtarak i
një armate që po krijohej me shpejtësi të jashtëzakonshme, e në
radhët e së cilës, gjithnjë e më shumë po bashkoheshin kryengritës nga të gjitha trojet ku flitej gjuha shqipe?
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Do të ishte e vështirë të besohej se njerëzit do të shkonin
ashtu pas një të panjohuri, të cilit, deri asaj dite shtypi i huaj i
kishte kushtuar pak vëmendje, por ndaj të cilit, organet e specializuara nuk kishin aspak të pavëmendshme. Ali Ahmeti, sado
i aftë të ishte, nuk mund të mblidhte rreth vetes mijëra kryengritës, nëse nuk do të kishte në vete të paktën dy gjëra themelore:
një ide të madhe dhe një emër të njohur.
Në shkurtin e vitit 2001, ky njeri i panjohur, shumë shpejt u
bë me ditëlindjen e tij, në janarin e vitit 1959; shumë shpejt u
bë me vendlindje, në Zajaz; me një qendër studimi, në Universitetin e Prishtinës; me një të kaluar interesante si klandestin,
me vendqëndrim në ekzil në Zvicër, një banesë modeste në Lucern; nga dosjet e vjetra u nxorën me shpejtësi të gjitha të dhënat
që mund të ishin grumbulluar për të, dhe, si për t’i vënë kapak
gjithë kësaj pune, doli edhe një urdhër arresti nga pushteti maqedonas (ku ishte pjesë edhe partia e M. Thaçit) për Ali Ahmetin
dhe dhjetë nga përkrahësit e tij më të afërt.
Tani “i panjohuri” u bë me ditëlindje, vendlindje, vendqëndrim, pozitë politike e ushtarake, me një të kaluar klandestine,
me vit burgimi dhe me një urdhër arresti të ardhshëm.
Në të gjitha ato që ishin afruar kishte të vërteta, kishte pasaktësi,
kishte sajesa, për të mos thënë, kishte mashtrime e gënjeshtra.
Një nga të pavërtetat e mëdha, sajuar në shtypin e atyre ditëve, që më pas u përdorën në sajesën e “legjendës së dosjeve”,
qëndronte në të dhënën se Ali Ahmeti kishte përgatitur e stërvitur
kryengritës në malet e Francës apo të Zvicrës. Njerëzit e zakonshëm perëndimorë, kur këtë e thotë një revistë e njohur si “Der
Spiegel”, janë të pritur ta besojnë, sepse për ta, e gjithë ajo që
po ndodh, kur është ende në fazën fillestare, është diçka e largët
dhe e pazhurmshme. Njerëzit tanë, këtë sajesë, e shohin përmes
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“informacioneve” që në kohë të ndryshme, paska dërguar Ali
Ahmeti, i cili, sipas shtypit të kohës, nga njëra anë i përgatit këto
kryengritës, dhe nga ana tjetër, sipas sajesës së dosjeve, informonte shërbimin e fshehtë serb.
E pasakta e dytë do të ishte në një njoftim, i cili në të
vërtetë burimin e kishte nga Shkupi zyrtar. Disa media, të
prirura ndaj asaj që mund të quhej lajm i bujshëm, nxituan
të përhapin të pavërtetën se pas këtij lideri, me të cilin mund
të diskutosh për filozofinë dhe politikën, mund të hash me
të bukë misri, por edhe të pish wiski të viteve të shkuara,
mund të përpiqesh të flasësh për luftën, por që temë të dashur ka paqen e pasluftës, fshihen lidhje të hershme dhe të
reja me lëvizjen radikale islamike. Madje, u vrapua për të
gjetur dhe një qendër financimi, dhe nuk shkuan larg, por
në qendrën islamike të qytetit gjerman të Dyseldorfit.
Zyrtarët e Shkupit ishin të gatshëm të jepnin gjithçka që të
bëhej i besueshëm një lajm i tillë. Ishin vënë në veprim të gjithë
mekanizmat e njohur sllav të përhapjes së gënjeshtrës, për të
bërë të mundur që, qoftë edhe një pjesë të jetë e besueshme.
Vitet që shkuan dëshmuan se nuk kishte asnjë lloj lidhje mes
lëvizjes çlirimtare të shqiptarëve në trojet e tyre në Maqedoni
dhe lëvizjeve radikale islamike. Për më shumë se kaq, dëshmuan
se nuk kishte pasur asnjë lidhje as me organizata shoqërore, bamirëse të njohura si të tilla, islamike, nga cilido vend arab. Edhe
kur ata ishin afruar, ndoshta me një qëllim të mirë e ndoshta jo,
kishin gjetur një portë të mbyllur, dhe veç heshtjes, kur ishte
dashur, edhe refuzimin e duhur.
Në vazhdën e sajesave të kohës apo të informacioneve të
pasakta do të ishin disa të tilla, të cilat do të shpërfaqeshin shpejt,
do të kalonin në harresë, në fakt, ajo që do të mbetej, do të ishte
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shumë më e vlefshme, besimi që po fitonte ky njeri, edhe jashtë
asaj që kishte menduar.
A ishte i panjohur ky njeri, në fillim shkurtin e vitit 2001,
a ishte ky një “njeri pa fytyrë”, i cili, doli krejt papritmas si
lider i një ushtrie?
Ndryshe nga sa ndodh zakonisht, ka dy të vërteta në të
njëjtin pohim.
Për shtypin e huaj, median, publicistët, gazetarët perëndimorë, Ali Ahmeti ishte vërtet një njeri i panjohur, të cilin nuk e
kishin ndeshur deri asaj kohe, ai nuk kishte qenë i pranishëm as
në Rambuje, as në konferenca shtypi, kishte ditur të qëndronte
gjithnjë i qetë pas Abaz Xhukës, nuk ishte shfaqur befasisht në
mediat e huaja, kishte lënë ujët të rridhte në atë hulli që kishte
dashur, pa bërë aspak zhurmë dhe pa çuar aspak pluhur. Në fund
të fundit ai ishte një njeri i dyzuar, klandestin dhe legal. Klandestin në punët që bënte dhe legal në jetën e përditshme. Jeta e
tij legale nuk kishte përse të i interesonte dikujt, aq më tepër
shtypit të huaj, ai do të ishte njëri nga mijëra emigrantët politikë
që kishin statusin e qëndrimit në Zvicër, i strehuar në një shtëpi
të zakonshme, disi të vjetër, në një lagje të qytetit Lucern, ku jetonte me familjen e tij, tepër normalisht. Jeta e tij legale nuk përbënte lajm, mirëpo brenda saj, si brenda një fshehtësie, qëndronte
jeta e tij klandestine, e cila kishte të fshehtat e veta.
Ka qenë një fat, mendoj unë, që jeta e tij prej klandestini,
nuk ishte e njohur jashtë rrethit që duhej të njihej, megjithëse,
thënë të vërtetën, nuk ishte edhe aq e panjohur. Kishte, edhe në
këtë mes, një dyzim të përhershëm, në mes njohjes dhe të së
panjohurës. Ata që e kishin ndjekur me vëmendje lëvizjen klandestine çlirimtare në Kosovë dhe në vise, e kishin të njohur
emrin e tij, dinin se nga kishte ardhur dhe se çfarë synonte, meg- 116 -

jithëse, pas heshtjes që u vu re për një farë kohe në lëvizjen klandestine çlirimtare në Maqedoni, u mendua se edhe ai kishte
heshtur, kur, për më tepër, në harkun kohor të 18 muajve, që nga
fillesa e deri në përfundimin e luftës në Kosovë, atje, në viset
shqiptare në Maqedoni, me përjashtim të kryengritësve që po
shkonin të luftonin në Kosovë dhe thirrjeve për ndihmë Kosovës, nuk do të kishte asnjë lëvizje themeltare, pas së cilës të viheshin në mendim dhe në përgjim analistët apo, aq më pak,
publicistët. Aq e vërtetë është kjo, sa në njërën nga analizat e
pikut të pasluftës në Kosovë, Ali Ahmeti dhe Fazli Veliu, që dukeshin disi të shmangur nga rrjedha e ngjarjeve dhe të lënë mënjanë, u quajtën pa mëdyshje, “humbësit e mëdhenj”. Ata nuk u
panë askund, që pas Mbledhjes së Përgjithshme të Lëvizjes
Popullore të Kosovës, në qytetin e Prizrenit, 27 qershor 1999,
kur u mor vendimi për shndërrimin e saj në parti politike. Ata,
që të dy, dukeshin vërtet të shmangur, disi mënjanë, dhe dikujt,
sidomos shokëve të vjetër, u rëndonte mungesa e tyre. Kjo
është edhe koha kur Ali Ahmeti kalon vërtet në pjesën më të
thellë të klandestinitetit të tij, kur jo vetëm ata që nuk duhej të
dinin, por as disa nga njerëzit e tij të afërt, nuk e dinin fillimisht
se çfarë po përgatitej. Dhe, kur nuk e dinin këta, si do të kishin
mundur ta dinin analistët e huaj, dhe për më tepër ata që deri
dje kishin ndjekur çështjen e Kosovës dhe tani mendonin se
ishte qetësuar gjithçka.
Pikërisht në këto ditë, kur ai ishte, si të thuash, një klandestin
brenda klandestinit, një ditë fund nëntori, trokiti, krejt papritmas,
në shtëpinë time. Nuk kishte ndryshuar asgjë që nga takimi ynë
i fundit në Prishtinë, ato ditë të pasluftës, kur një natë, ishte 2
korrik 1999, kishim bërë si të çmendur rrugëve të këtij qyteti,
së bashku me Bardhyl Mahmutin, duke i rënë borive të maki- 117 -

nave, kënduar dhe bredhur rrugëve deri në çeljen e agimit.
Ishte krejtësisht njëlloj, megjithëse më është dukur më i
hequr, disi më i menduar, fjalët i kishte më të pakta dhe njëkohësisht, më të avashta. Pengesa që kishte përpara atyre ditëve e
kishte ngushtuar disi, fondi i luftës ishte mbyllur tashmë, kishte
dalë një vendim i veçantë që ai kalonte në mbështetje të qeverisë
që përkohshme për rindërtimin e vendit, por në fakt kishte ardhur duke u shuar. Disa ngjarje të mëparshme kishin mundësinë
të rizgjoheshin, ai e donte përkrahjen e shokëve, por nuk donte
të krijonte problem për askënd. E mora me mend se po përpiqej
të gjente një rrugë të mundshme dhe ndoshta e kishte të
vlefshme ndihmën time. E kishte bindjen se gjithçka e kishte
një rrugëdalje dhe ishte në të përpjekur për ta rindërtuar atë.
Kishte një shans të madh, në më shumë se 20 vite ai kishte investuar tek shumë ngjarje e shumë njerëz, tashmë kishte ardhur
koha që diçka të kthehej tek ai.
Kur dëgjova për herë të parë historinë e dosjeve, mendja më
shkoi edhe tek biseda jonë në atë nëntor, para luftës. Sikur asgjë
tjetër të mos kishte bërë ai njeri, vetëm sikur të kishte bërë të
njohur çfarë po përgatiste, me durimin e jashtëzakonshëm që
kishte, pra vetëm sikur çka dinte ai të kishin ditur edhe organet
e shërbimit të fshehtë serb apo maqedonas (asaj kohe ishin njëlloj), do të kishte ndodhur një disfatë e jashtëzakonshme dhe
kambanat e humbjes do të binin edhe sot e kësaj dite.
Në nëntorin e vitit 2001 ai kishte përgatitur shumë punë,
ishte si të thuash, duke i dhënë dorën e fundit një fillese të re
dhe natyrisht, këtë e kishte bërë në stilin e tij të njohur, të fshehtë,
të heshtur dhe njëkohësisht të padukshëm.
Ali Ahmeti, në ngjarjet që u zhvilluan në vitin 2001, pra në
kryengritjen shqiptare, për mediat e huaja, do të ishte befasisht
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i panjohuri i madh, njeriu që kishte dalë nga mosnjohja dhe që
ishte bërë, po ashtu papritmas, lideri i një lufte. Për disa kohë,
rrëmujshëm, ata gërmuan në jetën e tij, ku gjetën të vërteta dhe
të pavërteta, dhe në gjithë atë vorbull ngjarjesh, krijuan lajme të
qena dhe të paqena.
Duke u nisur nga e panjohura, ata fillimisht e paraqitën Ali
Ahmetin si ekstremistin e pandreqshëm, lider i një lëvizje rebele,
e cila kishte në fillesën e saj tendenca marksiste e nacionaliste,
pastaj, më vonë, kur gjërat filluan të ravijëzohen më mirë dhe
më saktë, e bënë atë lideri i rebelëve, më pas, udhëheqësi i kryengritësve, për të shkuar deri tek thënia krejt e çuditshme dhe
pak e përdorur: “terroristi i mirë”.
Ky do të ishte një evoluim i madh i shtypit, i cili e kërkoj të
panjohurën aty ku nuk ishte, dhe e gjeti aty ku nuk mendonte se
mund të gjendej. Fillimisht atyre u bëri përshtypje thënia e tij
në ditët e para, kur lufta ishte në prag se “më mirë të fillojmë të
flasim se sa të fillojmë të vritemi”, por, si zakonisht, menduan
se ky do të ishte njëri ndër kurthet e zakonshme që ngre lëvizja
e armatosur, kur kërkon të paraqitet në mantelin e paqes.
Më pas, kur gjërat po shkonin drejt acarimit dhe kur lufta
në Maqedoni po dëshmonte edhe një herë, se nuk mund të
mposhtej një popull i ngritur për liri, dhe kur tanket maqedonase
ose mbetnin në fushën e betejës ose kapeshin nga luftëtarët, kur
ndihmësit ukrainas ose gjithfarë sllavësh nuk kishin më përparësinë e luftës, pra, pikërisht atëherë kur kryengritësit në fare
pak ditë betejash mund të merrnin Shkupin, media, por edhe politika, u habit nga dëshira e liderit të luftës për t’i dhënë fund
asaj. Befas filluan të mendojnë atë që duhej të kishin menduar
që në fillim: se përpara tyre nuk ishte një terrorist dhe asnjë ekstremist i pandreqshëm, por një njeri, që duke dashur t’i jepte
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fund dhunës mbi shqiptarët, nuk donte të kishte dhunë mbi fqinjët e tij. Ishte e çuditshme, e papritur, por e vërtetë.
Për shtypin dhe politikën perëndimore Ali Ahmeti doli përfundimisht nga anonimati, jo kur u bë e njohur se ai ishte lider
i luftëtarëve shqiptarë, por atëherë kur ata vetë e pranuan si të
tillë. Pra, është në momentin kur ai nuk shikohej më si lider i
përkohshëm, si një nga ata që dinë të bëjnë luftën, por edhe si
një lider i së ardhmes, në shpatullat e të cilit mund të mbështetej
fuqishëm ideja e paqes.
Edhe këtu, në fillimet e këtij koncepti, kishte dytëzim:
ndërmjetësuesit kërkonin paqen për hir të heshtjes, Ali Ahmeti
kërkonte paqen, duke vendosur në të njëjtën linjë dhe nivel të
drejtat e atyre që banonin në Maqedoni.
Do të kishte edhe një rast tjetër, po ashtu i çuditshëm për
ndërmjetësit. Të lodhur nga lufta dhe të pashpresë se mund
të mposhtnin kryengritësit, autoritetet e Shkupit i bënë ofertën Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, saktësisht liderit të saj,
që të merrte disa copëra territoresh, ku shqiptarët të ishin shumicë, dhe po të donte, le të bashkohej, qoftë me Kosovën,
qoftë me Shqipërinë. Ishte ringritur në mendjen e politikës së
Shkupit ideja e Shqipërisë së Madhe, pasi, për shumë vite,
ishte thënë e stërthënë se, Lëvizja Popullore e Kosovës, kërkonte pikërisht këtë, krijimin e Shqipërisë së Madhe. Kishte
një gabim kapital në të gjithë këtë. Lëvizja kishte kërkuar,
që në krijimin e saj, bashkimin me shtetin amë, Shqipërinë,
këtë e kishte dashur gjithnjë edhe Ali Ahmeti, ai nuk kishte
dashur të merrte disa copëra visesh dhe të shkonte. Qëllimi
i tij kishte qenë më i gjerë se kaq.
Mirëpo, fakti të çonte edhe një herë në përfundimin se
njeriu i panjohur ende nuk ishte njohur mirë, se pas tij, meg- 120 -

jithëse i veshur me uniformë ushtarake dhe i rrethuar nga
luftëtarë, ishte ende njeriu që të ardhmen e vendit të tij e
kishte menduar përmes paqes.
Në disa muaj, befasisht, shtypi i huaj, u njoh me të panjohurat e Ali Ahmetit. Ai nuk ishte më njeriu pa fytyrë, por, ndërkohë, ai ishte ende në mendimin e tyre, njeriu i luftës, që mund
të shndërrohej, krejt normalisht, në njeriun e paqes.
Kjo është edhe periudha kur ai sinqerisht do të dëshmonte
se askush nuk e donte luftën, aq më pak atë nuk e donin shqiptarët, se për të fituar të drejtat e tyre, të ligjshme krejtësisht, ata
kishin kërkuar të gjitha rrugët e mundshme, kishin trokitur tepër
njerëzisht, por kur nuk u ishte hapur asnjë prej tyre, atëherë nuk
kishin pasur asnjë rrugë tjetër, veç luftës. Pra, nuk ishte një luftë
për të dëshiruar një të tillë, por një luftë për t’i dhënë fund të
gjitha luftërave dhe keqkuptimeve të ardhshme.
Atë që grumbulloi në njëzet vitet e jetës së tij, Ali Ahmeti e
shkarkoi në pesë muaj. Kishte grumbulluar nga fillesa e vitit
1981 deri në fillimin e vitit 2001. Dy dekada. Pastaj për pesë
muaj kishte shkarkuar gjithçka. Më pak se një gjysmë viti.
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Një ditëjavë e vështirë
Mes tyre, do të ketë ditë të vështira, të rënda, të pagjumë,
tronditëse. Unë do të sjell vetëm një ditë të tillë, ose më saktë
ndodhinë që luhatet nga 2 maj deri me 9 maj 1998.
Nuk i di të tjerat, por mendoj se kjo mund të ketë qenë njëra
nga ditët më të vështira të jetës së tij. Edhe kur kemi biseduar
më vonë, ai është ndjerë i tronditur.
Ndërsa po mendoja për këtë ditëjavë, natyrisht iu riktheva
arkivit. Desha të saktësoja edhe një herë gjithçka. Ishin gjëra të
njohura përgjithësisht, disa i kisha sjellë me dhjetëra herë në
mendje, disa i kisha lënë mënjanë, ndoshta për një kohë tjetër,
diçka kisha harruar, disa gjëra u rizgjuan befas, mes tyre, diskutimi i Ali Ahmetit.
Le të kthehemi në ditën e parë të ditëjavës.
Është 2 maj 1998, në një vend të paditur më parë, kishte
filluar Mbledhja e Gjashtë e Përgjithshme e Lëvizjes Popullore të Kosovës. Fillimisht nuk ndjeva asnjë lloj tensioni,
kishte një të fshehtë në të, por mendoja se kjo ishte jo më
tepër se ajo që ka lidhje me punët e një lëvizje klandestine,
për më tepër, porsa ka filluar lufta.
E ndjeva se tensioni po rritej, toni po bëhej më i lartë, nganjëherë arsyeja nuk ishte primare, kishte më shumë pasion nga
sa duhej, dhe krejt befas, ndërsa po diskutohej për dy shokë,
nëse duhej të merrnin pjesë apo jo dhe me çfarë cilësie, (unë
isha për pjesëmarrjen e tyre), e kuptova se do të kishte përplasje.
Në pushimin e parë, ashtu si isha, disi i trazuar, po bisedoja me
Muhamet Kelmendin, deri asaj dite nënkryetar i Organizatës,

kur ai befas më tha se, këta të dy, për shokët që ishte diskutuar,
më shumë kanë ardhur për të na kundërshtuar mua dhe për Ibrahimin. E pyeta se përse mendonte ashtu dhe më tha se kur ishin
në veriun e Shqipërisë kishte pasur probleme të mëdha, mijëra
njerëz pritnin për mjete të logjistikës dhe nuk kishte, ata kishin
ndihmuar me sa kishin mundur në sigurimin dhe shpërndarjen
e logjistikës, por koha kishte ardhur të krijohej fronti i përbashkët
dhe të centralizoheshin gjërat. Në të vërtetë, me Muhamet Kelmendin nuk kisha biseduar shumë herë, e respektoja, kisha lexuar
një libër të shkruar mirë prej tij, ishte nënkryetar i organizatës, dy
apo tri herë e kisha takuar në shtëpinë e Ibrahimit. Nuk dija më
shumë për të, por kisha gjithnjë respektin ndaj tij. Sidoqoftë më
është dukur e habitshme që një drejtues politik të merret me logjistikën, por e më vonë kuptova se ai kishte qenë rast emergjent.
Në kohën kur prisja që gjërat të “shpërthenin” në drejtimin e Muhametit ose të Ibrahimit, ata morën furinë ndaj Ali
Ahmetit. E mbaj mend si tani, ai ishte ulur në rreshtin e dytë,
nga e djathta e sallës dhe larg dritareve, ishte afër me Emrush Xhemajlin, krejt i qetë, asnjë shqetësim nuk mund të
dalloje në qëndrimin e tij, dhe nga të gjithë anëtarët e Kryesisë, ai kishte folur më pak se të tjerët.
Shpërthimi ishte i ashpër dhe i befasishëm. Njëri nga dy
shokët, për të cilët ishte diskutuar nëse kishin të drejtë të merrnin
pjesë apo jo në Kuvend, por që në të vërtetë kishte një rol primar,
i cili do të bëhej edhe më i ndjeshëm me kalimin e ditëve, në
drejtimin e UÇK-së, duke kaluar të tjerët, që kishin qenë më të
ashpër ndaj tij, iu drejtua Abazit. Për herë të parë në këtë
Mbledhje është bërë akuza ndaj tij, e cila, edhe asaj kohe për
mua ishte e pabesueshme, por që nuk mund të dija cakun e saj.
Nga të gjithë ata që ishin aty anëtarë të kryesisë së Organizatës,
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vetëm njëri kishte njohuri dhe lidhje si kishte Abazi me lëvizjen
guerrile dhe me UÇK-në në Kosovë. Të tjerët, ose kishin lidhje
të sipërfaqshme, ose nuk kishin veçse lidhje politike e mbështetëse. Disa anëtarë të Këshillit të Përgjithshëm, si Ibrahim Kelmendi, Fehmi Lladrovci, Xhemail Fetahu kishin shumë më
tepër lidhje se sa ato, dhe ky fakt, pra, mosnjohja e tyre, nuk
përbënte asgjë që mund të trazonte rrjedhën e mëtejshme.
Ajo ditë dhe e nesërmja pas saj, megjithëse tonet u ulën dhe
akuzat u zbutën, për të mos thënë se ndryshuan, nuk mund të
zgjidhte problemet që ishin hedhur. Kështu që u vendos të bëhej
vazhdimi i Mbledhjes së Përgjithshme, në të cilën do të ishin,
krahas anëtarëve të sapozgjedhur të Këshillit të Përgjithshëm,
edhe ato që kishin qenë më parë në këtë organ drejtues.
Sikur të mos kishte mjaftuar vendi i fshehtë, diku në një qoshe
të Zvicrës, ku u bë pjesa e parë e Mbledhjes së Përgjithshme, vendi
tjetër, diku në jugun e Gjermanisë, do të ishte akoma më i fshehtë,
do të ishte fshehtësia vetë. Nuk e di se ku e kishin gjetur. Një hotel
restorant, krejt i vetëm, mes pyllit dhe qetësisë.
E kam menduar Abazin në gjithë këto ditë. Kur po ndaheshim me 3 maj, në ditën e dytë të Mbledhjes, i thashë se unë besoja plotësisht tek ai, asgjë e tij nuk më bënte të dyshoja dhe e
ndjeva se u kishte një lehtësim. Atë natë, në darkë, bujta tek
Mehmet Bislimi, në një dhomë të vogël, e cila ishte si e imja,
ku gjeja gjithnjë pranë “Lahutën e Malcis”, dhe të ngrohtin, pasi
kaloriferi nuk punonte në të ftohur. Para se të pushonim erdhën
shumë shokë, si ishte e natyrshme, mes të cilëve edhe Bilall Sherifi. Mes shumë të tjerëve, unë e kam respektuar gjithnjë mendimin e tij, do të thosha, shpesh herë vizionar, qetësinë përballë
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situatave, ndjenjën e mirë të bisedës, dëshirën për të qenë i pranishëm pa pasur asnjë lloj imponimi. E dija se ndoshta si askush
tjetër, ai e njihte Aliun. Ishim disi të mënjanuar dhe e pyeta për
të. Ishte një përgjigje që më qetësoi. Më tha se si të gjithë të tjerët, edhe Aliu ka bërë gabime, ndoshta ndonjëri më i fortë se të
tjerët, ose kështu perceptohet, por nuk mund të akuzohet. Kam
18 vite që punoj me Abazin, shtoi ai, do na kishte marrë dreqi
të gjithëve, nëse Abazi do të kishte qenë tjetërsoj.
E dija se vazhdimi i Mbledhjes do të thoshte se do të isha
përsëri në drejtimin e saj, bashkë me të tjerët. Kisha menduar
gjatë se çfarë do të kisha bërë nëse do të kisha pasur një akuzë të
tillë ndaj meje, nga shokët e mi, me të cilët kam ndarë
shumë vite e isha i gatshëm të ndaja edhe të tjerë, edhe më
të rëndë. Kam menduar se si do të mund të kalonte atë javë,
deri në Mbledhjen e ardhshme, një njeri i akuzuar, dhe jo
nga jashtë, por nga brenda. Do të ishte e natyrshme të pritja
një shpërthim tjetër, të ngrihej zëri, të kishte përplasje, të
shkundeshin edhe një herë arkivat dhe e kaluara, ku e si kishin gabuar të tjerët, sidomos ata që kishin ngritur akuzat,
pra ashtu si do të mund të bënin shumë njerëz në këtë botë,
që kurrë nuk qetësohet erërave dhe fjalëve.
Do të ishte e tepërt të tregoja se çfarë ndodhi një ditëjavë
më pas, edhe pse nuk është në fabulën e këtij rrëfimi.
E gjeta me vend të sjell disa pjesë nga diskutimi i Abazit në
këtë vazhdim të mbledhjes, ashtu si është regjistruar dhe si është
transkriptuar. Mendoj se kjo flet më shumë se gjithçka tjetër.
Për kuriozitet, edhe në transkiptim, i bërë nga Sejdi
Gega, dhe i verifikuar nga unë, nuk është shkruar “Aliu”, si
për të tjerët, por “Abazi”. Në Mbledhje kishte edhe shumë
të tjerë që kishin pasur pseudonime gjatë viteve të klandes- 125 -

tinitetit, por nuk ishte shkruar për asnjërin prej tyre. Përjashtim bënte vetëm Abazi.
Ja edhe fragmente nga diskutimi i tij. 9 maj 1998, kaseta 2-a.
(Abazi:) - Ju përshëndes të gjithëve vëllezër. Në radhë të
parë ndjehem i indinjuar. Në gjithë veprimtarinë time njëzet vjeçare nuk e kam marrë me mend se do të vinte një ditë e tillë, që
të ruhemi e të bëjmë kujdes nga njëri-tjetri. Shpirtërisht mua më
ka vrarë kjo gjë, sepse kur jam nisur për këtu, pavarësisht se jam
i akuzuar shumë rëndë, e kam ditur se në këtë konak askush nuk
merr armë me vete e askush nuk ka nevojë të ruhet. Dhe nuk
kam marrë asgjë tjetër me vete, veç vetes, nuk kam përgatitë as
truproje e as nuk i kam thirrur kujt të më dalë ndihmë. Jeta ime
është e hapur për të gjithë ju, kush nuk e ka njohtë deri tash, më
paska shkua mundi dëm me të e me ndokënd tjetër.
Ja që gjërat rrjedhin edhe kësisoj dhe nuk ma ka marrë
mendja se shokët e idealit mund të më qëllojnë pas shpine.
Prej gjithkujt mund të ruhesh, prej vëllait e prej shokut nuk
ruhesh dot, edhe pse ai mundet në çdo moment prapa shpine
me të ra. Kështu që, lidhur me akuzat që mu bënë, për të
pasur kohë shokët që të mendohen dhe të përgatiten, pasi
diskutimin do e bëj më vonë. Çdo gjë është bërë publike
tashmë, dhe më e keqja është se një pjesë e shokëve nuk
qëndruan deri në fund dhe kanë shkuar me përshtypje të
atilla, që unë jam fajtor për të gjitha sa akuzohem.
Unë dua që gjërave t’u shkohet deri në fund, dua që të vërtetohen akuzat ose e kundërta e tyre, që të gjithë këto shokë e
dashamirë të dinë të vërtetën, a jam fajtor apo jo, dhe të merren
masat përkatëse në këtë drejtim. Nëse konstatohet se jam fajtor,
le të merren masat ekstreme ndaj meje, nuk i iki përgjegjësisë.
1. Ngarkohem për rastin e shokut tonë Luan Haradinaj. As- 126 -

kush prej jush nuk e ka pasur më të afërt se sa unë dhe nuk ka
bashkëpunuar ma ngushtë me të. Më intereson se kush e ka verifikuar se unë jam fajtor, nga cili organ u mor vendimi, kush
është organi përgjegjës.
2. Ngarkohem për rastin e Zahirit, Edmondit e Hakifit, më
intereson, po ashtu, si është verifikuar, nga doli vendimi, cili e
mori këtë vendim apo e bëri këtë analizë.
3. Më intereson rasti i vrasjes së Ardian Krasniqi, si ka qenë
rrjedha e ngjarjeve, përse u dha urdhër të ndalohet aksioni dhe
kush është bartës i përgjegjësisë.
4. Jam akuzuar se po bëj përpjekje, bashkë me disa të tjerë,
por unë sidomos, për formimin paralel edhe të një Ushtrie Çlirimtare të Kosovës. Unë kam qenë një nga themeluesit e kësaj
Ushtrie që kemi, kur të tjerët nuk kanë ditur se ku janë. Kjo më
mjafton për gjithë jetën. Mirëpo është hedhë një akuzë, por çfarë
faktesh janë sjellë, në bazë të çkafit është bërë ky konkluzion.
5. Akuzohem për ndërhyrje në punët e brendshme të forcave tona në Maqedoni. Së pari, unë nuk kam pse ndërhyj aty
ku jam në shtëpinë time. Mirëpo në çfarë analize janë mbështetur për të arritur në këtë konkluzion. UÇK-ja vepron si një e
tanë, diku më herët e diku më vonë, por kjo është vazhdimësi.
(Kadri Veseli:) - Çështja e UÇK-së nuk është tani për tani
temë e kësaj mbledhje.
(Abazi:) - Por nuk ka qenë edhe çështje e Mbledhjes së
Përgjithshme. Për këtë, nëse është çështje apo jo, për këtë
vendosin këta shokë këtu. Këtu edhe do të vendoset. Unë nuk
jam kundër asgjëje. Çka të vendoset, unë do e respektojë maksimalisht, edhe mendimin tuaj, edhe mendimin e të gjithë këtyre
shokëve. Çka të vendoset, unë do i bëj amin.
Nuk kam ardhur sot me kokë të nxehtë, nuk kam ardhur,
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pavarësisht akuzave dhe të pavërtetave, kam ardhur me kokë
shumë të ftohtë (...)
Unë nuk dua që inate të para dhjetë viteve të dalin tash.
Nuk ma ka marrë mendja se do të kthehemi dhjetë vite pas,
nuk është as koha e as vendi. Ne kemi ardhur të konsultohemi
në Kosovë, kemi ardhur brenda vendit si klandestinë, kemi
qenë bashke me Zefin (Sabri Kiçmari), a është kështu Zef?
Nuk kemi ardhur as mend të ju shesim, as t’i zgjedhim përfaqësuesit, as t’i caktojmë njerëzit. Unë dhe ti Bardh (Bardhyl
Mahmuti) nuk kemi punuar as për hatër të atij, e as për hatër
të këtij, kemi punuar për Kosovën, si kemi ditë. Kanë qenë dy
bartës kryesorë, Fadil Vata dhe Afrim Zhitia. Unë kam ardhur
si klandestin, i kam thënë Fadil Vatës se kam ardhur të ju ndihmoj sa të mundëm, deri kur të thoni ju, e pastaj kthehem nëse
thoni, ose rri, nëse mendoni se duhet të rri.
Nuk do të sjell fragmente të tjera nga vazhdimi i asaj
mbledhje. E vërteta është e vërtetë. Shumë vetë kanë pritur se
asaj dite do të kishte një acarim të zymtë dhe se Abazi do të ishte
njeriu, i cili, ndoshta edhe me të drejtë, do të përbënte thelbin e
një përplasje, që mund të kishte pasoja.
U caktova kryetar i Komisionit. Si duket, për të mos pasur asnjë
lloj lidhjeje mes asaj që do të analizohej dhe qëndrimit të tij, Abazi
më tha shkurt mirupafshim dhe shtoi se kishte besim tek unë.
Në fakt, do të ishim të gjithë ne, që do të kishim besim tek
Abazi. Fakti më domethënës do të vinte vetëm pas katër javësh,
kur ai do të rizgjidhej anëtar i Kryesisë së Lëvizjes Popullore të
Kosovës, dhe, krejt qetas, do të vazhdonte misionin e tij, prej
aty ku kishte heshtur në disa ditë.
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Ali Ahmeti dhe politika
Ai Ahmeti është një njeri i politikës, jo vetëm se drejton sot
partinë më të madhe të shqiptarëve në Maqedoni. Ai e ka për
zemër atë, e sheh dhe e trajton si diçka të afërt. Jo rrallë, ajo që
shfaq në mjediset politike është e zbehur nga fjalët e mëdha dhe
qëndrimet e largëta, por kjo është mënyra e tij e të bërit politikë,
dhe, mendoj se është një rrugëtim i mirë.
Herë pas here jam përpjekur të ndjek këtë rrugëtim, jo
thjesht si publicist, por edhe si mik i tij. Ajo ka të papriturat e
saj, sidomos për ata që nuk e njohin si duhet mënyrën se si ai e
percepton politikën dhe si mundohet ta sendërtojë atë.
Në zgjedhjet e para politike të pasluftës në Maqedoni
ishte një aksiomë e njohur se BDI-ja do të fitonte shumicën
e besimit të shqiptarëve. Ashtu si ishte e njohur që lideri i
saj, tashmë kishte dalë nga konfiguracioni i enigmës, dhe
ishte bërë, në pak kohë, njeriut i besimit dhe i shpresës. Sidoqoftë, duke u ulur nga fushëbetejat me mantelin e luftës
ai të ngjallte kureshtjen për atë që do të bënte më pas, dhe
sidomos, për atë që do të bënte në atë ditë votimi.
Do të ishte hera e parë që ai do të votonte në vendin e
tij, krejtësisht sipas bindjes që kishte. Po ashtu, do të ishte
hera e parë që rreth tij do të mblidheshin më shumë reporterë
e publicistë njëkohësisht.
Ishte e pritshme që ai të vinte në qendrën e votimit i rrethuar
me bashkëluftëtarë, e logjikshme do të ishte edhe sikur të vinte
vetëm me një grup shokësh. Ali Ahmeti zgjodhi një rrugë tjetër.
Ai u nis rrugëve të fshatit të tij të madh, dorë për dorë me nënën
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e tij plakë, e veshur me kostumin karakteristik të zonës. Ecën
bashkë, të dëshiruar për njëri-tjetrin, por ishte edhe një shenjë
për ata që do e ndiqnin më pas dhe që i kishin besuar deri asaj
dite se, njeriu që po shkonte drejt një fitoreje të paparë, ishte
njëri nga ata, që kështu si sot, i përcjellur nga nëna e tij, ishte nisur
nëpër botë për të bërë këtë që po bënte, dhe, pasi kishte bërë çfarë
kishte mundur, ishte rikthyer në vatrën e tij, dorasi më nënën e tij,
e cila ishte, po ashtu si gjithë nënat e tjera, një loke e zakonshme,
e tkurrur nga hallet dhe nga meraku për të bijtë.
Ali Ahmeti nuk është i pasionuar pas një politike të ashpër,
nuk ka qenë kurrë. Ai ishte gjithnjë nga të paktët në Organizatë, që jo rastësisht, nuk i humbiste kurrë mundësitë për të
krijuar një lidhje të re, qoftë edhe në kahun tjetër të politikës,
e që po ashtu, edhe kur ishte i goditur rëndë, saqë mund të
mendohej se nuk do të kishte ringritje, ai e vazhdonte punën
aty ku e kishte lënë një ditë më parë. Nga natyra ai nuk është
“hommus politicus”, pra një njeri politik i lindur nga natyra,
mirëpo politika u bë natyra e dytë e tij.
Shpesh herë jam habitur nga sjelljet e tij, nga gjetjet, befasia
me të cilën ishte i rrethuar. Por edhe nga kujdesi për të mos rënduar kurrë askënd, gjetja e një mundësie për të lënë të hapur një
shteg, nga ku mund të kalohej të nesërmen e politikës.
Isha ndër të vetmit që u informova nga Abazi se drejt
FARK-ut, së bashku me Ibrahim Kelmendin, kishin dërguar një
ushtarak të lartë, i cili më pas do të bëhej Ministër i Mbrojtjes,
në të ashtuquajturën “qeveri Bukoshi”. Qëllimi i tyre nuk ishte
që të përgjohej nga brenda se çfarë ndodhte aty, ku ishte një fole
grerëzash, pasi ishin vendosur lidhje të tjera, prej të cilave e
dinim jo rrallë herë se çfarë ishte përgatitur të ndodhte. Më tepër
synohej që përmes kësaj figure, Halil Bicajt, të krijohej një lidhje
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më reale, më pak e dhimbshme dhe e frytshme, mes strukturave
të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe forcave të FARK-ut, të
cilët, ndërsa vegjetonin në kampet stërvitore në Shqipëri, kishin
pas vetes mundësi të ndjeshme financiare e profesionale për të
ndihmuar. Më pas, gjatë ditëve të furishme të luftës, kam biseduar disa herë në telefon me Halil Bicajn, dhe mendoj se ka qenë
zgjidhja e vetme e mundshme, gjithsesi fatlume.
Fakti është që në arkivin e Organizatës janë ende sot dokumente nga më të brendshmet të FARK-ut, raportet financiare,
ushtarake dhe sekrete të saj, në origjinal ose kopje të tyre, që më
janë dhënë pikërisht nga Ali Ahmeti, por më pas edhe nga struktura të tjera të shtetit shqiptar. Por fillimisht jam njohur me to
prej Abazit, i cili, si thashë, i lindur për punë klandestine, kishte
bërë kujdesin të krijonte rreth strukturave drejtuese të FARK-ut
rrethin e njerëzve të afërt të tij.
Të lësh një portë hapur në politikë, do të thotë të jesh një hap
më pranë asaj që ke menduar. Por të jesh i qetë, pikërisht atëherë
kur papritur mund të ndjesh se je në ditën më të keqe, kjo është
diçka ndryshe, e cila, më shumë se me gjithçka tjetër, ka të bëjë
me natyrën e njeriut, karakterin e tij, vetëpërmbajtjen, mënyrën
se si e ke pritur atë që ka ardhur, ndoshta krejt befasisht. Unë e
kam parë Abazin në dy momente të tilla, kur për shumë vetë do
të dukej se ishte një përmbysje e tërë, ndërsa ai e kishte konceptuar si një gjë, e cila mund të kalohet, e duhet të kalohet.
Momenti i parë:
Në fillimin e korrikut të vitit 1998, kryesia e Lëvizjes Popullore
të Kosovës, së bashku me një pjesë të rëndësishme të Shtabit të Përgjithshëm dhe të Drejtorisë Politike, u ftuam për takime të nivelit të
lartë me strukturat e shtetit shqiptar, takime, të cilat, për vetë shkaqet
e rrethanat e luftës, për shumë kohë nuk janë bërë të ditura.
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Pak kohë më parë, në Zvicër, kishte ndodhur njëri ndër takimet më të rëndësishme të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Është një ndër ditët, do të thosha, historike të saj, përmes të cilës
është bërë njohja e UÇK-së në diplomacinë euro-atlantike.
Përmes një informacioni të marrë nga shteti shqiptar, më
saktë nga Kryeministri i kohës Fatos Nano, përfaqësuesi ynë
politik në Shqipëri Xhavit Haliti, njoftoi se diplomatë të lartë të
Shteteve të Bashkuara kërkonin të vendosnin kontakte me përfaqësues politikë të UÇK-së.
Nëse njohja publike e UÇK-së në Kosovë, fakt i njohur me
28 nëntor 1997, kishte qenë diçka e pritur, sepse në fund të fundit
ata që kishin vendosur të luftonin ishin dalzotësit e saj, njohja
publike në diplomacinë botërore, për më tepër, njohja politike e
saj, ishte ende një enigmë, e cila shkaktonte drithërimat e saj.
Në takimin e organizuar, dy nga pjesëtarët e përfaqësuesve
politike të UÇK-së ishin tetovarë, Bardhyl Mahmuti dhe Bilall
Sherifi, i treti, Ramadan Avdiu, ishte prishtinas.
Jo rastësisht e theksova se nga vinin dy nga pjesëtarët e
përfaqësuesve politikë të UÇK-së, pasi, njëra nga kërkesat,
ndoshta kryesore të diplomatëve amerikanë, ishte pikërisht
lënia mënjanë e luftës në Maqedoni, zonë e cila atëherë njihej si Zona e Dytë Operative. Kishte qenë e dhimbshme për
to, por ishte një kompromis i dhimbshëm që asokohe duhej
bërë patjetër. Dhe ata e kishin bërë, ndoshta edhe me bindjen
e qartë se pas një lufte do të vijë koha e një lufte tjetër. Mes
dy rreziqeve, atë të bllokimit nga diplomacia perëndimore
apo strukturimit të ri të luftës, ata kishin zgjedhur, me të
drejtë, sakrifikimin më të domosdoshëm për momentin. Në
fund të fundit e dinin se do të vinte koha e duhur.
Vazhdoj të mendoj se takimi i zhvilluar ka pasur një vlerë
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historike, sepse pas këtij takimi u vendosën lidhjet e qëndrueshme, të sakta, të drejtpërdrejta dhe mendimi politik i diplomacisë amerikane ndikoi edhe në atë europiane. Në fund të
fundit, përcaktimi i tyre se tashmë kanë gjithë njohjen e duhur
dhe se ishin të lumtur nga takimi dhe prania e mendimit politik
të fuqishëm të UÇK-së, ishte fillesa e mbarë e kthimit të rendit
të gjërave në vendin e tyre.
Por ishte edhe e dhimbshme, sepse atje, në trevat shqiptare
në Maqedoni kishte filluar ngritja e strukturave klandestine të
luftës. Çfarë duhej bërë, u duhej thënë njerëzve të shkonin në
shtëpi dhe të prisnin një kohë tjetër, pa u treguar shkakun e vërtetë apo, duhej ndërmarrë diçka tjetër?
Ishte një shpresë se gjërat mund të kalonin në heshtje dhe
të kishte ende një miratim të heshtur nga shteti shqiptar, megjithëse ishte e vështirë të besohej. Për Abazin, ndoshta më shumë
se për të tjerët, ishte një gjendje prag nokdauni politik.
Dhe pikërisht në këtë gjendje, mes shpresës dhe vegimit, po
ngjiteshim në shkallët e Presidentit të Shqipërisë, në takimin me
zotin Rexhep Mejdani, President i asaj kohe.
Zoti Mejdani ishte një personalitet i shquar. Njohjen me Kosovën ai e kishte përjetuar si mësimdhënës në Universitetin e
Prishtinës, zakonisht një njeri i matur dhe dashamirës, atij i duhej
asaj dite të përcillte, edhe në herë, mesazhin amerikan, për lënien
mënjanë të luftës në Maqedoni.
Dhe këtë ai e tha që në fillimin e bisedës sonë, pra kur nuk kishin
kaluar as më shumë se 30 minuta nga takimi. Unë shikova nga Bardhyli dhe Abazi, të cilët e ndjenin deri në palcë atë që po thuhej dhe,
që si duket, kishin arritur në momentin e fundit të durimit.
Mirëpo, ndërsa e kuptoja shkakun pse Presidenti i Shqipërisë ishte aq këmbëngulës në përcaktimin e tij, nuk i kuptoja ar- 133 -

syet që po sillte. Ndër të tjerat, njëra më dukej krejt e pakuptimtë,
sidomos për kohën që ishim.
Presidenti shqiptar këmbëngulte se lufta duhej ndërprerë, edhe nga shkaku se shqiptarët në Maqedoni kishin një
natalitet të lartë, rritja e popullsisë shqiptare do të ndryshonte strukturën e këtij shteti, dalëngadalë shqiptarët do të
bëheshin forcë dominuese, ata do të kishin të drejtë të kishin
edhe postin e presidentit të shtetit maqedonas, ndaj nuk
duhej ngutur të zgjidheshin gjërat përmes luftës.
Më dukej gjithçka e pakuptueshme, dhe ndërsa po bëhesha
gati të flisja, ndërhyri Bardhyl Mahmuti, i cili, si duket e kishte
lënë zemërimin e tij të derdhej:
“Nga kjo që thoni Ju, Zoti President, ne nuk na mbetet asgjë
tjetër, veçse t’u themi shokëve tanë që të lënë armët dhe të
shkojnë e të flenë me gratë, sepse nga fjetja e tyre do të zgjidhet
edhe çështja e hallet që kanë.”
Bardhyli lëvizi pak edhe me duar dhe Presidenti u skuq,
sepse, ndoshta e keqkuptoi lëvizjen e tij. Mirëpo, edhe Bardhyli
ishte skuqur, sepse, pas aq shumë viteve të përpjekjeve, burgosjeve dhe kalimit përmes rreziqeve, po u vinte një propozim të
cilin as që e kishin menduar se do u vinte, aq më tepër nga shtetarë të lartë të shtetit amë.
Pak më parë, në takim, kishim kaluar një tjetër gjendje të
padëshiruar, dhe kjo që po rikthehej, rëndonte më tej.
Ishte një moment kortezie më shumë, kur Jashar Salihu, si
drejtues i Fondit “Vendlindja thërret”, po falënderonte shtetin
shqiptar për ndihmën që kishte filluar.
Ibrahim Kelmendi, i rrëmbyeshëm dhe i drejtpërdrejtë, e
ndërpreu Jashën, duke i thënë:
“Më fal pak Jashë për ndërhyrje. Përse po i falënderon
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këta nuk kanë ndihmuar gjë, e as që e paskan ndër mend të
bëjnë gjë...”
Ishte një ndërprerje e pazakontë në atë sallë takimesh, por
edhe një paranisje e një bisede që nuk do të donim kurrë të ishte
thjesht një kortezi apo një njohje e rastit.
Tani, ndërhyrja e Bardhylit, gjithsesi më e rrëmbyeshme,
pasi kishte lidhje me gjithçka kishte investuar ai në jetën e tij
politike, sillte një rëndesë të re.
Befas Abazi, i cili zakonisht zinte vend në skajet e tryezave,
foli qetësisht:
“Mendimi i shtetit shqiptar është gjithnjë i mirëpritur,
edhe kur nuk mund të jemi dakord me të, por, kur mendimi
i shtetarëve shqiptarë është i njëjtë me mendimin politik të
diplomacisë perëndimore, është e kuptueshme që të kemi
edhe më shumë kujdes. Ju nuk duhet të bëheni merak, asgjë
e keqe nuk do i vijë shtetit shqiptar nga ana jonë, asnjë porosi e juaja nuk do të jetë e humbur...”
Ai shtoi edhe diçka tjetër dhe të dy palët që ishin në takim
mund ta merrnin atë si një përkrahje ndaj mendimit të saposhfaqur. Nuk ishte oportunizëm politik, ishte një gjetje rrugëdaljeje,
për më shumë ishte një shteg i hapur për atë që do të vinte.
Mirëpo, gjithsesi ishte një gjendje e vështirë, për momentin
dukej pa rrugëdalje, mbështetja dukej e vështirësuar, degëzimet
e mbyllura, tashmë duhej bërë kujdes edhe në shtetin shqiptar.
Si duhej bërë kjo dhe kur duhej bërë, kjo ishte diçka tjetër, por,
pa asnjë dyshim, ishte një moment i vështirë politik, kur gjërat
duheshin vënë në rendin e tyre, disa nga të cilat, duke u lënë për
më vonë që të shfaqeshin, duheshin përgatitur që asaj kohe.
Presidenti Mejdani do të ishte, pa asnjë dyshim, deri në fund
të luftës në Kosovë e më pas, njëri nga përkrahësit më të vyer të
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UÇK-së, por gjithnjë bënte kujdesin e duhur që të mos ishte
pjesë e punëve tona, të mos ishte, si të thuash, shtytës i vendimeve apo i lëvizjeve që do të bënim. Edhe në atë takim, që nuk
do të ishte i fundit, e gjithë mirësia e atij njeriu të kulturuar dhe
i gjithë përkushtimi i tij ndaj Kosovës, ndjehej krejt qartë. Ai
ishte i gatshëm të vinte gjithçka që mund të kishte për të lëvizur
gjërat nga vendi. E dija se shumë gjëra nuk vareshin prej tij,
ashtu si isha i bindur se, nëse do të kishte mundësinë për të hapur
një shteg të vogël ndihme, ai mund të sillte një lum të tërë në
atë shteg. Megjithëse takoheshim për herë të parë (ai shumë
vonë kishte mësuar për funksionin tim në LPK, megjithëse nuk
ishim njohur më parë), zoti Mejdani bënte gjithçka që ishte e
mundur që të ndjeheshim në pozita të barabarta, të flisnim hapur
dhe nxiste ndjenjën e besimit.
Nga ai takim kam ndërtuar pyetjen e tretë dhe të katërt.
Pyetja e tretë për krijuesit e dosjeve famëkeqe:
Disa ditë pas zhvillimit të takimit domethënës mes përfaqësuesve politik të UÇK-së dhe diplomacisë amerikane,
pasi isha vënë në dijeni nga Bardhyli, në mirëbesim, sepse
mbulonte pikërisht më tepër se gjithë të tjerët, lëvizjet guerrile çlirimtare në Maqedoni, unë i tregova Abazit se çfarë
kishte ndodhur dhe se cila ishte njëra nga kërkesat themelore, ndërprerja e luftës në Maqedoni.
Të duket e pabesueshme që, një “agjent” i kalibrit të jashtëzakonshëm, si u munduan të paraqesin Abazin, me të cilin janë vendosur të gjitha lidhjet dhe që gjen kohë të informojë edhe për
vogëlsira, nuk ka informuar shërbimin e fshehtë serb për një ngjarje
kaq madhore, e cila, në përmasat e saj, kishte frytet e së nesërmes.
A mund të mendosh se në atë kohë shërbimi i fshehtë serb
nuk ishte i interesuar të dinte për lidhjet e brendshme të diplo- 136 -

macisë amerikane, përfaqësuar nga zoti Hollbruk, me përfaqësuesit politikë të UÇK-së? Një shërbim i fshehtë, që paska paguar aq fort agjentin e saj për budallallëqe a nuk ishte i interesuar
të paguante shumë më tepër për të ditur një gjë kaq të rëndësishme, themelore, siç ishte lidhja politike e UÇK-së me diplomacinë perëndimore dhe mbështetja e saj.
Afërmendsh po. Po përse mungon kjo në “legjendën e dosjeve”!? Vetëm për një shkak, hartuesit e këtyre dosjeve as që e
kanë pasur haberin se është bërë një takim i tillë, vendimet që
janë marrë, pasojat e këtij takimi. Dhe, duke mos e ditur, nuk
kanë si e sajojnë, pasi, edhe të dërguarit e saj në emigracion,
lumturisht nuk kanë pasur mundësinë të jenë pjesë e strukturave
drejtuese të lëvizjeve klandestine çlirimtare.
Pyetja ime e katërt lidhet përsëri me takimin e zhvilluar në
zyrën e Presidentit të shtetit shqiptar dhe në zyrat e qeverisë.
Si është e lehtë të mendohet, megjithëse tani kanë shkuar
shumë vite, qershori i vitit 1998 do të ishte njëri nga më të
vështirët në zhvillimin e luftës çlirimtare në Kosovë. Si dhjetëra
e dhjetëra burime, kudo, kishte filluar të ndodhte rizgjimi i madh
i njerëzve, tashmë dukej sikur letargjia kishte qenë diçka e përkohshme, dhe, ajo që kërkohej më shumë se çdo gjë tjetër, ishte
një armë. Kërkohej nga të gjithë, nga ata që e donin për të
luftuar, nga ata që e kishin për vetëmbrojtje, nga ata që kishin
ëndërruar për të dhe nuk kishin ndër mend ta lëshonin më, kërkohej edhe nga matrapazët dhe përfituesit. Ishte një vorbull e
paparë, kudo shihje njerëz që ngarendnin, të vërtetët bënin
punën në heshtje, të rremët bërtisnin dhe çirreshin. Mes të vërtetës që heshtte dhe të rremes që çirrej, për njerëzit e zakonshëm
ishte e vështirë të merrej vesh se ku fshihej e vërteta. Papritmas,
njerëz që nuk kishin pasur asnjë lidhje me forcat çlirimtare,
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tashmë trokisnin në dyert e shtetit shqiptar, që nga presidenca
dhe deri tek njësitë e ushtrisë, secili me përbetimin se ai ishte i
vërteti dhe se të vërtetë tjetër, pas tij, nuk kishte më. Nëpër rrugët
e Shqipërisë, drejt veriut, gjithnjë drejt veriut, kishte filluar lëvizja e makinave me armë, të cilat bartnin edhe enigmën, se kujt
i takonin. Në fushëlartat e Tropojës dhe të Hasit, të duruar deri
në dhimbje, rrinin e prisnin me ditë e me net, qindra e mijëra
shqiptarë të Kosovës, për asgjë tjetër, veçse për armë.
Mes gjithë kësaj rrëmuje dhe qameti, lëvizja klandestine çlirimtare dhe Fondi “Vendlindja thërret” kishte rënë në pikën e
hallit, ata ishin të trazuar deri në cakun e mosdurimit. Kishin
punuar dhe ishin sakrifikuar deri në palcë për një ditë të tillë,
dhe kur ajo po vinte, nuk kishin mjetet e duhura për të mbuluar
kërkesën e madhe në rritje. Njerëzit, që prisnin, mund të duronin
gjithçka, edhe urinë, por nuk mund të ktheheshin në Kosovë,
përmes një kufiri përherë të rrezikuar, duarbosh, pa armë.
Edhe shteti shqiptar kishte rënë në hallin e tij: cilët ishin të
vërtetët, cilët ishin të rremët, ai e dinte fare mirë, por, jo rrallë,
pas fasadës së të vërtetës, fshiheshin edhe të rremë.
Në takimin e organizuar, më parë tek Presidenti dhe pastaj
në Qeveri, ishin e natyrshme që njëra nga kërkesat tona të para
ishte hapja e depove për luftëtarët e UÇK-së, mospengimi i furnizimit me mjete logjistike të njësive, ndihma dhe, domosdo,
siguria. Nuk kishte veçse pak ditë që në një pritë të organizuar,
ishte vrarë Ilir Konushevci, njëri ndër njerëzit kryesorë në logjistikën e UÇK-së, dhe drejtuesi kryesor i luftës në Zonën e Llapit, pas vrasjes së Zahir Pajazitit. Vrasja e tij makabre, në kohën
kur ai po transportonte armë, dëshmonte se nuk ishte për asgjë
tjetër, veçse për motive politike.
Ne kërkuam të kishim mundësi të pajiseshim me armë,
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ose, në fund të fundit, njerëzit e caktuar nga UÇK-ja, të mos
endeshin rrugëve të botës për të gjetur logjistikë, përmes një
mijë e një rreziqeve, por, ndërsa ne të blinim veshmbathje e
ushqime për ushtrinë shqiptare, ajo të bënte pajisjen tonë me
logjistikë luftarake. Ishte një marrëveshje e kërkuar edhe zyrtarisht nga strukturat e luftës dhe të fondit “Vendlindja thërret”.
Në një takim me zëvendësministrin e mbrojtjes të shtetit shqiptar, në qytetin e Këlnit, së bashku me Ibrahim Kelmendin, ua
kishim bërë propozimin e duhur dhe tani ishim në pritje të përcaktimit të strukturave të shtetit.
Presidenti i shtetit shqiptar, zoti Mejdani, na tha në mirëbesim se ai kishte dhënë një urdhër të tillë, për ndihmesën e pakufishme ndaj UÇK-së, por ajo nuk po zbatohej. Shkaku ishte
meskin: njeriu që kishte marrë urdhrin, funksionar i lartë, e kërkonte atë me shkrim, pasi, si cilësonte ai, “nëse vjen një ditë Berisha në pushtet, më flak në burg”. Nuk besoja se ishte kjo
arsyeja. Kur u takuam më vonë i thashë se Berisha mund të ketë
mjaft gjynahe, por nuk është mirë të fshihesh pas tij, sepse, e do
apo nuk e do ai Kosovën, për këtë ai të dekoron. Një kushëri i
Berishës, Sulejman Berisha më duket, e kishte kthyer kullën e
tij prej shumë kohe në bazë të UÇK-së. Kushëriri Salë nuk i
kishte ngjarë kushëririt Sylejman, por kjo është një temë tjetër.
Sidoqoftë shefi i shtetit shqiptar nuk do të jepte asnjë urdhër
me shkrim, sepse, nëse do e jepte, të nesërmen, mund të botohej
në “Nju Jork Taims”. Ishte e çuditshme, ndoshta edhe krejt e
pakuptueshme, por, si duket kishte ikur koha, kur shtetarët vartës, edhe të një presidenti, që ishte ndërkohë Komandant i Përgjithshëm i Ushtrisë Shqiptare, e dinin se çfarë donte të thoshte
të mbaje gojën mbyllur.
E njëjta bisedë u përsërit edhe në qeveri. Por aty ishte diçka
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më ndryshe. Njëri nga funksionarët e rëndësishëm në takim bëri
propozimin që mjetet logjistike t’i kalonin shërbimit të tij, dhe
ai vetë do të dinte se ku do i kalonte.
Në atë takim, dhe pas tij u morën mjaft vendime të rëndësishme, të cilat pa hyrë në hollësi, mund të përmblidhen
në mënyrën e transportit të mjeteve të logjistikës, në detyrën
e shtetit shqiptar dhe në përcaktimet e UÇK-së, në njerëzit
që do të ishin përgjegjës, që nga strukturat themelore dhe
deri më tej, për njerëzit që do të dërgoheshin me mision të
veçantë, për mjetet logjistike, etj., etj.
Për të gjitha këto, të cilat asaj kohe, por edhe sot, përbënin
një sekret të rëndësishëm (më shumë atëherë, se sa sot), sepse
nga dekonspirimi i tyre mund të rrezikoheshin shumë e shumë
gjëra, kishte dijeni të plotë Ali Ahmeti. Ai dinte jo vetëm principet e përgjithshme, por në shumë raste edhe imtësitë, për të
mos thënë se shpesh ishte pjesë e këtij ingranazhi.
Dhe, çuditërisht, ky “superagjent”, i cili, për rreth 20 vite
paska qenë në shërbim të UDB-së dhe formave të ndryshme të
saj, pasi ka dërguar gjithfarë informacionesh, deri edhe kërkesa
për të pasur një shpërblim më të mirë financiar (!!), nuk gjen
kohë, nuk gjen mundësinë dhe as rastin, të informojë “shefat” e
tij, të cilët, kishin hijet e tyre edhe përballë hotel Dajtit, në formën e pronarëve të restoranteve.
A mund të mendohet se shtetit serb, i cili ishte në një luftë
përgjakshme me popullsinë shqiptare, nuk do i kishte interesuar
se cilat ishin kanalet e furnizimit të UÇK-së, cilët rrugë do të
ndiqeshin, nga cili drejtim dhe nga kush, cilat ishin detyrat dhe
detyrimet e shtetit shqiptar, si bëhej lëvizja e mjeteve, si ishte
siguria e tyre, cilat ishin pikat e furnizimit dhe njerëzit që i
drejtonin, çfarë strukturash kishte, si ishte mendimi i Presidentit
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të shtetit shqiptar dhe çfarë synonte ai, kush e mbështeste në
hierarkinë drejtuese të qeverisë UÇK-në dhe kush ishte i pazëshëm, cilat ishin lidhjet me Shërbimin Informativ të Shtetit
Shqiptar në fushën e logjistikës, përse interesohej më shumë
kryeministri i shtetit shqiptar dhe cilat ishin lidhjet me të, etj.
Këto do të ishin vlera të jashtëzakonshme për shërbimin e
fshehtë serb, për dy gjëra themelore.
Së pari, nëpërmjet njerëzve të tij në Shqipëri, në Tiranë, por
edhe nga disa renegatë në Veri ose në radhët e FARK-ut, ai do
të mund të pengonte, të ndalonte dhe të vriste njerëzit e caktuar
me detyra të veçanta, të pengonte deri ku të mundte logjistikën
e luftës. Një gjë e tillë kishte ndodhur edhe më parë, dhe si dukej,
do të mund të ndodhte edhe më vonë.
Së dyti, nëse do të kishte informacione të tilla, ai, shteti serb,
me fakte të gjetura nga “superagjenti” i tyre, do të ngrinin zërin
deri në kupë të qiellit, edhe më çjerrshim se sa e kanë ngritur,
për të dëshmuar përfshirjen e shtetit shqiptar në luftën në Kosovë. Një gjë të tillë ata po e bënin pa pasur kurrfarë prove,
kështu që “faktet” e mbledhura nga “superagjenti” i tyre, do të
kishin qenë mjaft domethënëse.
Mirëpo ata, asnjëherë, në asnjë rrethanë, nuk e kishin këto
të dhëna, pasi, në strukturat e larta, i mungonte njeriu i tyre.
Farsa politike e dosjeve nuk do të ishte e tillë, nëse në këto dosje,
hartuesit do të kishin sjell vendime të tilla të rëndësishme, të
njohura vetëm për një grup të caktuar njerëzish, atëherë mund
të kishte vend për trazira. Mirëpo, në dhjetëra e dhjetëra faqe,
me informacione budallenjsh, nuk gjinden gjëra të tilla. Shkaku
është i thjeshtë: hartuesit e mjerë të dosjeve, mjerisht për to dhe
lumturisht për luftën, nuk i kanë ditur. Më saktë, njeriu i tyre, i
cili qëndron pas dosjeve, nuk i ka ditur.
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Në ditët në Tiranë, rrëmbyeshëm si ishte, ngarkuar deri në
palcë me ngjarjet e ditës, kishim kohën e paktë për të menduar
diçka më shumë se sa ajo që po ndodhte ose që dëshironim të
zgjidhej sa më parë të ishte e mundur. E kisha merakun e gjithë
asaj që kishte ndodhur, sepse e dija, se edhe pas qëndrimit të
ftohtë të Aliut ndaj heshtjes së luftës në Maqedoni, ai përsëri,
duke mos u ngutur, do të dilte jashtë rrjedhave. Herë pas here,
si pa dashur, merrnim ndonjë porosi dashamirëse që, të mos
heshtim ose të mos mbyllim sytë, nëse gjërat po lëvizin, por
ishte më shumë një porosi e radhës.
Në ditën e fundit, kur po ecnim në mbrëmje me Aliun, e
pyeta se si mendonte. Ai nuk mendoi gjatë, më shikoi vetëm një
herë në dritë të syrit, si të donte të dinte nëse do e kuptoja gjendjen e tillë dhe tha se orteku ka filluar të rrëshqasë, Bacalok, nuk
e ndalim dot, po u përpoqëm ta ndalim, na merr me vete, ose,
çfarë është më e keqja, shkon rrëmbyeshëm dhe prish punë. Më
mirë, shtoi ai dhe i qeshën sytë, të bëjmë hapin pak më të shkurtër. Më ke thënë se në vendlindjen e Babës tënd, thonë se “ec
avash, se shkon më larg”. Edhe ne, po ecim më avash e do të
shkojmë më larg.
Momenti i dytë
Në Mbledhjen e Gjashtë të Përgjithshme të Lëvizjes Popullore të Kosovës, jo edhe aq papritmas, kishte një moment kur
gjërat ndjehej se do të mund të rrokulliseshin, dhe në syrin e ciklonit që po ngrihej, do të gjendej, po ashtu jo befasisht, Ali Ahmeti. Ishte një ndërhyrje e ashpër, e cila mund të përmbyste
rendin e gjërave dhe që hidhte hijen e dyshimit (më e lehta kjo)
mbi personalitetin e Ali Ahmetit. Atë ditë nuk e kisha ende
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të qartë pse bëhej e gjithë kjo, ishte diçka e ngritur mbi arsyen dhe bindjen, apo ishte veçse caku i fundit i një mërie,
e cila nuk ishte veçse për të, por edhe për të tjerë, që qëndronin pas figurës së tij.
Isha në Kryesinë e Mbledhjes së Gjashtë të Përgjithshme,
në të vërtetë, në atë pesëshe që vërvitej mes furisë së diskutimeve dhe përpiqej t’i jepte rrjedhës një drejtim të qetësishëm,
si do qartësohej më pas, vetëm unë dhe Adnan Asllani, ishim si
të thuash “jashtë loje”. Unë isha jashtë loje, pasi nuk vija nga
grupëzimet dhe degëzimet e ndryshme të Lëvizjes. Adnani,
megjithëse dinte dhe njihte gjithçka, pasi kishte qenë njëri ndër
drejtuesit e saj, ishte jashtë loje, pasi mendonte se gjërat shumë
shpejt do të vihen në rendin e duhur. Ai, përgjithësisht ka një
natyrë të qetë, serioze, mediative, del mbi përjetimin vetjak.
Kur mendoja se gjërat mund të merrnin rrokopujë, dhe
ishte një kohë pik e cila kërkonte rregullin e vendosur mbi
shinat e strukturës, shikoja me vëmendje Ali Ahmetin dhe
qetësia e tij, e shprehur edhe në pamjen e jashtme, më bënte
të ndjehesha më mirë.
Nuk e di nëse ka pasur një moment tjetër më të acaruar në
një Mbledhje të Përgjithshme, e cila është njëkohësisht edhe
Kuvendi Zgjedhor i Organizatës, ashtu si nuk e di, nëse në një
çast, acarimit të ardhur nga njëri drejtim, Aliu t’i përgjigjej duke
kërkuar acarimin e palës tjetër. Nuk e di pse mendova se këto
mund të jetë caqet e fundit të mërisë dhe se gjithmonë pas stuhive, ujërat qartësohen. Aliun, së bashku me profesor Ukhaxhën
dhe Ibrahim Kelmendin, i kisha ndër më të afërmit në atë
Mbledhje, mirëpo, asnjëri prej tyre, me gjithë afërsinë, nuk më
kishin thënë se mund të kishte një acarim të tillë. Edhe në drejtimin e Mbledhjes isha zgjedhur pas propozimit të Ramadan
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Avdiut, i cili, pa asnjë dyshim ishte ndër vlerat e virtytshme
të Organizatës. Kisha pasur vetëm një “paralajmërim” nga
Muhamet Kelmendi, deri asaj kohe nënkryetar i Organizatës, i cili, kur pa disa nga “djemtë” e ardhur në Mbledhje,
në njërin nga pushimet më tha se “këta kanë ardhur në
mbledhje për mua (Muhametin) dhe Ibrahimin”.
Unë e prisja që mund të kishte dhe një shpërthim nga
Abazi, mund të ishte e natyrshme për cilindo. Mirëpo nuk
ndodhi kjo, qetësisht tha se koha i zgjidh të gjitha këto, se
nuk është mirë të ndryshojnë gjërat, se nuk është primar roli
dhe figura e tij, por lufta dhe se në këtë luftë ka vend për të
punuar të gjithë. Ishte edhe dita kur, për herë të parë, dëgjova dyshimet e akuzat e para ndaj tij.
Më pas, të gjitha do të cilësoheshin të pavërteta, gjakrat
do të uleshin, njerëzit do e gjenin përsëri rrugën e komunikimit, nganjëherë më të vështirë dhe nganjëherë më të lehtë,
do të sheshoheshin disa nga ndasitë, do të fillonte të arsyetohej më shumë, mirëpo asaj dite, dhe të nesërmen e saj,
ende rëndonte pesha e akuzës.
Të jetoje me një peshë të tillë mbi shpatulla, ishte e vështirë,
në mos e pamundur, mirëpo ai ishte qetësisht i bindur se nuk
ishte asgjë tjetër, veçse mëria e ngritur në formën e dyshimit dhe
të akuzës. Si do të mund t’ua qartësoje këtë të tjerëve, atyre që
të besonin dhe atyre që ende kishin mërinë e dyshimin, si do të
mund të dilje nga qerthulli i akuzës me sa më pak dhimbje, jo
për vete, por për gjithë atë strukturë që ishte ngritur dhe ku kishe
vënë shumë vite jete, si do të mund të qartësoheshin gjërat dhe
njëkohësisht të vazhdonte puna?
Për të gjitha këto u ngrit një Komision i veçantë, kjo është
në vazhdën e këtij tregimi, mirëpo, menjëherë pas akuzave, dys- 144 -

himeve dhe mërive, do të bëhej votimi për të zgjedhur Këshillin
e ri të Përgjithshëm të Organizatës e më pas edhe kryesinë e saj.
Aliu u zgjodh në të dy strukturat, mendoj se krahas besimit
që kishin njerëzit tek ai, ishte edhe porta që ai la hapur për një
të nesërme të përbashkët, pra moshezitimi për të mbyllur gjithçka në një çast të vetëm, i cili, megjithëse për momentin mund
të dukej legjitim, kundërmëri e arsyeshme, në fund të fundit do
të ishte njëlloj, si më parë, mëri e paarsyeshme dhe e dëmshme.
Aliu do të kishte të drejtën të zemërohej. Mirëpo, si duket
ai e kishte lexuar saktësisht një thënie të hershme, të cilën në
vitet e luftës do e përsëriste shpesh se “kush abuzon me të
drejtën, e drejta kthehet kundër tij”.
Ky ishte momenti i dytë, ndoshta jo i fundit, ndoshta edhe
vetëpërmbajtja e sotme e tij ka lidhje me mosabuzimin me të
drejtën, megjithëse jam i bindur se, kësaj radhe,ai është i gabuar.
*

*

*

E thashë që në fillim se Aliut i ka pëlqyer politika. Mirëpo,
ai e bën këtë me zemër, jo nga ndonjë dëshirë e jashtëzakonshme, por sepse, dashje pa dashje, i është bërë natyrë e dytë, një
formë e mirë e të menduarit dhe e trajtimit të gjërave. Sigurisht,
në të gjithë qerthullin e politikës, pavarësisht nga vitet, ai ka
pasur vetëm një synim, i cili po ashtu, ka qenë i vyer dhe fisnik.
Jam krejtësisht i bindur se, asokohe student, kur i është futur
rrugës së klandestinitetit, nuk ka menduar për politikën, aq më
shumë se do të jetë një njeri i politikës, mirëpo rrethanat e kanë
detyruar të ecë nëpër këtë udhë.
Në qëndrimin e tij ndaj politikës është lehtësisht e dallu- 145 -

eshme se ajo është e dal nga vendi ku ai vetë ka lindur, pra e
ndërthurur me mentalitetin e njeriut të zakonshëm, të mësuar
me punën, me jetën e përditshme, me hallet që lëvizin nga njëri
cep në tjetrin, me shqetësimet e natyrshme. Nga njëra anë, kjo
e bën të duket vizioni i tij politik si i thjeshtuar, nga ana tjetër, e
bën më të kuptueshëm.
Nuk e mendoj dot se si mund të ishte një njeri, i cili politikën
e përfytyron të tillë, në të njëjtën kohë të jetë edhe pjesë e politikës kundër vendit të tij, për më tepër pjesë e politikës së dhunës
dhe e shtypjes. Ai njeri, i cili në përfytyrimin e tij, mund të
bashkojë në një, Ali Ahmetin dhe njeriun e dhunës politike në
shërbim të një pushtuesi, sigurisht që duhet të ketë turbullira
mendore, në rastin më të lehtë, dhe të pyetet se kujt i shërben,
në rastin më të natyrshëm.
Kur e kuptoj se rruga e tij do të ishte më e gjatë se sa kishte
menduar, ai iu fut leximit të politikës. Kur e mori vesh se në
këtë rrugë ai do t’i takonte ndoshta edhe barra e prijësit, atëherë
iu fut mësimit të politikës.
Nëse do të kishte një rrugë të shkurtër klandestine, jam krejt
i bindur se politikën do e lexonte krejtësisht anash, sepse do i
ëndërronin shkencat, sidomos historike e shoqërore.
Nëse nuk do e kuptonte se barra e prijësit do i vinte natyrshëm, dhe për këtë duhej të kishte edhe detyrimet e prijësit, me
siguri ai do të kishte mbetur një amator i politikës, por kurrë një
zëdhënës i saj fillimisht, e pastaj një politikbërës. Ai ka kaluar
nëpër këtë rrugë, ndoshta as ai vetë nuk e ka perceptuar si të
tillë, por në fakt kështu ka ndodhur.
Ai hyn tek njerëzit që politikën nuk e ka parë kurrë si armë,
e ka parë si një mjet për të gjetur rrugët drejt njerëzve të tij.
Kur mendoi se ajo që kishte mësuar dhe përjetuar për të
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shkuar tek njerëzit e tij, ishte e mjaftueshme, atëherë bëri të
shkojë më gjatë, të futet në mësimin e diplomacisë politike.
Nga Zajasi ai kaloi në Prishtinë. Rruga e tij ishte përmes
Pejës dhe Drenicës. Nga Lucerni, ku kishte banesën e përkohshme, i duhej të shkonte më tej, gjithnjë me idenë se një ditë
ai do të duhej të kthehej në vendin e tij.
Unë kam mjaft miq që janë edhe njerëz të politikës. Nga
Maqedonia shqiptare janë dy nga miqtë e mi, Ali Ahmeti dhe
Bardhyl Mahmuti. Të dy janë njerëz të politikës, të dy ndryshojnë nga mënyra se si bëjnë politikë, pavarësisht se është, në
dy rastet, e dobishme dhe e vyer. Bardhyli është më impulsiv,
më i drejtpërdrejtë, ai është nga më të rrallët që i bën ballë debateve të të gjitha llojeve; nuk është agresiv, por është gjithnjë
sulmues, ai kap atë hapësirë që të tjerët mendojnë se nuk kapet.
Ndryshe nga ai, Aliu është më i qetë, është njeriu tipik i politikës
së kuptueshme edhe nga njerëzit e zakonshëm, përgjithësisht
është më i kuptueshëm, nuk zhurmëron. Të dy besojnë në pjellorinë e mendjes së tyre, besojnë se çdo gjë është e drejtë dhe e
ligjshme, kur është në shërbim të së vërtetës, kjo i bën ata të aftë
që të zotërojnë mendimin.
Kam menduar shpesh herë, jo pa keqardhje, që vitet e pasluftës ndanë atë që nuk e ndau lufta, të përbashkëtën që kishin
ata në ditët e vështira. Ajo që më ka bërë përshtypje atëherë,
edhe pse Bardhyli e Aliu, në çështje të ndryshme, nuk kishin
gjithherë qëndrime të njëjta, ata kishin besimin absolut tek njëritjetri. Në mes tyre ishin asokohe, më shumë se 18 vite njohje.
Kjo i kishte bërë të besueshëm, i kishte bërë të shtëpisë, por i
kishte bërë edhe njerëz të politikës.
Siç e thashë, kur Ali Ahmeti mendoi se ishte koha të bënte
më tej, ai ktheu një faqe të re të diplomacisë politike.
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Cila ishte ajo?
Ali Ahmeti u përpoq që herët të njihte politikën europiane.
Fillimisht ai kaloi përmes përvojës së pararendësve të tij, por e
dinte se nuk ishte e mjaftueshme. Ai kishte pranë vetes gjithnjë
dy lloj librash, të luftës guerrile çlirimtare dhe të diplomacisë.
(dy libra nga këto të fundit, me nënshkrimin e tij janë ende në
bibliotekën time, të cilët m’i dhuroi rastësisht). Ai e kishte të
qartë mësimin se ajo që nuk do të mund të arrihej përmes diplomacisë, do të kishte kohën e saj për t’u zgjidhur përmes luftës, ashtu si kishte bindjen se, ajo që do të fitohej përmes luftës,
do të kishte vazhdimin e saj përmes diplomacisë.
Përgjithësisht, ndryshe nga sa do të mendohej më pas
nga rrethinat diplomatike, sidomos pjesë të shtypit të tij, ai
nuk mbeti kurrë një njeri i cili nuk përfytyronte asgjë tjetër
veç luftës, megjithëse mbetet të ketë qenë njëri ndër njerëzit
më idealë për punë klandestine.
Klandestinja ishte kurdoherë vendi i dashur i tij, aty ai është
ndjerë gjithnjë si në shtëpinë që njeriu përpiqet ta ndërtojë vetë,
përmes kësaj lëvizje kanë ecur disa nga mendimet e tij më të
vyera, ai vetë ka marrë herë pas here përmasa më të gjëra, dhe
në fakt, me gjithë tkurrjet që mund të kenë pasur, ai ka pasur
rritjen e domosdoshme në tërë zhvillimin e saj.
Ali Ahmeti është njeri i qetë, gjithçka e tij transmeton qetësinë e domosdoshme të njeriut, i cili e di krejt mirë se humbja e
qetësisë, qoftë edhe në një rast të vetëm, qoftë edhe krejt rastësisht, do të sillte pasoja të rënda në rrjedhën e lëvizjes klandestine e në këtë rast edhe të atij vetë. Qetësia ishte tipari i tij i parë
i qenësishëm, unë besoj se edhe mbetet i njëjti tipar, dhe, duke
parë qëndrimin që ai mbajti në të gjithë vorbullën e “legjendës
së dosjeve”, kushdo e ka të qartë se vetëm një njeri me një
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shkallë të lartë qetësie, që është brenda karakterit të tij, do të
mund të qëndronte ashtu.
Më ka rastisur të shoh nga afër qetësinë e tij në disa ngjarje
shumë të rëndësishme, edhe kur ishte fjala për ndërtimin e lëvizjeve të fuqishme, por edhe kur ishte fjala për atë vetë, si figurë
politike dhe si drejtues i rëndësishëm, në strukturën e lëvizjes
klandestine çlirimtare.
Më pas unë do të sjell shembuj të qetësisë së tij, e cila
ndoshta mund të jetë proverbiale, por le të kthehem tek
njohja e tij me politikën europiane, dhe mendimi si mund të
kishte mundësi ndikimi në qëndrimin e saj përmes luftës ose
përmes diplomacisë.
Për të ndërtuar rrugën e parë në mendimin e tij ka disa vite të
rëndësishme, mirëpo të gjithë ata analistë, jashtë Kosovës dhe
Maqedonisë, që janë marrë me figurën e Ali Ahmetit, janë të një
mendimi se, viti i provës së tij, është pikërisht viti i mbarë 1981.
Si duket ai mësoi aty se heshtja e tejzgjatshme mund të vrasë
një komb dhe se një popull që fle, në fund të fundit është një
popull gjumash, nga i cili nuk mund të pritet kurrçfarë hairi. Viti
1981, ku ai do të jetë pjesë e rëndësishme e lëvizjes studentore
sjell momentin se tashmë duhet filluar të sendërtohet edhe një
lëvizje tjetër, ose më saktë, brenda lëvizjes klandestine çlirimtare, duheshin filluar të ndërtohen strukturat e çlirimit. Fatmirësisht nuk është i vetëm, disa nga ata të cilët më pas do të bëhen
drejtues të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës e më pas edhe të
Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, do të jenë pjesë e pranverës së
vitit 1981, aty do të kenë pagëzimin e parë të përplasjes me
pushtuesin serb apo maqedon, aty është edhe fillesa e mendimit
se duhet menduar ndryshe, pra duhet menduar edhe me luftë.
Ali Ahmeti i përket atij brezi luftëtarësh e drejtuesish, të cilët
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nuk ishin të çmendur saqë të mos e donin zgjidhjen e çështjes
kombëtare shqiptare në ish-Jugosllavi përmes diplomacisë, por
që njëkohësisht nuk ishin edhe aq naivë, saqë të besonin se kjo
mund të ishte e vërtetë.
Në kohën kur u vendos që të ngriheshin strukturat e luftës,
pra të merrte formë ajo që do të quhej më pas Ushtria Çlirimtare
e Kosovës, Ali Ahmeti ishte pjesë e strukturave ndërtuese. Më
tepër se kaq, do të ishte njëri nga tre njerëzit e ngarkuar nga Lëvizja Popullore e Kosovës, Xhavit Haliti e Jashar Salihu ishin
dy të tjerët (më pas, pas largimit nga Kosova në këtë grup do të
jetë edhe Azem Syla, “Daja i vogël”) për të ndërtuar këto struktura. Xhavit Haliti, drejtues i “Sektorit të veçantë”, do të ishte
po ashtu nga studentët e demonstratave të vitit 1981, Jashar Salihu do të jetë njëri nga të burgosurit politikë të Komitetit të Deçanit, vazhdimi i Organizatës së Jusuf Gërvallës në Kosovë.
Për emër veprimtarisë klandestine ai zgjodhi emrin Abaz
Xhuka. Nuk e di përse e ka zgjedhur një emër të tillë dhe as
që e kam pyetur ndonjëherë. Kisha dëgjuar se Abaz Xhuka
kishte qenë një plak i urtë në Drenicë, që kishte lënë prapa
shumë proverba filozofikë. Më bëhet të besoj se për atë
dhunti Aliu duhet të ketë zgjedhur emrin e Abaz Xhukës.
Unë e kam njohur fillimisht si “Abaz Xhuka”, më pas e kam
njohur si Ali Ahmeti. Pra, kam njohur më parë klandestinistin se sa njeriun e zakonshëm, dhe kjo, mendoj, ishte normale, pasi ishim në të njëjtën organizatë klandestine.
Kur ai zgjodhi emrin “Abaz Xhuka” mendoj se nuk ka menduar se do të duhej ta mbante aq gjatë, ndoshta për të gjithë jetën.
Nuk do të ishte i pari që do të ndodhte kështu, shumë nga njerëzit që bënë pjesë në lëvizjen klandestine, edhe më pas, në kohë
paqe, si një mantel të domosdoshëm, ose si vetën e tyre të dytë,
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bartën pas vetes edhe emrin e luftës. Kështu, shpesh herë kur
është fjala për Sabri Kiçmarin, i themi thjesht “Zefi”; kur flitet
për Xhavit Halitin, i themi shkurt “Zeka”; kur është fjala për
Ramiz Lladrovcin, i themi edhe “Veshi”; kur është menduar për
Musa Xhaferrin, është thënë “Ramizi” etj. Nga të paktët, që nuk
kishte kurrë një emër të dytë në lëvizjen klandestine do të ishte
Ibrahim Kelmendi.
Abaz Xhuka i takoi njerëzve që i duhej të ndante mes dy
mendimeve, luftë klandestine-guerrile apo luftë e përgjithshme
e armatosur.
Prej kësaj do të shkohej pastaj në zgjidhjen e enigmës së
dytë: lufta do të bëhej vetë, nga pjesëtarët e lëvizjeve klandestine
apo do të synohej të krijohej një front i gjerë lufte, ku çdo gjë të
ishte në shërbim të luftës.
Vetë ai ishte i mendimit se duhej të fillohej me një lëvizje të
armatosur guerrile klandestine, për të shkuar më tej, në luftë të
përgjithshme të armatosur.
Më pas ai do të kishte mendimin se duhej realizuar një front
i gjerë, i përbashkët, i të gjitha forcave politike, brenda e jashtë
Kosovës, duke heshtur mendimet partiake dhe duke zënë vend
synimi politik, pavarësia e shtetit të Kosovës.
Është me vend të bëjmë diçka të qartë: me emërtimin Kosovë, lëvizja klandestine atdhetare ka menduar gjithnjë të gjitha
trevat shqiptare në ish-Jugosllavi.
Nëse mendimi i parë, ndonëse jo pa vështirësi, do të bëhej realitet, pra kalimi nga lëvizja guerrile në luftë të përgjithshme çlirimtare,
synimi tjetër, për krijimin e një fronti të përbashkët, në luftën në Kosovë do të mbetej një synim, kurdoherë i përgjysmuar, asnjëherë i
realizuar. Kjo, jo për fajin e lëvizjes politike klandestine.
Tashmë, kur gjërat kanë përfunduar, do të dukej lehtësisht
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e zgjidhshme. Mirëpo asaj kohe nuk ishte kështu. Për të pasur
një koncept të gjerë për luftën, i cili të kishte shtrirje shumë më
të gjerë se një lëvizje kaçake apo një njësit guerril, janë dashur
shumë debate, mendime pa fund mes strukturave të larta
drejtuese, rikthim në argumente të njohur e të rinj, përdallime
mes asaj që do të sendërtohej në lëvizjen çlirimtare dhe asaj që
ishte në organizata që lehtësisht mund të dukeshin të ngjashme,
siç ishte IRA apo ETA (organizatë çlirimtare baske), vendosja e
një kufiri lehtësisht të dallueshëm mes tyre dhe lëvizjes çlirimtare në Kosovë, krijimi i një mendimi sa më frymëmarrës për
lehtësimin e gjërave dhe kalimi gradual, mundësisht pa humbje
të pariparueshme, në një fazë tjetër më të rëndësishme të luftës.
Para Mbledhjes së Gjashtë të Përgjithshme të Lëvizjes Popullore të Kosovës u vendos për kalimin në luftë të përgjithshme
të armatosur dhe për krijimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Do të ishte njëra nga rrugët për të shkuar drejt mendimit politik
europian, mirëpo do të duhej të ishte një rrugë e cila nuk do të
mund të trazohej nga dallgëzimet e kohës.
Vendimi për krijimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
tashmë është i ditur, megjithëse ende jo me të gjitha hollësitë.
Prej këndej rrjedh edhe pyetja ime e pestë:
Si është e mundur që një “superagjent”, serb apo jugosllav,
sic mundohen të përbaltin Ali Ahmetin, mes gjithfarë informacionesh e broçkullash që paska nisur drejt shërbimit të fshehtë,
“paska harruar” të nisë edhe një informacion të tillë, për krijimin
e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe njerëzit themelues të saj,
njëri nga të cilët do të jetë vetë ai? Vërtet nuk ka qenë i interesuar
shërbimi i fshehtë serb se kush lëviz pas aksioneve të para guerrile në Kosovë, cili është synimi i këtyre njerëzve në fushën
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ushtarake (sepse qëllimi politik ka qenë gjithnjë i ditur), mos
vallë ky lloj informacioni nuk do të kishte vlerën e dhjetëra e
dhjetëra informacioneve të tjera që merrte nga infiltrimet e saj
në mesin e emigracionit shqiptar në Perëndim?
Është tejet naive të mendosh se për këtë shërbim, do të
thosha i fuqishëm dhe i egër, ka qenë me më shumë interes se
kush lëviz nëpër rrugëtimet e ndryshme, apo se kush po përgatit
përmbysjen e saj të madhe.
Në fillimet e saj, lëvizja klandestine çlirimtare, ka pasur
gjithnjë drojën se caqet finale do të ishte e vështirë të arriheshin,
dhe ka pasur mendimin se pas organizimit të aksioneve të para
luftarake, do të kishte një rikthim të vëmendjes së politikës euroatlantike drejt Kosovës.
Në të vërtetë, dashje pa dashje, kjo diplomaci filloi të shkundej nga dremitja, por jo të zgjohej. Do të kishte qenë punë e lehtë
të bëhej rizgjimi i saj vetëm me disa aksione, sado të guximshme
të kishin qenë ato.
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Ali Ahmeti
dhe lëvizja klandestine çlirimtare
Në të vërtetë, gjatë tërë këtij kapitulli, nuk duhet përmendur
emri i tij i lindjes, Ali Ahmeti, por emri i tij i gjetur, Abaz Xhuka.
Ky është edhe emri me të cilin është i njohur, përmes këtij emri
kanë rrjedhur disa nga ngjarjet e rëndësishme të periudhës së
klandestinitetit.
Abaz Xhuka, më shumë se gjithçka tjetër, është i lindur pikërisht për punët e klandestinitetit. Aty, ai është plotësisht në
shtëpinë e tij, aty është ndjerë gjithnjë i nevojshëm, herë pas
here edhe i domosdoshëm.
Njëzet vite atij i kanë rrjedhur nëpër angazhime e veprimtari
klandestine, i fshehur pas një emri të dytë dhe i strehuar nëpër
shtëpi të vogla, zakonisht në periferi të Prishtinës, apo diku larg,
në fillimin e rrafshnaltave të Kosovës. Do të jetë një njeri përherë në lëvizje, të cilin nuk e dije se ku do e gjente nata, dhe të
cilin, po ashtu, do e gjeje në momentet kur duhej, në vendin e
duhur. Nuk e di se ia ka bërë që të arrijë një gjë të tillë, lëvizjen
e përhershme, megjithëse në pamjen e parë, ai të jep përshtypjen
e një njeriu që lëviz ngadalë, që mund të jetë i hutuar, që nuk
dëshiron të bëjë më tej.
Është ndër njerëzit, të cilit i kanë filluar herët vitet e veprimtarisë klandestine. Nëse quhet jetë e ndërgjegjshme, ajo që fillon
pasi ke mbushur të njëzet vitet, atëherë, deri më tash, Abazi, më
shumë ka jetuar në klandestinitet, se sa legal.
Do të jenë disa momente kur puna e tij klandestine do të
japë më shumë frytet nga sa pritej. Këto janë të lidhura me ngjar- 155 -

jet madhore të Kosovës, jo vetëm me vitin 1981, por edhe me
vitet e tjera që erdhën më pas. Si klandestin do të jetë pjesë e
Partisë së Luftës, e Këshillit organizativ, pastaj e Komitetit organizativ, e Këshillit të Përgjithshëm të LPK-së, si i vetmi anëtar
nga jashtë Kosovës, përfaqësues i Lëvizjes jashtë vendit; do të
jetë me Nuhiun dhe me Rexhepin, pastaj me Fadil Vatën dhe
Afrim Zhitinë, me Hashim Thaçin dhe Azem Sylën, si klandestin do të jetë passkena e aksioneve të para guerrile, mesorja lidhëse mes grupeve të para të luftës, do të jetë në një shtëpi të
Tiranës së bashku me Ramush dhe Luan Haradinajn, do të jetë
në një takim me Ilir Konushevcin dhe Ardian Krasniqin, i pranishëm në të gjitha ato që mund të ndodhin.
Do të jetojë shumë vite në mërgim, do të jetë i dyzuar, më
shumë klandestin, sepse udhëton përherë me emrin e Abazit,
megjithëse në letërnjoftim shkruhet emri i tij i lindjes. Do të jetë
në familjen e Lladrovcve, tek Iliaz Kodra, pastaj tek Kelmendët,
Xhemajlët, tek Ukëhaxhajt, më tej, tek Ibërdemajt, dhe do të
lërë pas faktin se kishte qenë Abazi.
Si “Abaz” ka ardhur edhe tek unë. Edhe e kam pritur si të tillë.
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Unë nuk kam miq për të humbur
Në krahasim me dhjetëra e qindra të tjerë, unë e kam
njohur më vonë Ali Ahmetin. Si e kam thënë jo rrallë në këtë
rrëfim, fillimisht e kam njohur Abazin, por kjo nuk ka qenë
e rastësishme dhe nuk ka ndodhur vetëm me mua. Shumë e
shumë njerëz, në jetën e tyre, klandestine ose jo, fillimisht
kanë njohur një njeri me emrin Abaz, i cili, duke qenë pjesë
e strukturave klandestine të lëvizjes çlirimtare, do të afrohej
më parë, edhe pse pas një emri të luftës, si një njeri i zakonshëm, i cili të ofron miqësi të mirë.
Ishte një kohë e çuditshme ajo e fillim vitit 1981, e cila do
të shtronte shumë trase të miqësive, të cilat do i qëndronin kohës.
Lëvizja çlirimtare, pas aq shumë goditjeve dhe një topitje që
kishte filluar të ndjehej në mendimin politik, po rizgjohej, dhe
së bashku me fillimin e pranverës, do të kishte edhe ajo rifillesën
e saj. Po vinte “marsi i luftërave”, i cili do të përndritej herë pas
here në historinë e kombit, deri sa do të merrte përmasat e Legjendës me marsin e vitit 1998, dhe që ka lidhje, po ashtu, me
njërën nga miqësitë e mëdha të Ali Ahmetit, me familjen Jashari.
Ndoshta telefonata e fundit me botën përtej Kosovës e prijësit
të luftës, Adem Jashari, do të bëhej pikërisht me këtë njeri, konfiguracioni i të cilit nuk do të ketë asnjëherë tiparet e një njeriu
të fuqishëm, por që do të ketë brenda vetes ndjenjën e mirë të
afërsisë. Dy ditë para se të ndodhte beteja e 5 Marsit 1998, Adem
Jashari do të bisedonte përmes telefonit me Ali Ahmetin, ashtu
si kishte ndodhur edhe herë të tjera. Kjo kishte qenë njëra ndër
lidhjet e tij të fuqishme, do të ishte për shumë vite një lidhje e
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dyanshme, vazhdim i njëra-tjetrës, kaluar përmes shumë viteve
dhe lidhjeve që nuk ishin shkëputur. Miqësia e këtyre dy burrave, të cilët, besoj se nuk do të jenë parë kurrë nga afër me njëritjetrin, ose ndonjëherë të vetme, do të kalonte përmes besimit,
fjalës së dhënë dhe dëshirës për të bërë diçka të vyer në të mirë
të vendit që i takonin. Edhe në kujtimet e familjes Jashari, botuar
më vonë, pas luftës, do të jetë e pranishme kjo miqësi. Por, më
shumë se të tjerat, dëshmitë janë në arkivin e Lëvizjes Popullore
të Kosovës, ku ende, letra, dëshmi, regjistrime filmike ose vetëm
me zë, qëndrojnë si kujtesë për ngjarjet që kanë ndodhur. Mes
tyre, si ndër më të çmuarat, janë edhe dëshmitë e ardhura nga
“Grupi i Drenicës”, lidhjet e të cilit, në me të shumtën e rasteve
ishin përmes Ali Ahmetit. Në njërën nga kasetat e magnetofonit,
përmes të cilës vjen afër zëri i Adem JASHARIT, është edhe
një mesazh për Abazin dhe logjistikën.
Dëshira e tij nuk ka qenë kurrë të ketë ndjenjën e imponimit
ndaj të tjerëve dhe sidomos ndjenjën e imponimit ndaj shokëve
të tij. Në fillimin e luftës në viset autoktone shqiptare në Maqedoni, disa nga shokët e vjetër të Ali Ahmetit, natyrisht të kohës
së klandestinitetit, do të niseshin drejt Prizrenit, ku ishte selia e
përkohshme e njeriut që shumë shpejt do të zhvendosej në malet
e vendlindjes. Mes të tjerëve do të ishin Tahir Hani, Harun Alia
- “Kushtrimi”; Fadil Bajrami, figura të spikatura në kohë të
ndryshme të mendimit dhe të veprimit klandestin. Lufta kishte
nisur, megjithëse ishte ende në krismat e para. Strukturat ishin
ngritur. Njeriu që do të merrte përsipër drejtimin e tyre politik e
ushtarak, po ashtu ishte jo vetëm i njohur, por edhe figura më e
domosdoshme, Ali Ahmeti. Në periudhën që kishte shkuar tek
ndonjëri kishte pasur edhe heshtje apo mënjanim, mirëpo ata
ishin shokët e tij, i njihte prej vitesh, ua dinte mendimin dhe
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shpirtin, e dinte se si kishin qëndruar në vitet e burgut, dhe për
më tepër, ata kishin pasur një miqësi të përbashkët me Fehmi
Lladrovcin. Ndoshta për dikë do të ishte e kuptueshme se
tashmë gjërat ishin disi ndryshe, ai, njeriu të cilin kishin shkuar
ta takonin, ishte padyshim figura themelore, ndoshta ashtu kishte
qenë edhe më përpara, por, tashmë, kjo ishte një e vërtetë e
shpallur, e njohur dhe e pranuar.
Ali Ahmeti i priti miqtë e tij, bisedoi për hallet e luftës dhe
të njerëzve, ua shtroi hapur atë çka ishte për t’u zgjidhur, nuk
ua rrafshoi mungesat dhe as nuk i ngriti vlerat. Tha vetëm shkurt
se ishte një kohë tjetër, se ata ishin shokë e miq dhe se gjithsecili
prej tyre e kishte vendin e tij. Shkoi edhe më tej, i tha njërit prej
tyre, Kastriot Haxhirexhës, që le të bashkohet me ta, le të marrë
ai përsipër drejtimin politik të ushtrisë, të bëjnë një front më të
gjerë nga sa ishte menduar deri asaj kohe, dhe ai vetë, Ali Ahmeti, do të jetë përherë pranë tij, do të ishte gjithnjë njëri ndër
më të përkushtuarit. E kishte me të vërtetë, apo ishte mendësia
e një lodhje me ofertën? E njoh prej vitesh Ali Ahmetin, dhe e
kam njohur ndoshta si nuk e kanë njohur shumë të tjerë. Sepse
e kam njohur në momente të vështira për të. E di fare mirë se ai
është një ndër njerëzit që nuk i do fjalët e mëdha, fjalët e
lodhshme, të cilat nuk zënë vend mes miqve dhe të njohurve, e
aq më pak, nuk zënë vend mes shokëve që kanë kaluar një jetë
të tërë klandestine bashkërisht.
Por ka edhe një shembull tjetër, edhe më domethënës, edhe
më të prekshëm, megjithëse, çuditërisht, deri më sot, asnjëherë
nuk është shtruar.
Lidhet me një ngjarje të rëndësishme në jetën e shqiptarëve
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në trojet e tyre në Maqedoni, ngjarje e cila ka hyrë në analet diplomatike si Marrëveshja e Ohrit.
Marrëveshja e Ohrit nuk është asgjë tjetër, veçse dorëzimi i
shtetit dhe pushtetit maqedonas përballë kryengritësve shqiptarë,
të cilët tani ishin në portat e Shkupit dhe mundeshin, ndoshta
në pak orë, të futeshin në atë qytet të madh, i cili kishte qenë
dikur njëri ndër kryeqendrat e rëndësishme shqiptare. Askush
nuk i pengonte të ecnin më tej, kryengritja ishte në pikun e saj,
forcat çlirimtare po shtoheshin në progresion gjeometrik, figura
e liderit të tyre, po ashtu, ishte rritur. Me gjithë propagandën e
jashtëzakonshme, për ta paraqitur UÇK-në, si një forcë terroriste
dhe agresive, nuk kishin mundur të gjenin asnjë shembull, dhe
ankthi dhe frika e mëhershme në popullsinë e zakonshme maqedonase, kishte filluar të mpakej. Tashmë nuk është sekret për
askënd se në radhët e UÇK-së po shkonin nga të gjitha trevat
shqiptare. Mjafton shembulli i Tahir Sinanit, ushtarakut tropojan, për të dëshmuar këtë. Askush në botë nuk pyeste më se çfarë
po ndodh në Maqedoni. Ishte shtruar vetëm pyetja se kur do të
rrëzohej qeveria e këtij shteti, i cili, deri asaj dite, nuk kishte pranuar se kishte edhe etni të tjera në atë vend, e aq më shumë nuk
kishte pranuar se kishte një popullsi shqiptare, që hëpërhë përbënte më shumë se 35 për qind të popullsisë së saj, që kishte të
drejtën e jetës, të punësimit, të arsimit.
Pikërisht në këto ditë, kur gjithçka mund të zgjidhej përmes
pak ditëve, por që do të kishte pasur pas vetes, vite të tëra ngatërrimi dhe hasmërie, erdhi ideja e Marrëveshjes së Ohrit.
Atë që nuk kishte arritur të bënte klasa politike shqiptare
për më shumë se një dekadë, e vendosi në tryezën e zgjidhjes
lufta e pak muajve.
Do të ishte e natyrshme që kjo Marrëveshje të nënshkruhej
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fillimisht, dhe mbi të gjithë, nga Njeriu, i cili kishte drejtuar luftën e fshehtë për 15 vite dhe luftën e hapur për 5 muaj. Kjo do
të ishte edhe gjëja më normale në botë. Nëse sot dikush mendon se,
qeveria e Shkupit nuk do të pranonte të ulej në një tryezë bisedimesh
me një udhëheqës kryengritës, kjo është shumë naive. Për faktin e
thjeshtë se Shkupi zyrtar, në ato ditë ishte në përgatitje për të marrë
rrugët. Shumë prej tyre do të shkonin “nga sytë, këmbët”. Për shqiptarët do të nënshkruante një lider tjetër politik, i njohur, enigmatik
njëkohësisht, partia e të cilit, pikërisht në këtë kohë, do të jetë pjesë
e qeverisë. Arben Xhaferri do të ishte njeriu që do të nënshkruante,
pasi kishte marrë më përpara miratimin e strukturave të luftës. A do
të mund të thoshte Ali Ahmeti se kjo Marrëveshje nuk është e
ligjshme, nuk ka forcë ligjore, nëse aty nuk do të ishte edhe
nënshkrimi i UÇK-së? Mund ta thoshte. Në fund të fundit ai kishte
një shembull përpara tij, Konferencën e Rambujesë, në të cilën, një
kryengritës si ai, për shumë vite në të njëjtën strukturë klandestine,
Hashim Thaçi, do të ishte jo vetëm pjesë e delegacionit shqiptar, por
shefi i këtij delegacioni. Pra, mund ta bënte edhe Ali Ahmeti një gjë
të tillë. Tanket maqedonase të lëna rrëmujshëm ose të djegur nëpër
fushëbetejë, ishin dëshmia se përmes cilës rrugë ai mund të firmoste.
Përse nuk e bëri këtë? Unë vetë, të them të drejtën, kam qenë
kundër mungesës së tij, e për më shumë kundër mungesës së forcës
që ai përfaqësonte. Kjo është e vërteta dhe, kur po bisedoja ato ditë
me Abazin, ia thashë mendimin tim. Nga ana tjetër, ndoshta nga një
bjeshkë, do më vinte edhe mendimi i tij, se do të ishte më mirë që
gjithçka të zgjidhej, ashtu si kishin dëshiruar, se nuk ishte e rëndësishme prania e tij fizike aty, ku është i pranishëm mendimi i tij dhe
i UÇK-së, se ajo që ndodhi është për të përgatitur të ardhmen, dhe
se në këtë të ardhme është vendi për të gjithë dhe se kjo mund të jetë
fillesa e një lidhje të re te të gjithë shqiptarëve.
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Nënshkrimi që i është lënë Arben Xhaferrit në Marrëveshjen e
Ohrit nuk do të ishte asgjë tjetër, veçse një nga portat e hapura që lë
Ali Ahmeti për miqësi të reja, por edhe dëshmi se ai kurrë nuk bëri
gjëra për t’u dukur. Ndaj, edhe them se i propozoi ndershmërisht
miqve të tij të dikurshëm, që të jenë bashkë në luftë dhe të prijnë luftën, ai e bëri këtë pikërisht nga mentaliteti i njeriut, që e do miqësinë
e mirë, për të bërë punë të mira.
Jeta klandestine e Ali Ahmetit është e shtrirë në njëzet vite. Që
nga prilli vitit 1981 dhe deri në qershorin e vitit 2001, pra, që nga
koha kur është i detyruar të jetë klandestin dhe deri në ditën kur ai
mund të heqë mantelin e jetës klandestine, janë njëzet vite e pak
muaj. Ajo ka rrjedhur përmes miqve, të cilët, lumturisht i ka pasur të
shumtë, dhe, edhe më e mrekullueshme do të jetë, se ata kanë qenë
përmes njerëzve me të cilët ka jetuar shumë gjatë. Zakonisht njeriu
prishet me ndonjërin nga miqtë e tij, me të panjohurin nuk ka se si
të prishet. Në fakt, ndryshe nga mjaft shembuj të tjerë, Aliu do të
bëjë përpjekjet e mundshme për të gjetur miq mes të panjohurve,
dhe për të mos larguar nga vetja miqtë e dikurshëm. Edhe kur e ka
pasur jashtëzakonisht vështirë, edhe kur e kanë sulmuar ashpërsisht,
edhe kur pas dritëhijeve ka qëndruar pengu i fjalës së mosthënë.
Në shtatorin e vitit 2001, Ushtria Çlirimtare Kombëtare deklaron
vetëshpërndarjen dhe transformimin e saj. Me 5 maj të vitit 2002 do
të themelohet Bashkimi Demokratik për Integrim.
Në mes njërës datë dhe tjetrës janë më shumë se 7 muaj. Ai
mund ta kishte bërë një parti për pak ditë. Në fund të fundit ku kishte
qenë “zanati” i tij, të bëjë bashkime dhe shkrirje të grupeve. Mirëpo
ai priti gjatë, shumë gjatë, duke u përpjekur të bëjë atë që kishte bërë
gjithmonë: të linte një derë të hapur për të bashkuar njerëzit.

Bisedë në dy zëra me Ali Ahmetin
(Shënim për një intervistë që nuk mendoja se do të botohej)
Në të vërtetë, biseda ime me Ali Ahmetin nuk është bërë
për t’u botuar, por rasti i tashëm e bën të mundshëm një gjë të
tillë. Kjo ka qenë një bisedë mes miqve, pa pasur në asnjë rast
mendimin se do të mund të botohej. Më saktësisht, biseda jonë
ka pasur një qëllim tjetër: Në atë kohë unë isha duke përgatitur
librin tim “Përjetësia e dyfishtë, Fehmiu dhe Xheva, një jetë e
jashtëzakonshme”, dhe isha takuar thuajse me të gjithë miqtë e
bashkëluftëtarët e tij. Prandaj, edhe biseda jonë është përqendruar më tepër në ato momente që kanë pasur të përbashkëtën
me jetën e Fehmiut dhe të Xhevës, pra nuk është një bisedë e
zakonshme, mes një gazetari dhe një njeriu të politikës. Për ne
kanë qenë të panevojshme të sqarohen disa ngjarje e rrethana,
pasi kemi qenë të dy pjesë e tyre, po ashtu ka qenë e paarsyeshme që të kemi ndalesa të gjata në jetën e njëri-tjetrit, kur dhe
si ka filluar veprimtaria, cilët kanë qenë rrugëtimet e para, njerëzit me të cilët kemi pasur një të kaluar të përbashkët, etj.
Kjo duhet të jetë e kuptueshme, sepse, në këtë bashkëbisedim,
shumë gjëra mungojnë, shumë gjëra nuk janë thënë, ka të tjera që
janë në gjysmë, sepse nuk ka qenë e nevojshme të shkohet më tej,
thjesht si gjëra të ditura nga të dy ose të tejkaluara tashmë.
Prandaj, nëse gjatë kësaj bisede, unë do të bëj shtesa të
ndryshme, për të pasur më të qartë rrethanat për të cilat flitet,
edhe kjo duhet të jetë e kuptueshme.
Mirëpo, lexuesi i kujdesshëm, do e ketë të qartë edhe një
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arsye tjetër pse e sjell unë këtë bisedë të përbashkët. Është i njëjti
mendim që kam thënë edhe më parë. Aliu është i pranishëm,
thuajse në të gjitha ngjarjet më të rëndësishme të lëvizjes klandestine çlirimtare, dhe jo rastësisht, ai është në të njëjtën radhë
me ata që, në një mënyrë ose në një tjetër, në dekada të
ndryshme, do të ishin dalzotës të Kosovës.
Pra, nëse gjeni kalime të ndryshme në kohë dhe në ngjarje,
duhet të mendoni se nuk është një intervistë ekskluzive për një
libër, por një bisedë mes miqve, e cila do të ketë radhën e saj të
kalimit të fakteve, ndodhive, njerëzve, pasi nuk është një bisedë
se si ka qenë dhe nga ka kaluar jeta politike e njerëzore e Ali
Ahmetit, por më shumë, se si kanë kaluar, përmes shikimit të
tij, disa nga ngjarjet themelore, të cilat kanë pasur rëndësinë e
tyre të jashtëzakonshme.
Nëse jemi të mirëkuptuar për këtë, atëherë jam i bindur se
do të gjeni mes rreshtave edhe atë që mungon, apo që nuk është
thënë deri në fund.
Kjo bisedë është bërë në zyrën e tij, në BDI, më 21 prill. Do
e sjell besnikërisht atë, ashtu si është regjistruar dhe transkriptuar, duke lënë mënjanë disa nga vogëlsirat, të cilat nuk kanë
pasur asnjë lloj rëndësie, as për kohën kur kanë ndodhur, as kur
kemi biseduar për to, dhe as tani.
Unë: - I dashur Abaz, më vjen mirë që u takuam pas dy viteve dhe për të rifilluar një bisedë të lënë përgjysmë. Më vjen
mirë që takohemi në zyrën tuaj në Tetovë. Mbrëmë ishim në
fshatin tuaj të lindjes, ku festuam hedhjen e themeleve të shtëpisë suaj të re, mes vëllezërve, ku kalova edhe unë ditëlindjen
time (20 prill). Edhe mbrëmë deshëm të fillonim këtë bisedë,
por njerëzit vinin me dhjetëra e me qindra, ata gëzoheshin për
rikthimin tuaj mes tyre, gëzoheshin nga fakti se do të jetonit për- 164 -

herë aty. Ka qenë një natë e bukur, ajo u bë edhe më e pasur,
sepse pas jush, së bashku me Ramizin (Lladrovcin ), shkuam
tek Fadil Bajrami, në Kërçovë, ku ishte edhe i vëllai i tij dhe
Tahir Hani, të gjithë nga miqtë tuaj të vjetër. E ka një fillesë fakti
që sot rrugëtojmë nëpër Kërçovë, ndalemi në mesin e Tetovës,
dhe pak kush e ka besuar se kjo ditë do të vinte. Një herë, kur
rrinim së bashku në banesën tuaj në Zvicër, të kam pas uruar:
“Ardhtë dita dhe e pifshim këtë gotë në shtëpinë tënde të vërtetë“. Le të flasim pak për fillesat, kur dhe si e ke filluar veprimtarinë patriotike?
Abazi: - Rëndom fillesa e parë nuk mund të përcaktohet
me datë konkrete, sepse ajo vjen natyrshëm, bashkë me rritjen,
nëse vjen nga një familje patriotike dhe nëse rrethanat të imponojnë angazhim patriotik. Në vitet 1975-1979 isha në gjimnaz
në Kërçovë. Situata qe politizuar, sepse po na i përzinin klasat,
shqiptarë dhe maqedonë bashkë, që mësimin ta bënim vetëm
në gjuhë maqedonishte. Në të njëjtën kohë po na sillnin libra të
ndaluara nga Gjermania. Bëhej fjalë për libra që shtypeshin në
Tiranë, por që na i sillnin kurbetçarët tanë. Ato libra i qarkullonim mes nesh. Dhe ndoshta vetëm pse ishin të ndaluara, lexoheshin shpejt e shpejt, meqë prisnin të tjerët t’i merrni. Bënim
protesta që gjimnazi të bëhej në gjuhë shqipe për nxënësit shqiptarë dhe patëm sukses.
Në vitin 1979 shkova për studime në Prishtinë. Atje pata
fatin të kontaktoj me anëtarë të OMLK-së, dhe kontakti i parë
ishte përmes Azem Sylës. Pastaj ramë në kontakt edhe me
Bajram Kosumi, Merxhan Avdyli dhe të tjerë. Studentë të anës
tonë formuam një treshe, që e përbënin Musa Xhaferri, Adem
Maksuti e Fadil Bajrami. Aktiviteti kryesor yni ishte të përhapim shtypin klandestin. E para gazetë që na ra në dorë
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ishte “Bashkimi”. Më vonë na erdhën edhe “Liria”, “Lajmëtari i Lirisë“ dhe “Zëri i Kosovës”. Shpërthimi i demonstratave na zuri të organizuar dhe prandaj u angazhuam në
masivizimin dhe kanalizimin e kërkesave të tyre.
Në korrik të vitit 1984, me vendim të organizatës, arratisem,
që të koordinojmë organizimin brenda dhe jashtë, sepse tani kishim bashkëveprimtarët që i kishim në ekzil dhe ishin angazhuar
në Lëvizje. Me vendim të Organizatës kthehem ilegalisht në
Kosovë në janar të vitit 1985. Këtë hyrje ma organizon veprimtari veteran Hasan Mala, vëllai i Rexhepit. Më pritën bashkëveprimtarët e organizuar Tahir Hani, Fehmi Lladrovci, Shaban
Shala, Nuhi Ahmeti, Safet Hyseni, Bajram Limani, Pasho Maksuti, Fatmir Ibrahimi, Xhabir Morina, Ilmi Reçica dhe bashkëveprimtarë të tjerë. Strehimin e kishim në banesa private, që i
kishim si baza, të kamufluara si banesa të studentëve. Kam hyrë
në Kosovë me dokumentacion të falsifikuar. Për të qenë sa më
konspirativ përdorja edhe pseudonimet “Burimi”, “Petriti”, pos
“Abazi” që e kisha prej kohësh.
Kthimin në Zvicër, po me vendim të drejtuesve të organizatës, e ndërmora në qershor 1985. Deri në Zagreb u përkujdes
Bajram Limani, ndërsa nga Zagrebi në Milano Fehmi Lladrovci.
Atje më prisnin bashkëveprimtarët që ishin në ekzil në Zvicër.
Hyrja e dytë në Kosovë ndodh në vitin 1989. Për këtë u mor
vendim nga Komiteti Drejtues, që përbëhej nga 11 anëtarë
(Mustafë Xhemajli, Hajdin Abazi, Ibrahim Kelmendi, Emrush
Xhemajli, Gafurr Elshani, Agush Buja, Fazli Veliu, Musa Xhaferri, Xhavit Haliti, me sa mbaj mend duhet të ketë qenë edhe
Rexhë Iberdemaj ose Avni Dehari). Për mënyrë të udhëtimit u
ngarkua Musa Demiri, alias “Haxhi Baba”. Edhe për këtë hyrje
falsifikuam dokumentacionin. Më priti Ahmet Haxhia. Në Ko- 166 -

sovë u bëmë bashkë me Hajdin Abazin, sepse edhe ai hyri me
vendim të të njëjtit Komitet.
Në Kosovë na prisnin bashkëveprimtarët e organizuar, si
Fadil Vata, Afrim Zhitia, Sabri Kiçmari dhe të tjerë. Në Komitet,
si taktikë konspiracioni, ishte vendosur të thuhej se mua më kanë
dërguar me detyrë në Amerikë, kurse Hajdinin në Australi. Këtë
e besonin edhe bashkëshortet tona. Qëndruam në Kosovë nga
janari deri në qershor 1989. U morëm me organizim të grevave
të minatorëve dhe të popullit. Shtabin organizativ dhe teknikën
për përgatitje të trakteve e kishim në Obliq, në shtëpi të familjes
se Sahit Krasniqit. Bazën tjetër e kishim në Llap, te Shaban Ajeti
dhe të Nazmi Llapashtica i Dyzit. Kurse Shtabin qendror, si i
thoshim, e kishim në fshatin Divlakë, në shtëpinë e vëllait të
Nezir Zogajt. Në këtë shtëpi mbajtëm Konferencën e Parë të
Lëvizjes Popullore. Merrnim pjesë rreth 40 veta, më sa mbaj
mend. Suksesi për të mos u goditur nga armiku kësaj radhe ishin
bazat konspirative në fshatra, me dallim nga herët e tjera, që i
kishim kryesisht në Prishtinë.
Me vendim të Organizatës u kthyem në Zvicër, meqë misioni
ynë u quajt i përmbushur. Nga Prishtina në Snezhanë të Sllovenisë udhëtimin e ka organizuar Ahmet Haxhia. Udhëtuam se
bashku me Hajdin Abazin. Na ka prit Xhita i Malësisë se Kërçovës, emigrant në Bazel të Zvicrës, bashkë me një bashkatdhetar
tjetër. Qëndrimi dhe kthimi pa probleme dëshmon se të 11 anëtarët e Komitetit Drejtues nuk kanë dekonspiruar. Besimi i Hajdinit dhe imi ndaj 9 bashkëveprimtarëve të Komitetit Drejtues, se
do ruanin sekretet, u vërtetua me këtë rast dhe prandaj besimin
reciprok që kishim, e çmoj si vlerë të madhe njerëzore.
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Hyrja e 3-të në Kosovë ka ndodhur në vitin 1993, me vendim të Kryesisë se Organizatës. Udhëtimin e ka organizuar
Atdhetar Labinishti. Detyra jonë ishte organizimi i Konferencës
se Lëvizjes. Konferencën e mbajtëm në fshatin Kollar të Kërçovës dhe e quajtëm Mbledhja Konsultative. Në këtë Konferencë u nxor konkluza për përgatitjen e kryengritjes se
armatosur, meqë mjetet paqësore nuk po jepnin më fruta. Kjo
konkluzë do orientojë Lëvizjen për formimin e njësiteve të armatosura, të cilat gjatë organizimit u përfshinë në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Kordinimin e formimit dhe organizimit të
UÇK-së e udhëhiqte “Sektori i rëndësisë së veçantë”, i formuar
nga Kryesia e LPK-së, sipas kompetencave që ia kishte caktuar
Këshilli i Përgjithshëm i Organizatës sonë. Pjesëmarrës në këtë
Konferencë ishin, pos të tjerëve, Ahmet Haxhia, Xhavit Haziri,
Ramadan Avdia, Gafurr Elshani, Azem Syla, Hashim Thaçi,
Bajrush Xhemajli, Hulusi Beqiri, Atdhetar Labënishti e të tjerë.
Organizimin teknik dhe sigurinë e kësaj Konference e ka udhëheq Beqir Limani. Konferenca qe mbajtur në shtëpinë e Zeqir
Zeqirit. Kjo Konferencë që parapërgatitje për mbajtjen e
Mbledhjes se Përgjithshme në Kosovë të vitit 1994. Në këtë
Mbledhje morën pjesë shumë personalitete.
Kjo do ishte një si përgjigje telegrafike në pyetjet tuaja,
Bacalok.
Unë: - Sikur po më rezulton se veprimtarinë kryesore e ke
bërë vetëm në Kosovë. A mund të më rrëfesh shkurtimisht për
veprimtarinë në Maqedoni?
Abazi: - Bacalok, natyrisht se veprimtarinë kryesore e kam
bërë në ish-KSA të Kosovës, sepse atje shkova për të studiuar.
Atëherë ne shqiptarët që shkonim për studime në Prishtinë, por
që nuk ishim banorë të Kosovës, ishim të privilegjuar nga Rek- 168 -

torati. Pastaj aty pata fat të bie në kontakt me patriotë trima. Disa
nga emrat e tyre i përmenda dhe kërkoj falje prej gjithë atyre që
nuk arrita t’ua përmend me këtë rast emrin. Por, ne, si bashkëvendas, u organizuam në ‘bërthamën’ tonë, sipas instruksioneve
që na dhanë udhëheqësit e OMLK-së. Dhe po nga ata u ngarkuam që organizimin të shtrijmë në trojet tona në Maqedoni.
Gjatë gjithë kohës angazhoheshim ne studentët e këtyre viseve
që ishim në Kosovë. Secili i bartte përvojat e reja organizative
dhe patriotike në meset e tyre shoqërore, sepse lypsej kujdes i
madh për t’u ruajtur nga përndjekjet policore. Këto angazhime
i konkretizuam në fund të viteve të 80-ta. Pastaj i konkretizuam
lidhjet me bashkatdhetarët tanë emigrantë. Strumbullar i organizimit brenda u bënë Naser Veliu dhe Avni Elmazi nga Rrethi i
Gostivarit. Në vazhdimësi kemi mbajtur lidhjet përmes tyre,
meqë ata zgjeruan rrethin e veprimtarëve të tjerë, emrat e të cilëve i kam përmendur sa herë.
Unë: - Gjithnjë mbi lëvizjen klandestine ka qëndruar rreziku
i zbulimit, i konfrontimit me policinë dhe shërbimet sekrete të
ish-shtetit jugosllav, dhe nga kjo nuk duhet të keni shpëtuar as
ju. Për më tepër, vetë ajo që, herë pas here, keni marrë përsipër,
e ka bërë edhe më të mundshëm një përballje të tillë. Nuk do të
ishte asgjë e jashtëzakonshme, kështu, që duke dashur të di sa
më shumë, më jepet e drejta të pyes: Po ndonjë konfrontim konkret me organet policore ke pasur ndonjëherë?
Abazi :- Kisha dy herë, por nuk ia vlen të potencohen, sepse
ashtu si unë kishin me dhjetëra mijë shqiptarë nga viti 1981 e
këtej. Në qershor të vitit 1981 më patën arrestuar në Kërçovë
dhe me patën dënuar 60 ditë burg. I vuajtja në Kërçovë. Në mars
1982, kur po përpiqeshim të organizonim sërish demonstrata
me rastin e njëvjetorit, më patën arrestuar në Prishtinë dhe më
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dënuar po me 60 ditë burg. Ndonjë konfrontim tjetër konkret
nuk kam pas, meqë jeta na detyrojë ta përvetësojmë konspiracion dhe organizimin. Edhe organet ndjekëse të atij pushteti monist e pushtues e kuptuan se ne e kishim seriozisht dhe
ballafaqimet me ne tashmë i parashihnin si ballafaqime luftarake. Rast konkret ishte ai i ballafaqimit me Rexhep Malën dhe
Nuhim Berishën, ku beteja e armatosur zgjati deri sa këtyre heronjve të shquar ju mbaroi municioni. Ky përcaktim yni bëri që
vërtetë në Kosovë të ndodh lufta e madhe, u angazhuan edhe
aeroplanët më modern që kishte bota, sipas parashikimeve gjeniale që kishin Rexhepi dhe Nuhiu.
Unë: - Tani, meqë po merrem me përgatitjen e monografisë
për Fehmi Lladrovcin dhe bashkëshortën e tij, Xhevë Krasniqin,
do kisha dëshiruar të flasim për njohjen dhe bashkëveprimtarinë
tuaj.
Abazi: - Të them të drejtën, kur jemi nisë në këtë rrugë,
gjithnjë e kemi pas besimin se do arrijmë deri në fund. Ashtu
edhe ndodhi. Shumë nuk ia arritën. E kemi dijtë se dikush edhe
mund të vritet. Gjithsecili prej nesh e ka ditë këtë fakt. Mirëpo
ka qenë e domosdoshme, nuk kishte rrugë tjetër, dhe shiko se
çfarë ndodhi, në këtë shpërthim të pakufishëm, siç ishte lufta e
armatosur, djem të zakonshëm u bënë udhëheqës të jashtëzakonshëm ushtarak. Shiko, për shembull, Ramush Haradinajn,
ishte apo nuk ishte tridhjetë vjeç, një shtat herkulesi, serioz, me
mentalitet si prej profeti, edhe me një zemër prej fëmije. E kundërta e asaj që mund të mendohej nga dikush që nuk e ka njohur
nga afër, si e kam njohur unë. Përgjithësisht njeri i qetë, por të
befason me shpërthimet e tij. Ai ishte legjendë për ushtarët e
vet. Nuk dihej kurrë nëse e kishin marrë plumbat apo jo. Fehmi
Lladrovci ishte ndryshe, më i qetë, më i duruar, nuk mallkonte
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kurrë, pinte më shumë duhan, ishte i lindur për ushtarak, kur
vinte puna kishte shpërthime të vetvetishme komandimi. Të dy
jepnin shembullin e tyre personal, flinin të parët në tokë, shkonin
të parët në luftë, të dy kishin shpirtin heroik dhe të dëlirë. E pra
ishin dy njerëz, që mund të thoshe të ndryshëm nga njëri-tjetri,
mirëpo u bënë strategë.
Unë: - Lufta ka kuptim të dyfishtë, që ndriçon mendjet e
mëdha dhe verbon shpirtrat e egër. Mendimi i hapur, horizonti
i hapur e çojnë shpirtin tek idetë e përgjithshme, më të
përshpejtuara se koha e tyre, mendimi i mbyllur, horizonti i
mbyllur pjellin ide shtatanike. Disa herë, mendoj unë, Lëvizja
ka marrë përsipër ide më të mëdha nga sa e kishte shtatin, është
dukur e pamundur, mirëpo në fakt ata u bënë pishtari që ndriçoi
udhën e luftës.
Për të shkuar deri këtu nuk ka qenë punë e një ditë a dy, ka
gjëra që lidhen me vetitë dhe virtytet vetjake, ka të tjera që lidhen
me aftësitë, prirjet, mjedisin ku je rritur, traditën, shpirtin. Mirëpo, nëse të gjitha këto lihen të rrjedhin të lira, atëherë mund të
kemi një burrë të mirë e trim, të urtë dhe të vyer, të respektuar
dhe të gjindshëm, mirëpo nuk mund të kemi edhe ushtarakun.
Për të shkuar deri tek ushtaraku, prijësi i luftës, duhen krijuar
rrethanat, duhej të krijohej, ajo që mund ta quaj, Kosova kryengritëse.
Abazi: - Ne, të dy, i kemi takuar Lëvizjes Popullore të Kosovës. Vendimi i saj për të filluar kryengritjen e armatosur ka
qenë jetik. Ky vendim u përgatit që më parë, janë bërë disa
mbledhje të rëndësishme, njëra prej të cilave është bërë në Kërçovë, por edhe takime me personalitete të spikatura, është marrë
mendimi i tyre, sepse, për t’ia filluar është lehtë, për t’i shkuar
deri në fund është e vështirë. Është marrë mendimi i Adem Jas- 171 -

harit, por edhe i Ukshin Hotit, është konsultuar Ahmet Haxhia
dhe Adem Demaçi, është biseduar me strukturat e organizatës
në Llap, Pejë, Tetovë, janë analizuar mirë gjërat, një e nga një,
kush është në favor e kush është kundër, rrethanat, njerëzit, e
pastaj është marrë vendimi.
Me thënë të drejtën nuk ishte gjendje e mirë ajo që kishim në fillimin e viteve 1990. Ne, si shqiptarë, e kemi, një
të metë: nuk i ruajmë fshehtësitë. E bëjmë aksionin, i tregojmë një miku a një shoku, themi: “Doli mirë aksioni, i
tmerruam ushtrinë dhe policinë“, dhe kështu fjalë pas fjale,
dhe fjala shkon deri te armiku.
Menduam se duhet të futim në luftë popullin, por për këtë
populli duhet të hasmohet me pushtuesin. Dhe për ta futë në
luftë popullin, e futin mekanizmat që ne i mendonim, por na
duhej të krijonim edhe kushtet. Këtu ka pasur konfrontim
idesh, a do të bëjmë luftë gjithëpopullore apo do të bëjmë luftë
të përkufizuar, vetëm me grupe të vogla, me aksione të vogla,
për ta mbajtur gjithmonë nën presion pushtuesin. Ne kishim
për qëllim që të kombinonim luftën e vogël, guerrile, me luftën
e madhe. Ne i donim grupet e shpërndara, të afta për të goditur
armikun. Lëvizja guerrile nuk të jep gjithnjë atë që pret prej
saj, zakonisht ato fillojnë me idenë për të sulmuar agresorin,
por nëse nuk zhvillohen, nuk shoqërohen me forma të tjera,
ato nuk të japin frytet që priten.
Të krijoje grupet guerrile ishte gjëja më e lehtë në Kosovë. Njerëzit ishin të gatshëm. Mirëpo, pas kësaj, ne donim
luftën e vërtetë. Ne donim që pas çdo njeriu që kishte një
armë ose që mund të përdorte një armë, të ishte një luftëtar.
Po ku të gjeje armët? Ku të gjeje strategët? Ajo që nuk mungonte ishin njerëzit. Këtë e provoi Prekazi, kur u rrethuan
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për herë të parë. Ky ishte mësimi.
Ka qenë e vështirë, dikush edhe nuk besonte. Janë bërë debate të shumta, me ditë e net. Kështu që koncepti i luftës gjithëpopullore fitoi, mirëpo nuk ka qenë edhe presion i lehtë kundër
këtij koncepti, se në mes të palëve unë përplasesha, sepse pjesa
tjetër e kryesisë nuk dinte për këto probleme; as nuk i njihte problemet brenda në terren, as nuk e dinte potencialin organizativ
që unë kisha brenda, nuk i njihte grupet apo tarafet që ishin krijuar brenda për brenda. Ajo u pa edhe gjatë luftës.
Nëse do të kishim ndërtuar vërtet si duhet të gjithë strukturën, nëse do të ishte krijuar një unitet i padiskutueshëm nga ana
e LPK-së, punët do të kishin qenë edhe më mirë.
Kur ju jeni zgjedhur kryetar i LPK-së, i keni gjetur këto probleme. Lufta ishte në derë, ishte e pamundur që këto probleme
të zgjidheshin menjëherë, megjithatë munde t’i përmirësoje. Por
mendimi i grupit, tendenca e zonës mbeti, nganjëherë më e fortë
se sa mund të merret me mend. Ajo na u vërtetua menjëherë në
luftë, fillimisht gjashtë zonat kishin udhëheqjet e tyre, por lidhjet
me njëra tjetrën ishin të pakta. Jam takuar me Shpëtim Golemin,
një ushtarak i Shqipërisë në pension; ai u caktua pranë Shtabit
të Përgjithshëm. Më thoshte: “Nuk ishte krijuar autoritet i Shtabit të Përgjithshëm, sidomos i shtabit si strukturë operative, që
urdhri i tij, urdhri i Shtabit, të jetë unik për të gjithë”. Problemet
vazhduan. Ju keni merita që si kryetar koordinuat luftën deri në
fund, edhe ne si anëtarë Kryesie kemi qenë kolegjial. Ka qenë
shumë e vështirë, por ia kemi dalë me sukses. U bë mirë që
gjithkush gjeti angazhimin dhe vendin e tij.
Unë: - E di se ka qenë e vështirë. Ka pas mendime se po
krijohen grupe paralele me shtabin, se Lëvizja kishte krijuar
grupe të veçanta për të mbështetur Llapin, Shalën dhe Dukag- 173 -

jinin, kishin mendime se po ndikoj tek shteti shqiptar për të prishur imazhin e ndonjërit prej tyre, se ngritëm grupin e veçantë
me Ramizin (Lladrovcin) dhe Halil Selimin për t’i anashkaluar
anëtarët e shtabit..., mirëpo asnjëra prej tyre nuk ishte e vërtetë.
Nëse u ngritën grupet për të ndihmuar Dukagjinin, Llapin e Shalën, apo diku tjetër, mendoj se u bë mirë. Qëllimi ynë ka qenë
që lufta ishte në radhë të parë, ajo duhet çuar deri në fund, të tjerat kanë kohë, sepse nuk mund të zgjidheshin gjatë luftës. Sidoqoftë, ajo ka qenë periudha më e bukur e jetës sime.
Por të kthehemi në diçka tjetër. Në majin e vitit 1997, duke
kaluar kufirin, u vra Luan Haradinaj, një ndër figurat më të spikatura të luftës.
Si e morët vesh rënien e Luanit?
Abazi: - Ti Bacalok e di se Luanin e Fehmiun me bashkëluftetarë i kam përcjellë deri afër kufirit. Grupi ishte i përbërë
nga njerëz të provuar, trima, të gjitha u dëshmuan se ishin trima
dhe e kishin seriozisht çështjen e luftës. Drejtues i grupit ishte
Fehmi Lladrovci dhe kishin mendimin, se, nëse gjithçka shkon
mirë, pa probleme, Ramushi do të qëndronte në Dukagjin. Fehmiu dhe Ramushi nuk ishin takuar më parë me njëri-tjetrin. Pasi
jam ndarë me grupin, jam kthyer dhe kam pritur në banesën e
Ramushit, në Tiranë, për të ditur se si do shkoi puna. Ndërkohë,
Xhavit Haliti është informuar nga kufiri në veri, se është vrarë
një njeri dhe se ka edhe të plagosur. Xhaviti informon Skënder
Çekun, me të cilin kemi pas lidhje organizative në kuadër të
LPK-së, por edhe shoqërore. Skënderi ka qenë burrë trim dhe i
vendosur. Ishte i caktuar në strukturat për të ndihmuar luftën.
Ai më takon. Më pyet nëse di gjë se çfarë ka ndodhur në kufi.
Unë u shqetësova shumë dhe e pyeta se mos ka ndodhë diçka.
Kam një lajm shumë të keq, -më tha. Ma dha lajmin e kobshëm.
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Menjëherë kam kërkuar që të takohem me Agimin, një shok
i yni. Ndërkohë kanë ardhur Fehmiu, Xheva, Ilazi, Ramizi dhe
më thirrën. Shkuam në bujtinë të Tafilit, prapa Hotel “Tiranës”.
Më treguan se si kishte ndodhur, si kishin pritur gjatë natës se
parë dhe si kishin provuar natën pasuese. Luani ishte vrarë. Kërkuam të varrosej në Tiranë. Nuk u bë e mundur. Xhaviti më tregoi për pamundësinë e varrimit në Tiranë. U nisa për në vendin
ku ishte varrosur, u takova me familjen që i kishte ndihmuar.
Bëra nderimin për Luanin dhe u ktheva në Tiranë. Bëmë një
takim me Ramushin. Krejt shokët, gjithë grupi dhe si konkluzion ishte se vendimi është në fuqi, do të vazhdojë për zbatim
gjatë muajve korrik-gusht.
Në korrik hynë në Kosovë Iliaz Kodra dhe Abedin Rexha.
I ka shoqëruar gjatë rrugës Ilir Konushevci dhe Ardian Krasniqi,
të cilët ishin prej kohësh në logjistikë, dhe në lidhje me radhët
tona. Iliri ishte vazhdimësi e Zahirit, kishte autoritet të madh në
strukturat e Llapit. Në këtë grup me Ilirin ishte edhe Qerim Kelmendi. Vazhdimisht kanë bërë punë të mëdha.
Pas rënies së Luanit dhe vendimit për vazhdimin e aksionit, kam marrë me vete Ramizin, Ilazin dhe Abedinin. Rafet
Rama ishte i plagosur rëndë dhe i shtrirë për intervenim urgjent
në spitalin e Kukësit. E kishin marrë katër plumba. Por djem
si Rafet Rama janë të rrallë. Gjatë rrugës për në spital të Kukësit nga një grup njerëzish, për ne të panjohur, na hidhet një
granatë dore. Na shpërtheu pranë, me ç’rast Emrush Xhemajli
mori lëndim të lehtë në shputë të këmbës. Ramushi ka qenë i
plagosur në gju, Fehmiu ishte plagosë po ashtu; me këta të tre,
Ramizin, Iliazin dhe Abedinin jemi nisur për në Zvicër e Gjermani. Ti je në dijeni se si filluan konfrontimet, si u fajësova
unë. Pastaj u përhap edhe më shumë. Ti je në dijeni të akuzave,
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sepse ke qenë kryetar i Komisionit të veçantë për verifikimin
e akuzave dhe e di po ashtu përfundimin.
Mirëpo, unë vazhdova zbatimin e vendimit të mëhershëm. Ai nuk ishte vendimi im, por i Kryesisë së Lëvizjes. U
nisën Ilazi dhe Abedini. Nuk e di në ka qenë edhe Ramushi
në shoqërim. Jam i mendimit se ka qenë. Patën ardhur edhe
dy të tjerë, por u kthyen.
Me fillimin e luftës, pas debateve, sqarimeve, ende pa u
ngrit Komisioni i veçantë, kemi pas edhe një takim të drejtpërdrejtë me Hashim Thaçin. Kemi qenë unë dhe Fehmiu, jemi
ulë të tre. Ka qenë ideja që gjërat ishin të qarta, se vendimi ka
qenë i Kryesisë dhe ne, sido që të jetë, do e vazhdojmë zbatimin e vendimit. Hashimi fliste në emër të shokëve nga brenda,
por jo në emër të një institucioni. Hashimin e Kadriun i kam
njohë që herët, kemi pas lidhje të përbashkëta. Ata e kanë thye
shpesh kufirin, ndoshta dikush edhe i ka inat, por janë trima.
Me Hashimin kemi qenë bashkë edhe në Mbledhjen e Pestë
të Përgjithshme. Biseda nuk ishte e tensionuar, ndryshe nga sa
kishte ndodhur më herët.
Unë vazhdova kontaktet me një pjesë të shokëve që ishin
brenda, në Kosovë, me Adem Jasharin dhe me shokët e tij.
Lidhjet e Ademit me Organizatën janë të hershme. Ai ishte pjesë
e strukturave. Unë kam pas lidhje korrekte e të qëndrueshme
me të. Nuk mund të them se Adem Jashari më ka besuar mua
më shumë se Fehmiut dhe Ramizit (Lladrovcit), bile, realisht,
Ramizin e ka njohur më shumë dhe e ka besuar më shumë se
gjithë shokët e tjerë në Perëndim. Edhe në letrën që ka dërguar,
që ti e ke, ai ka shkruar se përfaqësuesi ynë në Perëndim është
një shok i yni i hershëm, me emrin konspirativ “Veshi”, që ishte
pseudonimi i Ramizit. Ademi i ka besuar Ramizit më shumë,
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sepse kanë pasur veprimtari të përbashkët. Fehmiu e adhuronte
Ademin shumë, e kishte mbi gjithçka, domethënë e kishte si
hyjni, e shihte si komandant, si prijës. Rrallëkënd shihte ashtu
Fehmi Lladrovci, nëse nuk e meritonte. Ai më ka respektuar
shumë, nga se kishim aktivitete të përbashkëta.
Ne kemi qëndruar bashkë me Fehmiun për shumë kohë,
së bashku kemi diskutuar për organizimin e brendshëm,
kemi analizuar, kemi marrë vendime, që kanë mbetur mes
shokëve, mes meje dhe Fehmiut apo Shaban Shalës. Gjendjen në terren ai e ka ditur mirë.
Hashimi në takim kërkoi të anulohet vendimi për hyrje
të Femiut me shokë, ose, siç tha ai, të bashkërendojmë dhe
futemi të gjithë bashkë. Nuk këmbëngulëm shumë aty, mirëpo ne e kishim marrë vendimin si grup, që veprimtaria të
vazhdojë, dhe nuk kishte përse të hapej kjo çështje. Vendimin unë ia përcolla Kryesisë.
Shënimi i parë: - Në muajin maj të vitit 1996, një grup shokësh të strukturave drejtuese të Lëvizjes Popullore të Kosovës,
Dega jashtë vendit, pas thirrjes së Adem Jasharit, vendosën të
kthehen në Kosovë dhe të jenë pjesë e Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës. Ishte koha kur UÇK-ja ishte në pikun e strukturimit të
saj, dhe, nga faza e parë e luftës guerrile, po kalohej në një stad
të ri, në fillimin e krijimit të strukturave të luftës së armatosur.
Për të bërë gjithçka mbi bazën e vendimeve të përcaktuara
qartë, ky grup, përgjithësisht drenicas, i kërkuan Kryesisë së
Organizatës, që të lejohej kalimi i tyre në radhët e UÇK-së.
Drejtues i grupit ishte Fehmi Lladrovci, njëri ndër figurat më të
spikatura dhe më me autoritet në strukturat e luftës klandestine,
dhe mes të tjerëve do të ishin edhe Ilaz Kodra, Sami Lushtaku,
Xhevë Krasniqi-Lladrovci, Abedin Rexha, Selim Krasniqi, Rafet
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Rama, Gani Rama, Ramiz Lladrovci. I gjithë grupi përbëhej nga
figura të njohura, të cilët, më pas, u dëshmuan si korifenj të luftës. Ata edhe mund të shkonin pa kërkuar lejen e askujt, mirëpo,
duke qenë të organizuar, kërkuan miratimin e strukturave më të
larta të Lëvizjes Popullore të Kosovës. Kërkesën e tyre ata ia
drejtuan Ali Ahmetit, pasi, në të kaluarën, shumë prej tyre, kishin
qenë në lidhje strukturore me të, por edhe nga fakti se ndonjëri
prej tyre, si Fehmiu, e dinin në atë kohë funksionin e tij si anëtar
i Sektorit të rëndësisë se veçantë, që në fakt ishte berthama e
Shtabit të përgjithshëm të UÇK-së.
Pas këtij shënimi, le të kthehemi tek biseda:
Unë: - Lëvizja Popullore e Kosovës, mbi bazën e një vendimi
të veçantë, është krijuese dhe, për shumë kohë, edhe drejtuese e
UÇK-së. Pjesë të strukturave drejtuese të saj ishin njëkohësisht
edhe pjesë e strukturave drejtuese të UÇK-së. Në shumë njerëz,
në kohë të ndryshme, është bërë pyetja logjike: Përse kryesia e
LPK, brenda e jashtë Kosovës, e cila në atë kohë e më pas, ka
qenë organizatore e UÇK-së, ose më saktë, Sektori i rëndësisë se
veçantë, ku ishit ti, Xhavit Haliti dhe Jashar Salihu, e më pas edhe
Azem Syla, i njohur në Kosovë me pseudonimin “Andoni”, gjatë
luftës nuk ka dalë me emra konkretë ose të përcaktonte konkretisht se kush ishte anëtar i Shtabit të përgjithshëm apo i shtabit
operativ të saj? Nëse kjo nuk bëhej dot deri në marsin e vitit 1998,
për arsye që dihen dhe që lidhen me kushtet e klandestinitetit, kjo
nuk kishte përse të mos bëhej më vonë. Para se të vija këtu, u takova me Sylejman Selimin. Ai më tregonte për një rast, kur njeriu
që deri pak më parë kishte qenë i njohur vetëm si komandant i
një pike në Drenicë, papritmas, del se ishte nga më të rëndësishmit
në Shtabin e Përgjithshëm.
Abazi: - Nuk është vepruar gjithnjë sipas platformës që kemi
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pas. Po të vepronim ashtu kishim frikë se do të krijohen plasaritje
në strukturat e luftës, ndoshta jemi vonuar, por situata ishte ashtu.
Unë: - Mirëpo, siç rezultoi më vonë, edhe në fund të luftës, njerëzit nuk e kanë pasur të qartë se cilët janë në Shtabin
e përgjithshëm. Është ditur për disa, por jo për të tjerët. Këtë
nuk e kanë ditur vetëm ushtarët e thjeshtë, por nganjëherë
nuk e kanë ditur as komandantët e zonave. Nuk është fjala
për një pjesë të kryesisë që e ka ditur, megjithëse edhe ajo
nuk e ka ditur krejtësisht. Është folur vetëm për dy a tre
emra, të cilët kanë pasur rëndësinë e padiskutueshme dhe
autoritetin e tyre, por jo më shumë...
Abazi: - Nëse do të punonim në bazë të platformës, Shtabi
i Përgjithshëm duhej të ishte struktura komanduese ushtarake,
ndërsa Kryesia e Organizatës duhet të kishte mbi vete rolin politik, ku duheshin marrë vendimet politike, së bashku me pjesën
e brendshme të LPK-së në Kosovë, me Zonat Operative. Këto
janë probleme, të cilat janë diskutuar shumë herë. Këshilli i
Përgjithshëm, ka pas një debat shumë të ashpër...
Unë: - Në mars të vitit 1998?
Abazi: - Po.
Unë: - A nuk ka qenë vonë?
Abazi: - Ne mendonim se nga Këshilli i Përgjithshëm dhe
shokët brenda vendit, të dilte Këshilli drejtues i luftës, strukturat
drejtuese të saj, ne mendonim për krijimin e Frontit për çlirimin
e Kosovës, por nuk u bë.
Unë: - Përse nuk u bë Fronti, kur ka pasur më shumë se një
vendim për këtë?
Abazi: - Nuk ka munguar dëshira jonë, as përpjekjet tona
nuk kanë munguar. Ne i kemi thirrur, nganjëherë edhe u jemi
lutur, të gjitha forcat politike i kemi thirrë, por sekretet nuk ua
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kemi dhënë. Disa donin më parë sekretet, kush po punon, çka
po punohet, kush qëndron pas këtij e atij, e pastaj do të flasim.
Dikush e kishte hallin se cili do të ishte kryeministër, kush
në qeveri, Lëvizja nuk e kishte forcën që t’i detyronte. Shumica e qytetarëve sytë në atë kohë, deri në marsin e vitit
1998, nuk i mbanin tek UÇK-ja, por në Prishtinë. Kur vendosën të kthehen nga UÇK-ja lufta veçmë kishte filluar.
Shokët tanë janë takuar edhe me Bukoshin, ka pas premtime, nuk është punuar sipas fjalës që kanë dhanë. Zona e
Dukagjinit ka pas vështirësi pikërisht nga depërtimi i elementit që nuk ka punuar për mirë, por për keq, është krijuar
një situatë jo e mirë, megjithatë ajo u ndreq.
Unë: - Prekazi, përgjithësisht zona e Drenicës, është një rebele e vjetër. Sa herë që ka ngritur krye gjatë një shekulli, ka
qenë në të drejtën e saj, herën e fundit, ishte më në të drejtën e
saj se kurrë tjetër. Ka një ndryshim mes kryengritësve të malit,
si janë për shembull drenicakët, dhe të tjerëve. Mali është një
kështjellë, pylli është një pusi. Edhe në lashtësi perënditë i vendosnin nëpër male. Malësori kryengritës ka mbi krye të vet
vetëm qiellin, tjetri ka një drizë, njëri është majë një mali, ndërsa
tjetri nën një hije.
Në të gjithë këtë konfiguracion dalin njerëz, të cilët kanë
ndërgjegje vigane. Ata shfaqen në momente të cilat janë vendimtare për fatet e kombit. Disa, prej kohësh, i kemi ditur se
janë të tillë, i kemi parë si të tillë, dhe kur ata largohen, e ndjejmë
edhe më shumë se kemi një lartësi më pak. Fehmi Lladrovci
ishte një nga të tillët, ndoshta më idealisti që kam njohur. Në
muajin mars 1998 ai do të kthehet përfundimisht në Kosovë.
Gjatë kohës që ka qenë Fehmiu në luftë, çfarë marrëdhëniesh keni pas, cilat ishin kontaktet mes jush?
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Abazi: - Le të bisedojmë hapur. Problemi më i madh ka
qenë që Ramizi të mos kthehet. Ne menduam që për shkaqe të
ndryshme Ramizi të qëndronte jashtë. Fehmiu dhe Xheva, me
shokë të tjerë, të ktheheshin brenda. Patëm probleme me Ramizin. Ramizi këmbënguli të hynte brenda. Me fillimin e luftës
vendosën të hyjnë brenda, kanë qenë edhe Sami Lushtakun me
ta, sepse Samiu nuk shkoi herën e parë, meqë kishte aksident
në këmbë. Kur ata janë nisur, më duket si ishte 7 mars 1998,
unë kam qenë në Shqipëri. Fehmiu ka ardhur me Xhevën, ka
qenë situatë shumë e rëndë tek ne, ka qenë situatë shumë e
vështirë edhe në Kosovë. E gjithë Kryesia e Organizatës ishte
në Tiranë. Mbledhjet tona vazhdonin. Ka ardhur Bekim Berisha
me një grup. Fehmiu me një grup tjetër, nuk kishte kohë për gjë
tjetër pos për t’u përshëndetur. Selinë e kishim në Lidhjen e
Shkrimtarëve në Tiranë, mbledhjet aty i mbanim. Fehmiu ka
shkuar menjëherë në Kosovë. Bekimin e ka përcjellë Rexhë
Ibërdemaj dhe janë takuar rrugës me Fehmiun. Nuk kishte kohë,
Bacalok, për pritje të gjata. Selia e Lidhja se Shkrimtarëve u ekspozua dhe ne u zhvendosëm në një shtëpi tjetër në Tiranë.
Filluan përplasjet e brendshme. Këshilli i Përgjithshëm lëshoi sinjalin se mund të ndahemi në dysh, duhet patjetër të kthehemi dhe të bëjmë Mbledhjen e Përgjithshme. Adem Grabovcin
e dërguam në Kroaci për të biseduar me Agim Çekun që të kthehej në Kosovë, sipas lidhjeve që kishim pas. Erdhi Kadri Veseli
dhe Hashim Thaçi dhe u bë një debat i ashpër në Lidhjen e
Shkrimtarëve, një orë debat i nxehtë ka qenë. Unë kam shkuar
me vonesë, sepse isha me Bekim Berishën. Në fund ndarja ka
qenë jo e pëlqyeshme nga Hashimi e Kadriu me Muhamet Kelmendin. Unë i gjeta në debat, ka qenë debat i nxehtë: u bë një
farë pajtimi më pas, mirëpo problemet nuk u ndalën. Kur ata
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kanë hyrë në Kosovë, dolën me një komunikatë se atje është
Shtabi i Përgjithshëm, etj. U ashpërsua situata në Perëndim, në
Këshillin e Përgjithshëm situata po dilte jashtë kontrollit, kishim
thirrje “ejani sa më parë”. U krijua një atmosferë jonormale. Në
këtë situatë nuk kishim si të hynim brenda, aq më tepër nuk kishim pse problemet që kishin lindë jashtë t’i merrnim me vete
në Kosovë. Pastaj u bë Mbledhja e Gjashtë e Përgjithshme, ti e
di, se kemi qenë të tre (në bisedë ishte edhe R. Lladrovci), ti u
zgjodhe kryetar i Organizatës, i di si rrodhën punët pastaj.
Kontaktet me Fehmiun kanë vazhduar, sepse Fehmiu kishte
telefon, ishin lidhje të vazhdueshme. Një herë kam shprehë pakënaqësinë time, e kam bërë me Shaban Shalën. Po flisja me
Fehmiun dhe e kishin caktuar komandant të Brigadës 114, në
Zonën Operative të Drenicës, dhe i thashë se, ti Fehmi duhet të
jesh në struktura të larta, jo të drejtosh një brigadë, por ti duhet
të drejtosh ushtrinë. Bacë, më tha, këto çështje mos i diskuto me
mua, por diskutoje me një shok tëndin të vjetër, shprehja këtij.
Një herë nuk e njoha, pastaj kujtova zërin e Shabanit dhe e kam
shpreh revoltën time, pse Fehmiu caktohet komandant brigade
dhe nuk është në strukturat udhëheqëse të Shtabit të Përgjithshëm, sepse ai duhet të bëjë më shumë, në bazë të përvojës
që kishte dhe mund ta ndihmojë Ushtrinë.
Dhe realisht ashtu ishte, sepse Fehmiu i dha ngjyrë luftës
jo vetëm në Drenicë, por edhe në zonat e tjera, sepse kishte
ndikim. Askush nuk kishte ndikim më shumë se sa ai. Ka qenë
në rrethin e Suharekës, në Dukagjin, gjatë periudhës së luftës
ka krijuar autoritet edhe më të madh tek njerëzit, njerëzit kanë
pasur tek ai siguri, u bë njeriu i besimit. Kosova ndodhej para
një ngjarje të madhe, ishte fillim lufte, njerëzit nuk e dinin se
ku shkonin. Më tregon Bekim Berisha, pasi u kthye në Shqi- 182 -

përi dhe e takova, më tha se të gjitha punët i kemi bërë me
Fehmiun, duke i orientuar njerëzit.
Kthimi i Bekim Berishës në Shqipëri është një histori e veçantë, atë e ka treguar vetë Bekimi, duhet të jetë e regjistruar,
duhet ta ketë regjistruar Shaip Muja, pasi ka qenë aty kur më
thirri Abeja, siç i thonim ne Bekimit.
Kishte njerëz që kishin droje nga shtati i madh politik e
ushtarak i Fehmi Lladrovcit. Ata realisht kanë vazhduar riizolimin e tij, rirrethimin. Kishte njerëz që, me dashje ose pa dashje,
nuk donin që shtati i Fehmiut të mos i kapërcejë përmasat e lokalitetit të Drenicës, por le të mbetet një drejtues lokal, një figurë
lokale. Mirëpo ai ishte njeri që nuk pyeste për këto. Pengesa
kishte, ai ecte. Fehmiu nuk e kishte kurrë nocionin e krahinës,
por kishte nocionin e atdheut. Kjo e dallonte atë. Ai ishte kundër
idesë lokale, ishte për idenë kombëtare. Në fund të fundit, e
gjithë ajo që ndodhi me Fehmiun, nuk ishte kurrgjë tjetër veç
lufta e idesë lokale kundër idesë kombëtare. Hashim Thaçi më
tha një herë se ne, si Shtab, pavarësisht se kush është në Drenicë,
e njohim Fehmi Lladrovcin si figurë të parë, kjo nuk ka qenë e
rëndësishme për atë vetë, ka qenë humbje për vetë Shtabin.
Abeja, pas atyre që ndodhën, është kthyer përsëri në Kosovë, por jo më në Drenicë, por në Dukagjin, së bashku me
Bedri Shalën. Bedri Shala dhe nipat e Bedri Shalës kishin ardhë
prej Holande. Dy ditë pasi është nisë Fehmiu, Samiu, Xheva
dhe Bekimi me shokët e tjerë, ka ardhë Toni, Xhelal Hajdaj,
shok i Bekimit dhe i Fehmiut. Ka ardhë në hotel “Tirana” dhe
është takuar me Naim Malokun. Ai nuk ka marrë përgjegjësi,
atëherë është takuar me mua. Më dha kartën që i kishte lënë Bekimi si formë njohje, ndërkohë ka ardhë Maliq Ndrecaj, Bedri
Shala, vëllezërit e Morinës, Vesel dhe Medin Morina, dy vëlle- 183 -

zërit e Shabanit, një djalë i Skenderajt. I kam ndalë, se kishin
ardhë me tesha të punës. I kemi dërguar në një bujtinë në Qerret
të Kavajës, që për disa ditë të stërviten, dhe disa ditë pas Fehmiut, kanë hyrë edhe ata në Kosovë.
Bedri Shala nuk ka qenë ushtarak i karrierës, por ka qenë i
zoti, ka njohë mirë armatimin, sidomos të artilerisë, minahedhësit. Bekimi dhe Bedriu u vranë në një ditë. Më parë u vra Bedriu, dhe pas tij u vra Bekimi/Abeja. Me top e kanë vra.
Profesionist i luftës ka qenë. Dikush e ka pas quajtur mercenar.
Bekim Berisha ka qenë një nga luftëtarët më të mirë të Kroacisë.
Numrin e ka pas 011, pra në më të mirët, specialist i të gjitha
llojeve të armëve.
Periudha, kur ti Bacalok je zgjedhur kryetar, ka qenë periudhë shumë e vështirë, edhe ia kemi dalë me sukses.
Unë: - Mbresa e parë, e cila më ka tronditur kur jam njohur me të gjithë ngjarjen, që nga kërkesa e parë dhe deri tek
beteja në kufi, është habitja, pastaj madhështia. Jam ndjerë
jashtëzakonisht i habitur nga fakti se si është e mundur që
të pengohet për një vit dërgimi i një grupi njerëzish, thuajse
të gjithë anëtarë dhe drejtues të sprovuar të Organizatës, të
cilët nuk kërkojnë të shkojnë në një dasmë, por në luftë. Pastaj kam ndjerë madhështinë e këtij grupi, kur gjithsecili prej
tyre, pa asnjë përjashtim, është mishërimi i njeriut të virtytshëm. Mirëpo, më ka intriguar po ashtu edhe një pyetje: përse
vendosët dërgimin e grupit të drejtuar nga Fehmi Lladrovci
pikërisht në majin e vitit 1997?
Abazi: - Është parë si domosdoshmëri e kohës dërgimi i
grupit. Ishte një periudhë që kërkonte freskim të njerëzve
brenda. Kishin ndodhur dëmtime të mëdha në strukturat e luftës,
ishte arrestuar Nait Hasani, ishin vrarë Zahiri, Edmondi dhe Ha- 184 -

kifi, shumë nga njerëzit e Linjës së Llapit ndodheshin në Shqipëri, shumë të tjerë ishin arrestuar. Trimat kishin marrë thirrjen
nga Adem Jashari: “Ejani, çka pritni?!”
Ne na kishte ardhur një fjalë nga brenda, se është herët,
duam kohë të përgatitemi për të pritë grupin. Edhe sot askush
nuk i ka dalë për zot kësaj fjale, tek ne e solli Azem Syla. Kurrë
nuk i kam treguar grupit se ku ishte problemi. Po t’i kisha treguar, nuk dihej se si do të shkonte puna. Kam pas presion nga
grupi: “Kush pengon, pse pengohemi, ku është halli!?” Nuk u
kam dhënë përgjigje, e kam marrë mbi vete zvarritjen.
Unë - Grupi ishte përcaktuar të shkonte në Drenicë?
Abazi: - Jo vetëm në Drenicë. Baza do të ishte aty, por
nuk ishte vetëm Drenica. Ishin edhe zona të tjera, sidomos
Llapi kishte nevoje për ringritje. Në Llap ka pas gjithmonë
një strukturë të luftës.
Deri në kohën kur u vra Afrim Zhitia, kontaktet me radhët
e organizuara kanë qenë përmes tij. Pas rënies së Afrimit, kontaktet janë mbajtur përmes Bajram Ajetit, Sabri Kiçmarit dhe
shokëve të tjerë, të cilët kanë qenë po nga ky rreth.
Unë: - Është një fakt interesant në lëvizjen klandestine çlirimtare të Kosovës. Ringritja e saj. Secili brez ka pasur mençurinë dhe guximin për të mos qenë pjesë e kohës së humbur, por
pjesë e ringritjes. Në fundin e viteve 1980 do të spikatë figura e
Afrim Zhitisë. Keni pasur lidhje me Afrimin?
Abazi: - Kemi punuar bashkë për organizimin e protestave të punëtorëve, studentëve, në vitin ‘88 dhe ‘89, kemi
qëndruar katër muaj bashkarish, në përgatitjet e komunikatave politike, deklaratave, demonstratave, nxorrën buletinin
“Minatori”. Bashkë me Afrimin, ishte Fadil Vata. Pa dyshim
njëri ndër më të merituarit. Fati ishte zemërgur me Fadil
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Vatën, sëmundja e pashërueshme ishte e egër, por, megjithatë, për aq kohë sa jetoj, sëmundja nuk la gjurmë në jetën
e tij. Askush nuk e dëgjoi të thoshte se jam i sëmurë, se u
lodha. Pushoi vetëm në fund kur vdiq.
Komunikatat botoheshin në emër të Lëvizjes, por realiteti ishte se nën firmën e Lëvizjes kemi drejtuar gjithë veprimtarinë në Kosovë.
Ka qenë një periudhë e vështirë në vitet 1980. Ishin vitet e
përcaktimit politik e kombëtar njëherësh. Lindte pyetja se si do
të përfaqësoheshim. Edhe masa, për shkak të përcaktimit të
Shqipërisë, marksist-leninist, dukej se e kishte më të afërt në atë
kohë idenë për lirinë e popujve dhe barazinë e popujve. Ne nuk
na ndihmonte kjo paraqitje, debatet i kishim mes shokëve, e
ngritnim, “more djem, punëtori do rrogë, do të drejta, do Kosovë, nuk e njeh marksizmin”, kishim përplasje ideologjike.
Ishte krijuar një si komitet qendror, arritëm deri aty sa proklamatat të bëheshin në emër të Lëvizjes, si një organizatë pluraliste, një front i gjerë për çlirimin. Pas saj, ishte klasorja me
kombëtaren, një pjesë ishte për përparësi kombëtares, sepse nuk
mundemi të nxjerrim klasoren, përpara kombëtares; një pjesë
tjetër ishte për klasoren përpara kombëtares, thonin se duhej të
ishte ideologjia marksiste-leniniste ajo që duhej të printe.
Unë: - Ka edhe një dukuri tjetër, po ashtu, shumë e veçantë.
Mund të jetë njëri nga tiparet më përdalluese të lëvizjes klandestine çlirimtare: përfshirja në të, jo vetëm e një pjesëtari të një
familje, por e gjithë ajo, të gjithë vëllezërit, motrat, prindërit e
të afërmit. Kjo nuk ka të bëjë me idenë e fisit, është shumë larg
saj, më tepër se gjithçka, mund të përmblidhet në fjalët se, shpirti
i tokës kalon te njerëzit. Kemi kështu disa familje të tilla, me
emër, të cilat, dashje pa dashje, janë kthyer në shëmbëlltyrë. Janë
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tashmë të njohura familje të tilla si Jasharët, Haradinajt, Gërvallët, Lladrovcët, Kiçinët, Krasniqët, Selimët, Kelmendët, Xhemajlët, Lushtakët, Kodralijtë, Ajetët, Pajazitët, të gjitha të
ngjajnë si dinasti të luftës. Mirëpo vëllazërohen edhe njerëz që
nuk kanë lidhje gjaku, bëhen një familje. Më the se Fehmiun e
ke njohë edhe në rrugë familjare...
Abazi: - Të gjithë ne, si veprimtarë, disa jemi gjallë,
pjesa më e madhe kanë rënë nëpër fronte, na ka njohur situata e vitit 1981, me shpërthimin e protestave, ajo edhe na
ka bashkuar. Aty janë edhe rrënjët e lidhjeve që u krijuan
dhe që u qëndruan moteve.
Demonstratat e vitit 1981 janë udhëhequr nga grupe të
shumta, nuk kishte një qendër të vetme, që të vepronte në mënyrë të prerë, të centralizuar. Inspirohej nga gazetat, si për shembull Bashkimi, Liria, Lajmëtari i lirisë, Zëri i Kosovës, nuk ka
interesonte se kush i nxirrte, për ne, të gjitha kanë qenë njësoj.
Gazetat kanë qarkulluar tek të gjithë studentët. Futeshin gazetat
në palë të librave deri në Bibliotekë Kombëtare, i shpërndanim
në konviktet e studentëve. Periudha e vitit 1981 na lidhi disa
rrethe, njerëz që nuk i kishim njohur më parë, u bëmë vëllezër.
Vetë koha ishte e tillë. Në këto grupe ka pasur edhe njerëz të
UDB-së, që na i kishin infiltruar. UDB-ja e ka ditur se ne po organizohemi, se diçka po lëviz, por ka qenë e pamundur për t’i
ndërprerë, sidomos ka qenë e pamundur të ndërpritet vullneti i
studentëve për Republikën e Kosovës.
Dikush mendon se lëvizjet kanë qenë thjesht spontane. Ka
pas edhe lëvizje spontane, por, më së shumti, kanë qenë edhe të
organizuara. Për shembull, Xhevat Zeka ka qenë i pari qe në
mensë, me arsyen e rreme se kërkohet ushqim më i mirë, ka filluar të protestojë. Ishte ora gjashtë e mbrëmjes, e datës 11 mars,
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fillimisht jemi kapë për ushqime, është bërë rrëmujë brenda
mensës, për një minutë, gjithçka ishte e përmbysur, për një moment, i gjithë kati i parë dhe i dytë kemi qenë përjashta. Fillimisht protestuam “duam kushte, ushqim më të mirë”; kur kemi
mbërritë para shtëpisë së Xhavit Nimanit, që asokohe ka qenë
funksionar i lartë, atje kemi filluar të protestojmë se “duam
shtet”; kur kemi hyrë në qendër të Prishtinës, zëri është rritur,
tashmë parulla ishte: “Kosova punon, Beogradi ndërton”. U
grumbulluan edhe njerëz të tjerë, jo studentë, dolën punëtorë
dhe familjarë, masa u bë e madhe dhe filluam me parulla politike, të drejtat duam, duam barazi. Marshuam një orë, na shpërndau policia, filluan fjalimet, erdhën profesorët, kërkohej të
rrinim urtë. Ne u thoshim se në Kosovë ka filluar prej kohe diskriminimi, se nuk ka racizëm vetëm në Afrikën e Jugut, por dhe
në Prishtinë. Hipi Pajazit Nushi në tribunë të mbajë fjalim, e
gjuajtën me gurë, sepse nuk e njihnin se kush është. Pajaziti nuk
kishte qëllim të keq. E kisha profesor dhe kisha respekt për të.
Krejt nata e 11 marsit ishte me debate, me fjalime, por pasi përfunduam debatet, na shpërndanë me dhunë, duke përdor gazin
lotsjellës. Për herë të parë aty kam sprovuar gaz lotsjellës. Nuk
e dinim se çka ishte, menduam se na vranë të gjithëve.
Prej datës 11 deri me 26 mars kemi mbledhë forcat në vete, analizuam se çfarë ishte, u mësuam edhe me gaz lotsjellës. Me 26 u
mblodhëm përsëri para konvikteve. Erdhi Azem Vllasi dhe rektori i
universitetit të asaj kohe. Aty ka dalë kërkesa “Kosova-Republikë!”.
E theksoi për herë të parë haptas Gazmend Zajmi. Rektori Zajmi na
tha se si kërkesë ishte e mirë. Kështu ai na nxiti që të ishim më të
vendosur. Më vonë e kam marrë vesh se çështja e republikës ishte
diskutuar në mes Gazmendit dhe Ukshin Hotit. Ukshini ishte atëherë
Sekretar për marrëdhënie me jashtë, që i binte si rang ministri të
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jashtëm të Kosovës. Kur dëgjuam rektorin, atëherë filluam edhe një
herë, duam republikë, ajo erdhi duke u shtua dhe dikush thirri “Republikë, Kushtetutë, o me hatër, o me luftë!”
Po atë ditë, me 26 mars, vinte edhe stafeta e Titos. Kështu
quhej. Bëmë sikur nuk e dimë. Një grup shkoi tek stafeta, me e
prishë atë. Të gjitha organizimet ato ditë bëheshin legale, gjithkush e dinte se ku do të shkojmë dhe si do të veprojmë. Ishte si
valët e detit, nuk mund t’i ndalje. Na gjuajtën me gaz lotsjellës.
Një pjesë na mbyllën në konvikte. Jemi nisë për të dalë në qytet,
me u ardhë në ndihmë atyre që ishin caktuar me prishë stafetën
e Titos; një pjesë kemi mbet në konvikte, na kanë rrethuar, ne
protestonim, atëherë policia u fut brenda dhe na kanë futë dajak
edhe brenda në konvikte. Erdhi sekretari i punëve të brendshme.
Filloi edhe ai: “Ju jeni djem të rinj, ju kanë rrjetë, jeni të mashtruar”. Na u dha hapësira për me një prill e për me dy prill. Jemi
burgosë një grup shokësh, organizatorë. Të tjerët kanë vazhduar.
Kjo është periudha që ne na ka njohur nga të gjitha trevat. Deri atëherë kishte një farë ndarje, ishim më shumë lokalë, mirëpo, pas demonstratave, nuk kishte më, unë jam i
kësaj ane e ti je i anës tjetër.
Në këtë kohë jam njohur edhe me Fehmiun, si rezultat i demonstratave të vitit 1981 dhe kemi filluar edhe lidhjet familjare.
Që nga viti 1982 nuk jemi ndarë më, mund të kalonte një kohë
që nuk takoheshim, por lidhjet i mbanim, lidhjet me njëri-tjetrin
vazhdonin. Unë e dija vendin tim në shtëpinë e Lladrocve, ishte
shtëpia ime, prindërit e tij ishin edhe të mijtë. Për herë të fundit
kam folur me të dy ditë para se të vritej, ishte në malet e Çiçavicës, unë isha në Zvicër. Të nesërmen e bisedës kam udhëtuar
për në Tiranë, kam mësuar për lajmin e rënies. Pastaj, ti e di, të
mora në telefon dhe të tregova.
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Një shënim i dhimbshëm
Në librin tim “Përjetësia e dyfishtë”, botuar nga “Toena”,
në gusht 2008, kam edhe këto rreshta, të cilat, në një mënyrë
ose në një tjetër, janë vazhdim i kësaj pjese të bisedës së përbashkët me Ali Ahmetin.
Po e risjell atë:
Në mëngjesin e herët të 23 shtatorit 1998 më thirri në telefon
Ali Ahmeti, i cili ndodhej në Tiranë. “Si je, Bacalok, më tha”.
Abazi (Ali Ahmeti) më ka thirrur gjithmonë “Bacalok”, ashtu
si edhe tani dhe nuk e di pse ka mbetur kështu, por gjithnjë më
ka pëlqyer që kur flisja me të, të më thërriste bacalok, pasi kjo i
shkon natyrës së tij të qetë dhe të kujdesshme.
Iu përgjigja se isha mirë dhe e pyeta se si po shkonin punët.
Ai përgatiste atëherë ngjarjet që erdhën më vonë në trojet shqiptare në Maqedoni, por njëkohësisht ishte i caktuar edhe për
ndihmë konkrete ndaj Zonës Operative të Dukagjinit dhe kjo
me një kërkesë të veçantë të komandantit të zonës, Ramush Haradinajt. Në fillimin e qershorit 1998, Ramushi më dërgoi një
letër, ku kërkonte nga unë, si drejtues i Organizatës, që të emëroheshin Aliu dhe një grup shokësh pranë shërbimit logjistik të
zonës që komandonte ai.
Kur desha ta pyes edhe për diçka tjetër, Aliu më ndërpreu
butësisht dhe më tha:
“Ka ndodhur diçka e rëndë Bacalok, por duhet të mbahemi”.
“Çka ka ndodhur?”, e pyeta dhe heshta, sepse Aliu është zakonisht njeri i përmbajtur.
“Fehmiu është vra. Është vra dje, në Drenicë është vra”,
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fliste duke u përmbajtur dhe unë e dija se Ali Ahmeti kishte qenë
miku më i afërt i tij prej më shumë se 14 viteve.
“Nuk është e vërtetë, i thashë, nuk është e mundur”, dhe
diçka e rëndë u mblodh tek unë. Thashë se nuk është e vërtetë,
se kurrë nuk e kam menduar se Fehmiu mund të vritej. Kur po
bëhesha gati të pyesja për Xhevën, ai vazhdoi:
“Është edhe më keq Bacalok“, fliste i përmbajtur Ali Ahmeti, por zëri po e tradhtonte. Nuk kishte nevojë të fliste më
tepër, gjithçka ishte e qartë. “Është vra edhe Xheva. Bashkë janë
vra, në të njëjtin vend”.
“Nuk është e mundur, përsërisja, nuk është vërtetë. Lidhuni
edhe një herë me Drenicën. Bisedo me Ilaz Kodrën. Takoje Ramizin dhe verifikoje”.
Nuk doja të pranoja vdekjen e tyre. Askush nuk donte ta
pranonte.
“Ramizi është këtu, Bacalok“, shtoi Aliu. “Por ngushëllime
dhe lavdi për shokët dhe duhet të mbahemi. Dikush do të vritet
e në luftë, më të mirët vriten”.
Në telefon doli Ramizi. “A është vërtetë Ramiz?”, e pyeta,
pa i thënë se çfarë është e vërtetë dhe çfarë nuk është e vërtetë,
se përsëri nuk mund ta besoja.
“Po Bacë, është e vërtetë. Janë vra dje, janë vra në një pikë
afër fshatit, të dy janë vra”.
Zëri i Ramizit ishte më i përmbajtur, por dhimbja e tij ishte
e jashtëzakonshme. Ata kishin qenë vëllezër dhe shokë, por edhe
bashkëluftëtarë.
“A ke biseduar me Drenicën?”, pyeta edhe një herë, se nuk
doja që nuk doja ta besoja.
“Po, Bacë, fola me prindërit, i lajmërova, janë vra së bashku
me dy të tjerë. Një çikë, që quhet Fatime Hetemi, është nga
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Shala e Bajgorës dhe një djalë, student nga Prishtina, më thanë
se quhet Shefqet Zeka. Lufta i ka këto, kemi qenë të përgatitur,
Bacë, por puna nuk ndalet, vazhdon”.
“Si janë prindërit?”, e pyeta edhe një herë. Ramizi më tregoi
se ata po mbahen dhe se Nana kishte thënë se “po nuk u ligështuat ju, nuk ligështohem as unë; e po u ligështuat ju, atëherë
ligështohem edhe unë”.
(Nga monografia: “Përjetësia e dyfishtë”, faqe 499-501)

(Vazhdimi i bisedës me Ali Ahmetin)
Unë: - Ngjarjet e vitit 1981, në një mënyrë ose në një tjetër,
janë gurthemel i shumëçkaje që do të vijë më vonë në historinë
e Kosovës. Veç një gjë nuk ka se si të mos bëjë përshtypje: duke
qenë njerëz të fillimit të ri, në secilin nga këto idealistë, lind bota;
çështjet që deri atëherë kanë forma të ngurtësuara, tek ata ziejnë
në gjakun e përvëlimet; ata nuk i njohën rrugët e sheshta e të
shtruara, në çdo rast ata çajnë përmes dhimbjes drejt pakufisë.
Gjithsecili i marrë veçmas, ndien njëlloj, se duhet të jetë ndërtues
i një vlere të re e të papërshkrueshme. Është një brez kurajoz
dhe kurioz në të njëjtën kohë, të gjithë së bashku janë të gatshëm
të jenë martirë dhe profetë njëkohësisht. Që këtej lindin miqësi
të mëdha, të cilat i rezistojnë kohës, edhe kur ajo rrjedh furishëm
dhe pambarimisht është e mbushur me enigmën e së ardhmes.
Aliu:- Lidhjet e mia me Fehmiun në veçanti, dhe me shokët
e Drenicës në përgjithësi, nuk kanë qenë asnjëherë kalimtare.
Nga viti 1982 dhe deri në momentin e rënies nuk kemi pasur
shkëputje. Ka ndodhur që të ketë largime të përkohshme, por
ata nuk vareshin prej nesh. Por, edhe kur Fehmiu ishte në burg,
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e gjetëm shtegun e ndërlidhjes, së komunikimit.
Diku nga fundi i vitit 1982, pasi goditet lëvizja studentore
dhe bartësit e saj në vitin 1981, si domosdoshmëri del se duhet
të ripërtërihet ajo, prandaj kemi krijuar këshillin organizativ. Në
atë këshill, i themeluar në Drenicë ka qenë Shaban Shala, Fehmiu dhe unë. Shabani ka qenë sekretar politik, Fehmiu organizativ, unë, përfaqësues për kontaktet me grupet e tjera.
Kemi mbajt kontaktet me jashtë, përmes Fazli Veliut “Dajës”, por edhe përmes Emrush Xhemajlit; mënyra e organizimit ka qenë e pa shkëputur.
Në vitin 1984, kur u arratisa jashtë vendit, por jo që të
mos ktheheshim, sepse u mor vendim për të informuar
jashtë vendit, dhe pas dy muajve të kthehem në Kosovë, për
të vazhduar punët. Jashtë Kosovës kishte probleme organizative. “Zëri i Kosovës” nuk dilte si i rregullt, kishte edhe
probleme të brendshme, lindën përplasjet, fillimisht mes
Xhafer Shatrit dhe Abdullah Prapashticës, pastaj në mes të
Xhafër Shatrit dhe Sabri Novosellës. U nda një fraksion nga
Lëvizja, duke u përqendruar ai në Suedi. Në mes të emigracionit përflitej sikur njëra Lëvizje qenkesh me adresë dhe
tjetra pa adresë, dhe si rrjedhojë e përplasjeve, na u dëmtuan
shumë gjëra, sepse ne kishim menduar në mënyrë idealiste.
Sipas vendimit që ishte marrë në Kosovë, jam kthyer brenda...
Fehmiun e kam takuar në Prishtinë, në janar të vitit 1985.
Unë e dija se ai nuk ishte në Kosovë, unë isha klandestin edhe
në Zvicër, ai arriti dy ditë pas meje. Kemi pasur një shtëpi në
Prishtinë, ka qenë aty ku janë sot varrezat e dëshmorëve. Shtëpia
ishte marrë me qira, kati i poshtëm ishte i gjithi i yni, unë banoja
si student. Kisha vazhdimisht shoqërues, lëvizjet i bëja të
kujdesshme, më shumë në të errur, ose në mëngjes herët.
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Nuk ishte koha që të vazhdojmë të ndarë, ishim i njëjti
trung, duhej të ishim prapë bashkë. Kemi filluar për dy ditë takimet, në drejtim të bashkim-shkrirjes së të gjitha grupeve. Aso
kohe, si grupe që vepronin të ndara kanë qenë: Këshilli organizativ që përfaqësohej nga ne të tre, Fehmiu, Shabani dhe unë.
Komiteti organizativ që përfaqësohej nga Xhabir Morina dhe
Hajdin Abazi dhe kanë qenë Komitetet lokale që i përfaqësonte
Bashkim Mazreku, Xhavit Haziri dhe Nuhi Ahmeti.
Kanë fillua bisedimet, asnjëri prej nesh nuk kishte qenë
pjesë e ndarjeve që kishin ndodhur dhe kishim besimin e njëritjetrit. Para se të vija isha takuar me Emrush Xhemajlin.
Komiteti organizativ mbante lidhje me Emrushin, i cili
ndodhej jashtë Kosovës.
Nuk bëmë mbledhje të gjata e fjalë të shumta. E morëm
thjeshtë vendimin: Të gjithë të veprojmë nën ombrellën e Komitetit Organizativ. Duhej vendosur shkrirja, duhej bërë bashkimi
i grupeve, mbi bazën e bashkimit duhej vendosur për strukturimin në të ardhmen. Kishim negociata, kishte diku-diku ende
forcë pesha e grupit, mirëpo kishte edhe ndjenjën e së mirës, e
domosdoshmërisë se kështu nuk ecej më tej, se ajo që ishte jo e
përbashkët, nuk kishte rëndësi. Dolëm me një ombrellë, insistimi
ishte që marrëveshja të merrte formën përfundimtare jashtë Kosovës, dhe nga prilli i vitit 1985, është bërë Bashkim-Shkrirja.
Ne dolëm me një komunikatë të përbashkët, u vendos të dilte
vetëm një gazetë, “Pararoja”. Në Sekretarit u zgjodhën shokët
që dihen, Fehmiu ishte mes tyre, unë u zgjodha për mbajtjen e
lidhjeve me Komitetin e Trojeve Shqiptare në Maqedoni, i cili
edhe më parë ishte në lidhje me ne, me Këshillin Organizativ,
por me disa veçori të tyre, për gjuhën, shkollimin, etj.
Në këtë Komitet të Trojeve aderonte Bajram Limani, Fatmir
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Ibrahimi, Pasho Maksuti, më vonë Tahir Hani ishte në kontakte
nga pjesët e Komitetit Organizativ, që drejtohej nga Xhabir Morina dhe përpiqej për afrim sa më të madh në mes të Këshillit
Organizativ dhe të Komitetit Organizativ.
Unë: - Një mbrëmje, para pak ditësh, në shtëpinë e Lladrocve, u mblodhëm disa nga shokët e Fehmiut, në vite të
ndryshme. U përpoqëm të konstruktonim vitet, ashtu siç kanë
qenë, me veçantitë e tyre, të bënim, si të thuash, edhe një herë,
ripërsëritjen e tyre. Jeta e Fehmiut ka qenë një jetë e trazuar, në
të është e vështirë të gjesh një ditë të qetë, por një shumë të dallueshme ditët e Pranverës së vitit 1985, sidomos të majit dhe të
qershorit, ku ndodh edhe ngritja e Organizatës. Ju keni qenë
pjesë e kësaj ringritje, ndoshta njëri nga më të përcaktuarit. Kjo
ringritje ka pas edhe një veçori të parë, ndërthurjen e aksionit
politik me idenë ushtarake. Nuhi Ahmeti dhe Xhabir Morina,
pjesë e procesit të bashkim-shkrirjes, dëshmojnë se Fehmiu, për
herë të parë do të ndodhte kjo, ka pas detyrën e sekretarit për
çështje ushtarake..
Abazi: - Bashkimi dhe shkrirja ishin të lehta si proces realizimi, mirëpo kjo nuk do të thotë se me këtë u kaluan menjëherë
të gjitha problemet. Ka pas kontradikta, edhe pse është bërë
bashkim-shkrirja. Dilemat kanë qenë të mëdha, mes Këshillit
dhe Komitetit Organizativ. Për Organizatën ka qenë fat i madh
që të ketë në Sekretariat një njeri serioz, të matur dhe krejtësisht
të besueshëm për të gjithë, si ishte Fehmiu.
Pavarësisht shkrirjes, pavarësisht kalimit të viteve, unë jam
pa dilema, t’i nxjerrim të vërtetat. Dalëngadalë ngjarjet edhe
mund të harrohen, të shndërrohen, të marrin herë një formë e
herë një tjetër. Në gjithë strukturën e bashkim-shkrirjes nuk
kishte asnjë figurë tjetër, që të mund të merrte përsipër një detyrë
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si ajo që iu caktua Fehmiut. Kjo është një e vërtetë. Por duhet të
pranojmë se pavarësisht bashkimit, besueshmëria nuk ka qenë
e atij niveli, ka pas edhe passkena, lidhjet e vjetra, herë pas here
janë ruajtur. Fehmiu më shumë më ka besuar mua. Kur ka qenë
çështja për të më përcjellë nga njeri vend në tjetrin, si klandestin
që isha, ai e ka organizuar vetë, nuk ka lejuar askënd dhe nuk i
ka treguar askujt. Ai vetë është marrë me këtë punë gjatë kalimit
të kufirit, ku ai parashikonte rrezikimin tonë më të madh...
Kjo periudhë ishte shumë e frytshme i dha impuls të madh
Lëvizjes, pavarësisht se ishte shumë e shkurtër, disa mujore, por
hapi hapësirë të madhe, edhe se më vonë kishim dëmtime të
mëdha me arrestimet, të cilat ishin të befasishme dhe me shtrirje
në krejt Kosovën. Por Fehmiu kishte shumë njerëz që kishte
lënë pas vetes. Për shembull Fehmiu ra në burg, por kishte lënë
pas vetes një grup tjetër me Ramizin, Shaban Mujën - “Magjupin”, që kishin lidhjet e tyre me shumë të tjerë. Ne jemi dëmtuar
në udhëheqje, por në trung nuk jemi dëmtuar, sepse lidhjet u rivendosën shumë shpejt, sepse shokët qëndruan mirë në hetuesi,
sidomos Fehmiu. Ka pas ndonjë shok që nuk qëndroi mirë, por
dhuna e torturat ishin të tmerrshme. Nuk ishte gjithkush i përgatitur për këtë dhe kjo duhet kuptuar, nuk duhet dënuar. Ka pas
raste, kur me ditë e me net, pa pushim, njëzet e katër orë, është
rrahur njeriu për të treguar një emër. Dikush i qëndronte, dikush
nuk mundte deri në fund, por sekretet e organizatës, në thellësinë
e tyre, nuk kanë dal. Kjo ishte thelbësore.
Brenda një nate ose një dite u bë arrestimi i një pjese dërrmuese të organizimit, u godit komplet udhëheqja. Por që të
gjithë ne kishim qenë të survejuar, disa prej nesh kishin qenë të
burgosur politikë dhe policia serbe e dinte se nuk kishim hequr
dorë, pavarësisht burgut. Unë kisha lidhje me Nuhi Berishën
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dhe Rexhep Malën, kjo dihej, por nga moskujdesja dhe gabimet
që patëm bërë atëherë, pësuam dhe mësuam.
Lidhjet organizative që kishim pasur në vitin 1982 dhe ‘83
kanë qenë të shpeshtuara dhe kanë pasur debate shumë të
mëdha. Sidomos debatet më të mëdha janë bërë për çështjen e
‘Partisë së luftës’, që ishte një ide e Kadri Osmanit, dhe ne aty
e shtruam për debat. Edhe aty kemi pasur disa dilema, ta pranojmë ose jo këtë parti, të jemi pjesë e saj apo jo. Këto dilema i
kishte pasur edhe Komiteti Organizativ. Që të mos krijojmë përçarje në mes të gjithë këtyre, vendosem të punohej për një kongres, dhe ai ta definojë se si do të quhet, parti apo lëvizje.
Kjo ka qenë periudha kur jemi dëmtuar më së shumti. Vritet Rexhep Mala, Nuhi Berisha, arrestohet Kadri Osmani,
shumë lidhje prishen. Shaban Shala mbante lidhje me Rexhepin, dhe e kishim menduar se nëse ndodh diçka, të arratisej,
etj. Ne kishim bërë një takim njohës me Nuhiun dhe Rexhepin.
Në takim me Rexhepin ka qenë vetëm Fehmiu, sepse unë e
kisha për detyrë t’u gjeja strehim Nuhiut dhe Rexhepit në Tetovë dhe Kërçovë, pasi dyshonim se na ishin dekonspiruar
bazat ku strehoheshim. Brenda pak ditëve ndodhi edhe vrasja
e dy drejtuesve, meqë nuk arritëm t’i marrim masat e duhura
për t’i evituar ndjekjet që na bënte policia. Ishte e dhimbshme,
por shkaktoi edhe probleme, sepse rrjetin e organizimit nuk e
njihnim, nuk i dinim saktësisht se cilat kishin qenë lidhjet, që
lëviznin vetëm përmes tyre. Mirëpo u vendos që të veprohej
në emër të Lëvizjes, që të kishte një frymëmarrje më të gjerë,
mos të ishte e mbyllur, si ndodhte të ishin partitë.
Unë:- Ju u larguat në qershorin e atij viti, menjëherë pas
bashkim-shkrirjes?
Abazi: - Jam larguar në qershor, ky ka qenë vendimi që
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kishte lidhje me mua. Isha klandestin dhe, që nga janari deri
atëherë, ka qenë detyre ime realizimi i këtij projekti. Në maj
është bërë bashkim-shkrirja, është filluar me ngritjen e
strukturave. Rezultatet kanë qenë konkrete, janë bërë
bashkim-shkrirjet jo vetëm në qendër, por edhe në bazë, janë
zgjedhur organet drejtuese nëpër të gjitha komunat, janë
afirmuar një grup shokësh të rinj, të aftë, është arritur që të
gjithë të veprojnë nën një kulm.
Unë: - Lëvizjen, herë pas here, e ka shoqëruar një veçori, e
cila përfiton të bëhet fenomen, qoftë edhe nga kushtet e klandestinitetit. Kjo mund të quhet sot, nëse do të ishte e nevojshme
të emërtohej disi, fshehja pas strukturave, të cilat edhe mund të
mos jenë. Fakti që u bë bashkim-shkrirja heq mjegullën e strukturave që nuk kanë ekzistuar. Pra gjërat dalin në dritën e diellit,
pyetja bëhet konkrete, janë apo nuk janë, dhe, nëse janë, ku gjenden ato, nga cilët përbëhen. Në këtë kohë është larguar edhe
Xhafer Shatri, dhe kjo ka qenë një ngjarje e veçantë.
Abazi: - Problemi është se ne kërkonim, pasi u bë bashkimshkrirja, të kishim një organizatë shumë të fuqishme, të bashkuar.
Me bashkim-shkrirjen brenda, u hapën rrugët, pavarësisht problemeve, që janë të natyrshme, sepse grupet nuk janë njohur më
parë, dhe u krijua baza e fuqishme për të ecur në mënyrë të
pashkëputur, deri në periudhën e fillimit të luftës në Kosovë.
Shkuam drejt mbajtjes së Mbledhjes së Përgjithshme, u
zgjodh Këshilli i Përgjithshëm, Kryesia e Organizatës, etj. Dhe
shkuam më tej. Mbledhja e parë e përgjithshme u bë në tre
vende, për arsye sigurie, me delegatë edhe nga jashtë, edhe nga
brenda. Ka filluar në Cyrih, ditën e dytë dhe të tretë, është bërë
në vende të tjera, për të mos lënë gjurmë.
Në nëntor ndodhën arrestimet. Pasojat ishin të mëdha, sepse
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na ranë në burg shokët kryesorë. Pjesa që përfaqësonte Fehmiu
nuk kishte edhe aq goditje në bazë. Vazhduam lidhjet me shokët
e tjerë, deri në qershorin e vitit 1990.
Kontaktet i kemi pas edhe kur ishte në burg, me letra, kemi
qenë të njoftuar për gjithë veprimtarinë. Prej tyre kemi marrë
mesazhe të rëndësishme. Edhe Fehmiu, e disa nga shokët e burgosur, e kanë ditur punën tonë, kanë qenë të informuar për gjërat
më themelore. Pas daljes nga burgu, kanë qenë të fundit, së
bashku me Tahir Hanin që janë liruar nga burgjet kroate, pa
asnjë hezitim, i është bashkëngjitur radhëve të Lëvizjes. Kontakti i parë ka qenë kur ka ardhë në shtëpinë time, në Zvicër. Ai
ishte ndërkohë në Kroaci, i kemi biseduar punët tona organizative, kemi folur për format e organizimit.
E gjithë udhëheqja e organizatës ishte në burgun e Stara Gradishkës. Aty ishte Xhabir Morina, ishte Fehmiu, Idriz Hysenaj,
Tahir Hani, Nuhi Ahmeti, Abdullah Dërguti, aty gjetën Adem Demaçin. Në burgje të tjerë ishin Xhavit Haziri, Bashkim Mazreku.
Shokëve në burg ne u dërguam një letër, të analizonin ngjarjen. Por edhe u dërguam përfundimet tona, pasi ne kishim bërë
analizë, kishim parë se ku janë gabimet, analizën sinoptike e kishim bërë dhe kishin dalë në disa përfundime. Por ato nuk ishin
përfundimtare, deri sa të merrnim edhe mendimin e shokëve në
burg, që kishin qenë edhe drejtues të Organizatës. Përgjigjja e
parë na erdhi gojarisht, na thanë shkurt se do ju sqarojmë më
vonë. Pastaj na erdhi një informacion me shkrim, ku na thoshin
se një shok i yni, kishte bërë faje, prandaj nuk duhej t’i besonim.
Unë: - Është i njohur fakti se Fehmiu kishte një shpirt luftarak dhe fisnik. Ai është nga ata njerëz që kishin jetuar me idenë
e luftës dhe që nuk i shmangeshin asaj. Nuk është i ngutshëm
asnjëherë, por nuk qëndron kurrë në pritje. Ka gjithnjë një dyzim
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tek ai, që mund të dukej i çuditshëm tek kushdo tjetër, por jo tek
ai; është njeriu që ndërsa jeton në paqe, mendon për ditët e luftës,
ndërsa kur është në luftë, përgatit paqen e ardhshme. Nga të
gjithë drejtuesit e njohur të Lëvizjes klandestine çlirimtare, ai
do të jetë i pari që do të ketë pagëzimin e luftës. Në fakt është
parathënia e luftës që do të vijë. Kjo ndodh në Kroaci.
Abazi: - Për organizimin ushtarak në Kroaci duhet të shkruhet një histori e veçantë. Ideja ka qenë e Fehmiut. Fillimisht janë
angazhuar ushtarakët, pastaj, kur gjendja u bë e rëndë dhe disa
nga ushtarakët u larguan, pra kur ishte më e vështirë se kurrë,
janë angazhuar Fehmiu dhe Xheva, sepse edhe këtu, në këtë
luftë, nuk mund t’i ndajmë. Krijimi i njësitit, që mori emrin Njësiti shqiptar i Gospiqit, ka qenë në parim i mbështetur nga Lëvizja, të gjithë kemi qenë për krijimin e një bërthame ushtarake,
e kemi mbështetur moralisht, por edhe materialisht. Ky njësit
është drejtuar nga Fehmiu. Realisht, në Kosovë dhe në Maqedoni lufta ka filluar me ato armë që Fehmiu ka mbledhur në
Kroaci, dhe prej shtëpisë ku i kishte grumbulluar. Ai mitraloz,
me të cilin ka luftuar Ademi ka qenë i Fehmiut, ka qenë më parë
në shtëpinë time në Zajaz, dhe prej aty e kemi dërguar në Prekaz.
Kishte sasi të mëdha, por nuk arritëm t’i çojmë të gjitha.
Një pjesë të armëve e ka bartë Ismet Mahmuti, një pjesë
Xhita i Bazelit, një pjesë Halim Krasniqi. Tri lidhje kanë punuar
për të sjellë armët që kishte grumbulluar Fehmiu. Armët e para
antitank kanë qenë nga ato që kishte siguruar Fehmiu.
Unë: - U mor vendimi për krijimin e kësaj force...
Abazi: - Forca është krijuar me shqiptarët. Komandant i njësitit ka qenë Tomor Buza dhe Nexhdet Haziri.
Në njësit ka qenë Bekim Berisha-Abeja, siç e kishte nofkën luftarake, njoftimet për organizimin e brendshëm i
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merrnim nga Fehmiu. Ne menduam që ky organizim të
jetë bërthama e parë për t’i përgatitur njerëzit për rezistencë në Kosovë. Ashtu ndodhi. Një pjesë e këtyre shokëve ishin në ballë të luftës, Fehmiu, Xheva, Bekimi,
Abeja, Korbi, të gjithë dëshmorë. Drejtimin e brigadës,
sepse nga njësit, ajo u bë brigadë, Fehmiu e mori pas
vrasjeve në luftë të disa shokëve tanë. Fehmiu ua ktheu
moralin atyre, por edhe nderin shqiptarëve.
Në këtë periudhë lindi Ministria e Mbrojtjes së Kosovës dhe
u bë publike. Në Kroaci, në funksion të ministrit ka qenë Ramush Tahiri. Ka ardhë, kemi biseduar në Zvicër, këmbëngulja
e tij ka qenë për të mos vazhduar më ky njësit. I kam thënë se
duhet të pajtohesh me Fehmiun, sepse e njeh, dhe nëse e sheh
ai të arsyeshme, ne e respektojmë vendimin e tij.
Është zhvilluar një takim i posaçëm mes Ramush Tahirit,
Nikë Gjeloshit, që e zëvendësoi më pas Ramushin në postin e
ministrit, dhe nga Lëvizja Xhavit Haziri, Halil Selimi, Ahmet
Haxhia dhe më duket edhe Nuhi Ahmeti. Dolën me vendimin
që njësiti të mos veprojë më tej. Fehmiu ka qenë këmbëngulës
që t’i shkohet deri në fund, por që duhej mbështetur. Edhe nga
ne, vendimi për ndërprerjen e aktivitetit të Njësitit, është pritur
dhe kemi qenë të një mendje.
Sipas të dhënave që solli Ramush Tahiri, dilte se ky njësit
ishte keqpërdorur ose do të keqpërdorej prej Tom Berishës dhe
se është një marrëveshje e fshehtë apo gjysmë e fshehtë, mes
Tomës dhe një gjeneral shtabi të armatës kroate që shqiptarët t’i
çojnë në frontet më të vështira, si në Gospiq. Sa ka të vërtetë në
këtë drejtim, është e vështirë të dihet.
Njësiti ka vepruar në Gospiq. Me komandë të veçantë. Marrëveshja me shkrim, mes Fehmiut dhe Komandës së Lartë kroate
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ka qenë: çdo armë që të zihet është e shqiptarëve. Për shembull,
u zu një sasi e madhe e armatimit dhe e municionit në banesën e
Fehmiut, por u la e lirë, sepse ishte marrëveshja. Kam qenë në
shtëpi tek Fehmiu në Kroaci, edhe si shok, por edhe për problemin e luftës. Personalisht i kam dorëzuar ndihmat financiare që
kishim ndarë për Njësitin. Nuk insistuam që ky organizim ushtarak të vazhdojë, sepse e kishim në fund të fund një sasi armatimi.
Shtrohej problemi, se si mund të shkonte ky armatim në Kosovë.
Atëherë ngritëm disa bunkerë të fshehtë në trupin e makinave të
mëdha dhe njëkohësisht ngritëm rrjetin e transportit.
Për Njësitin dhe ndihmën e tij ka edhe vendime me shkrim,
njëri prej të cilëve është nënshkruar nga unë dhe nga Fehmiu.
Unë: -Fehmiu ishte njeriu i drejtë ndaj të cilit mund të besoje
verbërisht. Ai kishte një mënyrë të foluri të prerë, plot zjarr dhe të
dukej sikur sa ishte i butë aq edhe solemn, zërin e kishte të prerë,
theksin e vendosur, dhe në të gjithë fytyrën paraqitje të vendosur.
Mirëpo, edhe ai ka pas zhgënjimet e tij, si çdo njeri tjetër, e për
më tepër, si çdo njeri i lëvizjeve klandestine. Shndërrimi i Njësitit
ushtarak në një grup njerëzish të shpërndarë, tashmë pa cak, mendoj se ka qenë njëri ndër zhgënjimet e tij, megjithëse ai, deri në
fund, u përpoq për ta, mund të them, me një fuqi të jashtëzakonshme. Kur mendoj se kishte bërë gjithçka që kishte mundur, pra
kur ai vetë kishte arritur në kufijtë e të pamundshmes, hap një
pjesë të re të jetës së tij. Ai vjen në Gjermani.
Abazi: - Në Kroaci u vështirësua aktiviteti, kishim frikë se
mos i ndodhte gjë. Ai ishte i njohur, më i njohuri ndër shqiptarët
që jetonin atje. Ushtria kroate kishte tashmë disa krahë. Gjeneral
Paraga ishte njeri shumë i afërt i Fehmiut, ishin miq të mëdhenj,
kishin qenë bashkë në burg, mirëpo ishte edhe pjesa e Tugjmanit.
Kishte pasiguri, atëherë kemi menduar se Fehmiu duhej tërheqë.
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Nuk mund të rrinte më mes rrezikut. Ne kemi qenë klandestinë,
por sado e pabesueshme që mund të duket, me të gjitha forcat që
kemi pasur, jemi kujdesur për jetën e njëri-tjetrit, për sigurinë e
shokëve, qofshin në Kosovë, qofshin jashtë saj. Ka ardhur në
Zvicër, së bashku me Xhevën, është biseduar dhe është rënë dakord se duhet të qëndrojë në Europë. Më dobët kemi qenë me
kuadër në Gjermani dhe Fehmiu respektoi vendimin e organeve
drejtuese të asaj kohe për t’u ndalur në Gjermani.
Pas kërkimit të strehimit, në Mbledhjen e Përgjithshme, u
zgjodh anëtar i Këshillit të Përgjithshëm, dhe njëherë u vendos
për krijimin e degëve në shtete. U zgjodh kryetar i Nëndegës së
LPK-së në Gjermani, i dha një impuls shumë të fortë organizimit atje. Gjithçka ka shkuar sipas organizimit të planifikuar.
Unë: - Nganjëherë distanca, jo vetëm kohore, por më tepër
gjeografike, të bën të shkëputesh nga njerëzit, me të cilët ke
bashkëpunuar në vendlindje. Kjo mund t’i ndodhte edhe atij,
edhe kujtdo tjetër. Duhet një mekanizëm që të mbajë nyjet e lidhura, jo vetëm të miqësisë, por edhe të tjerave, që në këtë rast
janë më të rëndësishme. Gjatë kohës që ka qenë në Gjermani,
cilat ishin lidhjet e tij të mëtejshme me Kosovën, por edhe me
njerëzit që ishin atje?
Abazi: - Lidhjet i ka pas me shokët që e kanë njohur në
lidhje organizative edhe më herët, vazhdimisht ka komunikuar me shokët në Kosovë, në Këshillin e Përgjithshëm apo
në takime të veçanta, ka raportuar për gjendjen në Kosovë,
ka kërkuar ndihmat për shokët që ishin atje, ka sugjeruar se
çfarë do të ishte më mirë dhe ku mund të përqendroheshim,
pra nuk kishte asnjë lloj shkëputje. Mendimi i Fehmiut ka
qenë përherë atje, në Gjermani ai mbeti një drenicak që
mendon për krejt Kosovën. Një pjesë e ndihmave kanë
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shkuar përmes Ramizit, qofshin politike ose materiale. Jo
rrallë, ndihmat më të rëndësishme për Drenicën janë fryt i
punës së Fehmiut dhe sidomos të Bacës Rifat (Jashari).
Unë: - Tre apo katër vite larg Kosovës, do të ishin të mjaftueshme për Fehmiun, por edhe për një grup shokësh të vendosur rreth tij. Në Perëndim, në Gjermani konkretisht, por jo vetëm
aty, ai ka bërë punë të mëdha, por që atij i janë dukur të parëndësishme. Mendoj se ka qenë i lodhur nga jeta në mërgim, pavarësisht aktivitetit. Për një kohë unë kam qenë me të, dhe
ndoshta e ndjeja se ky njeri, me gjithë energjinë e tij, sa vjen e
po lodhet në këtë vend, në të cilin kurrë nuk e gjeti veten e tij.
Vjen një kohë që Fehmiu drejtohet me një kërkesë konkrete, për
t’u kthyer në Kosovë dhe për t’ju bashkëngjitur Grupit të Drenicës që drejtonte Adem Jashari.
Abazi - Kjo periudhë është interesante. Këshilli i Lëvizjes i
Mynihut, që ka qenë njëri ndër këshillat më të fortë, ka bërë një
letër, iniciator ka qenë Ramizi, nuk ka qenë Fehmiu. Sepse ky
ka qenë i ngutshëm dhe i padëgjueshëm. Letra është e
nënshkruar edhe prej Fehmiut, që të kthehen si grup që kanë vepruar më herët në Kosovë, duan që luftën ta ndihmojnë në Kosovë dhe t’i bashkëngjiten grupit të organizuar të UÇK-së,
brenda vendit. Letra është në arkiv, letra ishte shumë dashamirëse, aspak nuk e ka cenuar Lëvizjen Popullore të Kosovës.
Në atë kohë unë kam qenë në Shqipëri dhe jam njohur me
përmbajtjen e letrës në mbledhjen e Kryesisë. Në letër, mes të
tjerave, është thënë se duam të shkojmë të organizuar, në bazë
të strukturave, por nëse Lëvizja Popullore e Kosovës, ku bëjmë
pjesë, nuk na ndihmon, atëherë ne do të marrim iniciativë vetë
dhe do të kthehemi në Kosovë. Kam shtruar pyetjen: nëse
shkojnë vetë, a nuk është turp për ne? Ose duhet t’i dalim zot,
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këta kërkonin t’i bashkangjiten radhëve, kërkohet seriozitet.
Kam marrë guximin dhe kam vendosur se duhet të shkohet në
Mynih. Kishte pak guxim për të folur haptas me ta dhe për ta
marrë përsipër shkuarjen e tyre në Kosovë. Takimi është bërë
në banesën e Ramizit. Ishte Ramizi, Ilaz Kodra, Sami Lushtaku,
Fehmiu. Unë kam marrë me vete Adem Grabovcin, Shaban
Mujën dhe Sejdi Gegën dhe e kemi shtruar problemin.
Ata kishin edhe pjesën që nuk kishte ardhë aty. Ishte Fatmir
Istogu, Selim Krasniqi, Jakup Nura, Imri Iljazi, Gani Paçarizi. I
kam thënë: “Mirë, shumë në rregull, do ju ndihmojmë, por unë
mendoj që ta analizojmë pak më hollë, sepse nuk e di, a mund
t’ju përgjigjemi juve, që t’ju mbajmë materialisht. Ta shtyjmë
një muaj ose dy”. Unë kisha një hall, kërkoja qëllimisht hapësirë
kohore, sepse nuk mbështetesha nga udhëheqja, sidomos strukturat e luftës. Kërkoja kohë edhe nga organet përkatëse të Lëvizjes, por edhe të Shtabit. Fehmiu pyeste kush po të pengon.
Më thotë në fund Sami Lushtaku, sepse Fehmiu ishte më i qetë,
që pa pasoja t’i bëjmë veprimet, por ishte vështirë të bindeshin
të tjerët, që ishin edhe më të padëgjueshëm. Samiu pyet: “Po
shkuam ne, a do të na ndihmojë Lëvizja Popullore e Kosovës,
ne duam të shkojmë me vdekë, a do të na lini vetëm?”
“Dëgjo Sami Lushtaku, - i kam thënë, - ne edhe sikur të
kemi një gjysmë buke, do e ndajmë bashkë, dhe mos mendoni,
se do ju lëmë vetëm. Kurrë për jetë. Sido që të ndodhë, të mirën
e të keqen, do e ndajmë bashkë”.
Doli një zë sikur kanë thënë se Ramizi është bërë i dëmshëm
dhe se po pengon. Dolën edhe të tjera, disa më të rënda, disa
nuk mbaheshin. Erdhën tek shtëpia ime Ramizi, Ilaz Kodra dhe
Fehmiu. Sami Lushtaku nuk erdhi, sepse nuk kishte pasaportë
për udhëtime jashtë Gjermanisë. Më thonë, se sipas filanit,
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kështu e kështu. Fillimisht nuk kam mundur t’i qetësoj. U kam
thënë se sa herë kanë folur njerëzit rrugëve nuk duhet të trazohen. Njerëzit flasin korridoreve, por nuk duhet që burrat t’i dëgjojnë. Ka qenë natë e vështirë. U morëm vesh, por unë isha para
problemin tjetër. Po më afrohej koha e besës së dhënë.
Kisha punuar edhe në Kryesi. Ka pasur shumë debate.
Shumica e Kryesisë ka votuar që grupi të nisej për në Kosovë. Mirëpo problemet nuk ishin vetëm kaq. Përderisa unë
thosha se duhej t’i forcojmë radhët në Kosovë, nuk mjaftonte vetëm vendimi i përbashkët, por edhe përgjegjësia
duhej të ishte e përbashkët.
Unë: - Maji i vitit 1997 në Shqipëri ka qenë pa dyshim njëri
ndër më të çuditshmit. Pikërisht në këtë kohë u mor vendimi
për hyrjen e grupit klandestin në Kosovë. Si të mos mjaftonte
që në të ishin përfshirë disa nga emrat më të njohur, ju i shtuat
atyre edhe dy të tjerë, të cilët, për nga përmasat dhe vlerat që
kishin, do të bëheshin shpejt të njohur për të gjithë. Ju i shtuat
dy vëllezërit, Luan dhe Ramush Haradinaj. Cila ishte pikënisja,
si erdhën në grup Ramushi dhe Luani?
Abazi: - Është çështje organizimi. Unë u ngarkova me realizimin e operacionit. Kam menduar se Ramushi dhe Luani ishin
më të sigurtët. Ata ishin në lidhje të hershme me strukturat tona.
Ramushi e kishte për detyrë që t’i shoqëronte deri në Malishevë.
Kanë ardhur Fehmiu me shokë në shtëpinë time dhe e kemi bërë
planifikimin. Ramushi do të kthehej përsëri. Kjo do të ishte faza
e parë. Pra, nuk do të rrinte në Kosovë, pos në rast të veçantë.
Kemi hapë një hartë të madhe që e kam pas unë, me kodra dhe
me gjithçka, kemi përcaktuar rrugën që do të bëhej, nga do të
niseshin, cilat do të ishin pikëtakimet deri në kodrat afër Malishevës, rruga deri në një fshat afër, Lladrovc quhej, aty do të ishte
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lidhja tjetër. Është njoftuar Adem Jashari, përmes shokëve, sidomos shokëve të Ramizit.
Unë: - Si ka qenë reagimi i tyre?
Abazi: - Kërkesa e tyre ka qenë edhe kërkesë e Adem Jasharit për kthimin e tyre. Për përforcim të grupeve brenda. Ramushi, bashkë me Luanin, kanë pas pjesën ekzekutive. Unë kam
shkuar deri në Kukës, bashkë me Emrushin. Në vendim nuk ka
qenë që të jetë domosdo edhe Emrushi me ne. E kam marrë unë,
për efekt të dokumenteve. Sepse disa kanë qenë pa letra të rregullta si Gania, Rafeti etj.
Në natën para nisjes e kam thirr Xhavit Halitin, ai ishte, po
ashtu, i caktuar nga Kryesia për realizimin e aksionit, se pasnesër
do të jemi në Durrës. E kam njoftuar edhe Ramushin. Ai ka dalë
në portin e Durrësit. Xhaviti ka shprehë gatishmëri, pasi u mor
vendimi që të ndihmojë grupin, por nuk ka dalë në portin e Durrësit. Ai ka pritë sinjalin tonë dhe nuk kemi arrit të takohemi.
Prej portit jemi nisë në banesë. Një pjesë të armatimit e ka pas
Luani që në Durrës, ndërsa pjesën tjetër, kemi menduar ta
ndajmë para se grupi të futet, pra para se të ndërmerret kalimi i
kufirit. Edhe armët ishin në një bazë afër kufirit. Të jemi realist,
grupi nuk ka qenë i armatosur mirë për kohën. Ka pas mundësi
për më mirë.
Unë: - Një pjesë e armëve janë marrë prej Durrësit?
Abazi: - Duhej të kishim armë me vete. Rruga ishte e gjatë
dhe gjendja ishte e tensionuar. Në Kukës ka qenë orë policore.
Grupi ka arritur në Kukës në orën dhjetë e gjysmë të mbrëmjes.
Unë mbërrita i pari, me Fehmiun dhe Xhevën. Të tjerët, kanë
qenë me makinën ku kanë qenë edhe armët. Këto, për më shumë
siguri, i kanë rënë nga rruga e Pukës, ndërsa ne i kemi ra nga
rruga e Mirditës. Kemi mbërrit ne nga ora tetë. Na kërkuan do- 207 -

kumentet, i kemi dorëzuar vetëm unë dhe Emrushi. Luani ka
qenë duke u vra me drejtorin e hotelit, sepse i kërkonte të gjitha
dokumentet. Ishte me ne edhe i vëllai i Petrit Bushatit, e dorëzoi
edhe ai dokumentin. Agim quhej, Agim Bushati. Kemi fjetë aty.
Gjendja ishte e jashtëzakonshme. Jemi zgjuar herët. Grupi është
nisë menjëherë për në Veri, ku ishte baza ndërmjetëse, unë jam
nisë me Emrushin për në Tiranë.
Qëllimi i hyrjes së tyre ka qenë shumë fisnik, dhe kjo për
t’ju bashkuar radhëve tona...
Pra angazhimi i grupit ka qenë serioz. Nëse nuk
mbështetej ky grup, do të kishte një tërmet në radhët e LPKsë, sepse Fehmiu ishte njëri nga drejtuesit kryesorë, me
përgjegjësi të mëdha brenda organizimit, sepse nuk mund
të mos mbështetej ky grup. Nëse unë, si anëtar i Kryesisë
ose i Sektorit të rëndësisë se veçantë, të mos i kisha
mbështetur, atëherë e gjithë Lëvizja do të kishte pasur pasoja
të mëdha. Pasoja të pandreqshme. Mirëpo u mor një vendim
që nuk lejojë, si të thuash, rebelimin e mirë të grupit, pra
shkuarjen jashtë organizimit, që do të krijonte probleme
edhe në Kosovë, sepse edhe kështu desh u krijuan probleme.
Në fund të fundit, aty ku paguhet me jetë, nuk ka nevojë për
konkurrenca që pengojnë.
Kufirin dhe vendin ku do të kalohej e kishin gjetur Luani
dhe Ramushi. Realisht e kemi biseduar me Ramushin dhe Luanin. Fehmiu nuk i ka njohur. Ramushin ndoshta e kanë njohur,
por nuk e kanë ditë se për kë bëhet fjalë. I kemi njohur me emrat
e dytë, Ardiani dhe Smajli, kështu i ka njohur edhe grupi. Selimi
i ka njohur të dy, sepse kanë jetuar në një vend. Të jemi të sinqertë, i gjithë grupi më ka besuar deri në fund, ashtu si i kam
besuar edhe unë deri në fund Luanit e Ramushit. A ka pasur do- 208 -

bësi në organizim? Po, ka pasur. Mirëpo nuk mendoj se si pasojë
e dobësive ka ndodhur vrasja e Luanit. Kufiri ka qenë i ruajtur
mirë, më mirë nga sa e kishim marrë me mend, megjithëse kishim marrë informacione për hyrjet që kishin ndodhur ato ditë,
nga Kosova në drejtimin e Shqipërisë, dhe vendet nga mund të
kalohej më lehtësisht. Ka pasur posta të kamufluara, njëzetekatërorëshe. Ka pas qarkullim edhe të kontrabandës. Një pjesë e
maleve ka pas borë. Si shteg më i mundshëm ka qenë ky, ku
kanë dashur të futen shokët tonë.
Unë: - Edhe pse është folë e shkruar shumë për kohën dhe
mënyrën e formimit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, do të
dëshiroja të dëgjoja nga Ti, ato që të kujtohen në këtë moment
për këtë çështje.
Abazi: - I dashur Bacalok, vendimi i parë orientues është
marrë në Mbledhjen konsultative në Kërçovë. Pastaj vendim
më i konkretizuar është marrë në Mbledhjen e Parë të Përgjithshme në Kosovë në vitin 1994. Këto vendime, sipas Statutit,
i mbeten t’i zbatoj LPK-ja, Dega jashtë vendit, meqë organet
drejtuese të LPK-së në Kosovë pësuan goditje të rënda gjatë
vitit 1994. Dhe në Statut ka qenë e sanksionuar që kur organet
brenda vendi pësojnë goditje të rënda, atëherë udhëheqjen e Lëvizjes e marrin përsipër organet drejtuese jashtë vendit. Janë
mbajtur shumë takime në Tiranë dhe jashtë për të konkretizuar
organizimin e Ushtrisë. Ndërsa emërtimi i saj, me emrin tashmë
të njohur, Ushtria Çlirimtare e Kosovës, është vendosur në një
mbledhje të Kryesisë se LPK-së në vitin 1996.
Unë: - Do të doja të kthehesha në një pyetje që ka intriguar
prej kohe shumë njerëz. Ka lidhje me Ushtrinë Çlirimtare Kombëtare. Cili është vendimi për të formuar atë dhe fillimin e kryengritjes se armatosur në Maqedoni, ku dhe si është marrë?
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Abazi: - Herë pas here kam dhënë ca shpjegime. Kurse
për të kënaq dëshirën tënde, po të informoj edhe një herë,
paksa më konkretisht.
Vendimi konkret e ka zanafillën qysh kur kishim formuar
Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Me ushtarakë me emër i kemi
pas bërë platformat ushtarake, duke ndarë në zona viset tona të
pushtuara nga ish-Jugosllavia. Gjithsej i kishim përcaktuar katër
zona, kurse si zonë të pestë kishim emigracionin. Si Zonë të
Parë kishim Republikën e Kosovës, tashmë të shpallur nga Kuvendi i Kosovës, ndërsa viset shqiptare në Maqedoni i kemi pas
definuar si Zonë e Dytë Operative. Prandaj ne na mbeti të realizojmë atë projekt, i bazuar në platformën programore që kishte
LPK-ja. Vendimin konkret e morëm në struktura politike të
LPK-së, e cila vazhdojnë jetën e saj organizative pas Kuvendit
që u mbajt në qershor 1999 në Prizren. Në atë Kuvend qe marrë
vendimi, që radhët e LPK-së në Kosovë mund të organizohen
legalisht në parti politike, ndërsa radhët që donin të realizonin
programin kombëtar e politik të Lëvizje të vazhdonin me organizim e tyre klandestin. Këto u riorganizuan sipas rrethanave
e kushteve të reja. Në fillim të vitit 2000 jemi konsultuar për të
filluar përgatitjen për kryengritje të armatosur në Maqedoni. Në
këto konsulta kanë marrë pjesë, pos të tjerëve, Gëzim Ostreni “Plaku”, Hazbi Lika - “Qela”, Harun Aliu - “Kushtrimi”, Isa Lika
- “Iliri”, Fatmir Dehari, Shefit Xhaferri - “Kravata”, Zilfi Adili “Qufa”, Emrush Xhemajli, Gafurr Elshani, Qerim Kelmendi e
shumë bashkëluftëtarë të tjerë, që kishin marrë pjesë në Luftën e
Kosovës. Me 16 Shkurt 2001 ishte konfrontimi i parë luftarak
në Tanushë të Shkupit. Njësitin që u konfrontua me forcat qeveritare maqedonase e komandonte Xhezair Shaqiri.(...)
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Këto ishin fragmente nga biseda ime e përbashkët me Ali
Ahmetin. E përsëris, është një bisedë mes miqve, nuk ka asnjë
lidhje të drejtpërdrejtë me jetën e tij, se si kanë rrjedhë vitet e tij
në klandestinitet, apo gjatë luftës. Nuk e kemi bërë këtë, jo
vetëm se qëllimi i bisedës ishte diçka tjetër, por edhe sepse
shumë gjëra, mes nesh, kanë qenë të panevojshme dhe jo të domosdoshme.
Nëse në këtë bisedë të përbashkët mungojnë shumë detaje
të jetës së Ali Ahmetit, një gjë tjetër bie lehtësisht në vëmendjen
e njerëzve: prania e tij në disa nga ngjarjet më madhore të njëzet
viteve të fundit.
Nuk e kisha menduar se do të botoja si të tillë, një bisedë
të bërë mes miqve. Rasti e solli një gjë të tillë. I kam ende
në mendje momentet kur po flisnim për këto ngjarje, të folurën e ngadaltë të tij dhe dhimbjen që e përshkonte duke
dëshmuar për disa nga ngjarjet, ku kishin qenë të pranishëm
miqtë e tij, që tani nuk janë më. Në dhomën e vogël sillej
mbi ne tymi i cigareve. Nganjëherë shikoja gishtërinjtë e tij
krejt të zverdhur nga nikotina dhe nuk e nxitoja të më jepte
përgjigjen që kisha kërkuar. E lija të thithte në vete vitet që
kishin shkuar dhe e respektoja dhimbjen e tij, por edhe dëshirën për të qenë sa më i saktë në përcaktimin e ngjarjeve
dhe rolin e tij në to. E dija, se jo rastësisht, herë pas here, ai
e fshihte rolin e tij, ai kishte qenë më i ndjeshëm nga sa
thoshte, më i dukshëm, dhe njëkohësisht, më i frytshëm.
Ia kujtova edhe një herë urimin që kishim bërë dikur për të
pirë një gotë në vendlindje, urim që na ishte dukur i largët, por
i besueshëm. Kishim qenë në banesën e tij në Zvicër, në katin e
tretë të një banese të vjetër, të rregulluar bukur e pastër, ku kishte
libra me shumicë. Ia kisha marrë një libër për ta lexuar rrugës,
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do të shkoja në një takim në Vjenë, dhe nuk ia kisha kthyer ende.
Ia kujtova edhe atë. “E di, më tha, e di se cilin libër ma ke marrë,
zëre se ta kam falë”. Dikush na solli të pimë diçka, më duket
dhallë, unë qesha dhe i thashë se dukej se ishte zbutur, po të
kishte qenë koha e luftës, me siguri do të na kishte nxjerrë pije
më të forta. Ai qeshi dhe më tha se e dinte se unë nuk pija, nuk
e kishte harruar, ashtu si nuk e kishte harruar, se një ditë të ngarkuar si kurrë më parë, i kishim premtuar shokëve se, sido që të
ishte, nuk do e harronim kurrë amanetin e tyre.
Kur mendoja se gjithçka kishte përfunduar dhe tani mund
të flisnim për gjëra të tjera, Ali Ahmeti, ashtu si ishte ulur në
vendin e tij të zakonshëm të punës, ngriti kokën dhe më tha lehtësisht, aq lehtë, sa mendoja se nuk do e dëgjoja.
“Shiko Bacalok, nuk ka të rënë për liri që çlodhen më
ndershmërisht se ata që janë nën truallin e vendit tonë. Ata po,
ata padyshim i përkasin sojit të të pavdekshmëve”.
Ishte e tepërt të flisnim më tej.
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REAGIMI I PARË
Tashmë për të gjithë është e njohur fillesa e sajesës së legjendës së “dosjeve”. Zanafilla e saj ishte, pa asnjë dyshim, në
labirintet e errëta politike, me një mllef thuajse patologjik të
Menduh Thaçit, ndaj liderit të BDI, Ali Ahmetit.
Edhe më parë në skenën politike shqiptare nën Maqedoni
kishin ndodhur akuza të tilla, ishin ndeshur sajesa dhe të vërteta,
kishin dalë në sipërfaqe fjalëzimet dhe ishin fshehur në thellësi
të vërtetat. Kur u duk sikur gjithçka kishte heshtur tashmë, dhe
politika shqiptare e atjeshme nuk po gjente më “të shitur” dhe
“patriotë”, pra, kur u duk sikur gjindja do të qetësohej, në tregun
mediatik, si nga shpellat, doli kumti plot pezëm e mëri i Thaçit,
me krijimin e parafjalës së “dosjeve” të ardhshme.
Disa u çuditën, ata ishin më të largët; disa u tronditën, ata
ishin më të sinqertët dhe këto ishin synimi; disa fërkuan duart,
këto ishin rretherrotulla e Thaçit, disa u ashpërsuan, këto ishin
militantët e BDI-së, disa qëndruan të bindur në të vërtetën që
nuk kishte lidhje me deklarimin e Thaçit, dhe këto, fatbardhësisht, ishin më të shumtët. Shumë pak ishin ata që qëndruan të
qetë, mes tyre, më i qeti do të ishte Ali Ahmeti.
Thaçi nuk e kishte pritur një qetësi të tillë, në fund të fundit,
në politikën e tij të ndeshjeve, ai kishte mësuar se vetëm ashpërsimi, thirrjet, rrahjet e gjoksit, sharjet e deri diku edhe krijimi i
legjendave të rreme, mund të ndikonin në formimin e mendimit
të njerëzve të zakonshëm, që ishin, si të thuash, jashtë politikës,
por që, mbi kurrizin e tyre, kërkohej të luhej një ndër lojërat më
të rrezikshme të politikës.
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Ngjarjet, për të cilat fliste Thaçi asaj kohe, në një mënyrë
ose në një tjetër, më takonin edhe mua, e kjo, për shume shkaqe,
dy nga më themeloret do të ishin në punën e përbashkët që kishim bërë në vite me Ali Ahmetin, dhe, së dyti, në detyrimin tim
si drejtues i një Komisioni të Posaçëm që kishte verifikuar
shumë më tepër se sa kakarisjet e dyshimta të Thaçit.
Duke u nisur nga këto dy shkaqe, dhe jo thjesht si mik i Ali
Ahmetit, unë bëra reagimin e mëposhtëm, i cili u botua asaj
kohe në organe të ndryshme të shtypit, dhe ndaj të argumenteve
të së cilit nuk kishte asnjë kundërshtim.
Nëse në këtë reagim do të gjeni ngjashmëri me probleme
ose rrëfime të thëna edhe në faqet e tjera të këtij libri, kjo ka të
bëjë me faktin se flitet për ngjarje të njëjta. Unë nuk e shkurtova
reagimin tim, por po e sjell të plotë atë.
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Reagim ndaj deklaratës së Menduh Thaçit,
mbi akuzimin e Ali Ahmetit
“për tradhti dhe vrasje me porosi”.
Të nderuar zotërinj,
Pasi lexova ne gazetën tuaj, “Koha Ditore“, prononcimin e
zotëri Menduh Thaçi, nënkryetar i Partisë Demokratike Shqiptare, në një nga emisionet televizive në Maqedoni, mbi rolin dhe
kontributet e zotit Ali Ahmeti, duke e akuzuar për “tradhti dhe
vrasje me porosi”, ribotuar nga ana juaj, kam pritur me bindje
se, dikush tjetër ose disa të tjerë, do të reagonin, për të saktësuar
një të vërtetën dhe për të hedhur poshtë një mashtrim, i cili, nëse
do të lejohej të gjallonte si i saktë, do të kishte dëme të pallogaritshme historike, morale, politike e kombëtare.
Mjerisht kjo nuk ndodhi. Nuk i di shkaqet, ose më saktë nuk
dua t’ia pranoj vetes shkaqet e një heshtjeje të tillë, por jam i
bindur se ata nuk lidhen me saktësimin e së të vërtetës.
Ali Ahmeti, me gjithë atë që ka bërë në më shumë se njëzet
vitet e fundit, ka lënë emrin e tij mbi ngjarjet që kanë ndodhur
në hapësirat shqiptare nën ish-Jugosllavi. Duam apo nuk duam,
përbaltojnë apo përdhosin, ajo që mbetet qëndron në faktin se
në të gjitha pikëkthesat e rëndësishme historike të kësaj periudhe
është edhe emri i Ali Ahmetit. Prandaj edhe sqarimi i së të vërtetës rreth rolit, kontributit dhe figurës së tij, është më se i domosdoshëm. Jam ndjerë jo mirë, kur disa nga shokët dhe miqtë
e mi të vjetër, edhe pse e kanë ditur të vërtetën, e kanë ndjerë
veten më rehatshëm në qëndrimin e heshtur, duke menduar se
afishimi i saj është njëkohësisht edhe qëndrim ndaj zgjedhjeve
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që janë së afërmi në Maqedoni.
Megjithëse është e qartë pse ngrihet tani teza e “tradhtisë“
së Ali Ahmetit, qëndrimi ndaj së vërtetës nuk ka të bëjë me përdallimin kohor. Nuk më ka rënë rasti të takoj asnjëherë zotëri
Menduh Thaçin dhe nuk besoj se kam humbur gjë nga kjo, por
kam dëgjuar dikur mjaft deklarata të tij për Shqipërinë dhe
shqiptarët, sa për të qenë i bindur se ngritja e sajesës së
“tradhtisë“ së Ali Ahmetit, nuk është gjë tjetër veçse vazhdimi
i luftës politike me mjete të përdala morale e kombëtare.
Reagimi im nuk lidhet vetëm me faktin se, gjatë periudhës
së luftës në Kosovë, 1998-1999, kam qenë i zgjedhur, thuajse
unanimisht, kryetar i Lëvizjes Popullore të Kosovës, organizatë,
në të cilën bënin pjesë të gjithë anëtarët e Shtabit të Përgjithshëm
të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, pra edhe zoti Ali Ahmeti, të
gjithë anëtarët e Drejtorisë Politike të saj, pra edhe miku im i
vjetër Bardhyl Mahmuti. Për më tepër, disa nga anëtarët e Shtabit ose të Drejtorisë Politike ishin të zgjedhur edhe në forumet
më të larta drejtuese të Organizatës, si Bardhyl Mahmuti, nënkryetar dhe Ali Ahmeti, anëtar i Kryesisë.
Megjithatë, edhe kjo nuk do të ishte ndoshta e mjaftueshme për t’u përfshirë në qartësimin e së të vërtetës, po të
mos ishin dy gjëra themelore:
Së pari, qartësimi i saj ka të bëjë me të vërtetën historike, e
cila nuk zgjedh kohën për t’u sqaruar, sepse mashtrimi është
hedhur në një kohë politike, për qëllime politike dhe si i tillë, ai
duhet sqaruar në këtë kohë politike, por me qëllim historik.
E dyta, dhe më e rëndësishmja, qëndron në një fakt tjetër.
Në fillimet e vitit 1998, problemi që ngre sot zotëri Menduh
Thaçi, natyrisht jo në këtë shkallë dhe jo me këtë harbutëri, është
ngritur, në formë kërkese për sqarim, edhe nga dy anëtarë të Or- 216 -

ganizatës, të përfshirë në strukturat e larta drejtuese të luftës. Në
materialin e paraqitur në Mbledhjen e Gjashtë të Përgjithshme
të LPK-së, d.j.v., ata kanë kërkuar që të sqarohet “si dhe nga
ndodhën dekonspirimet për shokët që vepronin në Kosovë”.
Për herë të parë në këtë mbledhje, ku ishin të pranishëm të
gjithë anëtarët e Shtabit të Përgjithshëm që vepronin jashtë Kosovës, por edhe brenda në Kosovë, është thënë, pa sjellë asnjë
dokument, se për shkak të ngjarjes së ndodhur me grupin e
Fehmi Lladrovcit, maj 1997, me ç’rast u vra Luan Haradinaj,
është marrë vendimi për largimin e Ali Ahmetit si anëtar i Shtabit të Përgjithshëm, për shkak se “shokët janë dërguar pa asnjë
konsultim, nuk është përfillur sektori i ndërlidhjes dhe ai ushtarak, sepse “nuk iu tregua shokëve se shokët brenda nuk janë të
informuar për hyrjen e tyre” etj. Sipas deklarimit të Azem Sylës
vendimi ishte marrë nga shokët që veprojnë në Kosovë.
Me 10 maj 1998 Mbledhja e Gjashtë e Përgjithshme e LPKsë ka ngritur një Komision të Posaçëm për të sqaruar problemet
e ngritura. Për vetë rëndësinë që kishte sqarimi i çështjeve të
shtruara, Këshilli i Përgjithshëm caktoi si drejtues të Komisionit
të Posaçëm kryetarin e organizatës Bedri Islami, si dhe dy shokë,
Naser Idrizi dhe Sejdi Gega. Më pas, për probleme të veçanta
komisionit iu bashkëngjitën edhe shokë të tjerë si Xhevat Bislimi, Ramiz Lladrovci, Halil Selimi, Ramadan Pllana.
Komisioni, i cili drejtohej nga unë (dhe prej këtej lind edhe
detyrimi im moral për afishimin e së vërtetës), më 11 korrik
1998 paraqiti raportin e tij verifikues. Në Komision dorëzuan
materialet e tyre me shkrim Emrush Xhemajli, Hashim Thaçi
dhe Kadri Veseli në emër të shokëve brenda vendit: Muhamet
Kelmendi, Ramadan Avdiu, Adnan Asllani, Ibrahim Kelmendi.
Eshtë marrë kontakt dhe janë të inçizuara e transkriptuara bise- 217 -

dat me Xhavit Halitin, drejtues i “Sektorit të veçantë” të Lëvizjes
Popullore të Kosovës, anëtar i SHP dhe i Drejtorisë Politike,
Azem Sylën, anëtar i SHP - që të dy deri në maj 1998 anëtarë të
Kryesisë së LPK-së, Fasli Veliun, Ali Ahmetin, Bilall Sherifin,
Xheladin Gashin, Ramadan Pllanën, Ramiz Lladrovcin, Gafur
Elshanin, Jashar Salihun, anëtar i SHP dhe Nënkryetar i organizatës, është konsultuar letra e fundit e Ilir Konushevcit - “Mërgimit” drejtuar Organizatës; janë marrë kontakte me Fehmi
Lladrovcin, Shaban Shalën, Ramush Haradinaj, Iliaz Kodrën,
janë konsultuar letra të Grupit të Drenicës, sidomos e dhjetorit
1997, inicizime të ndryshme nga Adem Jashari, letra e Abedin
Rexhës dhe e Rexhep Selimit - dërguar për këtë qëllim Komisionit të Posaçëm. Është bërë konsultimi gjithashtu me procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Përgjithshëm të LPK-së,
Komisionit të Organizimit dhe të Riorganizimit, materiali për
shkaqet e arrestimeve të vitit 1993 etj.
Të gjitha materialet e cekura më sipër, së bashku me shumë
të tjera, që kanë lidhje me ngjarjet e ndodhura dhe akuzat e ngritura, janë të arkivuara, në formën që janë paraqitur, me shkrim,
të inçizuara dhe të transkriptuara, ashtu si është edhe materiali
me shkrim i prillit 1998 nga shokët që vepronin brenda në Kosovë. Pra, gjithçka është e dokumentuar.
I përmenda të gjithë këto emra dhe dokumente, sepse, thuajse asnjëri prej tyre nuk e ka ngritur akuzën ndaj Ali Ahmetit
për “tradhti dhe nxjerrje të shokëve në pritë“. Ka qenë krejt e
natyrshme që ka pasur gabime, kjo bëhet edhe më e mundshme
në kushtet e klandestinitetit dhe të organizimit të luftës, mungesës së lidhjeve dhe konspiracionit.
Për të saktësuar këtë, është e nevojshme të sjell pjesë të transkriptuara (nga inçizimi) nga bisedat e zhvilluara:
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(Fragment nga biseda:)
Komisioni: - Si ndodhi largimi i “Abazit” (Ali Ahmeti)?
Xhavit Haliti: - Largimi i Abazit nga “Sektori i veçantë”
është kërkuar nga Shtabi Qendror brenda vendit, për shkak të
gabimeve që i kanë konsideruar ata si gabime, për shkak se nuk
ka respektuar vendimet dhe kërkesat e tyre; në veçanti në drejtim
të grupit, në krye të së cilit ka qenë Fehmi Lladrovci. Kjo ka
qenë kryesorja, në atë grup është vra Luan Haradinaj, kjo ka
qenë thelbësorja. Të gjitha akuzat për Abazin, qoftë për tradhti,
qoftë për vrasës, janë kot, unë jam kategorik që janë të pabazuara, jam krejt kundër. Sepse kam punuar me Abazin që 12-13
vjet dhe e njoh mirë. Abazi bën gabime, si të gjithë, edhe nëse
ka bërë gabime, nuk i ka bërë me qëllim“.
Biseda me Azem Sylën, i cili, në atë kohë, njihej vetëm si
anëtar i Shtabit Qendror të UÇK-së dhe i “Sektorit të veçantë”,
më pas do të thuhej se ishte edhe Komandant i Përgjithshëm i
UÇK-së, është bërë me 16 qershor 1998. Në pyetjen e Komisionit të Posaçëm për largimin e “Abazit“ nga “Sektori i veçantë”, pra, nga funksioni i anëtarit të Shtabit, ai përgjigjet:
Azem Syla: - Qëndrimi për largimin e Abazit është marrë
nga brenda për gabimet e bëra, e kanë marrë këtë vendim për
Abazin duke u bazuar në vrasjen e Luan Haradinajt, jo që është
shkaktar Abazi për vrasjen e tij, po për futjen e grupit nga Gjermania. Nuk qëndrojnë akuzat që thonë se Abazi është shkaktar
për vrasje. Gabime ka bërë, por që të them se Abazi është shkaktar për vrasje, kjo është shpifje...
Solla pjesë nga prononcimet dy nga drejtuesve më kryesorë
të luftës, të cilët kanë punuar prej më shumë se 10 viteve me
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Abazin dhe të cilët kishin përcjellë vendimin e ardhur nga
brenda për largimin e tij nga “Sektori i veçantë”. Le ta lëmë për
një herë tjetër faktin se cilët nga “brenda“ kishin të drejtë të
ndëshkonin dikë që kërkonte të fuste, pas thirrjes se Adem Jasharit në prill 1996 (material i inçizuar - ruhet në arkivin e LPKsë) dhe këmbënguljes të jashtëzakonshme të tyre, grupin e
Fehmi Lladrovcit, në luftë në Kosovë. E rëndësishme në këtë
pjesë është deklarimi me shkrim i gjithë grupit në fjalë, mes të
cilëve Fehmi Lladrovci, Xheva Lladrovci, Ilaz Kodra, Abedin
Rexha, Rafet Rama, Ramiz Lladrovci, etj., lidhur me ngjarjen.
Deklarata e tyre, e nënshkruar, me të cilën është bashkuar më
pas edhe Rramush Haradinaj, shfaq dyshimin se prita për ta ka
qenë e organizuar që më parë, dhe fajësojnë njeriun, i cili, për
fat, nuk ndodhej në radhët e organizuara, pra nuk është hedhur
asnjë lloj dyshimi për shokët e luftës.
Grupi për të cilin flitet, nuk ishte një grup anarkist, por aty
bënin pjesë disa nga ajka e trimave të Kosovës. Një grup i tillë,
nga i cili do të dilnin gjeneralët e parë të Kosovës, ka qenë i mirëpritur në Kosovë, në cilëndo kohë që të shkonin. Kërkesa e
tyre për të hyrë në Kosovë, mbi bazën e thirrjes që u kishte bërë
Adem Jashari në prill të vitit 1996, është bërë një vit më parë se
ngjarja e majit 1997, por u bë më urgjente pas vrasjes së Zahirit,
Edmonit dhe Hakifit. Ka qenë kërkesë këmbëngulëse e tyre për
të hyrë në ushtri në formë të organizuar dhe kanë bërë presion
deri në fund që të miratohej propozimi që kishin bërë. Në një
intervistë të gjatë të tij, Rexhep Selimi, një nga drejtuesit kryesor
i luftës në Kosovë pas vrasjes së Zahirit dhe arrestimit të Nait
Hasanit, saktëson se grupi ka qenë i mirëpritur. Adem Jashari u
kishte deklaruar atyre që kishin shkuar në shtëpinë e tij, për t’i
thënë që të mos e pranonte Fehmiun se “vetëm vdekja mund të
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më ndajë nga Fehmi Lladrovci“. Zahiri si anëtar i Shtabit
Qendror ishte vrarë, Naiti dhe Bislim Zogaj ishin në burg,
Lahi Ibrahimaj nuk mund të thoshte për Ramushin e Luanin
se “nuk i pranojmë“, pasi Luani ishte drejtuesi i sektorit të
logjistikës në UÇK.
Komisioni i Posaçëm, që është ngritur për verifikimin e
ngjarjeve, siç e cilësova, me 11 korrik 1998, ka dhënë përcaktimin e tij unanim, se të gjitha problemet dhe akuzat e ngritura nuk
qëndrojnë dhe vendimi i Komisionit është pranuar dhe miratuar
nga Këshilli i Përgjithshëm i LPK-së, pa asnjë vërejtje. Këtë vendim, të cilit ia kemi bërë të njohur edhe Shtabit të Përgjithshëm,
nuk e ka diskutuar më asnjëherë as Kryesia e Organizatës, në të
cilin bënin pjesë edhe Jashar Salihu, Nënkryetar dhe drejtues i
Fondit “Vendlindja thërret“ dhe Bardhyl Mahmuti, nënkryetar
dhe përfaqësues politik i UÇK-së. Edhe Jashari, edhe Bardhyli,
të cilët bënë një punë të shkëlqyer gjatë luftës dhe u personalizuan
si figura kombëtare, asnjëherë, e theksoj, asnjëherë, nuk i kanë
ngritur këto dyshime, as në Kryesinë e ngushtë të Organizatës,
as në takimet me kryetarin e Organizatës. Gjithçka ka përfunduar
me Vendimin e Komisionit të Posaçëm dhe është punuar më
tutje. Me vendim të posaçëm Abazi është caktuar të punojë për
përgatitjet e ngjarjeve të ardhshme në Maqedoni.
Sipas zotëri Menduh Thaçit, nënkryetar i PDSH, Ali Ahmeti
na qenka përjashtuar si tradhtar nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës
dhe për vrasjen e shokëve. Ripërsëritja e disa akuzave nëntë vite
më pas nuk më çudit, sepse ka lidhje me kohërat që po zhvillohen, nënrrjedhat që janë në politikën shqiptare, mirëpo, ndërsa
në vitin 1998 Kosova ishte në luftë dhe shumë gjëra mund të
anashkaloheshin, tashti, “luftëzimi“ i politikës në Maqedoni është
shërbimi më i keq i mundshëm i statutit të ardhshëm të Kosovës.
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Në politikën shqiptare në Maqedoni ka mjaft shokë të mi, të cilët
i kanë kushtuar vite të gjata mundi, burgimi dhe gjakosje çështjes
së shqiptarëve në Kosovë. Ata e kanë bërë emrin e tyre përmes
sakrificave të shumta dhe Kosova do ua dijë kurdoherë për të
mirë. Ata nuk kanë nevojë të bëjnë emër duke sjellë përbaltime
të panevojshme. Edhe nëse janë të kaheve të ndryshme të politikës, unë dua të besoj se nuk janë kahe të kundërt, armiqësorë,
por të ndryshëm, që edhe mund të përbashkohen.
Dokumenti në të cilin thirret zotëri Menduh Thaçi nuk ekziston, sepse nuk ekziston një vendim i tillë. Dhe nuk ka se si të
ekzistojë. Ai vendim ose është shpikur nga mendja e zotëri M.
Thaçi, ose është sajuar më vonë, për shkak të fushatës së tashme
elektorale.
Bedri Islami
Kryetar i LPK-së në vitet 1998-99
Kryetar i Komisionit për Verifikimin e Ngjarjeve
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GRUPI I PUNËS ANALIZON
ARRESTIMET E VRASJET NË KOSOVË
(Meqë Ali Ahmetin e kanë akuzuar dhe po e akuzojnë disa
shpifarak, se gjoja ka spiunuar bashkëveprimtarët, po e shoh të
arsyeshme të sjellë fragmente nga libri im, “Enigma e një vrasjeje të trefishtë”, ku kam paraqitur vlerësimet e kohës për burgosjet dhe vrasjet e patriotëve të devotshëm çlirimtarë, me
përqendrim në vrasjen e Zahir Pajazitit, Hakif Zejnullahut e Edmond Hoxhës, me 31 janar 1997. Për të analizuar dyshimet,
akuzat, rrethanat e asaj vrasjeje dhe burgosjeve, LPK-ja pat
formuar Komision (hetues) në vitin 1998. Rezultatet e hetimit
dhe arkivin e LPK-së i kam shfrytëzuar për të shkruar librin në
fjalë, botuar nga FOCUS në Prishtinë në vitin 2007).
Është shumë e arsyeshme që, duke dashur të kemi një përfytyrim më të gjerë të gjithë asaj që ka ndodhur në janarin e vitit
1997, të kemi një rikthim të natyrshëm. Pra, të kthehemi në disa
nga gjenezat e goditjeve që i janë bërë lëvizjes klandestine në
Kosovë, sidomos Lëvizjes Popullore të Kosovës.
Herë pas here, në momente dhe kohë të veçanta, ajo është
goditur tepër mizorisht. Thuajse gjithë drejtuesit kryesorë të saj,
në një mënyrë ose në një tjetër, kanë rënë në prita të ndryshme,
janë gjendur të rrethuar ose janë vrarë në udhëtim e sipër.
Kjo e ka ndjekur Lëvizjen Popullore të Kosovës që nga
Ditë-themelimi i saj, me 17 janar 1982, kur, menjëherë pas aktit
themelues, vriten, në një pusi tepër të menduar, Jusuf Gërvalla,
Kadri Zeka dhe Bardhosh Gërvalla. Enigma e vrasjes së tyre,
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vetëm tani, pas botimit të librit “Atentatet“ të Ibrahim Kelmendit, ka filluar të zbardhet ose më saktë ka ringritur domosdoshmërinë e saktësimit të saj.
Herë pas here si një makth i stërmadh ka qenë enigma e
vrasjes së Rexhep Malës dhe Nuhi Berishës, në janarin e vitit
1984 e, pas pak kohe, edhe e Bajram Bahtirit. Sapo ishte bërë
përpjekja për të kaluar këtë gjendje makthi, vriten, përsëri në
Prishtinë, Afrim Zhitia dhe Fahri Faslliu.
Është e vërtetë se një lëvizje klandestine, për më tepër aktive, siç ishte LPK, do të kishte përgjimet, ndjekjet, denoncuesit
e saj, qoftë nga jashtë, pra nga shërbimet e fshehta serbe, qoftë
nga brenda, nga të infiltruarit.
Po ashtu, vetë fakti se, drejtuesit e organizatës do të ishin
më të ekspozuarit, e bënte edhe më të mundshme goditjen e tyre.
Në fund të fundit, qëllimi themelor i shërbimeve të fshehta
serbe, UDB apo KOS, ka qenë pikërisht goditja, që në fillimet
e saj, të lëvizjes klandestine, sidomos të lëvizjes klandestine çlirimtare. Më e përqendruar bëhet kjo detyrë për shërbimin sekret
pas ngjarjeve të fillimviteve 1990, kur filluan të shfaqen goditjet
e para, si ishte aksioni në Drenasin e sotëm.
Është një kohë kur strukturat lokale të Lëvizjes Popullore
të Kosovës nuk dëshirojnë më të bëhen pjesë e një revolte të zakonshme, si për shembull shpërndarje traktesh, shkrim parullash
etj., por kërkojnë kalimin në aksionet e armatosura. Kërkojnë
njëkohësisht që të ketë një strukturë politike, organizative që të
marrë përsipër realizimin e aksioneve dhe mbështetjen e tyre.
Me gjithë luhatjet, devijimet, përsëri korrigjimet, luhatjet e
tjera, përcaktimet e sakta dhe ndreqjet, të cilat kishin ndodhur
më parë, Mbledhja e Katërt e Përgjithshme e LPK-së mori vendimin e njohur për fillimin e rezistencës së armatosur.
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Përcaktimi i një orientimi të tillë dhe fillimi i punës për sendërtimin e tij, krijuan problemin më të madh tek shërbimi i
fshehtë serb. Në fakt, duan apo nuk duan organizatorët, shërbimi
serb ishte në dijeni të asaj që po vendosej dhe mendoi se goditja
duhet bërë në rrafsh të gjerë, e menjëhershme dhe e ashpër.
Si ndodhi goditja?
Ramadan Avdiu është njëra ndër figurat më përfaqësuese të
kësaj kohe në radhët e Lëvizjes Popullore të Kosovës. “Dani”
është, nëse mund të thuhet kështu, i pranishmi i domosdoshëm
në të gjitha takimet e rëndësishme të kohës, bashkëdrejtues dhe
ideator i shumë lëvizjeve politike të kohës. Pra, është plotësisht
i besueshëm në tregimin e tij.
Ai tregon:
Në Mbledhjen e Katërt të LPK-së është vendosur që të
ndryshohet emri nga LPRK në LPK, pastaj vendimi më i rëndësishëm është afrimi i bërthamave të armatosura që i kishim
krijuar dhe strukturimi i tyre, duke u dhënë dritën jeshile për veprim. Pra, vendimi historik për kalimin në fazën e organizimit
të luftës së armatosur. Pastaj në këtë mbledhje është zgjedhur
Këshilli Drejtues dhe Kryesia e LPK-së.
Ditën kur po mbahej Mbledhja e Katërt e Përgjithshme
janë arrestuar 5 veprimtarë të LKÇK-së. Katër nga ata më
kanë njohur dhe deri diku e kanë ditur pozicionin tim në
hierarkinë organizative të LPK-së. Kështu që me të kuptuar
lajmin e atij arrestimi ne kemi supozuar se do të ketë fushatë
arrestimesh nga ana e UDB-së dhe i kemi marrë masat që
fillimisht t’i nxjerrim jashtë Kosovës delegatët e Mbledhjes
së Katërt të Përgjithshme që kishin ardhur nga Dega Jashtë
Vendit. Ata të gjithë në Kosovë i kishim futur klandestinisht.
Kanë qenë pesë: Emrush Xhemajli, Fazli Veliu, Beqir Beqa,
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Sabri Kiçmari dhe Bilall Sherifi. Pastaj unë dhe disa veprimtarë të tjerë jemi tërhequr në fshehtësi të thellë.
Më 2 gusht 1993 ka filluar një fushatë e egër e arrestimeve
të veprimtarëve të LPK-së. Diku para agimit të ditës së dy
gushtit është rrethuar jo vetëm shtëpia ime, por thuajse e tërë
lagjja ku unë banoja. Unë nuk isha në shtëpi dhe i shpëtova arrestimit. Pas një kontrolli dhe vandalizmi të theksuar nga policia
okupatore, janë arrestuar babai Hamiti, xhaxhai Sabiti dhe vëllai
im Rexhepi. Në të njëjtën kohë janë rrethuar dhe kërkuar që të
arrestohen pjesa më reprezentative e veprimtarëve të LPK-së,
janë arrestuar Xhavit Haziri, Ahmet Haxhiu, Nehat Selimi, Rexhep Avdiu e Shemsi Veseli në Prishtinë, Ismet Mahmuti, Hajredin Hyseni, Faik Ajeti në Besianë, Bejadin Hallaqi e Binak
Berisha në Prizren, Shefki Muqaj e Ilaz Kadolli në Therandë,
Ramadan Pllana e Islam Mulaku në Vushtrri, Bajrush Xhemajli
në Ferizaj, etj., kurse janë kërkuar që të arrestohen dhe iu kanë
shmangur arrestimit, përveç meje, edhe Azem Syla, Hashim
Thaçi, Kadri Veseli, Ramiz Lladrovci, Ekrem Jashari, Halil Selimi, Ibish Neziri, Hidajete Krasniqi, Ardian Krasniqi, etj. Nga
të gjithë të arrestuarit vetëm Xhavit Haziri ka qenë pjesëmarrës
i Mbledhjes së Katërt të Përgjithshme.
Duke qenë se unë kisha qenë bartësi kryesor i aktivitetit dhe
e njihja strukturën e organizimit më së miri nga të gjithë në Kosovë, kujdesi për mua ka qenë i madh nga të gjithë shokët. Në
Kosovë kam qëndruar më shumë se një muaj duke u përpjekur
që të shqyrtojmë gjendjen. Arritëm që përmes lidhjeve që kishim
në burg të informojmë Xhavit Hazirin dhe të tjerët se kush është
arrestuar e kush jo. Ky ka qenë hapi që e ka ndërprerë fushatën
e arrestimeve, sepse si Xhaviti,ashtu edhe shumica e të arrestuarve të tjerë, në hetime janë ndalur tek unë. Pas një muaji kam
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kaluar në Shqipëri, prej nga jemi përpjekur që të skanojmë pasojat e krijuara me arrestimet dhe goditjet që na ishin bërë nga
UDB-ja. Në muajin tetor të viti 1993 është vendosur që unë të
kaloj në Zvicër. Ndërkaq me organizimin në Kosovë kanë
vazhduar të merren: Hashim Thaçi, Azem Syla, Kadri Veseli,
Adnan Asllani, si dhe veprimtarë që nuk ishin të dekonspiruar,
si Sokol Bashota, Nait Hasani, Zahir Pajaziti, Xheladin Gashi,
Mujë Krasniqi, Rexhep Selimi, Luan Haradinaj, Lahi Ibrahimaj,
Fatmir Limaj, Rrustem Mustafa, Jakup Nura etj., kurse rol krucial natyrisht se ka pasur komandanti legjendar i UÇK-së Adem
Jashari, të cilin kam pasur fatin ta njohë gjatë vitit 1992. Ata
kryesisht kanë qenë të përqendruar në forcimin e organizimit
ushtarak dhe strukturimin e bërthamave të armatosura nga të
cilat u formua Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Sa herë që jemi
ndodhur në situata të vështira, gjithmonë Dega Jashtë Vendit ka
luajtur një rol të rëndësishëm në forcimin e organizimit dhe në
sistemimin e lidhjeve të shkëputura. Në këtë periudhë, nga Dega
Jashtë Vendit veçanërisht ka qenë aktiv dhe ka mbajtur barrë të
madhe të organizimit dhe strukturimit Xhavit Haliti, por edhe
Ali Ahmeti e Jashar Salihu.
Duke i lënë pas ngjarjet që kanë ndodhur para vitit 1993,
pra edhe kur kanë ndodhur arrestimet masive në radhët e organizuara të lëvizjeve klandestine, sidomos të LPK-së, ndryshe
nga sa kishte ndodhur më parë, arrestimet e fundit janë analizuar
e diskutuar gjerësisht. Është bërë një material i veçantë, i titulluar
“Sqarim mbi shkaqet dhe rrethanat që sollën deri te arrestimet
e fundit të anëtarëve të LPK-së“.
Materiali është punuar nga Adnan Asllani (me nofkë
“Bashkimi“) dhe Halil Selimi (“Qamili“), në atë kohë anëtarë
të Trupës Udhëheqëse të LPK-së, të dalë nga Mbledhja e Dhje- 227 -

torit 1993, trupë në të cilën bënin pjesë edhe Ali Ahmeti
(“Abazi“), Hashim Thaçi (“Selimi“), Emrush Xhemajli (“Muhameti“). Kjo Trupë Udhëheqëse, sipas vendimit të datës 25 dhjetor 1993, të Mbledhjes së Përbashkët të Përfaqësuesve të
LPK-së nga brenda dhe të Kryesisë së Këshillit të LPK, Dega
jashtë vendi (d.j.v.), do të luante rolin e Këshillit të Përgjithshëm
deri në normalizimin e gjendjes.
Kjo Trupë, udhëheqës i së cilës do të zgjidhej Adnan Asllani
-“do të jepte llogari para atyre që e kanë ngarkuar dhe organeve
statutare, gjë që është e kuptueshme “Dajës F“ (Fasli Veliu),
“Besimit” (Azem Syla), “Zekës“ (Xhavit Haliti).
Diskutimi për arrestimet e fundit, të vitit 1993, është bërë
fillimisht nga data 23 deri me 25 dhjetor 1993.
Mendoj që, pa nxjerrë dekonspirime për emrat e përveçëm
dhe ngjarjet e veçanta, do të ishte mirë që të sjell disa fragmente
të diskutimeve, duke pasur të drejtën e shkurtimit të tyre, pa
ndryshuar asgjë në përmbajtje.
Mbledhja u thirr nga përfaqësuesit e LPK-së nga brenda.
Në Mbledhje prezantojnë: Fazli Veliu, Azem Syla,
Adnan Asllani, Halil Selimi, Hashim Thaçi, Ali Ahmeti,
Emrush Xhemajli, Xhavit Haliti. Mbledhjen u caktua që ta
udhëheqë Adnani. Ai vlerësoi pozitive mbledhjet në Tiranë
(të mëparshme) Mbledhjen Konsultative në Kërçovë dhe
Mbledhjen e Katërt të LPK-së, duke pasur parasysh mundësitë dhe rrethanat e veprimit.
Menjëherë pas MKP, ende pa u konstituuar Këshilli i Përgjithshëm (KP), u bënë arrestimet dhe u burgosën dy anëtarë të
KP, dy u arratisën në Shqipëri, dy mbetën jashtë rrjedhës dhe
një në diasporë.
Në vazhdim Adnani foli edhe për shkaqet e arrestimeve:
- 228 -

- Mosorganizimi i mirë joni, gabimet tona, para së gjithash
të ish-Këshillit të Përgjithshëm.
- Lindja e LKÇK-së dhe PRSH-së nga gjiri i LPK-së.
- Përzierja e anëtarësisë mes këtyre fraksioneve dhe LPKsë dhe përfolja pa kontroll për anëtarët, organet udhëheqëse dhe
LPK-në në përgjithësi.
- Mosdisiplina dhe përfoljet brenda radhëve të LPK-së,
moskonspiracioni, sidomos ndaj anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm, si ndikim i formave legale.
- Futja e kolonës së pestë në radhët tona (supozohet për ...).
Qëndrimi i pjesës më të madhe të rretheve nuk kanë pranuar
të vazhdojnë veprimtarinë (Mitrovica, Peja, Rugova, Skënderaj,
Gllogovci, Klina, Kumanova) pa sqarimin rreth arrestimeve...
Materialet e MKP nuk kanë rënë në dorë të UDB-së.
Mbledhja, sipas të gjitha të dhënave të deritanishme, nuk dihet
nga UDB-ja se ku është mbajtur... Përmes anëtarëve të familjes
se vet, Xhavit Haziri na ka çuar fjalë: “Shtëpinë që kemi filluar
ta ndërtojmë ta lëmë krejt tash për tash, se tullat i ka të dobëta e
u rrënohet menjëherë, prandaj djemtë le të kthehen të studiojnë
aty ku kanë qenë“.
Hashim Thaçi në diskutimin e tij theksoi se rrethet me të
cilat kam kontaktuar janë të gatshme të punojnë, menjëherë pasi
të sqarohen.
Azem Syla në fjalën e vet tha se “Hysen Gega nga burgu ka
thënë se X-i ka vizita sa herë që të dojë dhe sa kohë që të dojë“.
Xhavit Haliti sqaroi se Baca M. D. i ka thënë se “e kemi
ditur se Y-ni është informator i UDB-së, por kemi menduar se
punon për LPK-në. Ata e kanë dyshimin edhe tek Z-a, vëllai i
të cilit është shoku ynë.
Xhaviti gjithashtu sqaroi edhe rastin e zënies së 12-13 au- 229 -

tomatikëve dhe tha se njeriu i akuzuar për këtë zënie të armëve
nuk ka ditur asgjë dhe akuzohet pa të drejtë. Ai kërkoi të mos
nënvlerësohet, edhe në të ardhmen, depërtimi i armikut...
Në Mbledhje u vendos që brenda muajit janar të paraqitet
Materiali përkatës.
Materiali është paraqitur në fillimin e janarit të vitit 1994.
Në pjesën hyrëse të tij është theksuar se:
“Gjatë arrestimeve të gushtit dhe atyre të mëvonshme janë
përfshirë një numër i konsiderueshëm i shokëve tanë, duke filluar nga këshilli popullor e deri në udhëheqje të Organizatës; si
dhe shumë shokë të tjerë iu shmangën kësaj, duke u arratisur në
drejtime të ndryshme.
Edhe pas kësaj ngjarje është bërë përpjekje për konsolidim
të radhëve, por me që shumë rrethe kanë kushtëzuar punën e
mëtejshme drejt konsolidimit, duke kërkuar sqarim rreth organeve përgjegjëse rreth arrestimeve, kjo punë nuk ka arritur të
kryhet si duhet.
Prandaj ... në nivel të Organizatës është ngritur një Komision për Shqyrtimin e Shkaqeve të Arrestimeve, i cili
nxjerr këtë vlerësim të bazuar në deklaratat e shokëve që
ishin më në rrjedhë...”.
Përse ishte e domosdoshme, në fundin e vitit 1993 dhe fillimin e vitit 1994, të sqaroheshin shkaqet dhe rrethanat që sollën
deri tek arrestimet masive?
Janë tri arsye themelore:
– Asnjëherë më parë nuk kishin ndodhur arrestime në përmasa
kaq të gjëra. Brenda pak ditësh, saktësisht menjëherë pas vendimit
për fillimin në kalimin e fazës së luftës së armatosur, organizata pësoi
një goditje të fuqishme, e cila, për një kohë e spostoi vëmendjen e
saj nga objektivat themelorë dhe e mpiu veprimin e saj.
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– Në Kosovë kishte disa kohë që kishte filluar ngritja e
njësiteve të para të rezistencës, sidomos në zonën e Drenicës, të
Llapit e të Dukagjinit. Përfshirja e mëtejshme e zonave të tjera
nuk mund të bëhej pa analizuar mirë dhe saktësisht gjendjen e
krijuar dhe ndërmarrjen e masave të tjera.
– Këtë e kërkonin tashmë jo vetëm drejtuesit e organizatës,
por çfarë është më e rëndësishme, e kërkonin edhe strukturat organizative në rajone e komuna. Më shumë se gjithçka ishte fillesa e një lëvizje nga poshtë.
Edhe në mbledhjet pasuese, jo vetëm të Trupës Drejtuese,
por në një koordinim më të gjerë, është shfaqur herë pas here
dyshimi se, nëse vazhdohet me edhe më tej me forma të njëjta,
do të kishte përsëri goditje.
Të tërheq vëmendjen një pjesë e diskutimit të Hashim Thaçit.
“Organizata jonë në Kosovë, pas arrestimeve, nuk është faktor i rëndësishëm politik, ndoshta nga goditjet, por edhe nga dobësitë tona. Duhet të shohim se ku kemi gabuar. Organizim
klandestin në Kosovë dhe organizim legal jashtë Kosovës, nuk
shkon. Duhet ta ndryshojmë krejt formën e organizimit. Ka qenë
e gabuar që nga vitet 1990-ta. Pos një organizimi të mirëfilltë
brenda, duhet të bëhet edhe jashtë. Vetëm frikësohem se do i
marrim njerëzit në qafë. Dikush e ka me hile. Se kush nuk e di.
Unë jam gati të futem në Kosovë...“
Përfundim i rikthimit të parë:
Do të duhej shtruar pyetja: Përse më është dashur të rikthehem kaq gjatë në dhjetorin e vitit 1993 dhe fillimin e vitit të
pasmë, ndërsa ngjarja, për të cilin shkruhet ky libër, ka ndodhur
në fundin e janarit të vitit 1997, pra, tre vite më pas?
Do të ishte një pyetje e drejtë. Mirëpo mendoj se pa këtë
rikthim nuk do të ishte e plotë pjesa që do të vinte më tej. Nuk
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do të ishte e tillë, sepse në fundvitin 1993 dhe në fillimet e vitit
1994, ndryshe nga sa më parë, në Kosovë ka zhvillime të një
rëndësie të veçantë. Janë fillesat e strukturave ushtarake dhe të
krijimit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Rëndesa e përmasave
të një ngjarje të tillë do të duhej të kishin themele të qarta, në
mënyrë figurative do të thosha, se do të duhej të kishin themele
të palagështitura, sidomos nga dekonspirimi, nga ajo që zakonisht në një luftë quhet “kolonë e pestë”.
Përmes këtij rikthimi do të doja të bëja të qartë se strukturat
politike e ushtarake që morën përsipër barrën e organizimit të
luftës e kishin këtë merak. Kishin merakun se, mos vallë, pas
një muaji a dy veprimtarie, bazat mund të zbuloheshin, kur, për
më tepër, në kushtet ku ishte futur Kosova e “legalitetit” mundësia e dekonspirimit “nga brenda“ - pra nga vetë shqipfolësit,
ishte shumë më e madhe se “nga jashtë” - pra nga shërbimet e
fshehta serbe. Këtë merak e kishin edhe tre personazhet realë të
këtij libri: Zahir Pajaziti, Hakif Zejnullahu dhe Edmond Hoxha.
Është edhe një shkak tjetër themelor dhe, i cili, mendoj unë, ka
qenë i një rëndësie të veçantë. Ndoshta edhe më i rëndësishmi.
Pas ngjarjeve të vitit 1993, për herë të parë, në lëvizjen klandestine krijohet një sektor i veçantë, i posaçëm, i cili do të merrej
me përgatitjen e luftës së armatosur. Kjo nuk kishte ndodhur më
përpara, megjithëse kishte pasur përpjekje të tilla. Ishin ngritur
grupe të veçanta, në përbërje të të cilëve, në periudha të
ndryshme, pas fillimit të viteve 1990-ta do të ishin Fehmi Lladrovci, Azem Sylja, Halil Selimi, Adnan Asllani, Hashim Thaçi,
Ramadan Avdiu e të tjerë, por kësaj radhe, ky sektor, i cili do të
ngrihej nga Lëvizja Popullore e Kosovës, do të kishte specifikën
e tij: megjithëse ai do të ishte një strukturë e ngritur nga LPKja, ai nuk do të informonte për punën e tij Këshillin e Për- 232 -

gjithshëm të Organizatës, por vetëm Kryesinë e saj. Për më
tepër, ai nuk do të informonte për bartësit e aksioneve, strukturat,
personat përgjegjës, por vetëm për gjërat më themelore të luftës,
të cilat, do të ruheshin në një guackë të fortë të sekretit. Kjo edhe
për faktin se përvoja e afruar nga grupet që u stërvitën në Shqipëri në fillimin e këtyre viteve dhe që me përjashtime të vogla
përfunduan të gjitha nëpër burgje, u dekonspiruan ose u larguan
jashtë Kosovës, e bënte edhe më të domosdoshme mbylljen e
sekretit në një rreth shumë të ngushtë.
Përgjegjës i sektorit u caktua Xhavit Haliti dhe së bashku
me të edhe Ali Ahmeti dhe Jashar Salihu. Më pas, këtij sektori,
pas largimit të tij nga Kosova, iu bashkëngjit edhe Azem Syla
(“Antoni“ në Kosovë dhe “Daja i vogël“ në Zvicër).
Për të ilustruar këtë, më lejohet të sjell një fragment nga biseda
mes Komisionit të veçantë, të ngritur nga Këshilli i Përgjithshëm i
LPK-së në qershorin e vitit 1998. Anëtarë u zgjodhen Naser Idrizi,
Sejdi Gega, Ramiz Lladrovci dhe unë për kryatr Komisioni.
Komisioni: - Çfarë ishin lidhjet në mes të Këshillit të Përgjithshëm dhe “sektorit të veçantë”?
Xhavit Haliti: - Këshilli i Përgjithshëm i LPK-së nuk
ka qenë absolutisht kompetent me u marrë me çështjen e
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, sepse kompetencat për
UÇK-në i ka pas vetëm kryesia, në bazë të vendimit që është
marrë, me idenë që të mbahen gjërat sekret, që veprimet të
kryhen perfekt dhe vendimet të merren në kryesi dhe të mos
dalin në Këshillin e Përgjithshëm.
Komisioni: - Këtu është fjala jo për Këshillin e Përgjithshëm, por për Kryesinë, për lidhjet që keni pasur. (...)
Guacka, e cila ka mbështjellë në veten e saj sekretin e luftës,
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sipas analizës që është bërë në qershorin e vitit 1998, përgjithësisht ka qenë e ngritur në një strukturë të saktë.
Tre shembuj:
Qerim Kelmendi është njëri ndër pjesëtarët e hershëm të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ashtu si edhe i vëllai i tij, Ibrahimi, është pjesëtar i hershëm i lëvizjeve klandestine dhe i zgjedhur në Këshillin e Përgjithshëm të LPK-së. Megjithatë,
anëtarësimi i Qerimit në UÇK është bërë fakt i njohur nga vëllai
i tij vetëm pas plagosjes dhe arrestimeve që janë bërë në familjen
e tyre, për shkak të dokumenteve të gjetura në vendin e aksionit.
Më përpara askush nuk kishte njohuri.
Në materialin prej 23 faqesh “Si i kuptoj unë punët“, paraqitur në Mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të LPK-së,
d.j.v., Ibrahim Kelmendi do të nënvizonte: “Po mbushen gati
dy vite që kur kam kuptuar se edhe Qerimi, vëllai im më i
vogël, është pjesëtar i UÇK-së. Dhe këtë munda ta marr
vesh përmes pasojave që i ndodhën familjes sonë, sidomos
nënës, motrës dhe ca djemve të xhaxhallarëve. Unë nuk e
dija se Qerimi ishte plagosur...”.
Xhavit Hoxha, po ashtu i zgjedhur në organet e larta
drejtuese të Këshillit të Përgjithshëm të LPK-së, ish-i burgosur
politik nga struktura e njohur tashmë si “Komiteti i Deçanit“,
është njohur me faktin se vëllai i tij, Edmond Hoxha, ka qenë
pjesëtar i hershëm të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës vetëm pas
31 janarit të vitit 1997, pra, vetëm pas rënies së tij. Ndoshta
mund të mendohet se mes tyre ka qenë edhe largësia gjeografike, mirëpo edhe në radhët e organizuara, me përjashtim të
pak vetëve, kjo nuk ka qenë e njohur.
Ilir Krasniqi, vëllai i Ardian Krasniqit, hyn në rrjedhat e ak- 234 -

tivitetit çlirimtar të të vëllait shumë kohë më vonë nga sa ishte
ditë-fillimi i “Adit“ në luftën guerrile.
Vazhdoj të mendoj se kjo rrjedhë e guaskizimit të sekretit ka qenë tepër e dobishme. Në fund të fundit jam krejt dakord me mendimin e dhënë nga Xhavit Haliti, në bisedën e
zhvilluar me të në qershor 1998 se “për mua ka qenë e rëndësishme që në linjën time nuk kam pasur asnjë dështim deri
tani; për mua kjo është me rëndësi, ndërsa se a duhet të dijë
gjithë anëtarësia e LPK-së apo edhe vetë Këshilli i Përgjithshëm, nuk ka qenë e rëndësishme”.
Tani është koha e një konkluzioni të parë: Problemet e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës kanë qenë “tabu“, pra, pjesë e mbyllur
edhe për të zgjedhurit në forumin më të lartë të organizatës që e
themeloi atë; pra, kanë qenë “tabu“ edhe për anëtarët e Këshillit
të Përgjithshëm të LPK-së, pa folur për anëtarët e thjeshtë të organizatës. Në shumë raste, problemet specifike, të dhënat e veçanta, kanë qenë të mbyllura edhe për anëtarët e kryesisë.
Kjo ka qenë e njohur, si e tillë, deri në 31 janar. Para
kësaj date, disa muaj përpara, diçka ka ndryshuar. Ajo që
ndryshoi, çoi në ngjarjen e 31 janarit. Mirëpo ndryshimi ka
pasur lidhje me zhvillime të tjera.
Dhe pasi bëmë këtë rikthim, për të qenë të sigurt në hedhjen
e mëtejshme të hapave të tjerë, le të vazhdojmë më tej.
*

*

*

Është pyetur shpesh, herë pas here, nëse kishte njohuri Zahir
Pajaziti për arrestimin e Nait Hasanit, lidhjet e të cilëve ishin të
afërta, sidomos pas takimit të tyre të parë, në dhjetorin e vitit
1995. Si dihet, Naiti është arrestuar një javë më parë se të
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ndodhte ngjarja e 31 janarit dhe arrestimi i tij ka qenë i fshehtë
për shumë vetë në Kosovë, ashtu si, në javët e para, ka qenë i paditur edhe vendi se ku mbahej ai, me saktë, vendi se ku torturohej
ai. Pyetja e bërë kësisoj, pra, nëse kishte pasur apo jo dijeni Zahiri
për arrestimin e Nait Hasanit, ka në vete edhe nënkuptimin tjetër,
që, në rast se ai do ta dinte një gjë të tillë, me siguri që do të kishte
marrë masa të tjera, do të ishte ruajtur më shumë dhe, ndoshta,
do të kishte qenë mundësia e vazhdimit të luftës.
Një pyetje e shtruar kështu ka në vete shumë domethënie.
Megjithatë, diçka duhet përjashtuar menjëherë: duhet përjashtuar mundësia se mos nga torturat e tmerrshme Nait Hasani
mund të kishte nxjerrë shokët e tij të luftës. Që nga momenti i
kidnapimit të Naitit nga katër pjesëtarë të policisë sekrete serbe
para shtëpisë së tij, sulmit mbi të, deri në ditën e riardhjes në
vete, kanë shkuar më shumë se dy javë, të cilat kanë qenë edhe
ditë ankthi, pasi askush nuk e dinte se ku mund të ishte ai. Nga
ana tjetër, Naiti do të dëshmonte, si kishte dëshmuar edhe më
parë, se në asnjë lloj gjendjeje, nga më të vështirat, ai nuk do të
thyhej. Kjo do të ishte për shumë dekada njëra nga virtytet më
të spikatura të pjesëtarëve të lëvizjeve klandestine. Ende nuk
njihet asnjë lloj gjyqi politik në të cilin të arrestuarit e shumtë të
kenë nëpërkëmbur njëri-tjetrin. Naiti do të ecte në të këtë vazhdë
dhe kjo për shumë kënd do të ishte më se e natyrshme.
Në përgjigjen e pyetjes nëse kishte pasur dijeni Zahiri për
arrestimin e Naitit, ka qëndrime të ndryshme dhe mendime të
ndryshme. Ata që kanë qenë jashtë Kosovës, por të lidhur
ngushtë me ngjarjet dhe përgatitjen e luftës në Kosovë, pohojnë
se Zahiri nuk ka pasur dijeni. Ata që kanë qenë në Kosovë me
Zahirin pohojnë se në dy ditët e fundit i ka ditur arrestimet që
kanë ndodhur në Kosovë dhe mes tyre edhe arrestimin e një nje- 236 -

riu të veçantë dhe shumë të vyer. Nuk ka dhënë asnjë emër, por
gjithçka i ka bërë shokët e tij të mendojnë, natyrisht më pas, se
fjala kishte qenë për Naitin. Po ashtu, njëri nga njerëzit e afërm
të Zahirit në atë kohë, me të cilin kishin bërë së bashku udhëtimin e fundit Kosovë-Shqipëri-Kosovë, në fundin e dhjetorit
1996 dhe kthimin në mesin e janarit 1997, Qerim Kelmendi
(“Dema“) ka shënuar se në bazën ku ka qenë ai, i është dhënë
urdhri të kalojë në klandestinitet më të thellë. Kërkesës së tij që
“do të largohem pasi të jetë lajmëruar Zahiri për arrestimin e
Naitit“, i janë përgjigjur se kjo punë është bërë tashmë.
Megjithatë, e rëndësishme është të dihet e vërteta se kur,
saktësisht dhe nga kush, e mori vesh Zahir Pajaziti arrestimin e
Naitit. Njeriu që është dëshmues i kësaj të vërtete quhet Bislim
Zogaj, asokohe anëtar i Shtabit Qendror të Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës, i arrestuar fill pas takimit me Zahirin, në orën 16.00
të 31 janarit, dhe njeriu i fundit që është takuar me të.
Bislim Zogaj është njëra ndër figurat e para të luftës. Ka
pasur një ecje jo të zakonshme deri sa është zgjedhur në strukturat e larta të saj, mirëpo, edhe pas kaq vitesh, nuk ngurron të
pranojë të vërtetën se për të, edhe pse ishte njëlloj i zgjedhur,
Naiti dhe Zahiri ishin dy figurat që i adhuronte më shumë dhe
që i kishin mbi gjithçka. Në një mënyrë ose në një tjetër, ai shikonte tek ata shëmbëlltyrën që duhej ndjekur. Naitin ai e ka njohur me emrin e tij të vërtetë, ndërsa Zahiri ka qenë i njohur për
të me emrin “Ismeti“. Me këtë emër Zahiri ka qenë i njohur edhe
për të tjerët, pavarësisht se kanë qenë brenda së njëjtës strukturë,
gjë që e pohon më pas edhe Rexhep Selimi.
Është interesante se në linjat përkatëse, kur ende nuk
dihej asgjë në Kosovë, ditën që është arrestuar Naiti, vetëm
pak çaste më vonë, pra po atë pasdite, kjo është marrë vesh
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nga Xhavit Haliti, i cili ka dërguar mesazhin që të gjithë të
ikin diku, duke e pasur fjalën posaçërisht për Zahirin. Mundësia e Xhavit Halitit për të komunikuar me Zahirin ka qenë
vetëm përmes lidhjeve në Zvicër.
Xhavit Haliti ishte informuar nga Azem Syla, i cili si dukej
ishte informuar nga Xheladin Gashi, “Plaku“, i cili kishte qenë
në të njëjtën pasdite me Nait Hasanin dhe të fejuarën e tij, tani
bashkëshortja, Fatmire Zogu. Pas drekimit në lokalin “Fjala“
në Prishtinë, Xheladini kishte shkuar në banesën e Naitit për
ta pritur atë, ndërsa Naiti në lagjen “Dardania“ për të përcjellë
Fatmirën deri tek banesa e saj, ku do të merrte disa gjëra. Gjatë
kësaj pritjeje vjen edhe kidnapimi e zhdukja e përkohshme në
burgjet serbe e Naitit. Xheladini mëson për zhdukjen dhe si
duket ka lajmëruar Azem Sylën, përmes të cilit lajmi shkon
tek Xhavit Haliti, drejtues i “Sektorit të veçantë” të Lëvizjes
Popullore të Kosovës.
Mundësia për të komunikuar me Zahirin, ose më saktë,
njëra nga mundësitë, ka qenë Zvicra. Kjo përmes lidhjes që
kishte lënë aty Zahir Pajaziti. “Unë e kam dërguar informatën tek njeriu i lidhur me të, Ismet Abdullahu, thotë Xhavit
Haliti, por me sa kam marrë vesh informata nuk ka shkuar
në vendin përkatës“.
Xhavit Haliti ka informuar edhe Ali Ahmetin, i cili ka pasur
lidhjet e dyanshme me Zahirin. Në bisedën e zhvilluar me A.
Ahmetin, në vitin 1998, kur ishte ngritur grupi i punës për verifikimin e ngjarjes, është thënë nga ai: “Nga ana ime është bërë
lajmërimi i Ismet Abdullahit dhe i shokëve të tjerë, dhe kam
pasur edhe atëherë mendimin se informata duhej të kishte shkuar
tek Zahiri. Ngjarjet ndodhën pastaj shumë shpejt dhe nuk u arrit
të kontaktohej më me të“.
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Xhavit Haliti - “Kur është arrestuar Naiti dhe një pjesë e
shokëve, katër orë pas arrestimeve jemi informuar, meqenëse
kam qenë drejtues i sektorit të veçantë. Me shokët e Llapit ne
kemi pas divergjenca rreth futjes së I. A. në këto çështje. Zahiri
ka qenë trim, ai ka bërë punë të mira. Në orën shtatë ose tetë të
darkës jam informuar që është burgosë Nait Hasani. Dhe është
kërkuar prej meje që të njoftoj Abazin (Ali Ahmetin) dhe përmes
lidhjes që kishte në Zvicër Zahiri ta njoftonim edhe atë. Unë e
kam njoftuar Abazin dhe në të njëjtën kohë kam folur edhe me
Azem Sylën për çfarë kisha bërë“.
(Shënime nga biseda me Xh. Halitin e grupit të punës i LPK
ngritur për këtë qëllim).
Ndërsa Azem Syla, në bisedë me të njëjtin grup pune ka
nënvizuar: “... ndodhi arrestimi i Naitit. Pas dy orëve, nga
Prishtina, jam njoftuar unë se është arrestuar Nait Hasani, dhe
menjëherë kam porositur që të lajmërohen të gjithë shokët, sido
që të jetë e mundur, dhe sidomos kam porositur për Linjën e
Llapit, se shokët e tjerë, përmes lidhjeve të tjera, kanë pas mundësi të lajmërohen, kurse Linja e Llapit ka mbajtur lidhje të
drejtpërdrejta me shokët në Zvicër, Abazin dhe I. Abdullahun.
Pra, unë jam njoftue për dy orë, e kam thirr Zekën, i kam thënë
që të bisedojë me Abazin dhe të lajmërojnë “Ismetin” (pseudonimi i Zahirit). Më vonë kam pyetur se “a janë mirë shokët“,
pra, a janë lajmërue shokët. Më kanë thënë se janë mirë, mirëpo
kam dyshuar prapë se më erdhi informata se Zahiri ka disa ditë
që po e kërkon në telefon Naitin dhe ky i fundit nuk i përgjigjet.
Po e thërrasin e nuk ka lidhje. Këtu edhe mund të dyshoj, se kjo
ka qenë edhe një ndër shkaqet e tjera që ka në sy Zahiri nga
UDB-ja dhe pastaj janë bërë përcjelljet, deri tek vrasja“.
Nëse e pranojmë si të saktë dhe të vetme këtë dëshmi, atë- 239 -

herë kjo të çon në faktin përse është përcjellë ditët e fundit Zahir
Pajaziti, por nuk e bën po ashtu të qartë faktin tjetër se nga i
dinte policia e fshehtë serbe rolin, pozicionin dhe aksionet e
ndërmarra nga Zahiri. Sepse, nëse Zahiri ka thirrë disa ditë radhas në telefonin e Naitit dhe nuk ka marrë përgjigje, do të ishte
larg mendsh se përmes këtyre thirrjeve pa përgjigje, të jenë zbuluar ata që u dhanë në komunikatën e posaçme të Ministrisë së
Punëve të Brendshme.
Duke qenë ndoshta njëri nga shkaqet e ndjekjes nuk është
edhe i vetmi, kur për më tepër, sipas mjaft dëshmive, Zahiri ka
përdorur dy herë të njëjtin numër telefoni për lidhjet me shokët
e lëvizjes klandestine.
Kështu që, sado i drejtë që është konstatimi i A. Sylës, përsëri ndjekja ka qenë më e hershme. Por ajo që është e dukshme,
qëndron në faktin se anëtarët e “Sektorit të veçantë” të LPK-së,
që ishin njëkohësisht edhe anëtarë të Shtabit të Përgjithshëm të
UÇK-së, porsa kanë marrë lajmin e arrestimit të Naitit, kanë
vënë në lëvizje të gjithë ata mekanizma që mendonin se do të
ishin të vlefshëm.
Në ditën e 31 janarit 1997, rreth orës dymbëdhjetë, në takimin e tij të fundit me shokët, sipas dëshmisë si Isak Shabanit, i
gjykuar dhe dënuar më pas me dhjetë vite burgim, në të njëjtin
gjykim me Nait Hasanin, Zahiri i informoi se “ishte burgosur
një shok i tij me shumë rëndësi, por nuk besoj se do të rrezikohemi, pasi është një njeri shumë i vendosur“.
Pastaj ai urdhëroi disa nga shokët e tij, mes të cilëve edhe
Ilir Konushevcin, të cilët kishin marrë pjesë në atentatin e organizuar ndaj rektorit të dhunshëm serb të Universitetit të
Prishtinës, që të kalonin në klandestinitet të thellë, të paktën për
disa kohë. Nuk duhet harruar se është data 31 janar dhe kishte
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tashmë gjashtë ditë që kishte filluar vala e madhe e arrestimeve.
Pra, për të gjithë pjesëtarët e Grupit Operativ të Llapit, sidomos të njësiteve të saj në Prishtinë, posaçërisht të njësitit
“Kobra“, ishte e qartë se ngjarjet po zhvilloheshin me shpejtësi
dramatike dhe se ishin para një goditje të ndjeshme të pushtetit
serb. Ajo që nuk pritej, sepse kishte qenë e pabesueshme, do të
qëndronte në vrasjen e Zahirit. Pa asnjë dyshim, në vetëdijen e
tyre, Zahiri kishte qenë i paprekshëm.
Ndërsa Edmond Hoxha ka ditur për arrestimet masive që
po ndodhnin, sidomos në radhët e lëvizjes studentore. Duke
qenë vetë student, për më tepër i organizuar në lëvizjen klandestine, ai ka ditur më shumë se kaq. Edmondi, sipas dëshmisë
së motrës së tij, ka ditur dhe e ka pritur se fushata e arrestimeve
do të shtrihet më tej në lëvizjen studentore, ka ndjerë rrezikun e
arrestimit të tij, është përpjekur të shoshitë dhe të marrë informata për gjendjen e krijuar në Junik dhe në Prishtinë. Në të
njëjtën kohë ka qenë i vetëdijshëm se mund t’i ndodhte të vritej.
Më 27 janar 1997 paradite, Edmond Hoxha thërret në telefon
tek tezja e tij, Safete Hadergjonaj, që ishte e lidhur ngushtë me lëvizjet
klandestine. E porosit t’i thotë Beqës që të shkojë në Junik për të
marrë vesh se mos ka pasur kontrolle policore në shtëpinë e tij. I
thotë se ata të shtëpisë nuk duhet të dinë gjë rreth kësaj çështje, por
as nuk duhet të dinë se kush e ka dërguar Beqën atje, sepse do të frikësohen. Të nesërmen, më 28 janar, ai telefon përsëri, dhe pasi informohet se në shtëpinë e tij nuk ka asgjë të re, pra, nuk ka pasur
kontroll policore, ndjen një farë lehtësimi. Kjo është telefonata e fundit me Safete Hadergjonajn, por edhe e dhëna e parë e mendimit të
tij për çfarë mund të ndodhte.
E dhëna tjetër vjen nga e motra, Lumja, dhe është më e
afërt në kohë me ditën e betejës së tyre të 31 janarit. Kjo
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ndodh një ditë përpara, më 30 janar, afërsisht njëzet e katër
orë para vrasjes.
Në orën 16.00 të 30 janarit 1997 Edi shkoi në shtëpinë e
motrës së tij. Ajo kujton:
“Filluam të pimë çaj dhe Edi foli si me vete: “Rrezik është“.
– E pse po thue ashtu? - ia ktheva.
– Ah, Lume, situata është e vështirë, i kanë burgosur disa djem
dhe mund të burgosin të tjerë. Pastaj iu drejtua Nevruzit (dhëndrit shënim i autorit), duke u ruajt prej meje se mos e dëgjoj se a m’i
mban dy shokë për disa ditë, pasi duhet të ruhen.
Ky reagoi më të madhe: “Pashë zotin mor Edi, jo dy, por
sa të zënë kjo shtëpi i mbaj“, dhe e drodhën fjalën që të mos
kuptoja unë“.
Shqetësimi i tij ka qenë i natyrshëm: Ai ka ndjerë goditjen,
por njëkohësisht ka menduar edhe për kundërgoditjen. Duke
qenë pjesë e organizimit, këtë kundërgoditje ai mund ta bënte
vetëm përmes luftës. Një gjë të tillë ata kishin vendosur ta bënin
në mbrëmjen e 4 shkurtit 1977, ditën e martë, në disa pika të
Kosovës. Fillimisht ishte menduar për organizimin e aksioneve,
në disa pika njëherësh, me 2 shkurt, ditën e diel. Fjalët e fundit
që Edmond Hoxha i ka thënë motrës së tij, para se të ndahej, të
enjten e 30 janarit, rreth orës 19.00, janë krejtësisht të sakta:
“Lume ke me ja ndie krismën në këto dy ditë, por mbylle derën
se po bën ftohtë e mërdhet“. Ishte pragu i ndarjes së tyre, ai ishte
duke zbritur shkallëve, duke shikuar pas dhe duke çuar dorën
lart si përshëndetje. I tillë ka mbetur ai në kujtesën e motrës së
tij. Nuk besoj se mund të ketë kujtesë më të bukur.
Hakif Zejnullahu, po ashtu, ka ditur për arrestimet. Si njeriu
që zëvendësonte Zahirin, kur ai nuk ishte në Kosovë, dhe që
kishte qenë ndër drejtuesit kryesorë në atentatin ndaj rektorit
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serb të Universitetit të Prishtinës, ultranacionalistit Papoviq, Hakifi e dinte po ashtu se vala goditëse e policisë serbe mund të
vinte deri tek ai, pasi, në një mënyrë ose në një tjetër, makina që
kishte shërbyer për atentatin ishte e lidhur me njerëzit e grupit
klandestin të Prishtinës, sidomos me Ilir Konushevcin.
Faktet e mëvonshme do të tregonin se ai kishte pasur të
drejtë, por jo për kohën kur kishte filluar survejimi i tyre. Fotografitë që ju treguan Nait Hasanit, kur ishte i arrestuar, të cilat
ishin të realizuara me teleobjektiv, në vende të ndryshme, zakonisht brenda Prishtinës, në rrugët apo në lokalet e saj, do të
dëshmonin se ndjekja kishte qenë më e hershme se janari i vitit
1997. Të paktën disa muaj më e hershme.
Askush sot nuk mendon se gjithçka ka qenë e rastësishme,
se rënia e tyre në pritë ishte një rast fatkeq e fatkob. Vitet, që
kanë shkuar, e kanë bërë këtë vrasje të trefishtë, e para e këtij
lloji në radhët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, edhe më të
dhimbshme, sepse kohës që erdhi i mungoi fjala, autoriteti i tyre,
por njëkohësisht edhe më dyshuese.
Ndodh nganjëherë që në një organizëm klandestin, luftarak,
i cili është në formësim dhe strukturim e sipër, të ndodhin edhe
prita të rastësishme, të ketë nga ato raste, kur e keqja është e pa
llogaritur, dhe rënia, më shumë se gjithçka tjetër, të jetë një nga
rastësitë e shumta të jetës. Por në këtë vrasje të trefishtë nuk
është e njëjta gjë. Duke qenë e dhimbshme, ajo ka zgjuar pikëpyetjet e veta, të cilat, herë janë fashitur dhe herë janë rizgjuar,
por që kurrë nuk kanë reshtur.

Kronika e një grupi pune
Dyshimin se rënia e tyre nuk ka qenë e rastësishme e kam
dëgjuar për herë të parë nga Hashim Thaçi, në Kuvendin e 6-të
Përgjithshëm të LPK-së, mbajtur më 2 maj 1998. Duke qenë se
ai ishte vetë njëri nga drejtuesit e lëvizjes klandestine çlirimtare,
atë e brente dyshimi se mos kishte ndodhur rrjedhje nga radhët
e organizuara.
Në materialin e tij, të përgatitur në emër të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, në prill të vitit 1998, mes të tjerave, Hashim
Thaçi do të nënvizonte:
“Si pasojë e vëzhgimeve të shërbimit të sigurimit serb,
brenda dhe jashtë dhe duke përfituar nga argumentet e lartpërmendura, në fund të janarit dhe në fillim të shkurtit, ndodhën
arrestime në radhët tona. U arrestuan disa shokë. U vra Zahir
Pajaziti, Edmond Hoxha, Hakif Zejnullahu dhe më vonë, u mbyt
në tortura, Besnik Restelica. Kërkojmë që të sqarohet nga kryesia e degës së LPK jashtë vendit, se kur dëgjuan ata për këto arrestime dhe si u bë informimi i shokëve. Argumentet dhe
kundërargumentet të diskutohen hapur dhe në mënyrë konstruktive, për hir të punës, të luftës dhe të gjakut të dëshmorëve. Këtë
ua kemi për detyrë dëshmorëve, sepse është një e dhënë se Zahir
Pajaziti u informua për arrestimin e Naitit dy ose tri orë para se
të nisej për rrugë...”.
Fakti se Lëvizja kishte pasur disa herë goditje të rënda, njëra
prej të cilave në vitin 1993 kishte qenë ndër më të rëndat, dhe
ishte analizuar gjerësisht në strukturat drejtuese të organizatës,
kjo mund të sillte dyshimin, nganjëherë të natyrshëm, se e njëjta
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gjë mund të ndodhte përsëri. Nëse do të kishte qenë kështu, pra,
nëse rrjedhja do të kishte qenë nga brenda radhëve, atëherë
duhej bërë kujdes i jashtëzakonshëm, pasi në kohën kur është
ngritur me forcë ky dyshim, lufta kishte filluar dhe vetëm mendimi se brenda radhëve mund të kishte bashkëpunëtorë të shërbimit të fshehtë serb, do të kishte qenë tmerrësisht i dëmshëm,
pa folur pastaj për tjetrën, nëse do të kishte qenë e vërtetë. Hashim Thaçi kishte qenë njëri ndër drejtuesit e organizatës, të cilët,
në takimet e tyre në vitin 1993 dhe 1994, kanë analizuar gjerësisht shkaqet e arrestimeve të ndodhura pas Mbledhjes së Katërt
të Përgjithshme të LPK-së.
Për të saktësuar të vërtetën rreth kësaj ngjarje, sidomos në
përgjigjen e pyetjes nëse kishte pasur rrjedhje në radhët e organizuara, nga Këshilli i Përgjithshëm i LPK-së, dega jashtë
vendit, është ngritur një grup i veçantë pune, në përbërje të të
cilit ishin Bedri Islami, kryetar i grupit; Sejdi Gega dhe Naser
Idrizi. Para këtij grupi, veç të tjerave, është ngritur edhe pyetja:
Çfarë qëndron pas vrasjes së trefishtë në Pestovë? Cila ka qenë
mundësia e tradhtisë dhe e prerjes në besë të tyre? A kanë ditur
të ruajnë konspiracionin e domosdoshëm në një luftë klandestine
vetë drejtuesit dhe pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,
sidomos në Prishtinë? A është e mundur që të jetë gjithçka pronësi e përgjimit të zakonshëm të bisedave telefonike apo ka
diçka më shumë se kaq? A mund të ishim para një sprove të ithët
se gjurmimi kishte qenë ndryshe nga sa mendohet, thënë haptas,
mbi bazën e një ose disa denoncimeve, të cilat, si çdo lloj denoncimesh në botë, kanë edhe denoncuesit e vet. Si është shkuar
drejt një pikë-vrasjeje...
Grupi i punës, për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve dhe çështjeve të tjera që janë shtruar në atë kohë, mblodhi materialet e
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dërguara me shkrim nga Emrush Xhemajli, Muhamet Kelmendi, Ramadan Avdiu, Adnan Asllani, Ibrahim Kelmendi, u
regjistruan takimet me Fazli Veliun, Ali Ahmetin, Bilall Sherifin,
Xheladin Gashin, Adnan Asllanin, Ramiz Lladrovcin, Shaban
Mujën, Gafurr Elshanin, u bënë biseda me Fehmi Lladrovcin
dhe Shaban Shalën, janë zhvilluar biseda dhe incizuar me Xhavit Halitin dhe Azem Sylën, janë bërë takime të veçanta me Hashim Thaçin, Bardhyl Mahmutin, Jashar Salihun, janë konsultuar
materiale arkivore të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Popullore të Kosovës, letrat e Ilir Konushevcit, Abedin Rexhës dhe
Rexhep Selimit, një material i paraqitur nga Qerim Kelmendi
dërguar për grupin e punës; si dhe materiale të tjera. Të gjitha
këto materiale vazhdojnë të jenë në arkivin e Organizatës.
Konkluzioni i grupit të punës, i miratuar pastaj në mbledhjen
e Këshillit të Përgjithshëm të LPK-së, në qershorin e vitit 1988,
me disa shkurtime, do të jepet në vazhdimin e kapitullit të
“Enigmës së vrasjes...”. Por mund të thuhet: Përgjimi i Zahirit
ka qenë sigurisht shumë më i hershëm se fillimi i janarit i vitit
1997. Kthimi i Zahirit në Kosovë, më 20 janar të këtij viti, bëhej
në pikun e përgatitjeve të mëdha të shërbimit të sigurimit serb
për valën e madhe goditëse të arrestimeve. Në dhjetë ditë, Zahiri
nuk mund të kishte folur me askënd, aq të besuar, sa që mund
të tregonte dëshminë e tij në radhët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Përkundrazi, ai ka qenë shumë i heshtur. Shumë trim,
shumë i heshtur dhe shumë i vendosur.
Tek këto do të kthehemi më vonë. Ky ishte fillimi i kapitullit
të enigmës së vrasjes. tek ky kapitull do të kthehemi edhe në
fund të këtij fejtoni.
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Enigma e mohimit...
“E para ishte fjala”, - thuhet në librat e shenjtë.
Enigma e parë ishte mohimi - kjo do të ishte çshenjtërim i
fjalës.
Nuk e di dhe besoj se askush tjetër nuk mund ta dijë nëse
ka edhe ndonjë shembull tjetër, sidomos në pjesën europiane të
botës, që mohimi të jetë ngritur në një shkallë të tillë, jashtëzakonisht të egër, tmerrësisht cinike dhe jashtë mendjes shpifëse,
si ka ndodhur në rastin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ka
qenë një mohim i pashembullt, i filluar që para se të nisnin aksionet e para dhe, jo rrallë, deri më sot. Mohim total, përzier
bashkë, urrejtja patologjike ndaj asaj që dukej se ishte “jashtë
kontrollit të tyre institucional” dhe dhuna e shpifjes në të gjitha
përmasat e saj. Përbaltimi, i cili vazhdon edhe sot, përgojimi, i
cili jargavitet edhe tash, zezimi i asaj që duhej të vinte, mosmirënjohja deri në palcën e gjërave -të gjitha bashkë përbëjnë atë
që sot mund të përbëjë enigmën e jashtëzakonshme të mohimit.
Kam pyetur që ditën e parë: përse ndodh e gjithë kjo, çfarë
ishte kjo llavë helmi, ndaj atyre, që në fund të fundit, në rastin
më të largët, nuk do të ishin asgjë tjetër veçse disa njerëz, të cilët
nuk pranonin të rrinin “urtësisht të bindur“ ndaj dhunës serbe;
ndërsa në rastin më fatlum, ashtu si edhe ndodhi, do të ishin dalzotësit e Kosovës? Si do të ishte e mundur që mendja njerëzore
të kishte pasur kaq shumë llum brenda vetes dhe të shpërndante
copëra të mëdha të këtij llumi në mendjet e njerëzve, që donin
të besonin? Të ketë qenë vallë vetëm një rastësi?
“Bajrakun“ e mohimit, si edhe në raste të tjera, që lidheshin
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me revoltën dhe qëndresën, e mori Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe asgjë nuk filloi nga poshtë, nga mosnjohja ose nga
mosperceptimi. Gjithçka rrodhi nga sipër. Nga Velania, ose baraka ku ishte selia e LDK-së, gjithçka rrodhi poshtë. Ashtu si
përrenjtë e turbullt që vijnë gjithnjë nga lart. Asgjë nuk ishte e
rastësishme dhe, po ashtu, jo e gjitha mund të thurej në mendjen
e lodhur nga pijet të një njeriu të vetëm. Më shumë se e lindur
nga brenda, enigma e dhunës së mohimit ishte një ardhje nga
jashtë Kosovës. Nga erdhi kjo dhunë mohuese, kush dhe përse
e solli, përmes cilave kanale, kush ishin mesazhet dhe bartësit e
tyre, çfarë lidhjeje ka mes deklaratave të njëjta që dilnin nga
selia e Akademisë Serbe të Shkencave deri tek baraka e LDKsë në Prishtinë? Cila ishte e përbashkëta mes deklaratave të shërbimit të fshehtë serb dhe shërbimit të fshehtë të Lidhjes
Demokratike të Kosovës, e kthyer më pastaj në organizatën famëkeqe, Sigurimi i Atdheut? Përse ishte e njëjta gjuhë dhe e
njëjta metodologji në perceptimin e gjërave?
Nëse kujdesshëm do të vëresh deklarimet e para politike
(por edhe të fundit) të Lidhjes Demokratike të Kosovës ndaj
Ushtrisë Çlirimtare dhe deklarimet e bëra nga Shërbimi Informativ i Ministrisë së Brendshme të Serbisë, dallimi mes tyre do
të jetë vetëm në ndonjë gabim që mund të jetë bërë gjatë përkthimit ose në ndonjë shtesë emocionale, më të madhe, që ishte
bërë nga redaktuesit në Prishtinë. Shpesh herë, fjalitë janë të
njëjta deri në dhimbje, pasi, sado e madhe të jetë e keqja që i
kanoset një kombi, gjithherë, më e durueshme, është ajo që vjen
nga jashtë.
Lidhja Demokratike e Kosovës: Incidenti i majit të vitit të
kaluar 1993, në Gllogovc, ku u vranë dy dhe u plagosën 5 milicë
serbë ishte përgatitur nga qarqet e Ministrisë së Punëve të
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Brendshme të Serbisë.... (shënim i autorit: Ky është aksioni i
parë i planifikuar dhe i realizuar mbi bazën e një vendimi të posaçëm të strukturave parardhëse të UÇK-së).
Lidhja Demokratike e Kosovës: “Kemi edhe informacione
të tjera për mundësinë që këto shpërthime të jenë vepër e qarqeve ultranacionaliste të Sheshelit...”
Idenë për bashkëveprimin e Sheshelit e jep për të parën
herë Vuk Drashkoviq dhe është interesant fakti se të parët
që e përqafojnë idenë e Lëvizjes për Ripërtëritjen Serbe,
janë drejtuesit e LDK-së.
Ibrahim Rugova, 21.06.1996: “Ne nuk kemi informata se
ekziston një organizatë e tillë dhe letrat që dërgohen, janë pa
kurrfarë identiteti dhe pa kurrfarë rëndësie, pos që ta rëndojnë
situatën në Kosovë dhe të pengojnë zgjidhjen politike të çështjes
së Kosovës. Unë mendoj se nuk ekziston një organizatë e tillë”.
E pra, e ka fjalën për UÇK-në!
Lidhja Demokratike e Kosovës, 25 qershor 1996: “Në Kosovë ekziston një organizatë klandestine, terroriste...”
A është e saktë se, në shtabin e lartë drejtues të LDK-së, nuk
është ditur asgjë për ekzistencën e UÇK-së!? Janë tre dokumente
seriozë që e përgënjeshtrojnë këtë. Njëri prej tyre është nga
“brenda radhëve“, nga ish-drejtuesja e lartë Edita Tahiri; Dokumenti i dytë është “gjysmë brenda e gjysmë jashtë“, që do të thotë
se është nga shërbimi i fshehtë i shtetit shqiptar në kohën e presidentit Berisha, dhe, dokumenti i tretë është krejtësisht nga “jashtë
LDK-së“, pra, nga drejtues të Lëvizjes Popullore të Kosovës.
Le të shohim dokumentin e dytë, i cili, duke qenë, si të thuash, gjysmë nga jashtë dhe gjysmë nga brenda, është më i
“paanshmi”. Ai mban datën 21 janar 1994, është skeduar nën
numrin AT 317/b, është protokolluar tre ditë më vonë, dhe në
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cepin e tij lart në të majtë, është vënë shënimi i zëvendësshefit
të SHISH-it: “Të kalojë për informim në...”
Në një informacion që ka paraqitur një inspektor i Shërbimit
Informativ të Shqipërisë, A. K., pas bisedës në përfaqësinë e
Kosovës, në Tiranë, mes të tjerave, shefi i tij ka nënvizuar:
“Mendimi i zyrtarëve të Prishtinës është se kemi të bëjmë
me njerëz të organizuar mirë dhe që kanë disa baza në Shqipëri,
sidomos në Tiranë, Durrës - plazh - dhe në Tropojë. Veprimet e
deritanishme të saj, që e quan veten UÇK, kanë qenë të përqendruara në Drenicë dhe në rajonin e Dukagjinit, që mund të përkufizohej në vijat Prizren-Shtimje dhe në rrugën Pejë-Mitrovicë.
Tash, me aksionet që janë zhvilluar para pak ditësh, zyrtarët e
Prishtinës mendojnë se ajo po vepron në një hapësirë krejt tjetër,
që është më e gjerë. Gjithnjë sipas tyre, UÇK-ja është në tri zona,
mirëpo nuk kanë dijeni të sakta se cilat janë shtrirjet e zonave,
vetëm se zoti A. A., u kishte thënë se zona e dytë është në Maqedoni. Në takimin që ka pasur njeriu i tyre, R. Gj., me një përfaqësues të qeverisë serbe është pasur parasysh se aksione
terroriste duhen pritur edhe në të ardhmen. Mendimi i tyre është,
fjala vjen, për disa njerëz të veçantë, që mblidhen në organizata
klandestine e që duhen survejuar, sidomos në Tiranë. Disa prej
tyre nuk duhen lejuar të veprojnë në Shqipëri. Pas kërkesës sime,
zyra e Kosovës do na paraqesë një listë të emrave të njerëzve
që dyshojnë se fshihen pas kësaj organizate terroriste“.
Në të vërtetë, pak ditë pas këtij informacioni, zyra e përfaqësisë së Kosovës në Tiranë, që e quanin ambasadë, ka paraqitur
një listë me emrat e personave që mendohet se kryejnë veprimtari klandestine subversive. Ashtu si është e vërtetë se disa ditë
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më pas, disa nga të dhënat që i ishin afruar Shërbimit Shqiptar
të Informimit, do të shfaqeshin në një informacion të përgatitur
nga ish-shërbimi i sigurimit ushtarak jugosllav KOS, në të cilin
janë shtuar edhe disa karakteristika të tjera, si gjendja shoqërore
e atyre që e përbëjnë Grupin e Drenicës, arsimi i tyre,
vendndodhja, karakteristikat e zonës, etj.
Deklarata e dytë “nga jashtë“ është pjesë e intervistës së njërit prej drejtuesve kryesorë të LPK-së, Ramadan Avdiu, për takimin e strukturave të UÇK-së, me zotin Rugova, intervistë e
botuar në gjallje të këtij të fundit.
Biseda mes tyre është bërë krejt e zakonshme.
Rugova pyet: A keni hekura (është fjala për armë)?
Përfaqësuesit: Boll, sa me ja nisë...
Rugova: Ma leni mua këtë milet, e di ma mirë...
Deklaratën e zonjës Tahiri le ta themi më poshtë. Por le të
shkojmë më tej.
Pohimin e parë serioz, për lidhjet e dyfishta që mund të ishin
mes pushtetit serb dhe strukturave politike në Prishtinë e bën
Komunikata nr. 27 e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në të cilën,
mes të tjerave, saktësisht thuhet se “... Kësaj krrokatje qyqesh
me akuza për terrorizëm, fatkeqësisht po i bashkohen edhe disa
shqiptarë të inkuadruar në lëvizjen politike të Kosovës, të cilët
janë me ndikim në qendrën e vendosjes në Kosovë dhe me
lidhje të ngushta me qarqet zyrtare të pushtetit serb...“.
A ishte i drejtë ky pohim? Koha do të tregonte se kishte qenë
më se i drejtë. Sepse jo rastësisht, më 24 janar 1997, një javë
para se të vinte dita e 31 janarit, në të cilën u vranë Zahiri, Edmondi dhe Hakifi, Ibrahim Rugova do të bënte deklaratën e tij
më agresive dhe më të dhunshme, deri në atë kohë, ndaj Ushtrisë
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Çlirimtare të Kosovës:
“Ne nuk kemi informacione se ekziston Ushtria Çlirimtare
e Kosovës dhe në emër të saj mund të paraqiten shërbime të
ndryshme, pasi ende nuk është paraqitur askush i kësaj UÇKje. Dënojmë edhe një herë shpërthimin terrorist të autobombës
në Prishtinë (është fjala për aksionin e organizuar kundër rektorit
të dhunshëm të Universitetit të Prishtinës, Radivoje Papoviq),
si moment i rrezikshëm për gjendjen e rëndë në Kosovë dhe
kërkojmë që këtë rast ta hulumtojë FBI dhe Interpoli. Po ashtu
dënojmë edhe rastet e vrasjeve që po bëhen me pretekst të kolaboracionizmit dhe kërkojmë ndërprerjen e tyre“.
Atë ditë, më 24 janar 1997, shërbimi i fshehtë i Sigurimit
Serb do të fillonte valën e madhe të arrestimeve masive. Të jetë
rastësi? Vështirë të jetë kështu, më e mundshme është që të ketë
një lidhje, jo edhe aq të zakonshme, sepse dënimi moral dhe politik që i jepte Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, njeriu nr. 1 i
Lidhjes Demokratike të Kosovës, ishte në të njëjtën kohë
gjysma e parë e asaj që do të zhvillohej më pas. Dhe ishte
gjysma më e dhimbshme.
Koha do të tregonte më pas se Rugova, qoftë përmes njerëzve
të afërm të tij në atë kohë, si Anton Kolaj, i cili në lidhjet e tij me
njerëz të veçantë paraqitej me emrin “Azemi“, Edita Tahiri apo
Rexhep Gjergji, qoftë përmes informacioneve që merrte nga Dega
e LDK-së në diasporë, e dinte ekzistencën e UÇK-së dhe për më
tepër, jo shumë kohë më parë, ai kishte pritur, me kërkesën e tyre,
një grup përfaqësimi të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Por edhe
kur ishte për vizitë në Bruksel në fund të viti 1996, Ibrahim Kelmendi, i kishte dorëzuar në hotel atje një mesazh me shkrim, në
pamundësi për ta takuar, ku i kërkonte që të mos shpifte se nuk
ekziston UÇK-ja, se është “pjellë” e shërbimeve serbe, e shumta
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mund të thoshte, nëse ua kërkon “politika paqësore”, se është krah
radikal i rezistencës se shqiptarëve në Kosovë...
Pra nuk ishte fjala se “askush nuk është paraqitur“. Fjala
ishte për më thellë se kaq dhe shumë qëndrime të tij do të kishin
zbatimin e hershëm në veprimet e Shërbimit të Fshehtë partiak
informativ, të krijuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, menjëherë pas formimit të saj. Kishte qenë një detyrë e ngutshme e
Lidhjes Demokratike të Kosovës që, sipas përvojës parti-shtet,
të formonte dhe të forconte, si njërën nga hallkat themelore,
Shërbimin e saj të fshehtë Informativ. Ky shërbim, në një shkallë
të madhe, nuk ka asnjë lidhje me dy organizmat fantazmë, që
bënë sikur do të krijonin Ministrinë e Mbrojtjes dhe të Punëve
të Brendshme të Kosovës, listën e pjesëtarëve të së cilave, në të
njëjtën kopje që e kishte Lidhja Demokratike e Kosovës, e kishte
edhe sigurimi i fshehtë serb. Krijimi i një miti, se po organizoheshin dy struktura, të mbrojtjes dhe të sigurisë në Kosovë, megjithëse nuk ekzistonte asnjë institucion tjetër, nuk ishte as më
shumë e as më pak, veçse preteksti i parë i shtrydhjes së dëshirës
për të rezistuar. Ky mohim, i zgjatur në kohë, ia ka bërë një dëm
të jashtëzakonshëm Kosovës dhe çështjes së saj. Nëse do të
kishte ndodhur ndryshe, pra, nëse në vend të mohimit do të kishim pasur një heshtje folëse, apo një pohim, qoftë edhe të vaktë,
gjërat në Kosovë, jo vetëm për shqiptarët e jo vetëm për Kosovën, do të ishin krejt ndryshe.
Përzgjatja e mëtejshme e këtij mohimi nga strukturat politike të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në tentakulat qeverisëse
që ishin jashtë Kosovës, ka në llogarinë e vet dhjetëra e qindra
shqiptarë të vrarë, të cilët nuk mund të mbroheshin. Por nuk
është vetëm kjo. Përzgjatja e këtij mohimi ka lidhje edhe me
ngjarjet e mesit të vitit 1996, e ndoshta edhe më herët, të struk- 253 -

turave të shërbimit të fshehtë informativ të LDK-së dhe të grupeve të posaçme të ngritura nga kryesia e LDK-së dhe lideri i
saj politik. Qëllimi fillestar i këtyre strukturave ishte eliminimi
politik i figurave të njohura nga radhët e ish-të burgosurve politikë të Kosovës, të cilët, për shkak të bindjeve të tyre, jo vetëm
që nuk përshtateshin me psikologjinë dhe simbiozën politike të
Rugovës, por po bëheshin gati, ose mendoheshin se ishin gati,
për t’u rebeluar. Mbyllja në një territor të caktuar politik i këtyre
njerëzve duhej bërë edhe për shkakun tjetër, sepse dënuesit e
denonciatorët e tyre tashmë ndodheshin në formacionet politike
të LDK-së dhe në strukturat e fshehta të saj. Denoncuesit e djeshëm ishin bërë denoncuesit e kohës, për të mbetur të tillë edhe
në ditët e mëpasme.
Qëllimi i shërbimit të fshehtë informativ të LDK-së, duke i
shërbyer mohimit të luftës, ishte pengimi i çdo lloj synimi për
rebelim, edhe nga strukturat rinore ose klandestine, dhe këtë e
kishin arritur, deri në një farë mase, me organizimin e arrestimeve masive të vitit 1993. Në këtë periudhë, 1993, shërbimi i
fshehtë serb, përmes njerëzve të tij në Sigurimin e fshehtë të
LDK-së, dhe të faktorëve të tjerë, të cilët do i themi më pas,
kishte arritur të depërtonte në radhët e organizuara të lëvizjes
klandestine, sidomos në LPK. Kjo metodë e depërtimit nga
brenda, përmes njerëzve që nuk ishin dekonspiruar, që tentonin
të paraqiteshin si atdhetarë, etj., kishte pasur një frytshmëri të
madhe në vitin 1993. A mund të ishte e njëjta gjë edhe me ato
që ndodhën nga mesi i vitit 1996, për të shkuar tek ngjarja e 31
janarit e ndoshta edhe më pas?
Ka disa pika marramendëse mohimi, si ai i zotit Rugova,
më datën 9 shtator 1997, dhënë të përditshmes “Frakfurter
Rundschau“. Në pyetjen mbi Ushtrinë Çlirimtare të Koso- 254 -

vës, Rugova tha se nuk e di se kush është pas asaj lëvizjeje:
“Mund të jetë, - thotë I. Rugova, - që këtë e kryejnë shërbimet sekrete serbe, me qëllim që në këtë mënyrë të diskreditojnë çështjen e Kosovës dhe të shqiptarëve dhe që të
duken se shqiptarët janë terroristë“.
Më 15 dhjetor të vitit 1997, pra dy javë pasi kishte ndodhur
shfaqja e parë publike e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, më 28
nëntor 1997, në intervistën e tij dhënë të përjavshmes zvicerane
“Facts“, përsëri Rugova do të nënvizonte se “ne nuk kemi kurrfarë informatash lidhur me një organizatë të tillë. Sipas të gjitha
gjasave është fjala për disa individë të frustruar. Ushtria Çlirimtare e Kosovës mund t’i shërbejë regjimit serb si pretekst për
një fushatë të re represive në Kosovë. Elementët me papërgjegjësi shoqërore regjimi serb i përdor për qëllimet e veta“.
Tani është koha të vijmë tek deklarata e parë “e brendshme“.
Në përgjigjen e pyetjes, për aksionet e para, të sinkronizuara
të UÇK-së, dhe se çfarë është biseduar në Kryesinë e LDK-së,
zonja Edita Tahiri, pas përfundimit të luftës, ka thënë:
“... Ne e kemi ditur se nga vijnë këto aksione. Kemi pasur
kontakte me Sali Çekun, i cili ka qenë udhëheqës i aksioneve
që janë zhvilluar në pjesën e Dukagjinit. Pastaj me kontaktet e
pjesëve të tjera të Kosovës, kemi qenë të njoftuar për aksionet
që zhvilloheshin në Drenicë, Llap dhe në pjesë të tjera, si dhe
është ditur për Adem Jasharin, Zahir Pajazitin e për figura të
tjera që kanë qenë bartës të këtyre aksioneve...“.
Në thëniet e zonjës Tahiri ka dy elementë:
“Që kryesia e LDK-së, së pari, ka ditur për aksionet, por, së
dyti, ka ditur edhe për bartësit e tyre. Në arkivin e LPK-së ndodhet edhe një material i dhënë nga Muhamet Kelmendi, ish-nënkryetar i Lëvizjes Popullore të Kosovës, në të cilin thekson:
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“Kryesia e Lëvizjes Popullore të Kosovës, megjithëse e kishte
formuar dhe e udhëhiqte politikisht Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, me përjashtim të tre vetëve, nuk e dinte se kush ishin,
sepse gjithçka ishte në konspiracion të thellë, gjithçka ishte sekret. E dinim dhe kishim lidhje me Adem Jasharin, por për bartësit e tjerë të luftës, megjithëse ishin anëtarë të organizatës, me
emra dhe mbiemra, nuk bisedohej, as në mbledhjet e Kryesisë
e as të Këshillit të Përgjithshëm“.
Ndërsa kryesia e LDK, pas gjysmës së dytë të vitit 1996 dhe
në vitin 1997 kishte njohuri për to. Kjo, jo nga fakti se ata kishin
lidhje, sepse si dëshmon në intervistën e saj zonja Tahiri, megjithëse kishte biseduar me Rugovën, për vendosjen e kontakteve
institucionale dhe institucionalizimit të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, kishte marrë një përgjigje, a la rugoviane, se “kjo
çështje do të duhej të shtrohej në Kuvendin e Kosovës“, kur
dihej se Kuvendi as nuk ishte mbledhur një herë, dhe as nuk do
të mblidhej më pas. Zonja Tahiri pohon po ashtu se ka munguar
lidhja formale mes LDK-së dhe UÇK-së.
A duhej mohuar Zahir Pajaziti? A duhej mohuar Edmond Hoxha? A duhej mohuar Hakif Zejnullahu? Kush
ishin ata, cili prej tyre kishte qenë njeri i frustuar, cili prej
tyre kishte qenë dorë e zgjatur e shërbimit të fshehtë serb,
terrorist, njeri i Arkanit etj. etj.?

ENIGMA E NJOHJES
Në ditën e pafundme të 31 janarit të vitit 1997, askush nuk
mund ta dinte se, në orët e para të pasdites së saj, krejt befasisht,
aty ku dita do të thyhej nga nata dhe gjithçka do të fillonte të
zhytej në terrinën e pritshme të dimrit, do të ndodhte njëra nga
ngjarjet epike të kombit.
Kishte disa kohë që ndjehej epizmi në të gjithë Kosovën
dhe jo papritmas, megjithëse ende nuk e dinin përse, njerëzit
kishin filluar të ndjeheshin disi ndryshe. Kishte diçka që kishte
filluar të tjetërsohej për të mirë tek ata, shikimi kishte filluar të
bëhej më i qetë, ndriçimi mes syve kishte edhe një fillesë mendimi, hapat ishin më të sigurt, pa e ditur as vetë, përse kishin filluar t’i hidhnin, jo ashtu lehtas, fluturimthi, sikur të kishte pasur
ujë deri atëherë nën këmbët e tyre ose fjalë që lëviznin nga e
premtja në të premte; ndërsa tani toka kishte filluar të ngjizej;
zëri i njerëzve ishte më i qetë, me gjithë tronditjen që kishte, pa
atë ndjenjën e ankthit, që dashje pa dashe, i kishte shtypur.
Kishte disa muaj që gjërat kishin filluar të ndryshonin. Megjithëse askush nuk e kishte thënë krejt qartë shkakun e këtij
ndryshimi, përsëri gjithçka ndjehej. Kishte në të vërtetë ende
një ankth që rrinte pezull mbi qytetet dhe rrafshinat përreth,
kishte ende një mjegull që kacavirrej ende mbi rrafshnaltat dhe
fillesat e maleve, por, pas shumë kohe, njerëzit kishin filluar të
dëgjonin, se jo shumë larg kryeqendrës, kishin filluar të krijoheshin disa oaze lirie, të quajtura zona të lira, në të cilat, pas mugullimit të parë të mbrëmjes, nuk dukej asnjë këmbë polici serb.
Tani, përherë e më të shpesh, në bisedat e zakonshme, jo krejt
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befas dhe jo rastësisht, kishte filluar të hynte një emërtim i ri, i
panjohur deri atëherë, Ushtria Çlirimtare e Kosovës.
Fillimisht kishte qenë i paperceptueshëm pranimi i saj. Ajo,
si iu ishte dukur njerëzve, ishte shfaqur fillimisht e ndrojtur, jo
se kishte druajtjen e ideve të saj, ajo e kishte tashmë misionin e
saj vizionar krejt të qartë. Ishte ngritur shumë mjegull mbi të,
ishte hedhur shumë dyshim dhe kjo kishte të bënte pastaj me
mëdyshjen e njerëzve.
Do të vinte nata e 31 janarit 1997, për të qenë më se e qartë
se me çfarë kishte lidhje drejtpeshimi i gjërave që po ndodhnin.
Njerëzit do të kishin për herë të parë tre shembuj të mëdhenj, se
ndryshe nga çfarë rridhte nga Velania apo konferencat e shtypit,
djemtë që po luftonin ishin djem të Kosovës, nga të gjitha viset
e saj; se ata ishin të vendosur të luftonin deri në fund dhe të bënin
jetën e tyre truall për ditët e ardhshme të Kosovës ; dhe se atyre
u përkiste e ardhmja.
31 janari ishte dita kur do të ndahej dyshimi nga e vërteta,
kur mes hitisë së përgjithshme do të ishte shkreptima e ditës së
fundit të muajit, kur me gjithë dhimbjen dhe megjithëse ata po
quheshin nga entet zyrtare, qoftë serbe apo shqipfolëse, si terroristë, pjesëtarë të së ashtuquajturës UÇK-së dhe drejtues fantazma të saj, varrimi i tyre, fillimisht, ditën e diel me 2 shkurt
në Llap, dhe të nesërmen në Junik, do të ishte i madhërishëm.
Njerëzit, përmes aktit të pranisë së tyre në momentin e fundit,
si të donin të kërkonin ndjesë që nuk i kishin besuar më parë.
Akti i ndjesës është gjithnjë fisnik.
Që në çastin e parë, pra, që në momentin kur u bë i njohur
fakti se tre djem të rinj, luftëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovë, sipas Komunikatës nr. 30 të Shtabit Qendror të UÇK-së
dhe, “viktima të terrorit serb që përvesohen nga UÇK-ja”, sipas
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Lidhjes Demokratike të Kosovës, kur ende gjithçka ishte nën
mjegullën e natës, njëri nga tre të rënët, ishte ende i panjohur, jo
vetëm për ata që i kishin përcjellë Zahirin dhe Edmondin, por
edhe për gjurmuesit, ndjekësit e vrasësit, pra për milicinë serbe”.
Në të gjitha deklarimet e para zyrtare të Shërbimit Informativ të Ministrisë së Brendshme serbe nuk jepet emri i
Edmondit. As në lajmet speciale të dhëna nga radio dhe televizione beogradas nuk jepet një gjë e tillë. As në lajmin e
dhënë nga radio Moska, emisioni në gjuhën serbe, tri orë
pas ngjarjes, nuk jepet emri i njeriut të tretë që vritet në Pestovë. Vetëm theksohet se është terrorist dhe anëtar i të ashtuquajturës, Ushtri Çlirimtare e Kosovës.
Të dukej sikur, duke qenë në dijeni të udhëtimit që do të
ndodhte dhe të dy personave të parë, Zahirit dhe Hakifit, ata
ende nuk kishin dijeni për të tretin që do të ishte mes tyre. Pra,
nëse e kishin ditur se në atë makinë, që nga çasti i nisjes, do të
ishte Zahir Pajaziti dhe Hakif Zejnullahu, ata nuk kishin arritur
të dinin se cili do të ishte personi i tretë, ose, çka është më e
mundshme dhe si do të thuhet më tej, ata kishin pritur dikë tjetër
të udhëtonte asaj nate.
Të kishte qenë rastësi apo diçka kishte rrjedhur ndryshe nga
ajo që kishte pritur sigurimi i fshehtë serb?
Që në ditën e parë të pasngjarjeve dhe në ditët e mëpasme, sidomos nga shtypi i ditës, në gjuhën shqipe dhe i
botuar në Prishtinë, është shtruar si mister, përse u gjend në
atë makinë Edmond Hoxha.
“Mirëpo si u gjet në makinën e tyre Edmond Hoxha, këtë
nuk e di askush. Çfarë është e vërteta, edhe nga të afërmit e Hakifit dhe të Zahirit, nga njëra anë, si edhe të afërmit e Edmondit,
nuk mund të thuhet në asnjë mënyrë se këta janë njohur mes
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veti. Dhe e tërë kjo e shton enigmën e kësaj vrasje misterioze“,
- shkruhej nga Haqif Mulliqi më 7 shkurt 1997, një javë pas
ngjarjes. Pyetja, si e tillë, është shtruar që me një shkurt dhe ata
që e kanë ditur të vërtetën, nuk mund t dilnin haptazi.
Është shkuar edhe më tej, është hedhur dyshimi se, sipas të
dhënave të pasqaruara, Edmond Hoxha ishte arrestuar një ditë
më parë, të enjten, me 30 janar, dhe se trupi i tij aty mund të
ishte një truk policor. Edhe prindërit e të afërmit e Zahirit dhe të
Hakifit, në bisedat e para, të bëra pas ngjarjes, duke dashur të
ruajnë të fshehtën e pasgoditjes, kanë thënë se Edmondin nuk e
kishin takuar ndonjëherë dhe se nuk e dinin miqësinë e tij me
bijtë e tyre. Duke pasur parasysh se në atë kohë, nuk mund të
thuhet asgjë tjetër më shumë se sa kaq, sepse lidhjet do të
vazhdonin të shthureshin, dhe kjo është e kuptueshme.
Nga të gjitha gjërat e javës së parë do të ngelte një enigmë,
e cila do të zgjatej edhe më tej: kur dhe si janë njohur me njeri
tjetrin Zahiri dhe Edmondi?
Nuk ka pasur asnjë enigme në lidhjet mes Zahirit dhe
Hakifit. Si u bë e njohur menjëherë, ata ishin nip e dajë dhe
duke qenë të tillë, gjithçka do të ishte e natyrshme. Edhe organizimi i varrimit të tyre u bë me një diferencë të shkurtër
kohore, në mënyrë që pjesëtarët e dy familjeve të mund të
ishin tek njëra tjetra, sepse ishin të lidhura. Motra e Qerim
Pajazitit, babit të Zahirit, ishte nëna e Hakifit. Pra ishte një
dhimbje familjare e dyfishtë.
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Enigma do të qëndronte në njohjen tjetër
Ishte ajo thjesht në ditën e 31 janarit kur po udhëtonin së
bashku dhe nisja kishte njëkohësisht edhe fundin e njëkohshëm?
Ishte një udhëtim i rastit apo i organizuar, kishte lidhje kjo me
një rastësi rutinë apo ishte gjithçka e përgatitur prej ditësh? U
ndodh krejt rastësisht Edmondi në makinën e tyre? Përse nuk
rrugëtoi me to edhe Ilir Konushevci, siç ishte parathënë, dhe
përse gjithçka ndërroi në momentet e fundit? Cili do të ishte
caku i atij udhëtimi? Përse morën ata pikërisht atë drejtim dhe
çfarë do të kishte ndodhur në do të kishin marrin një drejtim tjetër? A kishin udhëtuar edhe më parë ata me njëri-tjetrin apo kjo
kishte qenë njohja e parë, udhëtimi i parë dhe i fundit?
Rastësia në udhëtimin e tyre, qoftë edhe si bashkëluftëtarë,
duhet përjashtuar krejtësisht, sepse Edmond Hoxha nuk kishte
qenë në atë makinë si një udhëtar i zakonshëm, i cili në fillimin e
mbrëmjes së 31 janarit, kishte dalë në buzë rruge dhe kishte ngritur dorën, për të udhëtuar nuk dihej se ku dhe nuk dihej se me kë.
Që ka qenë një udhëtim i përgatitur, këtë e ka dëshmuar që
të nesërmen e motra e Edmondit Hoxhës, Lumja, pa e ditur se
për çfarë dhe me cilët do të udhëtonte vëllai i saj.
“Një ditë para krimit, me 30 janar, do të thoshte në ditëvarrimin e vëllait të saj, Lumnije Hoxha, e martuar në Prishtinë,
vëllai im, Edmond Hoxha, gjendej në shtëpinë time. Kishte ardhur tek në darkë. Edi (kështu e thërrisnim ajo Edmondin) më
tha se do të shkoj nesër për darkë, iftar, në Vushtrri. Bile, si me
shaka, më tha: “A do të vish edhe ti“.
Thënia e saj me 3 shkurt 1997 dëshmon se ishte përgatitur,
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të paktën prej disa ditësh, udhëtimi i tyre i përbashkët. Ajo
dëshmon se edhe lajmi i dhënë në gazetat e kohës, se, sipas informatave të pasqaruara, Edmondi me datën 30 janar, kishte
qenë i arrestuar nga policia serbe, ishte po ashtu i pasaktë. Pra,
Edmondi e dinte se do të udhëtonte në drejtimin e Vushtrrisë,
kjo edhe ndodhi, e dinte se do të udhëtonte pasdite, pasi do të
bënin iftar diku, kjo edhe ndodhi, e dinte se do të kishin strehim
në një bazë të luftës, pasi këto ishin bazat e Zahirit, kjo nuk
ndodhi sepse gjithçka u ndërpre egërsisht.
Por ka edhe arsyetime e njohje të tjera që e saktësojnë mendimin se asgjë nuk ka qenë e rastësishme.
Së pari, në kushtet e fundjanarit të vitit 1997, kur egërsia
serbe ishte në kulmin e saj dhe do të burgoseshin më shumë se
110 vetë, do të ishte tejet e vështirë të mendohej se, një klandestin i përmasave të jashtëzakonshme si Zahir Pajaziti, do të
udhëtonte me një njeri të panjohur apo që sapo e kishte njohur.
Gjendjen e janarit të vitit 1997 nuk mund ta nënvlerësonte një
drejtues i luftës, aq më tepër, se pak para nisjes, ai kishte marrë
mesazhe të qarta se duhej ndërruar gjithçka nga taktikat dhe rrugëlidhjet e deriatëhershme. Për më tepër, dy ditë para ngjarjes,
me 29 janar, është bërë i njohur lajmi, përmes TVSH (televizionit satelitor shqiptar) se është zhdukur ish-i burgosuri politik, albanologu Nait Hasani. Po atë natë, kujton Xhavit Hoxha, duke
kujtuar se Nait Hasani kishte lidhje me mjekun Xhevat Hasani,
mora në telefon këtë të fundit për t’i kumtuar lajmin.
Ka pasur disa rrugë që kanë çuar drejt njohjes së Edmondit
me Zahir Pajazitn dhe lidhjes në mes tyre.
Më e rëndësishmja prej tyre ka qenë ajo që mund të quhet
si lidhje institucionale. Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka qenë
një institucion i veçantë i luftës. Ajo ka pasur strukturat e saj,
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lidhjet, organizimet, mbulesat, mbështetjen politike e financiare,
etj. Në radhët e saj nuk mund të futeshe sipas qejfit dhe kohës që
do të donte secili. Kishte një kohë, strukturë dhe shkallë verifikimi. Jo rrallë herë, në kohët e para të organizimit të saj, edhe
për pranimin e një njeriu të veçantë, është bërë kujdes i veçantë,
sepse, duke mësuar nga goditjet e deriatëhershme, LPK-ka, si
organizatore e luftës, nuk dëshironte përsëritjen e gjërave. Në
kohën që është bërë njohja e Edmondin, me Linjën e Llapit, si
quhej atëherë, ka qenë i ndërtuar dhe funksiononte Shtabi Qendror i saj, brenda në Kosovë dhe jashtë saj, ishin zgjedhur drejtuesit e Shtabit Operativ Qendror, që bënte përcaktimet ushtarake,
kishte filluar lidhja dhe koordinimi i saktë i veprimeve.
Zahir Pajaziti u përfshi në këto struktura të larta drejtuese
dhe vendimmarrëse pas takimit të tij me Nait Hasanin në dhjetorin e vitit 1995, takim i organizuar në varrezat e qytetit të
Prishtinës, në lagjen e sotme Mirditë.
Njohja e tyre është bërë përmes strukturave të tjera ndërlidhëse dhe drejtuese. Duke qenë se koordinatori kryesor i këtij takimi, pas miratimit që ishte marrë në “Sektorin e veçantë” ishte
Ali Ahmeti - “Abazi“, edhe Nait Hasani u paraqit me emrin
“Abaz“ - njëri nga emrat e shumtë të luftës së tij. Ndërsa Zahiri,
duke qenë se kishte si ndërmjetës në atë fazë Ismet Abdullahun,
që jetonte në Zvicër, u paraqit me emrin “Ismeti“. Zahiri shoqërohej nga njeriu i pandarë me të, djali trim Avni Ajeti, njeri i
afërt i komandantit të parë të çetës së njohur të Llapit, dëshmorit
Ali Ajeti. Takimi ka qenë i shkurtër, diçka më shumë se një
gjysmë ore, por shumë i frytshëm. Natyra impozante, e sinqertë
dhe komunikatave e Naitit ka ndikuar në forcimin e lidhjeve.
Ndërsa vendosmëria dhe shpirti i lartë praktik dhe organizativ i
Zahirit ka ndikuar në besimin e dyfishtë.
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Pak kohë pas vendosjes së këtij kontakti, duke qenë së
ndërkohë Zahiri kishte edhe lidhje të mëhershme në Linjën
e Dukagjinit, sidomos me Luan dhe Ramush Haradinajn,
Ardian Krasniqin dhe Qerim Kelmendin, të cilët, ishin, sëbashku me Ilir Konushevcin, bartësit kryesorë të logjistikës
në atë kohë, u vendos, që edhe një grup tjetër i kësaj zone,
i cili deri atëherë kishte lidhje me struktura të tjera, të kalonte në Linjën e Llapit. Në këtë grup prej tre anëtarësh, do
të ishte edhe Edmondi. Aq më shumë bëhej i domosdoshëm
ky kalim strukturor, pasi Edmondi, në këtë kohë, ishte student në Prishtinë dhe, kryeqendra e Kosovës, ishte pikërisht
nën strukturat organizative të Linjës së Llapit.
Dëshmia e Ali Ahmetit për këtë kalim është bërë që në vitin
1998, kur ishte ngritur grupi i punës për hulumtimin e ngjarjes
dhe në një mbledhje të Këshillit të Përgjithshëm të LPK-së.
Pra, në linjë strukturore të UÇK-së, është bërë i mundur kalimi i Edmondit, në Linjën e Llapit, në fillimin e vitit 1996, por
pjesëmarrja e tij në radhët e UÇK-së është më e hershme, pasi,
në Linjën e Llapit, ai hyri si pjesëtar i saj dhe jo si rishtar.
Megjithatë, kjo nuk është e gjitha. Në atë kohë në Prishtinë, një numër i madh studentësh, sidomos nga zona e Llapit,
por jo vetëm nga ajo, të cilët kishin si figurë kryesore Rrustem
Mustafën “Remi“, pasuesin e mëvonshëm, tepër të denjë të
punës së Zahirit dhe të Ilir Konushevcit, ishin në strukturat e
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Ja një dëshmi e komandant Remit: “Si student i fakultetit juridik Edin e kam njohur nga afër që prej vitit 1995. Meqenëse personalisht isha i organizuar në UÇK, nuk më
lejohej të bisedoj me të drejtpërdrejtë, por kam mbledhur
informata se kush është dhe prej çfarë familje rrjedh. Infor- 264 -

matat i kam dorëzuar tek komandanti Zahir Pajaziti dhe kam
insistuar se Edmondi mund të jetë një ushtar i mirë dhe se
mund të rekrutojë edhe të tjerë. Komandanti ka marrë informata edhe nga njerëz të tjerë dhe e pranoi angazhimin e tij
në UÇK. Komandant Zahir Pajaziti fliste për Edin si për
ushtarin më të dalluar dhe të sprovuar të asaj kohe...“.
Takimet e para të Edmond Hoxhës me Zahir Pajazitin, sipas
informacione që ndodhen në arkiv, janë bërë në pranverën e vitit
1996. Fillimisht ata kanë qenë takime të tyre individuale dhe
pastaj janë shtrirë më tej, nëpërmes Ardian Krasniqit dhe Ilir
Konushevcit. Lidhjet e tjera, për organizimin e tij në struktura,
Edmond Hoxha i kishte me “Mërgimin“, por, edhe më tej, takimet mes tij dhe Zahirit, kanë qenë, ndonëse jo të shpeshta, por
të domosdoshme. Si kujton komandant Remi, mendimi i Zahirit,
fillimisht ka qenë që të dërgojë Edmondin në Prekaz, të ushtrohet, pasi po vinin kohëra që duheshin më shumë atentatorë në
Prishtinë, mirëpo, për shkaqe që nuk lidheshin me dëshirën e
tij, pra, të Zahirit, nuk u bë i mundur një gjë e tillë. Në fakt, me
gjithë lidhjet dytësore që kishin, sidomos përmes Nait Hasanit
dhe Rexhep Selimit, takimi mes Zahirit dhe njeriut-legjendë,
Adem Jasharit, nuk u realizua.
Pra, fakti që njohja e tyre është bërë që në pranverë të vitit
1996, dëshmon se nuk ka qenë një udhëtim i zakonshëm dhe se
ai, Edmondi nuk është gjetur aty rastësisht.
Përgjithësisht Zahiri ishte një njeri i qetë, flegmatik, që nuk
i shprehte edhe aq kollaj ndjenjat e tij, për më tepër ai nuk ishte
njeri i fjalëve të tepërta. Megjithatë, në këtë rast, pas njohjes së
parë, atij i kishte bërë përshtypje diçka e veçantë tek Edmondi,
dhe u kishte thënë shokëve se “ishte njohur me një student të
fortë dhe shpejt do të kishin një krah të mirë ndihme. Ai vjen
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nga një familje e të burgosurve politikë dhe është shok i Adit
(Ardian Krasniqit)”.
Pas njohjes së tyre vjen një periudhë e shkurtër heshtje, kjo
për dy arsye. Zahiri kishte në atë kohë shumë objektiva të rëndësishme dhe është koha kur ai organizon, për pak muaj, 11 aksione në gjithë territorin e Kosovës, dhe së dyti, ai, si zakonisht,
i lë kohë për t’u provuar dhe për t’u menduar mirë nëse, mund
të hynte përfundimisht në një rrugë që nuk kishte kthim. Edmondi e pranoi sfidën.
Pastaj do të vijnë takimet e tjera, herë të drejtpërdrejta dhe
herë përmes të tretëve.
Avni Ajeti, njeriu më i lidhur se kushdo me Zahirin, do të
kujtonte më vonë:
“Edmond Hoxhën e kam parë për herë të parë në vjeshtën
e vitit 1996, në prezencë të Zahirit, Hakifit, Ilirit dhe Hasan Zenelit nga Ballabani. Ishte kohë pasdreke, në lokalin “Xhixhi“,
që gjendje në Qafë. Të gjithë ishim ulur në një tavolinë. Edi ishte
pranë Zahirit dhe gjatë tërë kohës biseduan së bashku. Bisedonin
lehtas, ne të tjerët, po ashtu, bisedonim, sa nuk mund të them se
çfarë teme rrahën Zahiri me Edin.
Hera e dytë, prapë vjeshtë, në të njëjtin muaj, gjethet ishin
ende në drunj, por nuk bënte të ftohtë. U takuam në të njëjtin
lokal, por këtë herë ishim më shumë, dy tavolina. Edi ishte
ndërmjet Zahirit dhe një njeriu të moshuar, që as sot nuk e di se
kush ka qenë... Zahiri më thoshte gjithnjë:“Harro çdo gjë që
sheh, mos mbaj mend njerëzit, që, edhe nëse burgosesh, të mos
dish se me kënd ke pasur kontakt. Natën e fundit të tyre kam
qenë me ta...“
Pranvera e vitit 1996 është fillesa e punës së tyre të përbashkët. Kjo e fisnikëron edhe më tej Edin, saqë vërehet edhe
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tek shoku i tij i dhomës për dy vite radhazi, Nexhat Xhafa, i cili
më pas do të kujtonte se “...Sidomos nga fillimi i vitit 1996 Edmondi ndryshoi edhe në sjellje. Nuk sillej kot rrugëve, si bënte
një pjesë e rinisë. Edi në këtë vit ishte kyçur drejtpërdrejtë në
rrahët e UÇK-së“. Shoku i tij nuk kishte gabuar, ai vetëm nuk
do e dinte se Edmond Hoxha do të kishte tash e tutje një mësues
të madh të luftës, Zahir Pajazitin.
A ka qenë e rastësishme shkuarja e Edmondit në radhët e
UÇK-së? A ka qenë e rastësishme që këtë e pranoi dhe e bëri
pjesë të luftës Zahir Pajaziti?
Përse Zahir Pajaziti dhe shokët e tij të luftës, pra, përse
strukturat e luftës “trokitën“ që në fillim tek Edmond Hoxha?
Është krejt normale të besohet se nuk ka qenë e rastësishme.
Zakonisht, kalimi përmes “filtrit” të njohjeve ka qenë shumë më
i gjerë se sa e zakonshmja.
Në fillimin e vitit 1966, kur u bë njohja e Zahirit me Edmondin, nuk ishte e lehtë të ishe pjesëtar i UÇK-së, jo vetëm
nga fakti se shndërrimi i strukturave të LPK-së drejt strukturave
ushtarake ishte ne një fazë domethënëse, por edhe sepse, shuma
nga ata që do të pagëzoheshin në orët e para të luftës, më pas do
të bëheshin drejtuesit e saj. Pra njohja u bë, kur duhej të ishe
njëkohësisht prijës i njerëzve dhe luftëtar i thjeshtë, kur duhej
të ishe përgatitës i aksioneve dhe atentator. Shembulli i Zahirit
është, pa dyshim, njëri ndër më domethënësit.
Në të vërtetë, në vitet e para të krijimit të saj, Ushtria Çlirimtare e Kosovës, do të kishte një strukturë të ngritur jo rrëmbimthi, ashtu shpejt e shpejt. Gjerat janë shoshitur e sqaruar
bukur mirë, nga njëri takim në tjetrin, nga njëra strukturë në tjetrën. Nuk ka qenë rastësi që UÇK shkoi tek Edmondi, jo vetëm
se ai ishte vëllai i Xhavit Hoxhës dhe ky ishte i njohur si ish-i
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burgosur politik, por edhe më shumë se aq. Po të shikosh me
vëmendje, thuajse të gjithë studentët e universitetit të Prishtinës,
që kanë qenë pjesë e strukturave të luftës apo që u bënë më vonë,
do të ishin djem të rregullt, ndoshta do të them, me tipare të
jashtëzakonshme virtytesh, shembulli që duhej të ndiqej.
Një gjë e tillë nuk është bërë shpejt e shpejt. Është trokitur
ku është ditur se dera do të hapet dhe se do të mbesë një derë e
hapur për të gjithë kohën.
Zahiri dhe Edmondi janë takuar me njeri tjetrin edhe me 29
janar 1997, dhe si duket, në këtë takim, kanë vendosur udhëtimin
drejt Vushtrrisë. Si del nga të dhënat e bashkëkohësve, por edhe
nga Xhavit Haliti - Zeka, qëllimi i udhëtimit të tyre ka qenë tërheqja e një sasie armatimi që gjendej në një bazë që e dinte Edmond Hoxha. Një ditë para vitit të ri, me 30 dhjetor 1996,
Edmond Hoxha, së bashku me Nexhat Xhafën, do të shkojnë së
bashku, në një fshat afër kufirit me Shqipërinë, për të marrë armë
dhe municion. Udhëtuan me veturën e pronarit të banesës ku jetonin, por nuk i kishin thënë qëllimin e udhëtimit. Pasi arritën në
Botushë, i thanë shoferit t’i presë, morën dy çantat me armë dhe
u kthyen. Këto mjete ishin vendosur, në ditën e dytë të janarit,
në një bazë, në drejtimin e Vushtrisë, të cilën e dinte Edmondi.
Është i saktë mendimi se ata ishin nisur për të tërhequr këto armë,
të cilat ishin në një bazë, ende të pazbuluar dhe që do të shërbenin
për aksionin që ishte menduar të bëhej me 4 shkurt 1997.
“Të mërkurën, me 29 janar, në orën 12.00, u nisa për
provimin e patentës së shoferit. E takova Edin sipas qendrës
sportive, ishte me një shok. Edi u nda dhe erdhi tek unë,
ndërsa ai tjetri, si duket nga që nuk më njohu se isha motra
e Edit, ktheu shpinën dhe u largua. Ky gjest më bëri
përshtypje, nuk e njoha se ishte nga shokët e Edit, që kisha
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parë ndonjëherë. Ai reagoi shpejt, nuk i a pashë mirë fytyrën, andej pyes Edin, kush ishte ai. Një shok, më tha, nuk
ka rëndësi emri. E pashë edhe një herë shokun e Edit, më
vonë nga fotografia më është dukur si Zahiri“ -kujton motra
e Edmond Hoxhës.
Ky, si duket, ka qenë edhe takimi në të cilin është vendosur udhëtimi i tyre.
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Enigma e pergjimit
Ka qenë e pamundur të mendohet se, duke dashur të organizojnë një strukturë të armatosur, do të kishin qenë edhe jashtë
çdo përgjimi te njësive të specializuara të sigurimit të fshehtë
serb. Lëvizja Popullore e Kosovës, në vitet e saj të ekzistencës,
e kishte pasur një përvojë të tillë të hidhur, pasi disa herë, që nga
ditët e para krijimit të saj, ajo kishte pësuar goditje të ndryshme,
njëra nga të cilat, do të ishte, për shumë e shumë vite e ndoshta
është edhe tash, enigma më e madhe e saj, vrasja e Jusuf Gërvallës, Kadri Zekës dhe Bardhosh Gërvallës.
Gjithsesi, përgjigjja e një enigme të tillë, ka gjithnjë vështirësitë e veta, pasi, në jo pak raste, ata që mungojnë, janë më të
shumta se ato që kemi. Në këtë enigmë, si në çdo enigmë tjetër,
të vrasjeve të atdhetarëve shqiptarë në Kosovë, mungojnë faktet
që janë të fshehura thellë në dosjet sekrete serbe. Por edhe ajo
që dihet ose që mendohet se është e saktë, është përsëri një rrugë
në të cilën mund të guxohet të hyhet.
Frika për goditjen që mund t’i jepej Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës ka qenë që në ditët e para të saj dhe kjo është bërë më
e madhe pas arrestimeve që ndodhën në përfundimin e
Mbledhjes IV të Përgjithshme të LPK-së. Njëri ndër konkluzionet më të rëndësishme të kësaj mbledhje ka qenë edhe ai i përgatitjeve serioze për luftën e armatosur, e cila kishte nisur, por
që duhej bërë shumë më mirë e shumë më gjerësisht.
Dyshimi i parë erdhi andej edhe nga nuk pritej, ai erdhi nga
qelitë e burgut. Në mbledhjen e përbashkët që kanë bërë përfaqësuesit e LPK-së brenda vendit dhe të kryesisë së Këshillit të
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Degës së saj jashtë vendit, nga data 23 deri ne 25 dhjetor 1993,
është thënë shprehimisht se, Xhavit Haziri, i burgosur, përmes
anëtarëve të familjes së tij kishte çuar fjalë se “Shtëpinë që kemi
filluar ta ndërtojmë, ta lëmë krejt, se tullat i ka të dobëta dhe u
rrënohet menjëherë, prandaj shokët le të kthehen e të studiojnë
aty ku kanë qenë“.
Ky ishte lajmërimi i parë dhe, nga ajo që ka treguar më pas
Xhavit Haziri, në periudhën e shkurtër të lirimit nga burgu dhe
zhdukjes së tij pas kidnapimit serb në pranverën e vitit 1999,
faktet dhe pyetjet që i kishin bërë hetuesit serbë dhe shqiptaroserbë, dëshmonin se ata kishin filluar të binin në gjurmët e strukturave të para të armatosura.
Në takimin e mësipërm, sipas procesverbalit të mbajtur,
merrnin pjese Besimi (Azem Sylja, Daja (Fazli Veliu), Bashkimi
(Adnan Asllani), Qamili (Halil Selimi), Selimi (Hashim Thaçi),
Abazi (Ali Ahmeti), Muhameti (Emrush Xhemajli) dhe Zeka
(Xhavit Haliti).
Nuk i solla rastësisht emrat e pjesëmarrësve në këtë Takim
të përbashkët. Po të shikosh me vëmendje, katër prej tyre do të
jenë anëtarë të Shtabit Qendror të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
(më pas Shtabi i Përgjithshëm), Xhavit Haliti, Ali Ahmeti, Azem
Sylja dhe Hashim Thaçi; Halil Selimi do të jetë më pas, së
bashku me Ramiz Lladrovcin, përfaqësues të Organizatës dhe
të Fondit “Vendlindja thërret”; dhe Adnan Asllani, kryeredaktor
i gazetës “Zëri i Kosovës“, ndërsa Emrush Xhemajli do të jetë
në zonën operative të Dukagjinit.
Në fakt, në këtë periudhë, pas arrestimeve që kishin ndodhur në Kosovë, me dy gusht 1993, ku në të njëjtën orë ishin
arrestuar anëtarët e sapozgjedhur të Këshillit të Përgjithshëm
të LPK-së, Bajrush Xhemajli dhe Xhavit Haziri, Ahmet Hax- 271 -

hiu dhe Nehat Selimi në Prishtinë, Hysen Gega dhe Ilaz Kadolli në Suharekë, Behajdin Hallaqi në Prizren, Ramadan
Pllana në Vushtri, janë kërkuar që të arrestohen Ramadan
Avdiu, Kadri Veseli, Ramiz Lladrovci, Ibish Neziri, kurse kaluan në klandestinitet Hashim Thaçi, Adnan Asllani, Halil Selimi dhe Azem Sylja, njerëzit që u takuan në Mbledhjen e
Përbashkët, ishin drejtuesit kryesorë të organizatës dhe të ngarkuar për ngritjen e strukturave të armatosura.
Interesant është fakti se, në disa nga organizmat bazë të Lëvizjes Popullore të Kosovës, këshillat popullorë, si quheshin atëherë, kishte një ngrirje të veprimtarive, për dy arsye themelore:
kërkohej analizimi i shkaqeve të kishin çuar deri tek arrestimet
dhe, më e rëndësishmja, kërkohej një mënyrë e re pune. Është
pikërisht koha,kur ata, nga organizim i thjeshtë politik, kalojnë
në struktura luftarake. Këmbëngulja më e madhe bëhet sidomos
nga këshillat e rretheve Skenderaj dhe Gllogovc (Drenas), por
edhe në Mitrovicë, Pejë, Klinë, Kumanovë, Rugovë etj.
E përmenda këtë takim, në të cilin, për herë të parë është
dyshuar seriozisht dhe është analizuar konkretisht se, në hapat
themeltarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ka qenë shumë e
mundur që të ndodhin zbulime masive dhe dëmtime të
ndjeshme. Po ashtu, për herë të parë, ngrihet një grup për të analizuar shkaqet e arrestimeve dhe sqarimin e gjendjes, material i
cili, është punuar nga Halil Selimi dhe Adnan Asllani, dhe që
gjendet në arkivin e organizatës. Po ashtu, për herë të parë, grupi
udhëheqës i kohës i Lëvizjes Popullore të Kosovës, saktëson se,
në radhët e organizuara, ka pas infiltrim të agjentëve të UDBsë, të cilët edhe janë njohur më pas. Saktësimi i gjërave dhe sqarimi i ngjarjeve bëri, po ashtu, të mundur, ringritjen e strukturave
të luftës dhe, për një kohë të gjatë, mos dëmtimin e tyre. Sepse,
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në një mënyrë ose në një tjetër, ishte bërë mbyllja e rrugëve, që
të çonin në dekonspirimin e radhëve. (Interesant është po ashtu
se, në këtë material, për herë të parë jepen emrat e strukturave
të para klandestine, të cilat janë të gatshme të kthehen në struktura të armatosura.)
Për një kohë të gjatë, që nga fillimet e aksioneve të armatosura, lëvizja guerrile në Kosovë, me gjithë kërkimet e sforcuara
të shërbimeve të fshehta të sigurimit serb, UDB dhe KOS, e po
ashtu, me gjithë rrjetin jo të paktë të bashkëpunëtorëve të tyre
shqiptarë, nuk kishte dëmtime në radhët e saj. Arrestimi i parë, i
Besim Ramës, ndodhi më 16 shtator 1996. Pastaj erdhi një periudhë kur, në një mënyrë ose në një tjetër, megjithëse aksionet po
bëheshin gjithherë e më të shpeshtë, nuk kishte arrestime të tjera.
Mirëpo kjo nuk do të thotë se gjithçka u zbulua brenda një
ditë ose se, gjithçka filloi pas atentatit të rektorit të dhunshëm të
Universitetit të Prishtinës, ultranacionalistit Papoviq. Vazhdoj
të mendoj se, goditjet që i u dhanë lëvizjes klandestine çlirimtare
në Kosovë, në janarin e vitit 1977, nuk lidhen edhe aq shumë
me faktin se u godit ish-rektori i dhunshëm i Universitetit të
Prishtinës, apo se Rugova kërkoi Interpolin për të zbuluar atentatorët. Beogradi, kur erdhi puna, dëshmoi se nuk i vinte keq
për një rektor universiteti.
Zbulimi i fshehtë serb ka dyshuar gjithnjë tek figura e
Zahir Pajazitit, por dyshimet më të shpeshta dhe më të sforcuara për të dhe lëvizjet e tij, janë sidomos pas muajve të parë
të vitit 1996, sidomos në pranverën e këtij viti. Kjo është periudhe kur shërbimi i fshehtë serb është në kërkimin e vazhdueshëm të Zahirit, kur shtëpia e tij kontrollet disa herë, bëhen
kërkesa për dorëzimin e armëve dhe në një rast edhe për një
armë-snajper. Fillon keqtrajtimi i familjes së tij, sidomos i të
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atit dhe vëllezërve dhe Zahiri, në një mënyrë ose në një tjetër,
kalon në gjysmë klandestinitet dhe në disa momente, edhe në
klandestinitet të thellë. Takimet e tij me familjen bëhen gjithnjë
e më të radha, sepse, si një klandestin i lindur si i tillë, ai e
ndjen se është nën vëzhgimin e përhershëm.
Nuk duhet harruar po ashtu se, emri i Zahirit, duhej të kishte
qenë prej kohe në listat serbe të zbulimit, sepse, për një kohë,
në fillimet e viteve 1990, ai do të ishte në grupin e njerëzve që
do të stërviteshin për disa kohë në Shqipëri, grup i cili, ishte
krejtësisht i zbuluar dhe i ditur nga sigurimi serb. Listat që ishin
hartuar në zyrat e ndryshme të LDK-së kishin qenë prej kohe të
njohura për strukturat policore serbe dhe në këto lista, emri i Zahirit, ishte nga më të njohurit.
Por pranvera e vitit 1996, në një mënyrë ose në një tjetër, ka treguar se “Linja e Llapit“, duke qenë shumë shqetësuese për pushtetin
e dhunshëm serb, do të ishte edhe në pritjen e një goditje.
Ka qenë një periudhë kur, shërbimi i fshehtë serb po kalonte
nga e njohura, pra, nga fakti se në Kosovë vepronte Ushtria Çlirimtare e Kosovës, tek e panjohura, tek strukturat e saj përbërëse,
kalim, i cili, asnjëherë nuk u shtri në të gjithë qelizat e luftës.
Afërsisht në majin e vitit 1996, një pjesë e anëtarëve të dikurshëm të asaj që ishte quajtur “Grupi i Deçanit“ dhe që përbëhej nga njerëz që kishin qenë në lidhje me Sali Çekun ose me
të tjerë, kaluan në strukturat e ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,
pikërisht në zonën, e cila, në një mënyrë ose në një tjetër lidhet
me “Linjën e Llapit“, si quhej atëherë. Duke kaluar këtu, shumë
prej tyre me qëllimin e mirë për të vazhduar luftën dhe disa të
tjerë, për të vëzhguar luftën, ata nuk i kishin shkëputur lidhjet e
dikurshme, fije të cilat, në një mënyrë ose në një tjetër do të
çonin edhe tek strukturat e sigurimit të fshehtë që ishte ngritur
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pranë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shpesh herë, pa ndonjë
qëllim të keq, e ndonjë herë edhe me qëllimin e mbrapshtë, informacionet që kanë kaluar, nga strukturat e luftës, tek strukturat
e fshehta të Lidhjes Demokratike, kanë pasur të bëjnë, jo vetëm
me aksionet, por edhe me bartësit, jo vetëm me shokët e aksionit, por edhe me organizatorët e tyre.
Është fakt se, disa prej atyre që nuk i shkëputën lidhjet me
strukturat e LDK-së ose të Bukoshit, në një mënyrë ose në një
tjetër, ishin më shumë se gjithçka të dekonspiruar, të njohur për
shumëkënd, spekulohej me emrin e punën e tyre dhe përfitohej
nga besimi ose nga vështirësitë që kishin ato.
Njeriu që Zahir Pajaziti kishte lënë për lidhje të mëtejshme,
jashtë Kosovës, kishte njëkohësisht lidhje, si me shtabin qendror
të UÇK-së, por kishte lidhje edhe me strukturat e Lidhjes Demokratike ose të “qeverisë“ Bukoshi. Asnjëherë nuk është menduar se ai po bën lojë të dyfishtë, por sinqeriteti ose dëshira e
mirë e tij, është keqpërdorur.
Duke qenë se, në një mënyrë ose në një tjetër, emri i Zahirit kishte filluar të bëhej, vesh pas veshi, i njohur edhe për
strukturat e LDK-së (si e pranon në intervistën e saj edhe
zonja Edita Tahiri), drejtuesit e “Sektorit të veçantë” të LPKsë, anëtarë të Shtabit Qendror të UÇK-së, ishin të pakënaqur
dhe i propozuan shokëve të Llapit, krijimin e lidhjeve të
tjera. Disa nga anëtarët e këtij sektori ishin tejet të pakënaqur
me punën e njeriut (I.A.), të ngarkuar nga Zahiri për ndërlidhje, dhe kjo jo vetëm për shkak të raporteve të tij me organizatën, por shumë më tepër për lidhjet e dyfishta.
Është fakt se, me përjashtim të anëtarëve të “Sektorit të veçantë”, askush tjetër në Kryesinë e LPK-së nuk e ka ditur se
kush po merret me problemet e luftës, se kush është në drejtim
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në shtab, në organizim etj. Ata kanë ditur vetëm aq sa u është
dashur të dinë dhe ka qenë njëra ndër kërkesat themelore të
“Sektorit të veçantë”, ruajtja e fshehtësisë së veprimit.
Në Materialin dërguar grupit të punës, për analizimin e
shkaqeve që çuan në arrestimet e janarit 1997 dhe vrasjen e
trefishtë në 31 janar të po këtij viti, Muhamet Kelmendi, i
cili në këtë periudhë kishte qenë nënkryetar i organizatës,
do të shkruante se:
“Dua të deklaroj dhe atë me përgjegjësi të plotë, se Kryesia
e LPK-së, dega jashtë vendit, nuk i ka njohur shokët e asnjë organi të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Këtë e them dhe mbaj
përgjegjësi në emër të organit që i kam takuar. Por nuk e përjashtoj mundësinë që shokët e sektorit të veçantë t’i kenë njohur.
Kënd e kanë njohur dhe në cilin organ kanë qenë ata shokë, nuk
kemi qenë të informuar dhe nuk kemi kërkuar të informohemi.
Për to ne jemi informuar nga sektori i veçantë pas vrasjes së
shokëve në Vushtrri dhe burgosjeve dhe mbi informatat e tyre
është analizuar gjendja e krijuar, arsyet a faktet që kanë çuar deri
tek rënia dhe burgosjet...“ (maj 1998)
Krejt e kundërta ka ndodhur në sektorët e posaçëm të shërbimit të fshehtë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në përbërjen
e tyre kishin hyrë me shumicë jo pak nga njerëzit e organizuar
deri pak kohë më parë në shërbimin e fshehtë të sigurimit serb
dhe që nuk i kishin humbur lidhjet e vjetra. Faktet janë të shumta,
por nuk janë analizë e kësaj enigme. Mjafton të përmendet fakti
se, kur filloi ekzekutimi i agjentëve të fshehtë, të cilët ishin deri
në fyt të përlyer me gjakun e njerëzve, njeriu i parë i LDK-së i
mori publikisht në mbrojtje. Kjo do të ndodhte për herë të parë
në zhvillimin e një lufte çlirimtare, nëse nuk e përmendim si fakt,
qeverinë e Petenit në Francë, gjatë Luftës së Dytë Botërore.
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Disa nga ata që kishin hyrë në prill-qershorin e vitit 1996,
në strukturat e organizuara të luftës, do të arrestoheshin më pas
dhe ndonjëri do të dënohej në të njëjtin grup me Nait Hasanin.
Deponimet e tyre në hetuesi, shumë prej të cilave, pas aksioneve
të organizuara fillimisht nën drejtimin e Sali Çekut, thuajse të
gjitha deri në vitin 1992, kishin një shkëputje të ndjeshme, deri
në vitin 1996, jo vetëm sepse nuk kishin vazhduar më tej, me
gjithë dëshirën e mirë, por edhe sepse nuk kishin dijeni se çfarë
kishte bërë ndërkohë Grupi i Llapit ose njerëzit në Prishtinë.
Njerëzit, të quajtur më pas në hetuesi si “Grupi i Deçanit“, në
mesin e vitit 1995, jo përmes strukturave të organizuara me shtabin e përgjithshëm, në tri shtëpi të refugjatëve në Junik, kishin
vendosur eksplozivë, i cili eksplodoi në dy prej tyre, aksion i
cili u përsërit edhe me 8 gusht të vitit 1996, por tashmë tek lagjja
e refugjatëve në Baballoq.
Në të gjithë aktakuzën e ngritur kundër 16 të pandehurve,
me 18 shkurt 1997, nga Danica Marinkoviç, ne Gjykatën e Qarkut të Prishtinës, të akuzuar si pjestarë të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, mund të vëresh një fakt, i cili, nëse më parë, nuk ishte
i dukshëm, tani, kur gjërat dihen, ndikon në formësimin e një
mendimi të qëndrueshëm për përgjimin dhe gjurmimin e Zahir
Pajazitit. Cili është ky fakt?
Në vendimin e gjykatëses serbe për zbatimin e hetimeve,
në arsyetimin që lidhet me Bislim Zogaj, thuhet vetëm se “ka
marrë pjesë në mbledhjet e UÇK-së dhe ka mbajtur lidhje dhe
ka bartur porositë midis anëtarëve të organizatës“. Vetëm kaq.
Pra, nuk thuhet se Bislim Zogaj është anëtar i Shtabit Qendror
të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Kjo do të thotë se ata nuk e
kanë ditur këtë fakt, pra nuk e kanë ditur detyrën e Bislim Zogajt
në strukturat e luftës. Megjithëse ai është arrestuar me 31 janar
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1997, ne orën 16, sapo ishte ndarë nga Zahiti.
Një fakt tjetër: Në mesditën e 26 janarit 1997, koordinatori
i veprimtarisë çlirimtare në Kosovë, Nait Hasani, kishte drekuar
me njërin nga anëtarët e Shtabit të Përgjithshëm, Xheladin Gashi
“Plaku“. Ata kishin ecur së bashku deri në banesën e Naitit dhe
“Plaku“ kishte hyrë aty për të pritur Naitin, deri sa të kthehej
nga përcjellja që po i bënte të fejuarës së tij.
Është e sigurt se në këtë kohë Naiti ka qenë i ndjekur rreptësisht dhe se ishte planifikuar arrestimi dhe kidnapimi i tij në
fshehtësi të madhe. Kjo edhe ndodhi. Mirëpo, deri pak kohësh
ai kishte qenë me një tjetër anëtar të Shtabit të Përgjithshëm, si
ishte edhe Zahiri. Arrestimi i “Plakut“ nuk ndodhi, dhe kjo, si
duket, se organet e shërbimit të fshehtë serb, ende nuk kishin siguri për veprimet e tij, pra ende ai, Xheladin Gashi, nuk ishte
në listën e të përgjuarve, apo edhe nëse ishte, nuk dihej nëse ky
do të ishte “Plaku“. Pak kohë më vonë, po për të njëjtin njeri,
pra, për Xheladin Gashin, do të shkruhej në të gjitha aktakuzat
e regjimit serb, si njëri ndër organizatorët e luftës, çka do të thotë
se dekonspirimi i tij, ishte bërë më vonë se data e 26 janarit. Në
të kundërtën ai do të ishte arrestuar sapo do të ishte ndarë nga
Naiti, ashtu si do të arrestohej, një javë më vonë, Bislim Zogaj,
sapo ishte ndarë nga Zahiti. Nuk duhet harruar se “Plaku“ i takonte përgjithësisht grupit të njohur si “Grupi i Drenicës“ dhe
lidhjet e tij me Zahitin kishin qenë të pakta, më shumë organizative, në takimet e Shtabit operativ qendror apo të Shtabit Qendror të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, shumica e të cilave,
mbaheshin në shtëpinë e Nait Hasanit, në Prishtinë.
Nga ana tjetër, si do të dëshmohej pas arrestimit të Naitit,
lidhjet mes Zahitit dhe “Plakut“ do të shkëputeshin, për t’u rilidhur përsëri me 30 janar, një ditë para vrasjes së trefishtë.
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Pra, në fundin e janarit, por edhe disa javë më pas, shërbimi
i fshehtë serb nuk ka ditur për rolin dhe funksionin e Bislim
Zogaj, por as të Xheladin Gashit.
Ndërsa, po asaj nate, kur Bislimi ishte arrestuar dhe diçka
më shumë se një gjysmë ore më pas, Zahiri, së bashku me Hakifin dhe Edmondin, do të vritej në pritën e ngritur në Pestovë,
shërbimi informativ i Ministrisë së Brendshme të Serbisë, do të
bënte të njohur se, ishte vrarë njëri nga drejtuesit e Shtabit Qendror, si dhe të dhëna të tjera, të cilat, si do të bëheshin të njohura
më pas, kishin qenë të vërteta. Kjo do të thotë se përgjimi kishte
qenë ndaj Zahirit, se i përgjuari kishte qenë ai, se për atë kishte
të dhëna të skeduara, se njihej se kush ishte ai dhe se asaj nate,
njëri ndër dy qëllimet e shërbimit të fshehtë serb, ka qenë vrasja
e tij. Qëllimi tjetër ka qenë zënia si rob e tij, mirëpo, përgatitja
e madhe që është bërë, ka më shumë dëshminë se kanë ditur se
do të kishte luftë.
Në se, nga dy anëtarë te të njëjtit Shtab Qendror dhe me
lidhje të përbashkëta, njëri është i njohur, nganjëherë deri në detaje, kjo do të thotë se ai ka qenë i ndjekur. Nuk ka se si të jetë
ndryshe. Kjo ndoshta mbështet edhe më shumë, mendimin e
shfaqur më parë, të dekonspirimeve që kanë ardhur nga depërtimi
në strukturat e luftës të njerëzve që ishin të lidhur me shërbimin
e fshehtë informativ të LDK-së, njerëz të të cilit, si u dëshmua
edhe më pas, ishin të lidhur me shërbimin e fshehtë serb.
A ka qenë e rastësishme që arrestimet ndodhën disa kohë pasi
ishin përfshirë në strukturat e UÇK-së edhe disa pjesë grupimi që
kishte ngritur kohë më parë Sali Çeku dhe njerëzit rreth tij?
Mendoj se jo. LDK ka pasur të ngritur, që nga fillimi i veprimtarisë së saj, strukturat e fshehta, gjysmë mafioze dhe
gjysmë të lidhura me pushtetin serb, të cilat u drejtuan në fillim
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nga Anton Kola dhe Rexhep Gjergji. Qëllimi dominues i tyre
ishte goditja e lëvizjes klandestine në Kosovë. Jo rastësisht, i
gjithë tehu i goditjeve LDK-iste, u përqendrua tek ish-të burgosurit politikë, të cilët, deri atëherë ishin quajtur nacionalistë, irredentistë, armiq të bashkim-vllaznimit etj., etj., ndërsa tani po
quheshin si marksistë, enveristë. Jo rastësisht, pas vitit 1990, e
gjithë periudha e përgjakshme e terrorit serb në Kosovë, u injorua, u hesht, dhe gjithçka u përqendrua tek çmitizimi i Shqipërisë. Në shtypin shqiptar, të ashtuquajtur nacionalist, që botohej
në Prishtinë dhe në Tiranë, asnjëherë, as në fillimet e pluralizmit
dhe as më vonë, nuk është shkruar për masakrat rankoviçiane
në Kosovë, për dhunën e ushtruar, gjakimin, leçitjen, dëbimet,
masakrat, vrasjet.
Arrestimet erdhën, se, në fundin e dhjetorit, në UDB, kishin
shkuar të dhënat e grumbulluara mjeshtërisht nga strukturat e
fshehta UDB-ashe në Kosovë dhe ishte menduar se mund të
bëhej një goditje e fuqishme, në strukturat drejtuese të luftës,
për t’i dhënë fund asaj.
Fakti tjetër se, arrestimet ndodhën në ato linja të luftës,
të cilat ishin të lidhura me persona të veçantë, që erdhën nga
grupimet e fshehta të LDK-së, e bën disi më të ndjeshme të
vërtetën e goditjes. Mund të pyetet: përse nuk ndodhën arrestime masive në zonën e Drenicës, kur dihej fare mirë se
ajo ishte, jo vetëm gurë kyçi i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, por edhe mbijetesa e saj?
Adem Jashari ishte një njeri që besonte tek njerëzit, që duke
pasur një zemër të madhe, kishte edhe kujdesin e madh, për të
ngritur një ngrehinë të fuqishme, pa plasaritje të brendshme dhe
këtë i a arriti mrekullisht. As gjatë luftës dhe as më pas, nga
Grupi i Drenicës, i cili ishte më i madhi dhe më i shtrirë në të
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gjithë zonat e saj, nuk kanë dalë denonciatorë, përgjues, lajmës
UDB-ashë apo dëshmues të gjyqeve të rreme. Kjo ndodhi se,
me gjithë përpjekjet, UDB-ashët, nuk arritën të depërtojnë dhe
të bëhen pjesë e lëvizjes çlirimtare në Drenicë. Ata edhe nuk
mundën, por edhe nuk guxuan të shkonin më tej.
Sidoqoftë, përgjimi, ose më saktë, rënia nën përgjim e “Linjës së Llapit“ ka edhe shkaqe të tjera dytësore, të cilat, kanë
pasur një ndikim në të gjithë atë që është zhvilluar.
Është e ditur tashmë se telefoni i Zahitit është përgjuar. Një
shembull: Në 31 janar 1997, në orën 9 të paradites, Bislim Zogaj
thirri në telefonin e Zahitit dhe së bashku, kanë lënë takimin e
njohur të orës 16.00, në stacionin e autobusëve. Kjo telefonatë
është përgjuar dhe mbi bazën e këtij përgjimi, ka vazhduar edhe
ndjekja e mëtejshme e asaj dite, që çoi në vrasjen e trefishtë.
Jo në pak raste, klandestinë, gjysmë-klandestinë apo njerëz
të angazhuar në luftë, por që ende bënin jetë legale, në rrethana
të ndryshme, janë ekspozuar, dashje ose pa dashje. Është e vërtetë, se disa muaj para vrasjeve, por edhe pak javë përpara, njerëz të angazhuar në luftë, që ndodheshin në Tiranë, bënin
fotografi, edhe me njerëz që nuk u takonin rrethit të tyre klandestin ose të luftës, kishte filluar të flitej hapur për punët e luftës,
kjo edhe nga fakti se, ende, nuk kishte pasur ndonjë goditje të
ndjeshme ndaj radhëve të organizuara. Në njërën nga bisedat e
tij, Hamzë Jashari, do të thoshte se njerëzit po flitnin se çfarë po
bëhet, se çfarë po mbarohet, dhe do të shtonte se po të ishte
ndryshe, punët do të ishin më mirë. Dhe këtë aludim nuk e kishte
për rrethin e tij. Fotografitë e klandestinëve ose të luftëtarëve,
jo vetëm nga “Linja e Llapit“ kanë qenë të njohur për shumë
vetë, dhe jo radhë, në këto fotografi, janë parë njerëz të armatosur. Njëri nga anëtarët e Shtabit të Përgjithshëm, në një bisedë
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të zhvilluar në Tiranë, duke folur për njërin ndër klandestinët e
njohur, do të thoshte se “ishte trim i madh, por ishte edhe dekonspirues i madh“. Do e thoshte këtë sepse, me gjithë lidhjet
që ishin krijuar me strukturat e luftës, ai kishte trokitur në disa
dyer njëherësh, për sigurimin e shpejtë të logjistikës luftarake.
Shërbimi i fshehtë i sigurimit serb sigurisht që ka bërë jo
vetëm përgjimin, por edhe përzgjedhjen. Ai ka arritur në konkluzionet se kush duhej të ndiqej dhe kush jo dhe të dhënat e tij,
pas ngjarjeve të njohura, i ka dhënë shtypit beogradas të lidhur
ngushtë me të. Dhe nuk ka qenë e rastit se disa nga aktakuzat e
ngritura kundër pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,
të jenë botuar më parë në shtypin beogradas dhe më pas të kenë
dalë në cilësinë e aktakuzës.
Zahir Pajaziti dhe Hakif Zejnullahu kishin qenë dy nga
më të ndjekurit e shërbimit të fshehtë të sigurimit serb. Kjo
tashmë dihet.
Problemi shtrohet se prej kur dhe deri në çfarë mase e dinin
organet e dhunshme serbe në Kosovë ekzistencën e UÇK-së,
prej kur dhe si e ndiqnin aktivitetin e njërit nga drejtuesit kryesorë të luftës, Zahir Pajaziti?
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ENIGMA E GJURMIMIT DHE E NDJEKJES
Tashmë, është krejtësisht e sigurt se Zahir Pajaziti ishte një
emër i njohur për shërbimin e fshehtë të sigurimit serb dhe për
strukturat e tij. Njëkohësisht ata kishin informacion jo të paktë
se Ushtria Çlirimtare e Kosovës ishte e pranishme dhe reale. Në
një intervistë të tij, dhënë pas lirimit nga burgu, Nait Hasani, koordinatori kryesor i UÇK-së do të deklaronte se “Shërbimet e
fshehta serbe kanë pasur njohuri se kush po i kryen aksionet,
sepse ata e kanë ditur se UÇK-ja ekziston dhe nuk ishte pjellë e
tyre, siç thoshin politikanët tanë. Mendoj se UDB-ja kishte informata për njerëzit që i përbënin bërthamat e UÇK-së...“.
Një thënie e tillë, pas kaq kohësh dhe se si kanë rrjedhur ngjarjet është plotësisht e saktë, jo vetëm në pjesën e parë të saj, pra në
njohurinë e shërbimit të fshehtë serb se UÇK ekzistonte, por edhe
për disa nga njerëzit që përbënin bërthamat e para të saj.
Njëri prej tyre ishte Zahir Pajaziti. Duke qenë ndër organizatorët kryesorë të luftës, fillimisht në zonën e Llapit dhe pastaj.
me një shtrirje më të gjerë, në të gjithë Kosovën, ai jo shumë
vonë do të skedohej dhe do të bëheshin të gjitha përpjekjet për të
rënë në gjurmët e tij. Kjo është ditur në një shkallë të ndjeshme
nga Zahiti, por edhe nga shokët e tij, Hakifi dhe Edmondi. Fakti
që Zahiti, relativisht shumë shpejt, kaloi në klandestinitet ose
gjysmë klandestinitet, dëshmojnë për këtë. Vendqëndrimin e tij
e kanë ditur fare pak njerëz, zakonisht më të besuarit e tij, si Ilir
Konushevci, Avni Ajeti, Hakif Zejnullahu, Rrustem Mustafa, Isak
Shani e pak të tjerë, përgjithësisht djemtë më të besuar të “Linjës
së Llapit“. Që banesa nuk është ditur nga sigurimi i fshehtë serb
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dëshmon se ai asnjëherë nuk është bastisur, megjithëse kërkohej,
e për më tepër, atë ditë që do të vritej, me 31 janar 1997, policia
serbe do të bënte kontroll, në një banesë më të afërt, ku si duket
kishin marrë informatën e parë se ku mund të ndodhej Zahiti. Fakt
është se mëngjesin e 31 janarit, vendi afër banesës ku jetonte në
klandestinitet Zahiti, ishte gjysmë i rrethuar.
Sidoqoftë kërkimi i Zahitit është bërë shumë më përpara,
sepse, policia serbe, nuk i ka marrë vesh të gjitha për të vetëm
në paraditen e 31 janarit. Kërkimi dhe gjurmimi i tij ka filluar
që nga ditëkthimi i tij nga Shqipëria, në fillimet e viteve 1990,
për vetë faktin se lista e plotë e njerëzve që po stërviteshin në
Shqipëri, në të njëjtën kopje që gjendej në zyrat e përfaqësisë
së Kosovës në Tiranë, ndodhej edhe në strukturat e fshehta të
shërbimit informativ serb. Shumë prej atyre që ndodheshin në
këtë listë u arrestuan, u detyruan të iknin jashtë Kosovës dhe
tepër të paktë ishin ata që arritën të shpëtonin e mes të paktëve,
për fatin e bardhë të Kosovës, ishin edhe dy nga mitet e
ardhshme të Kosovës, Adem Jashari dhe Zahit Pajaziti.
Pra, kërkimi për Zahitin e ka një fillesë, e ka fillimisht një
dekonspirim, listën e dërguar nga zyra e përfaqësisë së qeverisë
në Tiranë, por ka edhe një mundësi shumë më të madhe se kjo.
Në fillimet e viteve 1990 në Shqipëri po vendosej një regjim
i rreptë kërkimi ndaj të gjithë atyre, shqiptarë të Kosovës, që
mendonin të kishin një rrugë tjetër, krejt të ndryshme nga ajo
që po ndiqej “institucionalisht” në Kosovë. Shërbimi Informativ
Shtetëror i Shqipërisë dhe kryetari i këtij shërbimi, Bashkim Gazidede, jo vetëm e dinin që në kryeqendrën shqiptare gëlonte
nga shërbimi i fshehtë serb, të cilët kishin tani një fushëveprimi
të jashtëzakonshëm, por, përmes njerëzve të tyre në LDK, kishin
vendosur, ndoshta pa dijeninë e shtetit shqiptar, lidhje të dy- 284 -

anshme. Në Shërbimin Informativ Shtetëror të Shqipërisë, nga
ana e përfaqësisë së Kosovës kishte shkuar një kërkesë për survejimin ose ndalimin e veprimtarisë së 36 personave, që cilësohen si eksponentë të lëvizjeve klandestine, listë të cilën, përmes
kanaleve të tjera, mund ta kishte edhe shërbimi i fshehtë serb.
Fakt është se, në vitin 1994, Zahiri është arrestuar nga policia e
shtetit shqiptar, sepse i ishin gjetur armatime të ndryshme, kryesisht bomba dore, dhe ishte burgosur për 5 javë. Qëndrimi i tij
në burg, megjithëse i shkurtër, ka bërë të mundur rizbulimin e
identitetit të tij, por edhe të veprimtarisë së tij.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se gjithçka ka qenë e panjohur. “Problemi tjetër është se nga informacionet që kemi pasur,
ata (grupi i Zahirit) kanë qenë të përcjellje, Zahiri vetë ka qenë
në përcjellje rregullisht, pa ndërprerje, ai e ka ditur këtë dhe ne
ja kemi thënë këtë“, do të pohonte më pas, në majin e vitit 1998,
drejtuesi i “Sektorit të veçantë” pranë LPK-së, Xhavit Haliti.
Pra gjurmimi dhe ndjekja është ditur edhe nga organet e
strukturat drejtuese të luftës, por edhe nga vetë Zahiti. Ndërsa
Hakif Zejnullahu, duke bërë një jetë, në dukje normale, për
mjaft kohë ka qenë jashtë përgjimit, kjo edhe nga fakti tjetër
se, marrëdhëniet e tij me Zahitin, ndonëse të afërta, ndoshta
më të afërtat në këtë periudhë, janë më së shumti në komunikimet direkte ose me anë të shifrave të caktuara. Hakifi, edhe
natën e 30 janarit e ka kaluar në shtëpinë e tij. Edmond Hoxha,
dyshimin për përgjimin dhe ndjekjen e tij e ka pasur vetëm në
ditët e fundit të jetës, saktësisht në dy ose tri javët e fundit,
pasi, pjesëmarrja e tij në atentatin ndaj rektorit Papoviq, megjithëse jo primare, ka pasur të mundur identifikimin e tij. Pas
arrestimeve të para, droja e tij, se ka filluar përgjimi i aktivitetit
ka qenë edhe më e madhe, por jo e frikshme. Ai ka pasur shqe- 285 -

tësimin se mos kanë filluar bastiset ose përgjimet edhe në shtëpinë e tij në Junik, por edhe aty ku banonte në Prishtinë. Më
përpara ai nuk e ka pasur një shqetësim të tillë, megjithëse ka
pasur ndjenjën se në një aksion ose në një tjetër edhe mund të
vritej. Pikërisht për këtë shkak ai u ka kërkuar motrave që,
nëse ndodh një gjë e tillë, ai nuk donte vajtime në ditëvarrimin
e tij e as më pas. Është periudha kur fillon shndërrimi i tij, nga
jeta romantike klandestine në veprimtarinë konkrete të rrezikshme, e cila, mund të sillte pasoja, ashtu si edhe ndodhi.
Është thuajse kurdoherë një ngjarje e fshehtë që tërheq
ngjarjen e njohur dhe të dukshme. Tek ne, ngjarja e njohur dhe
e dukshme, është vrasja e trefishtë e natës së 31 janarit. Ajo ka
pasur një paraprirje, një ngjarje të fshehtë, që e ka tërhequr atë.
Ka patur disa mundësi për zbulimin, përgjimin, gjurmimin
dhe ndjekjen e Zahir Pajazitit.
Mirë është që të analizohen të gjitha qetësisht, sepse
anashkalimi i secilës hallkë prej tyre, mund të të sjellë një mangësi që janë të dëmshme.
Le të nisim nga institucionet e luftës dhe të ecim deri në
hallkat e saj.
Që nga janari i vitit 1996 Zahiri është i zgjedhur anëtar i Shtabit Qendror të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe njëri nga
drejtuesit kryesorë të Shtabit Qendror Operativ të saj. Ai është
njëri nga planifikuesit kryesorë të aksioneve të vitit 1996, në kuadër të strukturuar të luftës, (sepse aksione të tilla në kuadër të “Linjës së Llapit“ ai kishte bërë shumë me herët) dhe njeriu, i cili kishte
autoritet të fuqishëm në radhët e bashkëluftëtarëve të tij.
Siç dihet tashmë, në këtë periudhë, brenda vendit, bënin
pjesë në shtabin Qendror Nait Hasani, Rexhep Selimi, Xheladin Gashi, Sokol Bashota, Bislim Zogaj, Adem Jashari (i cili
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nuk merrte pjese në mbledhjet e Shtabit Qendror Operativ për
arsye sigurie dhe lidhjet mes tij dhe shtabit mbaheshin përmes
Nait Hasanit), Lahi Ibrahimaj. Nga strukturat jashtë vendit
ishin të përfshirë Xhavit Haliti, drejtuesi i “Sektorit të veçantë”
dhe Ali Ahmeti -“Abazi“, me pas Jashar Salihu dhe Azem
Sylja. Koordinatorë të veprimeve jashtë brenda ishin Hashim
Thaçi, i cili kishte mandatin e organizatës për krijimin e strukturave të luftës dhe Kadri Veseli. Azem Sylja ishte njëkohësisht
njeriu kryesor në krijimin e lidhjeve mes shtabeve dhe përçuesi
i lidhjeve dhe direktivave.
Në Kosovë me 26 janar arrestohet Nait Hasani dhe detyrohet të kalojë menjëherë në klandestinitet Xheladin Gashi. Adem
Jashari ndodhej në Drenicë, dhe me përjashtim të lidhjeve përmes të dytëve ose të tretëve, ai nuk kishte lidhje të drejtpërdrejta
me Zahir Pajazitin. Mungesa e lidhjeve të drejtpërdrejta ka ndikuar jashtëzakonisht shumë në krijimin e një strukture më të fuqishme, sidomos pas 31 janarit, pasi, dy zonat kryesore të luftës,
mbetën për disa kohë, të shkëputura nga njëra tjetra.
Sokol Bashota, Xheladin Gashi dhe Bislim Zogaj takohen me 30 janar 1997, janë të njohur me faktin se Nait Hasani është zhdukur, pra kidnapuar, gjë të cilën Xheladini e
kishte ditur pak çaste pas arrestimit. Në takimin e kësaj pjese
të Shtabit, nuk merr pjesë Rexhep Selimi, i cili ishte i sëmurë, gjendej në Tiranë dhe sapo merr vesh për arrestimet
dhe ngjarjet e fundjanarit 1997, kthehet në Kosovë, për të
ringritur edhe një herë strukturat e dëmtuara.
Asnjëri prej tyre nuk mund të kishte ditur udhëtimin e fundit
të Zahirit, sepse, asnjëri, nuk kishte pasur takim me të. Nga ana
tjetër, të gjithë ata ishin prej shumë kohe anëtarë të të njëjtit
Shtab dhe, deri atëherë, nuk kishte pasur asnjë dëmtim të rad- 287 -

hëve. Kështu që, në një mënyrë ose në një tjetër, dyshimi se mos
kishte pasur rrjedhje nga strukturat e larta të luftës, brenda në
Kosovë, ishte lehtësisht e verifikueshme. Nuk kishte pasur.
Në muajin janar 1997 janë vetëm dy anëtarë të Shtabit të
Përgjithshëm që janë takuar me Zahirin. I pari takohet Nait Hasani, kur ai sapo ishte kthyer nga Shqipëria. Ishte një takim i
shkurtër, për marrje e dhënie detyrash, të cilin, as njëri e as tjetri,
nuk e kanë menduar se do të ishte i fundmi mes tyre. Njeriu i
dytë që është takuar me Zahirin nga ana e Shtabit është Bislim
Zogaj. Takimi, si e kemi thënë dhe do e përsërisim, ka zgjatur
jo më shumë se dy minuta, dhe ka qenë vetëm përcjellja e mesazhit të Shtabit se, -pra e asaj që ishte vendosur në takimin e së
enjtes, 30 janar 1997, mes Sokol Bashotës, Xheladin Gashit dhe
Bislim Zogajt -duhej ndryshuar krejtësisht metoda e punës. Askush tjetër nuk është takuar me të në Kosovë. Kanë qenë dy takimet e tij të fundit me shokët e shtabit.
Në Tiranë ai ishte takuar me Azem Sylën, por është diskutuar për probleme të strukturimit të luftës. Interesant është
fakti se, megjithëse bëjnë pjesë të dy në të njëjtin Shtab, ata
do të takohen për herë të parë dhe ku do të ishte edhe takimi
i tyre i fundit. Deri në atë kohë, në linjën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Zahiri kishte një lidhje të dyfishtë: Në Kosovë me Nait Hasanin, ndërsa jashtë saj, me Ali Ahmetin.
Zakonisht nuk tejkaloheshin këto lidhje, për vetë ndërtimin
e strukturave të luftës dhe rregullave që ishin vendosur më
parë. “E di që në vitin 1996 Zahiri ka qenë në Shqipëri. Unë
personalisht nuk jam takuar me të. E kam ditur që ishte në
Tiranë, por nuk ka qenë punë e imja të takohesha me të. E
ka takuar Azem Sylja.“(Xhavit Haliti, qershor 1998).
Lidhja tjetër e Zahirit jashtë Kosovës ishte Ismet Abdullahu,
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me të cilin, gjithashtu, ishte dyfish i lidhur: Edhe në linjën e luftës, por edhe në linjën familjare, pasi i vëllai i Zahirit, Agimi,
është i martuar me mbesën e Ismetit. Sidoqoftë kjo ishte një
lidhje jashtë strukturave të drejtpërdrejta të Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës, për më tepër një linjë e cila kishte në vete rrezikun
e dekonspirimit. Është një kohë kur disa vetë fillojnë të kërkojnë
ndihma të ndryshme për “Linjën e Llapit“ dhe kjo shpesh herë,
është bërë pa miratimin e Zahirit. Në fakt, në dhjetor 1996 dhe
fillimin e janarit 1997, ai është takuar në Tiranë me shumë njerëz, të cilët kanë qenë të njohur e të panjohur për të.
Grupi i punës i Këshillit të Përgjithshëm të LPK d.j.v., për
verifikimin e arrestimeve dhe vrasjen e 31 janarit 1997, është
ngritur mbi bazën e një vendimi të veçantë të Mbledhjes VI të
Përgjithshme të majit 1998 dhe ka filluar nga aktiviteti i tij që
nga data 20 maj. Për rreth dy muaj e gjysmë, duke verifikuar të
gjitha problemet e shtruara nga të deleguarit e LPK-së dhe të
Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, ka dalë me konkluzionin se:
“...megjithëse janë marrë të gjitha masat për t’u lajmëruar
shokët e “Linjës së Llapit“ përmes kanaleve të tyre jashtë Kosovës, për arrestimet që kanë ndodhur dhe sidomos të Nait Hasanit, përgjegjësia e njeriut të caktuar posaçërisht me këtë detyrë,
është se nuk i është shkuar deri në fund verifikimit dhe saktësimit të ngjarjes. Shokët që janë vrarë në Pestovë kanë qenë nën
përgjimin e vazhdueshëm të policisë serbe dhe nuk përjashtohet
mundësia e vëzhgimit të mëhershëm të grupit të tyre“.
Thelbësore ishte se:
“Në Sektorin e rëndësisë së veçantë nuk ka pasur rrjedhje
të informacionit, por ka gabime të cilat, për cilindo, janë të natyrshme“.
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Mundësia tjetër e rrugës së strukturave të lidhura me luftën
për dekonspirimin e tyre mund të ishte Këshilli i Përgjithshëm
i LPK-së, pasi, si organ drejtues, mund të kishte pasur dijeni për
ngjarjen. Duke e sjellë në mend, edhe një herë, thënien e ishnënkryetarit të kryesisë së LPK-së, Muhamet Kelmendit, e cituar në këtë libër, është ndoshta me interes të sjellim edhe
fragmentin e një bisede, mes grupit të punës së ngritur për këtë
qëllim nga LPK-ja dhe drejtuesit të “Sekorit të veçantë” Xhavit
Haliti.
Grupi i punës (GP): Çfarë ishin lidhjet mes Këshillit
të Përgjithshëm të LPK-së, “Sektorit të rëndësisë së veçantë” dhe strukturave të luftës?
Xh. Haliti: Këshilli i Përgjithshëm nuk ka qenë absolutisht
kompetent që të merret me çështjet e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në strukturat e saj. Sepse kompetencat për UÇK-në i ka
pasur vetëm Kryesia e KP të LPK-së, në bazë të vendimit që
ishte marrë, me idenë që të mbahen gjërat sekret, veprimet të
kryhen perfekt dhe vendimet politike që merren në Kryesi të
mos dalin në Këshillin e Përgjithshëm.
Një ide e tillë është hedhur për herë të parë në mbledhjen
e përbashkët të drejtuesve të LPK-së në Kosovë dhe kryesisë
së LPK jashtë vendit, në dhjetorin e vitit 1993, nga Hashim
Thaçi dhe Xhavit Haliti. Duke parë arrestimet që kishin ndodhur dhe goditjet që mund të ndodhnin edhe në të ardhmen,
është kërkuar, me të drejtë, që problemet e luftës dhe ngritja e
bazave të saj të mos bëhet në rreth të gjerë, pra, të dinë për të
sa më pak njerëz që të jetë e mundur. Në takimet e bëra në
vitin 1993 dhe më pas në prillin e vitit 1994, është shtruar mendimi dhe është paraqitur skema e re organizative, se si duhet
të funksiononte LPK-ja, si duhet bërë riorganizimi i saj, mbi
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bazën e strukturave ushtarake që do të krijoheshin në Kosovë
dhe raportet e përbashkëta me to. Propozimi ka qenë që, të krijohej sektori ushtarak, i cili, në kuadër të LPK-së, do të merrej
me problemet ushtarake, në kuadër të Kryesisë së LPK-së dhe
do t’i jepte llogari vetëm Kryesisë.
Përqendrimi i problemeve tek “Sektori i veçantë”, brenda
LPK-së, si pjesë e Shtabit Qendror të UÇK-së, po ashtu nuk ka
qenë i detajuar. “Përsa i përket çështjes se kush merrte pjesë në
njësitet e UÇK-së, se kush ishte në krye të detyrës, çfarë detyrash kishte në Kosovë, kush merrej me atë punë ose me këtë
punë, jo vetëm që nuk e kemi diskutuar, por as nuk do të pranonim kurrsesi të diskutonim“ (Xh. Haliti).
I solla gjithë këto shembuj për të arritur edhe një herë në të
njëjtin konkluzion që arriti edhe grupi i punës, i majit të vitit
1998, se pavarësisht gabimeve që ishin shfaqur, vija e ndjekur,
kishte qenë përgjithësisht e saktë, dhe në kushtet e atëhershme,
ndoshta, mundësia më e mirë. Arritja e konkluzionit se, nuk
kishte pasur rrjedhje, nga shokët e caktuar në këto struktura,
kishte rëndësinë e vazhdimit të punës në të ardhmen.
Nuk duhet përjashtuar se, shumë nga anëtarët e Këshillit të
Përgjithshëm të LPK-së, duke pasur lidhjet e tyre me klandestinët që vepronin në Kosovë, lidhje të hershme organizative, kishin dijeni për ngjarjet që zhvilloheshin aty dhe mbanin ende
lidhje, por jo në rrugë organizmi politik. Lidhje të tilla, herë pas
here, kanë pasur ndikimin e tyre, në të mirë ose në të pamirë të
punës, por asnjëra prej këtyre lidhjeve, nuk ishte në rrjedhën e
veprimit, të klandestinitetit dhe të personalitetit të Zahirit. Fakt
është se, edhe drejtues të luftës brenda vendit, si për shembull
Rexhep Selimi, deri në fund, e ka njohur Zahirin, me emrin e
luftës “Ismeti“ dhe më pas, ka mësuar për emrin e tij të vërtetë.
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Kështu që lidhjet vetjake, nganjëherë edhe të miratuara, të anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm të LPK-së, me pjesëtarë të
njësiteve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, nuk të çonin drejt
dekonspirimit individual. Nga ana tjetër, megjithëse, thuajse të
gjitha pjesëtarët e “Linjës së Llapit” ishin anëtarë të LPK-së, ose
qëndronin në lidhje të vazhdueshme me LPK-në, vetjake ose
familjare, Zahiri nuk ishte anëtar i organizatës. Pra, duhet përjashtuar mundësia e dekonspirimit nga jashtë, qoftë nga “Sektori
i veçantë”, qoftë nga anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm të LPKsë, apo të Kryesisë së Fondit “Vendlindja thërret“.
Një mundësi tjetër dekonspirimi, e cila duhet përjashtuar pa
mëdyshje, është edhe në vetë “Linjën e Llapit“, siç thuhej fillimisht për Zonën Operative të Llapit, siç u bë e njohur më pas.
“Linja e Llapit“, në fillimet e saj, kishte diçka më shumë se
30 pjesëtarë, të cilët, ishin njerëz të besuar, përgjithësisht, të
sprovuar për trimërinë e tyre ose që do të sprovoheshin më pas,
dhe për mundësinë e qëndresës. Disa prej tyre kishin qenë të
burgosur politikë, anëtarë të lëvizjeve klandestine, më pas do të
bëheshin atentatorë të njohur për njësitet e tyre dhe shtrirja, nuk
do të ishte marramendëse, për të cilën, edhe mund të ishte mundësia, por e kujdesshme, e menduar dhe e saktë.
Vetë pranimi në radhët e UÇK-së ka qenë një proces në vete,
i cili kalonte përmes një organizmi të posaçëm verifikimi dhe
miratimi. Duhej kaluar nëpër disa “rrathë provash“ për të arritur
deri tek fakti se ishe tash e tutje pjesëtar i strukturave të luftës.
Ky organizëm verifikimi dhe kujdesjeje ishte në të gjitha zonat
e luftës, të paktën deri në fillimin e majit të vitit 1998, kur lufta
mori karakter masiv dhe nuk mund të ishte e njëjta veti matëse.
Por në vitin 1995 dhe sidomos një vit më pas, edhe në Zonën e
Llapit, verifikimi i anëtarëve të ardhshëm të UÇK-së, do të ishte
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shumë i kujdesshëm.
Shokët dhe bashkëluftëtarët e Zahirit janë të njohur tashmë
për të gjithë. Hakifi, Ilir Konushevci, Rrustem Mustafa dhe
Selim Neziri do të përbëjnë shtabin e parë drejtues të Zonën
Operative të Llapit. Avni Ajeti, “Sokoli“, ka qenë njëri nga njerëzit më të afërm të tij, si dhe Latif Gashi, Muharrem Ismajli,
Fahri Bala, Isak Shabani, Shaip Haziri, Sejdi Rama, Naim Hyseni, Beqir Beqiri e dhjetëra të tjerë.
Asnjëherë, askush, për asnjë çast, nuk ka ngritur dyshimin
se rrjedhja e informacionit ka ndodhur nga “Linja e Llapit“.
Edhe unë, nëse e bëj këtë, qoftë edhe në linjën e plotë mohuese,
kjo ndodh vetëm për shkak të radhitjes së gjërave. Edhe nëse
do të kishte ndodhur ndryshe, pra, edhe nëse rrjedhja do të kishte
qenë nga një “njeri i brendshëm“, një gjë e tillë nuk do të kishte
ndodhur për herë të parë në lëvizjet klandestine, politike apo
ushtarake. Ka pasur ngjarje të rëndësishme që janë dekonspiruar
nga brenda. Por në këtë rast, dhe kjo i bën nder “Linjës së Llapit“, asgjë nuk ka ndodhur prej këndej.
Është edhe një fakt që e vërteton këtë: më 31 janar 1997,
asnjëri nga shokët e “Linjës së Llapit“ nuk e kanë ditur udhëtimin e drejtuesit të tyre. Pra, askush, me përjashtim të Hakifit
dhe të Edmondit, nuk e ka ditur se ata po drejtoheshin për në
Vushtrri. Si do e themi edhe në pjesën e mëpasme, udhëtimi i
Zahirit, së bashku me Edmodnin dhe Hakifin, ka qenë një diçka
krejt e papritur, për më tepër, Ilir Konushevci, Shaip Haziri, e
kishin ditur se do të udhëtonin drejt një objektivi tjetër. Avni
Ajeti kishte folur që në mëngjes herët me Zahirin, por as ai nuk
e ka ditur qëllimin e udhëtimit të tyre.
Nga ana tjetër, nëse do të kishte pasur rrjedhje në “Linjën e
Llapit“, arrestimet do të kishin ndodhur shumë me herët, para
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se të bëhej shtrirja dhe strukturimi i mëtejshëm të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe, sidomos, para se të bëhej atentati ndaj
rektorit Papoviq. Fakti se, edhe pas arrestimit të Zahirit, shumë
nga shokët e tij, e vazhduan luftën, në po të njëjtat struktura dhe
me po të njëjtët njerëz, dëshmon se, ndërsa ishin vrarë dy nga
drejtuesit kryesorë të tyre, do të burgoseshin disa të tjerë, përsëri,
thelbi kishte mbetur pa u dëmtuar. Ky thelb çoi në riorganizimin
e Zonës operative të Llapit, duke e bërë atë, njërën nga më të
merituarat gjatë luftës.
Duke përjashtuar nga denoncimi tri nga strukturat më të lidhura me luftën, anëtarët e Shtabit, brenda e jashtë Kosovës,
drejtuesit e strukturave të LPK-së si dhe shokët e “Linjës së Llapit“, këtë nuk e bëj as nga nostalgjia, pasi kam qenë drejtues i
organizatës në vitet e luftës, dhe as nga mungesa e materialeve.
Pikërisht, sasia e materialeve që janë në arkivin e organizatës
dhe të Shtabit të Përgjithshëm, më kanë çuar drejt mendimit ose,
më saktë, drejt pohimit, se rrjedhjet, nuk kanë ndodhur nga
brenda, por ata kanë ardhur nga jashtë organizmit të luftës.
Se si ka ndodhur rënia e Zahirit, Edmondit, Hakifit dhe
arrestimi i Naitit, para disa kohësh mund të flitej vetëm me
hamendje. Mendoj se komunikimi me pejxherë e ka dëmtuar
shumë luftën dhe njerëzit pjesëtarë të saj, telefonatat, edhe
ato kanë dëmtuar. Pastaj, dalje në disa atentate pa maska,
kanë ndikuar në dekonspirimin, edhe të Zahirit, edhe të shokëve të tij. Jo rrallë, punët e luftës, janë bërë çështje e një
bisede të lirë, në të cilat, si pa të keq, janë përmendur emra
të përveçëm, dhe në zonën e Llapit, pa dyshim, emri i Zahirit, ka qenë më i njohuri. Të bësh atentat, në qendër të qytetit, mes një lokali, pa maskë, je vërtet një guerriles trim, do
të thosha, tepër i vendosur, mirëpo, gjithçka ndodh në një
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vend publik, ku janë të njohur e të panjohur, ku mund të shohin dhjetë vetë që nuk flasin, por edhe vetëm një që flet.
Mirëpo, asnjëra prej tyre, ose të gjitha së bashku, nuk kanë
çuar drejt dekonspirimit të madh. Të gjitha së bashku ose secila
veç e veç, kanë qenë pjesë, që kanë dëmtuar ose jo në momente
të veçanta, por nuk kanë qenë pjesa kryesore e dekonspirimit.
Gjurmimi dhe ndjekja e njerëzve të luftës ka ardhur nga dy palë
njerëz: e natyrshme, nga pushtuesit, dhe e panatyrshme nga ata
që, politikisht dhe jo vetëm politikisht, nuk ishin njerëz të luftës.
Mes këtyre dy palëve, të interesuara për ndjekjen, përgjimin, zbulimin dhe vrasjen, më të mundshmit për të shkuar në afërsi të
ngjarjeve kanë qenë njerëzit që thirreshin në “institucionet legale“,
që ishin mësuar të shërbenin dhe po vazhdonin të shërbenin.
E gjithë ajo që kishin bërë strukturat e fshehta të shqipfolësve do të çonte drejt 31 Janarit.
Deri tani, vetëm Komisioni i ngritur me 10 maj 1998, ka bërë,
për kushtet e kohës një analizë të këtyre ngjarjeve. Për të shkuar më
tej në një analizë të tillë, për të thelluar atë, asaj kohe mungonin të
gjitha informatat. Duheshin pasur të gjitha, pra, duhej pasur se cila
kishte qenë dita e parafundit e Zahirit, çfarë kishte bërë dhe më kishte
takuar dy ose tri ditë më parë, me cilët njerëz, çfarë kishte besuar
dhe cili kishte qenë qëllimi i tij për ditët e ardhshme, kujt i besonte
ai më shumë e kujt nuk i besonte edhe aq, përse kishte ndërruar
drejtimi i rrugëtimit të tij dhe përse prita, që do të vriste në orën 16,
22, ishte ngritur që një orë e gjysmë më herët...
Pra, asaj kohe duheshin ato dhjetëra dëshmi, që pak a shumë
i kemi sot, dhe që të gjitha, ndihmojnë të qartësohet enigma e
vrasjes dhe e gjithë asaj që ndodhi atë ditë të fundit të janarit të
vitit 1997, e premte. Mirëpo, që kjo nuk kishte filluar më parë,
tashmë është e qartë për të gjithë.
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Në vend të epilogut
Ky ishte rrëfimi im për jetën e Ali Ahmetit, ashtu si e kam
njohur unë. Që nga dita e parë e takimit e deri më tash kanë
rrjedhur shumë vite dhe kemi përjetuar shumë ngjarje.
Përmes tyre unë kam njohur nga afër njeriun e mirë, që bart
mbi vete shpresën e madhe për ditë më të bukura, që ende ka
dëshirën për të qenë njeriu i zakonshëm i punëve të përditshme,
që gëzohet dhe hidhërohet si çdo kush tjetër në këtë botë.
Një ditë prilli, ishte dita e njëzet e këtij muaji, ai hodhi themelet e shtëpisë së re, që do të ndërtonte në fshatin e tij të lindjes,
mbështetur për shpatullat e kodrës dhe bri më bri me të vëllezërit. Isha i ftuar asaj dite, e cila ishte krejt me diell dhe me mijëra
njerëz. Pastaj, kur nga mbrëmja gjërat u lehtësuan, u ngjitëm
lart, në katin e dytë të shtëpisë së të vëllait të tij dhe biseduam
për shumë gjëra, që kishin dhe nuk kishin lidhje me ne.
Kishim qenë me fat, pasi e kishim parë dhe e kishim prekur
një pjesë të ëndrrës që kishim pasur.
Më shumë se çdo gjë tjetër, dëshmonin ata themele të porsahapura, mbi të cilat do të ngrihej një shtëpi e përjetshme.
Ai ishte kthyer. Unë kisha qenë me të deri në këtë ditë, si
njëri nga njerëzit e tij të afërt, tashti e pas, ai do të kishte një
rrugë të gjatë për të bërë, por kjo është jashtë rrëfimit tim.
Në fund të fundit, nuk e kisha as të nevojshme. Sepse ajo
që di për Ali Ahmetin është e mjaftueshme për tërë jetën.
Janar, 2011
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Prof. Dr. Ylber Sela

NJË LIBËR NË KOHËN E DUHUR
Monografia “I vërteti” është një libër që erdhi në kohën e duhur, për dy arsye themelore. Së pari, erdhi në kohën e duhur pasi
ai botohet në 30 vjetorin e demonstratave të mëdha të vitit 1981,
në të cilat do të ishte pjesë e rëndësishme edhe personazhi kryesor
i këtij libri, Ali Ahmeti.
Libri është homazh i merituar për gjithë atë brez që hapi një
epokë të re në të ardhmen shqiptare. Erdhi në kohën e duhur, së
dyti, pasi, duke pasur në themel të tij jetën e një figure të shquar
politike, ai shfaqet menjëherë pasi me keqdashje u hodhën në tregun mediatik sajesa dhe trillime të përbindshme jo vetëm ndaj figurës së Ali Ahmetit e bashkëpunëtorëve të tij, por edhe ndaj
forcave çlirimtare, të tubuar rreth Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare.
Libri në vete ngërthen dëshmi të shumta që zbardhin të vërteta
(TË VËRTETIN) të dekadave të fundit sa i përket organizimit
klandestin dhe krijimit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe të
Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare, si dhe për rolin e „Abazit“ gjatë
këtyre dy dekadave të fundit, së bashku me bashkëpunëtorët e tij
të ngushtë. Në veçanti del në këtë libër roli tanimë i mirënjohur i
Ali Ahmetit gjatë dekadës së tretë në veprimtarinë e tij si lider politik nëpërmjet Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoni.
Libri botohet në kohën dhe momentin e duhur, si një dëshmi
për të nxjerrë burime dhe sqaruar elemente, raste, ngjarje dhe mo- 297 -

mente, të cilat lexuesve shqiptarë do t’u reflektojnë dritën e së vërtetës
dhe dosjen e vërtetë të Ali Ahmetit dhe të ngjarjeve me të rëndësishme që përjetuan shqiptarët në tri dekadat e fundme të tyre.
Botimi i këtij libri me siguri ka motivuar autorin që t’i bëjë
publike të gjitha dëshmitë dhe kujtimet e tij sa i përket këtij
procesi të vështirë, me baticat dhe zbaticat e tij, duke i ndërlidhur nyje pas nyje rolin dhe aktivitetin e figurës së zotit Ali
Ahmeti e të bashkëpunëtorëve dhe shokëve të tij, si student
në Prishtinë, si veprimtar i organizimit të shqiptarëve në Zvicër
dhe si bashkëthemelues i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe
Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare.
Nëse do të shqyrtonim librin faqe për faqe , atëherë do të kuptonim skenat dhe prapaskenat e ngjarjeve dhe të momenteve më
të rëndësishme të organizimit shqiptar brenda këtyre tri dekadave
të fundit, duke u informuar dhe duke u njohur me emra protagonistësh tanimë të mëdhenj, disa nga të cilët nuk janë më në mesin
tonë, si: Adem Jashari, Zahir Pajaziti, Fehmi Lladrovci, Luan Haradinaj, Ilir Konushevci, Ardian Krasniqi, Ismet Jashari; por dhe
me të tjerë që kanë marrë përsipër lidershipin në Kosovë dhe Maqedoni, si Hashim Thaçi, Azem Syla, Kadri Veseli, Xhavit Haliti,
Ramush Haradinaj, Fazli Veliu, Musa Xhaferri, Xhevat Ademi,
Tahir Hani, Hazbi Lika, etj., dhe përfaqësues të tjerë politikë e
ushtarakë, nga të gjitha trojet shqiptare, të cilët kanë ndërtuar së
bashku me Ali Ahmetin historinë e re të shqiptarëve në Ballkan,
Europë dhe në botë.
Nuk ka mëdyshje se Ali Ahmeti, si figurë kryesore, së bashku
me bashkëpunëtorët dhe shokët e tij, arriti për tri dekada ta kurorëzojë me sukses ëndrrën e tij të shkatërrimit të ish-Jugosllavisë
së Titos dhe Millosheviçit, duke u hapur rrugën shqiptarëve për të
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përparuar në drejtim të realizimit të aspiratave të tyre. Autori i librit,
Bedri Islami, jep shënime të cilat tregojnë qartazi mbijetesën, sfidat,
shantazhet, përçarjet, që vinin jo vetëm nga shërbimet sekrete të
Jugosllavisë, por herë pas here edhe nga shqip-folësit, dhe ky
ishte shkaku që kohë pas kohe çonte në humbjen dhe vrasjen e
figurave të rëndësishme të patriotëve shqiptarë. Prandaj shfrytëzoj rastin që nëpërmjet kësaj analize, të them se ata që duan ta
njohin të vërtetin dhe të vërtetën mbi këto ngjarje duhet ta lexojnë me kujdes këtë libër informativ e përmbajtësor, që e ka
sjellë në dritë z. Bedri Islami. (...)
Ky libër vjen si respekt për luftërat heroike që u zhvilluan
në trojet tona, duke ndihmuar dhe plotësuar për të pasuruar
me informacione e fakte reale të ngjarjeve të luftës se vitit 1999
në Kosovë dhe 2001 në Maqedoni. Po ashtu, nëpërmjet këtij
libri kuptova edhe një gjë shumë të rëndësishme dhe me vlerë:
se rrugëtimi i Ali Ahmetit, ëndrra dhe angazhimi i tij, ende nuk
kanë përfunduar, por ai ende ka ruajtur energji dhe forcë
bashkimi, dhe se ëndrra e tij do të përfundojë atëherë kur
shqiptarët, të bashkuar, do të jenë në familjen evropiane.
Autorit, veprimtarit të shquar z. Bedri Islami, i uroj suksese,
dhe përfitoj nga rasti edhe njëherë t’i shpreh atij mirënjohjen për
punën e madhe dhe të çmueshme për shkrimin e këtij libri dhe të
librave të tjerë, duke ofruar dëshmi të gjalla dhe informacione të
rralla, që përbëjnë një bazë shumë të fortë referimi për të gjithë ne,
duke na shërbyer për të edukuar breza të rinj që të mësojnë të vërtetën e veprimtarisë se z. Ali Ahmetit dhe figurave të tjera, të cilat
kanë lënë gjurmë në realizimin e aspiratave të shqiptarëve.
Tetovë, 28.02.2011
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Ibrahim Kelmendi

FAKTET JANË KOKËFORTA!
Monografinë “I VËRTETI” Bedri Islami e ka shkruar me përkushtim njerëzor e profesional, edhe pse i përket zhanrit publicistik.
Sigurisht që për të bërë këtë monografi kaq informuese i është dashur
angazhim serioz për të konsultuar materiale të shumta të Arkivit të Lëvizjes Popullore të Kosovës (LPK).
Mundësinë për të shkruar këtë monografi e kishte pothuajse vetëm
Bedri Islami.
E para, sepse është i Biri i Babës, personalitetit të shquar Zenel Islamit (nxënësit dhe personazhit të Migjenit - Luli i vocërr) dhe i Nënëlokes
së devotshme, Drita Gjylbegut-Islamit;
E dyta, sepse ka dhunti dhe kulturë kërkimi e krijimi;
E treta, sepse në momentin më dramatik dhe më vendimtar, në maj
të vitit 1998, u zgjodh Kryetar i LPK-së, themeluesja dhe udhëheqësja
politike e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës;
E katërta, sepse, për momentin, vetëm ai mund të ndorojë brumet e
arkivit të LPK-së.
Ruaj mendimin se, në harkun e një monografie, duke bashkuar në
një kujtimet e tij, njohjen nga afër me Ali Ahmetin dhe të kohës nëpër të
cilën rrugëtuan, ngjarjet që kanë ndodhur dhe materialet që ndodhen në
Arkivin e Organizatës, Bedriu pati mundësinë të paraqesë njëkohësisht
njeriun e jetës së zakonshme dhe veprimtarin që merr përsipër misione
të mëdha, kalimin e tij nëpër të gjithë momentet kyçe të krijimit të qëndresës, duke sjellë shembuj e fakte, të cilat për shumicën e njerëzve kanë
qenë të panjohura dhe, disa prej tyre, krejtësisht të reja. Harku kohor në
të cilin ai e ka parë personazhin e tij, shtrirë në më shumë se dy dekada,
bëhet i afërt sepse ngjarjet burimore janë dhënë vërtetësisht, pa dyshuar asnjëherë se ajo që ka ndodhur ka qenë njëkohësisht e veçantë dhe dalëzotëse e fateve të shqiptarëve në viset jashtë kufijve të Shqipërisë shtetërore.
Megjithëse mund të vërehet lehtësisht se autori ka pasur gjithnjë prir-
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jen për të dëshmuar të vërtetën jo vetëm përmes fakteve dhe dokumenteve që janë në Arkivin e LPK-së, por dhe si dëshmitar vetjak i tyre, ai ia
ka arritur përsëri që, ndonëse me një njohje prej vitesh me Ali Ahmetin,
t’i trajtojë faktet me paanësi, duke mos qenë palë e përfshirë emocionalisht
në ngjarjet dhe debatet e zhvilluara.
Ky është libri i pestë i Bedri Islamit për ngjarjet e luftës në Kosovë
dhe në Maqedoni dhe besoj se nuk do të jetë i fundit. Ashtu si më ka
ndodhur edhe me librat e mëparshëm, unë ruaj gjithnjë të drejtën për të
thënë vërejtjet e mia.
Ankesa ime për mangësi të librit është:
• Bedri Islami mbase është marrë si tepër me analizën e akuzës që
pat bërë Hashim Thaçi ndaj Ali Ahmetit në Mbledhjen e Përgjithshme të
LPK-së, mbajtur në maj të vitit 1998! Kjo do t’i ketë ndodhur atij për
shkak se nuk i ka njohur e përjetuar zhvillimet e mëhershme, të para
shumë viteve në LPK dhe në UÇK, por edhe sepse ishte hera e parë që
ndodheshim para një ndodhie të tillë. Do të mjaftonte që ajo akuzë të diskualifikohej si personale dhe subjektive, siç u vërtetua mëpastaj nga strukturat drejtuese të Organizatës sonë dhe siç vendosi Këshilli i Përgjithshëm
i LPK-së në Mbledhjen e muajitnë qershor 1998.
Hashim Thaçi pat shpifur se gjoja Aliu ka qenë neglizhent në organizim
kur janë vrarë Luan Hajradinaj dhe Zahir Pajaziti me bashkëluftëtarë. Hashimi
nuk e pat ngritur akuzën në emër të asnjë institucioni, e pat ngritur në
Mbledhjen ku ishte vetëm mysafir, siç kishin të drejtë edhe të tjerë anëtarë të
LPK-së të përcillnin punimet e Mbledhjes. Ajo akuzë u ngrit si tentativë për të
bërë komplot kundër LPK-së dhe UÇK-së, mundësisht edhe puç. Ali Ahmeti
ishte anëtar i Sektorit të rëndësisë së veçantë, emërtim ky konspirativ i bërthamës se Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, i formuar nga Kryesia e LPK-së.
Vetëm Kryesia e LPK-së ka qenë kompetente të (zh)vlerësonte angazhimet e
Ali Ahmetit dhe, në rast se kishte bërë gabime të rënda, ta dënonte, qoftë edhe
me përjashtim nga ai Sektor ose me ndonjë dënim më kapital. Pra, dihet se
kompetencë për të kërkuar llogari dhe për të përjashtuar ka vetëm Institucioni
që të emëron. Rrjedhimisht, vetëm Kryesia, Këshilli i Përgjithshëm dhe
Mbledhja e Përgjithshme e LPK-së e kanë pasur këtë të drejtë juridike e vepruese të (zh)vlerësonin veprimtarinë e Ali Ahmetit. Prandaj trillimet e kujtdo
qoftë, se Aliu është përjashtuar nga Sektori i rëndësisë së veçantë, janë një
shpifje ordinere nga ana e atyre që u përpoqën të bëjnë puç në LPK dhe në
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UÇK. Akuzat qenë ngritur sepse pothuajse vetëm Aliu i kishte lidhjet me zonat
e UÇK-së në Kosovë e Maqedoni dhe prandaj duhej të sajoheshin akuza të
paqëndrueshme, fiktive, që një grup njerëzish të fusnin nën kontrollin e tyre
strukturat e LPK-së dhe të UÇK-së. Fatmirësisht dështuan, nga se të gjitha institucionet e LPK-së e mbrojtën Aliun nga ato shpifje...
• Ali Ahmetin nuk e kanë akuzuar asnjëherë as bashkëluftëtarët e heronjve Zahir Pajaziti dhe Luan Haradinaj, as strukturat ku ata kanë qenë
të angazhuar, as familjarët e tyre. Përkundrazi, janë hidhëruar atëherë ndaj
Hashim Thaçit dhe tani ndaj Menduh Thaqit dhe ndonjë tjetri, në shërbim
të këtij të fundit, dhe i kanë dalë në mbrojtje fisnike Aliut.
Mendoj se këto dy fakte: së pari, që akuzat ndaj Ali Ahmetit u bënë
nga njerëz jashtë strukturave drejtuese të LPK-së; dhe, së dyti, që Bedri
Islami ishte zgjedhur kryetar i atij Komisionit për verifikimin e akuzave, i
cili doli me konkluzionin se akuzat ishin sajesë, do të duhej të bënin që
marrja me këto akuza të ishte më e kursyer.
Sidoqoftë, në mbështetje të ideve të shtruara në libër, unë do të kisha
dashur të shtoja edhe disa nga faktet e tjera, të cilat, forcojnë të vërtetën
mbi figurën e Ali Ahmetit.
• Asnjë bashkëveprimtar dhe bashkëluftëtar i Ali Ahmetit, gjatë viteve
1979-2001, nuk ka dyshuar dhe nuk dyshon se Ali Ahmeti ka qenë spiun i
ndonjë shërbimi ose se ka bërë ndonjë tradhti kombëtare. Përjashtim ‘aksidental’ ishte rasti i Bardhyl Mahmutit, i cili, për arsye subjektive u angazhua
krah Menduh Thaqit gjatë fushatës zgjedhore parlamentare të vitit 2006 për ta
mundur Ali Ahmetin. Kur bëri hetimet dhe vlerësimet komisioni ‘hetues’, i
formuar me Vendim të Mbledhjes se Përgjithshme dhe kur ai ia paraqiti rezultatet e hetimit Këshillit të Përgjithshëm për miratim, Bardhyl Mahmuti nuk pat
shfaqur qoftë edhe dyshimin më të vogël kundër Ali Ahmetit. Edhe ai, si të
gjithë anëtarët e tjerë të Këshillit të Përgjithshëm të LPK-së, votoi për pafajësinë
dhe për kontributin e madh patriotik e çlirimtar të Ali Ahmetit.
• Vetëm Kryesia pararendëse e LPK-së dhe ajo që u zgjodh në maj të vitit
1998 - kryetar i se cilës ishte Bedri Islami, me nënkryetarë Jashar Salihun dhe
Bardhyl Mahmutin; me anëtarë Ali Ahmetin, Agush Bujën, Sejdi Gegën dhe
Ibrahim Kelmendin - ishte kompetente të mbikëqyrte Sektorin e rëndësisë së
veçantë. Kryesia i ka koordinuar dhe miratuar emërimet që janë bërë edhe në
UÇK derisa ka përfunduar Lufta, gjegjësisht deri në qershor të vitit 1999 (kur
u mbajt Kuvendi në Prizren)...
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Qenia e Bedri Islamit si Kryetar i Organizatës ishte një fat i mirë për ne,
sepse qemë në prag të një puçi të madh, gjegjësisht të një vëllavrasjeje të madhe
brenda radhëve të LPK-së dhe të UÇK-së.
• Për besnikërinë, devotshmërinë dhe pastërtinë e Ali Ahmetit
dëshmojnë dhjetëra vendime parësore të organizimeve klandestine çlirimtare gjatë viteve 1979-2001 dhe asnjëri nga ato vendime nuk figuron në
“dosjet” e fabrikuara nga UDB-ashët Bozhidar Spasiqi dhe Hisen Musliu
me bashkëpunëtorë. Disa nga ato vendime i ka sjellë dhe komentuar me
saktësi Bedri Islami në këtë monografi.
• Kush e njeh hierarkinë e organizimeve politike, e ka të qartë se themeluese dhe udhëheqëse politike e UÇK-së ka qenë LPK-ja. Kryesia e
LPK-së e ndoroi me vështirësi e pengesa serioze, por me sukses, Luftën
çlirimtare që bëri Ushtria Çlirimtare e Kosovës.
• Mbledhja e Përgjithshme e majit 1998, me votim të fshehtë, e votoi Ali
Ahmetin në organet drejtuese të LPK-së dhe nuk i votoi ata që qëndronin pas
akuzave komplotiste që u ngritën po në atë Mbledhje. Kjo qe përgjigjja më domethënëse për besimin që gëzonte Aliu në Organizatën tonë.
Sigurisht, është për të ardhur keq kur vëren se UDB-ashët me damkë sajojnë ‘dosje’ dhe arrijnë të trazojnë qytetarët. Të vjen keq kur Menduh Thaqi
angazhon ish-naçallnikun shumëvjeçar të UDB-së për rrethet e Tetovës dhe
Gostivarit për këshilltar të tij për siguri dhe e urdhëron pikërisht atë të falsifikojë
‘dosje’ të shpifura kundër Ali Ahmetit, Fazli Veliut e Musa Xhaferrit...
Pavarësisht këtyre rezervave që i vura në pah e që mund të jenë edhe
subjektive, ngase edhe unë i kam vuajtur disa tentativa të dështuara komplotiste kundër Fondit “Vendlindja Thërret” dhe kundër Kryesisë së
LPK-së, e përgëzoj Bedri Islamin, për këtë monografi kaq të sinqertë dhe
me stil kaq brilant publicistik.
Edhe me këtë rast dëshiroj ta falënderoj Bedriun për kontributin e madh
që ka dhënë e po jep për Kosovën dhe Maqedoninë.
Ndiej keqardhje që institucionet shtetërore të Kosovës dhe të Maqedonisë
nuk e kanë nderuar si shumë të merituar veprimtarinë e çmuar dhe të devotshme të Bedri Islamit!
Prishtinë, mars 2011
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